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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

A tArtAlomból

2014. 04. 06.

KöltségVetés

VálAszt Az ország

A foci mindeneK előtt

betörő A nAppAlibAn

Elkészült az idei költségvetés. A főbb számokat táblázatban közöljük.
2. oldal

A 2014-es országgyűlési választások április 6-án, 6–19
óráig tartanak.
3. oldal

A Bagi TC’96 elnökével, Boda
Jánossal a klub múltjáról, jövőjéről beszélgettünk. 8. oldal

Lelőhetjük-e a betörőt? Itt az
első eset, amikor felmerül, kit
ment a jogszabály? 15. oldal

Tovább szépül

a Templom

Kis tAnmese a „se-se”
(se egyetemista, se dolgozó)
nemzedéknek!
Egy tömött buszon egy „egyetemista” srác nem sajnálta az
időt, hogy megmagyarázza egy
mellette ülő idős úrnak, miért
nem képes megérteni az idősebb nemzedék a fiatalokat.
– Maguk egy más, majdnem primitív világban születtek és nőttek fel! – mondta
elég hangosan, hogy mindenki jól hallhassa. – Mi, mai fiatalok az internet, a tévé, a számítógépek, a szuperszonikus
repülők, az űrutazások, a Holdon járó ember korában nőttünk föl. Űrszondáink a Marson jár nak, atom hajtotta
hajóink, villanyárammal és
hidrogénnel járó autóink, fénysebességgel számoló számítógépeink vannak...
Egy kis csend után az idős
ember így felelt: – Igazad van,
fiatalember, nekünk mindez
nem volt meg, amikor fiatalok
voltunk. Következésképpen,
feltaláltuk őket! És most
mondd meg nekem, te kis
hülye ifjonc, TE mit készítesz
a következő nemzedéknek?!

a 18. sz. végén épült barokk stílusú katolikus templom tornya és főhomlokzata 2012-ben került
felújításra. a következő ütemben a templomhajó főpárkánya és a felette található igencsak
megviselt tetőszerkezet újul meg európai Uniós, illetve hazai forrásból. (részletek a 17. oldalon)

Az Aszódi
rendelőintézet
szakrendelései
a 10–11-es oldalon!
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Bag Nagyközség 2014. évi költségvetése

Antal Istvánné a pénzügyi bizottság elnöke az ülésen elmondta, hogy a 2014. évi költségvetés kiegyensúlyozott,
az óvoda költségvetésébe tetőcserét terveztek be értékben, illetve egyéb karbantartási munkákat. az iskola portás felvételét igényelte, de ezt csak közhasznú munkással
tudják megoldani. a polgármesteri hivatalban szükség
volt egy új gázkazánra, ennek beszerzése a 2014. év költségvetésének terhére valósult meg, illetve a gépjárművek
műszaki vizsgája is aktuális lesz idén. szeretne az önkormányzat egy aggregátort is beszerezni, valamint a körforgalom megépítéséhez a félretettek 10 millió forintot.
a költségvetésben 800 000 forintot különített el az
önkormányzat egészségház létrehozására dr. Balatoni
Gyöngyi rendelője helyén. Tóth Gábor polgármester elmondta, hogy egy három rendelős, két szolgálati lakásos
építmény felállítását tervezik, lehetőleg már megvalósult
épület adoptált terveivel pályázati úton. a képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi költségvetését 443 955
000 forint kiadási főösszeggel és 443 955 000 forint
bevételi főösszeggel egyhangúlag elfogadta.

közügy

2014. FebrUár

Bag Nagyközség Önkormányzatának
pénzforgalmi mérlege
2014. évi előirányzat (ezer forintban)

kiadási jogcímek

Emlékművek helyreállításának támogatása

az I. világháború Centenáriumi emlékbizottság „emlékművek helyreállításának támogatása” című pályázatot írt
ki. a pályázat az I. világháborús emlékművek felújítására
biztosít 100 százalékos támogatást.
mivel bagon a Hősök terén van egy ilyen emlékmű
a pályázatot érdemes beadni. az elbírálásnál 10 ponttal figyelembe veszik azt, hogy ha az önkormányzat
valamennyi önrészt vállal. az elnyerhető maximális
összeg ötmillió forint. a felújítás során az emlékmű
körüli parkot is rendbe lehet tenni, sor kerülhetne térkő lerakására, padok és világító testek kihelyezésére. a
képviselő-testület támogatta a pályázaton való részvételt úgy, hogy 10 százalékos, maximum 500 000 Ft
önrészt is vállal.

Nagy Jenőné néprajzi gyűjteményének sorsa

parázs vita alakult ki a képviselő-testület tagjai között
Nagy Jenőné tulajdonában levő néprajzi gyűjteménnyel
kapcsolatban. a gyűjtemény megvásárlására már hozott
határozatot a képviselő testület, de a vételárat még nem
egyenlítette ki. Tábik Andrásné és Balázs János képviselők
azon a véleményen voltak, hogy a minél előbb ki kell fizetni a vállalt összeget, különben a gyűjtemény elkerülhet
a faluból. Tóth Gábor polgármester, antal Istvánné képviselő azon az állásponton voltak, hogy jelen pillanatban
nem tudja az önkormányzat hol tárolni a gyűjteményt,
illetve a gondozását sem tudja megoldani. Dr. balatoni
Gyöngyi alpolgármester asszony felvetette, hogy a plébánia épületétől egy házra lévő eladó ház megvásárlásával
kialakítható lenne egy faluház, oda kerülhetne a gyűjtemény. a képviselő-testület elfogadta ezt a javaslatot, határozatot hozott a ház megvásárlására, illetve a gyűjtemény
fennmaradó vételárának kifizetésére. ez 1,7 millió forint,
amit a költségvetésbe beterveztek. Tábik andrásné és
Katona Andrásné vállalta társadalmi munkában a néprajzi
gyűjtemény gondozását.
kr.

Bevételi jogcímek
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VáLaSztáS

választási tájékoztató

Bagon lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelmüket
benyújthatják levélben vagy személyesen a Helyi Választási
Irodában (2191 Bag, Szent Imre u. 52.) a következő választási ügyekben: 2014. január 1-jétől minden magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti annak rögzítését a központi névjegyzékben, hogy
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi ClXXIX.
törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,
• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel a választójoga gyakorlásához,
• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak
kiadását megtiltja, valamint
• az európai Unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is kérheti, hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele, továbbá
• a fenti névjegyzéki bejegyzések törlését vagy módosítását
is kérheti.
a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek a Nemzeti
választási Iroda felületén online módon benyújthatók, de
PDF formátumban is letölthetők a választások hivatalos honlapjáról. a kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a
lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodánál benyújthatja. Levélben a kérelem
csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási
irodához nyújtható be, vagy akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodához nyújthatja be a kérelmet. azok a magyarországon élő
választópolgárok, akik nem rendelkeznek települési szintű bejelentett lakóhellyel sem, a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet levélben vagy elektronikus úton a Nemzeti Választási Irodához (1397 budapest, pf.: 547.), személyesen vagy
levélben bármely helyi választási irodához benyújthatják.
azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat,
akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, kérelmükre
a Nemzeti választási Iroda veszi fel a központi névjegyzékbe.
a regisztrációhoz érvényes magyar személyi azonosító, érvényes magyar útlevél, honosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány szükséges. a névjegyzékbe vételi nyomtatvány letölthető a választások hivatalos honlapjáról, vagy ugyanott az
on-line regisztrációra is lehetőség van.
tehát a bagon lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelmüket benyújthatják levélben vagy személyesen: helyi
VálAsztási irodA 2191 bag, szent imre u. 52.

a Helyi választási Iroda vezetője határozatban állapította meg a helyi képviselő-testület megválasztandó létszámát: 6 fő. Kifogást a 2013. évi XXXvI. tv. (ve.) 210.§ (1)
bekezdése értelmében a helyi választási bizottsághoz lehet
benyújtani.
Beke Andrea jegyző
HvI vezető
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SzAvAzóKöröK BAg TErüLETÉn
A 2014. ÉvI váLASzTáSoKon
01. szavazókör: Polgármesteri Hivatal
(Szent Imre út 52.)
02. szavazókör: Dózsa György Művelődési Ház
(Petőfi tér 1/a)
03. szavazókör: Iglice Napköziotthonos Óvoda
(Sport u. 1.)
04. szavazókör: Arany János Általános Iskola
(Szent András u. 41.)

a névjegyzékkel kapcsolatban az alábbi személyekhez lehet
fordulni:
HvI vezető: Beke Andrea jegyző
06-28-504-135/18-as mellék
HvI vezető helyettes: Benke Zoltánné
06-28-504-135/11-es, vagy 25-ös mellék
a névjegyzék megtekinthető a polgármesteri Hivatalban,
a választási feladatok ellátására biztosított számítógépen a
Nemzeti választási Iroda internetes felületén.
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tájékoztató
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budapest–Hatvan vasútvonal komplex felújítása
TerüleTSzerzéSek MeNeTe – ÁlTAlÁNoS ISMerTeTő

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zrt. mint az országos közutak építtetője, illetve a vasúti hálózat fejlesztési közreműködője a Magyar állam helyett és nevében
eljárva jogosult a tevékenységéhez szükséges területek megszerzésére (vásárlásra
vagy kisajátításra). az alábbi tájékoztató a NIF zrt. által végzett területszerzés
menetét írja le. Ez a folyamat a Budapest – Hatvan vasútfejlesztési projekt esetében várhatóan 2015 év közepén kezdődik. Ezt megelőzően, már a létesítési
engedély kiadásának feltételeként kerül sor a településrendezési tervek módosítására, amelyet az önkormányzat testületi határozatban hagy jóvá. a településrendezési terv módosítása után a vasútfejlesztéssel érintett ingatlanokra módosítási és elidegenítési tilalmat jegyeznek be.

1.) Melyek a tevékenységhez szükséges területek? Mi alapján kerülnek meghatározásra?
egy adott beruházáshoz szükséges
területek a tervező által készített kisajátítási tervben kerülnek meghatározásra,
ezek a tervek jellemzően a kiviteli terv
készítési időszakban a jogerős építési engedély birtokában készülnek el. a kisajátítási terv tartalma igazodik a beruházás
építési engedélyében meghatározott műszaki tartalomhoz. e beruházás esetén ez
várhatóan 2015/16 között valósul meg.
2.) Mikor kezdődik a területszerzés?
a területszerzés abban a pillanatban
kezdődik, amikor a fent említett kisajátítási tervek földhivatali és építésügyi
hatósági záradékkal rendelkeznek, és a
beruházó a területszerzésre rendelkezik
pénzügyi fedezettel. ezen beruházás
esetén ez várhatóan: 2016–2017
3.) A területszerzés kezdeti lépései
a záradékolt kisajátítási tervek birtokában a NIF zrt ügyvédi irodát bíz
meg a területszerzés lebonyolításával. az
ügyvédi iroda joga és kötelessége, hogy a
NIF zrt nevében eljárjon, vételi ajánlatot, jognyilatkozatokat tegyen, és a nevében az adásvételi szerződést aláírja.

4.) Mi alapján kerül meghatározásra a vételi ajánlatban foglalt ár?
a vételi ajánlatban meghatározott ár
független igazságügyi szakértői vélemény alapján kerül meghatározásra. a
vételi ajánlat magába foglalja a megvásárolandó ingatlan forgalmi értékét és
amennyiben van, a visszamaradó ingatlan értékcsökkenését.
5.) Adásvételi szerződés megkötése
a vételi ajánlat elfogadására 30 nap áll
rendelkezésre, melyet minden ingatlantu-

lajdonosnak írásban kell megtennie. a
vételi ajánlat elfogadása esetén az ügyvédi
iroda felkeresi az ingatlantulajdonosokat,
és a helyszínen adásvételi szerződést köt
velük. a fizetési határidő: 60 nap.

6.) Mi történik, ha a tulajdonos nem
fogadja el a vételi ajánlatot?
amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot, elutasítja, vagy
nem válaszol rá 30 napon belül, az ügyvédi iroda a 2007. évi CXXIII. törvény
alapján kisajátítási eljárást indít az
illetékes kormányhivatal előtt.
7.) Kisajátítási eljárás menete, a kisajátítási eljárásban meghatározott ár
a kisajátítási eljárás ügyintézési határideje 45 nap, mely kivételesen indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb
30 nappal hosszabbítható meg.
az eljárás megindulását követően a
kisajátítási hatóság tárgyalást tűz ki, továbbá a kisajátításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából az igazságügyi
szakértői tevékenységről szóló törvény
szerinti szakértőt (a továbbiakban:
szakértő) rendel ki, és meghatározza a
szakvélemény elkészítésének határidejét.
a kisajátítási hatóság a szakértő kirendelésekor tájékoztatja az ügyfeleket
arról, hogy az elkészült szakértői vélemény a kisajátítási hatóságnál mikor tekinthető meg, valamint részleges kisajátítás esetén – ha szükséges – kötelezi a

kisajátítást kérőt a kisajátítandó ingatlan
határainak a szakértővel egyeztetett időpontra történő ideiglenes kitűzésére is,
mely kitűzést az ingatlanon fennálló jog
jogosultja tűrni köteles.
a tárgyalásra a szakértőt meg kell
idézni. a szakértő a véleményét megküldi a kisajátítási hatóság részére. a szakértői véleménynek az ügyfelek részére
történő megküldéséről a kisajátítási
hatóság kérelemre gondoskodik.
a szakértői véleménnyel kapcsolatos
kérdéseket és észrevételeket az ügyfelek – elektronikus vagy postai úton, telefaxon vagy személyesen – legkésőbb a
tárgyaláson tehetik meg.
a tárgyaláson ismertetni kell a szakértői véleményt, és meg kell vitatni az
ügyfelek által a kisajátítási tervre, továbbá
a szakértői véleményre előzetesen, valamint a tárgyaláson tett észrevételeket. a
kisajátítási hatóság és az ügyfelek kérhetik
a szakértői vélemény kiegészítését.
a kisajátítási hatóságnak a kérelemnek helyt adó határozatában külön kell
rendelkeznie arról, hogy a kisajátított
ingatlanért, az ingatlanra vonatkozóan
más személyt megillető jogok megszűnéséért, továbbá a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért
milyen összegű kártalanítást, valamint –
a döntés meghozatalakor már igazolt –
járulékos költségekért milyen összegű
megtérítést állapít meg.
a kártalanítást, valamint megtérítést – kamatokkal együtt – a kisajátítási
határozat jogerőre emelkedését követő
30 napon belül kell megfizetni, és az azt
követő 8 napon belül kell a kisajátítási
hatóság részére a megfizetést igazolni.
a kisajátított ingatlan elhagyására
kötelezett az ingatlant a kártalanítás, valamint a megtérítés megfizetését követően, a kisajátítási határozatban meghatározott időpontig köteles a kisajátítást
kérő részére birtokba bocsátani.
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NyugDíjaS HírEk

jó HaNGUlaTú KözGyűlés
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Fotó: szt.

a szINKroN NyUGDíjas eGyesüleTNél

Február 1-jén tartotta egyesületünk a szokásos, évente
megtartandó közgyűlését, melyre a tagságból 98 fő jött el.
Balázs János, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt a 2013-as év programjairól, rendezvényeiről. elmondta, hogy a rozmaring vegyes kórusunkat és
tánckarunkat szívesen hívták az ország több településére is,
ugyanis már mindenütt ismerik a tudásunkat, előadásaink
színvonalát. ezt bizonyítja az is, hogy a láng művelődési Házban megrendezett országos nyugdíjas vetélkedőn egyesületünk
kiváló minősítést kapott.
az Idősek világnapja alkalmából a Fővárosi állatkert varázshegy nevű részében tartották meg a pest megyei ünnepséget, ahová a monori egyesületen kívül minket hívtak csak
meg. Itt Basa Pankánk kápráztatta el Galga menti népdalaival
a közönséget, majd egyesületünk zenekarának kíséretében a
tánckarunk kapott vastapsot. De sikereket értünk el előadásainkkal a szomszédos települések rendezvényein is.
Torda Jánosné a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke beszámolt az évi bevételekről és kiadásokról, ismertette a várható változásokat az egyesületekre vonatkozó állami törvények miatt.

balázs jános megköszönte az egyesület munkáját segítőknek az egész évi áldozatkész tevékenységét, így: Aszódi Ferencnének, Bagi Györgynének, Katona Józsefnének, Aszódi Ferencnek,
Kocsis Mihálynak és Maschek Lászlónak.
Külön köszönetet mondott a rendezvények kiváló szakácsainak: Csejtei Jánosnénak, Kerekes Józsefnének, Maschek
Lászlónénak és Sára Gábornénak.
a beszámoló után rövid műsor következett: a női kórus
Galga menti dalcsokrot adott elő, Baczoniné Felszeghy Katalin
arany jános pázmán lovag című víg balladáját mondta el, a
férfiak pedig Hacsaturján Hattyúk tavának zenéjére bemutatott balettjukkal kacagtatták meg a nézőket.
a finom vacsora után hajnali fél kettőig húzta zenekarunk
a talpalávalót.
Köszönjük mindazok segítségét, akik hozzájárultak az est
sikeréhez munkájukkal, és köszönjük a szponzoraink támogatását is: a Szellőtanya tulajdonosának, Tóth Ferencnek a kitűnő vacsorát, a Domoszlai Pékségnek a finom pogácsákat és a
Hugi Italdiszkontnak a segítséget.
B.F.K.
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beszámoló a 2013/14-es tanév első félévéről
A bAgi ArAny János áltAlános isKolA és AlApfoKú műVészeti isKolA hírei

Személyi változások

év elején heti 2 órában új (utazó) rajztanárt kaptunk Lakó
Márta személyében.
2013. szeptember 27-éig (11 évig) Gyetván Orsolya volt a
felsős sNI csoport osztályfőnöke. orsi feladatait – 2013.
október 14-től – Pitti Barbara vette át.
Katona Dénes Krisztina januártól szabadságon van, amíg a
babája megszületik. Helyette Novodonszkiné Fercsik Margit vette
át a napközis csoport vezetését és a fejlesztőórák egy részét.
januártól iskolapszichológusunk is van Egri Zsuzsanna személyében. ellátja a szakértői véleményben előírt pszichológusi
feladatokat; valamint csoportos és egyéni foglalkozásokat is tart.
Természetesen foglalkozásaihoz szülői hozzájárulást kérünk.
a logopédiai ellátást továbbra is Szabari Szaniszlóné végzi.
januárban 4 közfoglalkoztatott munkatársat is kaptunk
adminisztrációs ügyintézői munkakörben. már eddig is sokat
segítettek. Köszönjük Nekik. viszont azzal, hogy 2013.
december 9-én elindult a felnőtteknek az alapkompetencia
képzés, elkerült tőlünk a gyermekkísérőnk, Lakatos Sándor,
aki a telepi gyerekeket kísérte iskolába és haza.

Oktatással, neveléssel kapcsolatos tevékenységeink

• a gyermekeknek évfolyamtól függetlenül szeptembertől 16
óráig az iskolában kell tartózkodniuk. a szülő kérésére a délutánról év elején az igazgató adhat felmentést. a felügyeletet
reggel nem fél 8-tól 4-ig tartjuk, hanem reggel 7-től 17 óráig.
• az 1. 2. 5. 6. évfolyamon 5 testnevelésóra van egy héten.
elsőben népi gyermekjátékokat (Maschekné Torda Amália)
a felsőben pedig úszás órákat tartunk (Pótháné Geier
Tünde, Szalai Zoltán).
• bevezetésre került felmenő rendszerben az egyházak által
szervezett hit- és erkölcstan és a pedagógusok által oktatott erkölcstan oktatás. Idén hitoktatást:
elsőben
ötödikben
katolikus: 23 fő,
katolikus: 15 fő,
református:1 fő,
református:1 fő,
evangélikus:1 fő,
evangélikus:1 fő,
Hit gyülekezete: 4 fő
Hit gyülekezete:1 fő kért.
erkölcstant az elsősöknek (14 fő) Balázsné Győri Mária, a felsősöknek (22 fő) ötödikben Horváthné Bankó Edit tart.
• Idén az egyik első osztályban sikerült elindítanunk az iskolaotthonos szervezeti formát. Délelőtt és délután is vannak
tanóráik, és a szabadidők is váltogatják egymást (15 fő).
• a nem iskolaotthonos osztályoknak délután napközi, tanulószoba, (58 fő) vagy szakköri jellegű foglalkozások
(211 bejegyzett tanulóval) vannak.
• Tanulóink közül sokan igénybe veszik a délutáni foglalkozásokat. van furfangos matek, szorobán, kézműves, origami, báb és színjáték, angol, német, eCDl és furulya szakkör, tartásjavító, vízi gimnasztika, olvasókör, filmklub, labdarúgás és kézilabda.
• az iskolai könyvtár is mindennap a tanárok és a tanulók
rendelkezésére áll. Idén kibővítettük az elektronikus
könyvtár használatával is.
• színházbérletet Gödöllőre a művészetek Házába 17
tanulónk vásárolt.

Számszerű adatok

•
•
•
•
•
•
•

223 szülő keresett fel minket az iskolában, 78 sajnos nem.
adtunk 239 dicséretet és 137 intőt.
Iskolánkban 25 kitűnő tanuló van. megbukott 28 tanuló.
sNI tanulók száma 32, bTm: 35.
3 baleset történt (fejsérülés, csuklózúzódás, csuklótörés).
2 fegyelmi tárgyalás volt a tanulók magatartása miatt.
szakvéleményeket 27 esetben kellett írnunk. védelembe
vétel, gyermekelhelyezés, tárgyalások, bűncselekmény gyanúja, vagy szakvélemény kérése miatt.
• Családlátogatás 91, igazgatói látogatás 6 esetben volt.
• 36 osztálykirándulásunk volt, ebből 5 osztály a bagi erdőben tett kirándulást. a többiek aszódon, Galgahévízen,
Gödöllőn, budapesten, Gyöngyösön, veresegyházán, szilvásváradon voltak. a helyben maradó tanulók felügyeletét
megoldottuk.
• Iskolai szinten a 8222 óra hiányzásból 964 igazolatlan.
szerencsére az utóbbi napokban 6 család kapta vissza a
gyermekre a családi pótlékot (iskoláztatási támogatást),
mert a védelembe vétel óta csökkent (5 alatt maradt) a
gyermek igazolatlan hiányzásainak a száma.

Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos változások

• a tanévet úgy kezdtük, hogy bántalmazás miatt gyermekeket emeltek ki egy családból. ezáltal egy harmadikos és egy
elsős gyermek más iskolában kezdett szeptemberben.
• November 21-én 6 gyermeket emeltek ki egy családból,
aki közül 3 iskolás volt.
• egy tanuló betöltötte a 16. életévét, édesanyja kérésére és a
gyermek jóváhagyásával magántanulónk lett, hogy az év végi
vizsgát meg tudjuk szervezni neki. a félévi osztályozó vizsgát
megszerveztük, de a kislány a vizsgán nem jelent meg.
• Máté József (7.b) anyukája is kérte a romániai távollét alatt
a magántanulóságot. sajnos józsika a kint léte alatt egy
közlekedési balesetben életét vesztette.

Ízelítőül néhány változás a kapcsolattartásunkban

• aszódi Tankerülettel folyamatos kapcsolatban vagyunk. a
szülők számára idén egyéni fogadóórákat is tartunk, melyek
időpontját az ellenőrzőkbe is beírtuk, valamint a honlapon
is fent vannak. Havonta más-más módját keressük a kapcsolattartásnak: szülői értekezletet, fogadóórát, nyílt tanítási
napot és egyéb osztályrendezvényeket tartunk.
• a tankerületi iskolák (Iklad, Domony, aszód, Hévízgyörk,
Kartal, verseg, Galgahévíz, Tura, bag) részvételével tovább
folytatódnak a 3 éve megkezdett versenyek, „Tankerületi
tízpróba” néven. a versenyben jelenleg a harmadikak vagyunk. Idén az úszóverseny mellett a kézilabdaversenyt is
megszervezhetjük.
• a települési önkormányzat (működtetőnk) visszamenőleg
kifizette az iskola dolgozóinak az elmaradt túlóradíjakat.
• Fel kellett vennünk a kapcsolatot a Türr István Képző és
Kutató Intézettel, mivel december 9-én elindult a
2013/2014 évi téli közfoglalkoztatásban résztvevő személyek alapkompetencia képzése. a felnőttoktatásban 6 kolléga vesz részt.

2014. FebrUár

Külső segítségeket is kaptunk

ISkoLaI HírEk

• előadásokat tartott az iskola rendőre: Varga Csaba és Lados Tibor. az előadások témai az agressziókezelés, bűnmegelőzés, a törvényellenes cselekedetek jogi következményei és a büntethetőség volt.
• a védőnő szerdánként ellenőrzi a gyermekek fejét, ápoltságát. sajnos vannak családok (3-4), ahol szinte képtelenség
kiirtani a tetűt. az elmúlt időszakban az esedékes védőoltásokat is megkapták a gyermekek: a vI. osztály a difteria, tetanusz és szamárköhögés ellen, illetve a kanyaró, bárányhimlő és rubeola elleni oltást kapta. a vII. osztályosok
pedig az első Hepatitis b elleni oltást kapták meg. Nekik
még márciusban lesz esedékes az oltás második része.
• a vIII. osztályban a védőnői szűrés megtörtént. Két magas
vérnyomás szűrődött ki, mindkettő kontroll alatt van.
• Pintér Dávid – egykori tanítványunk – a hatvani középiskolának, a széchenyi István Közgazdasági és Informatikai
szakközépiskola tanulója az iskolában teljesíti a közösségi
szolgálatot. rendezvényeinken videofelvételeket készít,
azokat az általa szerkesztett oldalon előzetes engedélyezés
után megosztja. más környékbeli középiskolával is nagyon
jó a kapcsolatunk: sok iskola tartott nyolcadikosainknak
iskolájukat bemutató előadást.

baGI Hírlap 7

Büszkeségeink

• a bagi arany jános általános Iskola olvasóköre meseillusztrációival – melyeket a belle és sebastien könyvhöz
készítettek tanulóink Gódorné Szilágyi Magdolna irányítása alapján – a móra Kiadó különdíjasa lett.
• versenyfeladatok megoldásával a 8.b osztályunk –
Szekeresné Fercsik Anna osztályfőnök noszogatásának
köszönhetően – 3 napos ingyenes osztálykirándulást
nyert... Gratulálunk Nekik! De dicséret jár az 5.a-nak és a
7.b-nek is. az ő kedvezményük a 3 napos kirándulás
térítési díjának 20%-a. Felkészítőik (5.a) Sima István, (7.b)
Horváthné Maczkó Katalin.
• az őszi zöld Híd programban meghirdetett papírgyűjtésben
5640kg mért súlyú papír gyűjtésével (18,4kg/fő) az iskolák
versenyében 18.-ok, de a tankerületben az elsők lettünk.

További teendőink

az iskolai programok megszervezése, lebonyolítása: úgymint a
nyolcadikosok és a túlkoros tanulók beiskolázása, a leendő
elsősöknél a februári óvodai szülői értekezlet megtartása, majd
az áprilisi beiskolázásuk, a február 15-ei farsang, az erdei iskola, a kirándulások, a március 15-ei ünnepség, a nyolcadikos
vizsga, a ballagások, az országos mérések…

Boda Tibor „Dzsúdó” labdarúgó emléktorna nyolcadszorra

Január 19-én, vasárnap immár 8. alkalommal rendezték meg Bagon a településen hagyományosnak számító Boda Tibor „Dzsudó” emléktornát. A Galga menti
csapatok részére évről évre kiírt téli felkészülési teremlabda rú gó-tornát
ezúttal a megyei I. osztáeredmények:
lyú Hévízgyörk nyerte
Bag–Galgahévíz 1–3
meg. A bagiak sajnos
Aszód–Hévízgyörk 2–4
csak a 4. helyet tudták
Iklad–Tura 3–4
megszerezni.
Aszód–Bag 4–2
Akik ellátogattak a
Hévízgyörk–Iklad 7–3
labdarúgótornára színBag–Iklad 2–1
vonalas játékot láthatAszód–Galgahévíz 2–2
tak, és szurkolhattak,
Hévízgyörk–Tura 4–2
izgulhattak csapataikért.
Galgahévíz–Iklad 2–2
Aszód–Tura 1–3
Hévízgyörk–Bag 3–3
Aszód–Iklad 5–0
Hévízgyörk–Galgah. 5:2
Bag–Tura 2–1

Fotó: szt.

A helyezéseK:
1) hévízgyörk
4) bag
2) tura
5) galgahévíz
3) Aszód
6) iklad

a FoCI mINDeNeK előTT

a Bagi tC’96 elnökével, Boda jánossal a klub múltjáról,
jelenéről, jövőjéről beszélgettünk. Saját bevallása szerint őt
„fejbe lőtte” a foci, és valóban ritka manapság az olyan
ember, aki ennyire magáénak érez egy ügyet, aki szívvellélekkel áll ki a bagi futballért, gondoskodik a jelen problémáinak megoldásáról, aggódik jövőért.

– Hogyan alakult meg a Bagi TC’96?
Boda jános: 1995-ben a bagi Futball Club megszűnt,
melynek vezetőségében már én is szerepet vállaltam. a megszűnés után régi futballista társaimmal elhatároztuk, hogy
megpróbáljuk új alapokra helyezni a bagi focit és újraindítani a klubot.
először a környékbeli együttesekhez került volt bagi játékosokat Labáth Tiborral és Boda Tiborral igyekeztük hazahívni, majd amikor összeállt a csapat, elindultunk a körzeti
bajnokságon Gergely Lajos „spinok” vezetőedzővel. az alakuló
közgyűlésünkön Tóth Mihály vállalta el az elnöki tisztet, és az
akkori polgármester, Jamrik László támogatását is élveztük. a
klub vezetőségben régi bagi futballisták vállaltak szerepet, akik
nek nagy része a mai napig segíti a munkánkat. Később Tóth
mihály tiszteletbeli elnök lett, Potornai Lajos, majd Tószegi
Lajos elnöksége után jómagam vállaltam az elnöki tisztséget.
Tószegi lajos, Gergely János, Varga István, Valentinyi Attila és
Mondok Ervin is jelentősen segítette törekvéseinket, sok lelkes
bagi sportbaráttal együtt.
– Milyen eredménnyel szerepeltek a bajnokságokban?
B.j.: Kétévente léptünk feljebb egy-egy osztállyal. 1997-ben
megnyertük a körzeti bajnokságot, így megyei II. osztályban
folytattuk, 1999-ben pedig már megye I. osztályban indultunk. ekkor megújítottuk a csapatot, voltak olyan játékosok,
akik nem vállalták a megnövekedett edzésszám mellett a játékot, ezért bekerültek a csapatba nem bagi játékosok is.
2011-ig ebben az osztályban mindig az élbolyban végeztünk a
bajnokságban. az Nb III-ba való feljutást anyagilag már nem
tudtuk vállalni. megjegyezném, hogy az „idegenlégiósok” is
átlagosan 10 évet játszottak bagi színekben, így már szinte
baginak számítottak. sokat segítettek a sikerek elérésében, ők
is hozzájárultak a bagi foci hírnevének öregbítéséhez. ennek
az időszaknak kiemelkedő eredménye volt, hogy 2004-ben az
amatőr csapatok országos versenyében elhoztuk az első helyet,

elnyertük az amatőr magyar Kupát. a döntőt a puskás Ferenc
stadionban játszottuk, amely jelentős nyereményekkel, és
presztízs sikerrel járt.
– Jelenleg kik vesznek részt a klub munkájában?
B.j.: varga István elnökhelyettesként, valentinyi attila
szakosztályvezetőként, Tószegi lajos szövetségi képviselőként, Simó László a bozsik program vezetője, a felnőtt és az
U21-es csapat edzője, Száraz Róbert az U18-as csapat edzője,
valamint Széplaki Béla, aki a legkisebbektől a legnagyobbakig
segíti az edzők munkáját, és természetesen a bárány família,
akik gondnokként vesznek részt a klub életében, és sokan
mások, akik önzetlenül segítik törekvéseinket.
– 2012/13-es bajnokságban megyei II. osztályban indult a
csapat. Miért?
B.j.: 2010/11-re beszűkültek az anyagi lehetőségeink, ami
az egész magyar focira is jellemző volt. 2012-ben az mlsz
leszűkítette az Nb II-be, Nb III-ba induló csapatok számát, így
8 csapat került vissza Nb III-ból megyei I. osztályba. ezért úgy
döntöttünk, visszalépünk egy osztállyal, mert így több helyi játékos juthat játéklehetőséghez, és megkezdtük a csapat fiatalítását. Közelebb kerültünk a környező települések csapataihoz,
melyekkel való mérkőzések remélhetőleg újból nagyobb
érdeklődést váltanak ki közönségünkből.
– A megyei I. osztályban eltöltött 11 év hosszú idő volt.
Milyen erőfeszítéseket kívánt ez az időszak?
B.j.: Komoly összefogás eredménye volt ez a siker, hiszen
az anyagi támogatások rendre elmaradtak, csak a futball szeretete volt az, ami megtartotta a klubot. a klub ügyét olyan emberek segítették, támogatták, akik velem együtt szívügyüknek
érezték a bagi focit. a közösségben kidomborodtak az emberi
értékek is, ami még erősebbé kovácsolták a csapatot.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek az elmúlt
hosszú időszakban történt segítségét, támogatását. Kiemelném, varga, Tószegi, és valentinyi és Urbauer Zsolt Urakat,
hiszen az Induló csapatból jóban és a nehézségekben is kitartottak a bagi foci, és a közösség mellett. Külön köszönet jár
a családomnak, és elsősorban a feleségemnek. Köszönöm az
elmúlt években a csapat mellett működő összes edző kitartását, minőségi munkáját.
sajnos azóta, úgy érzem, a foci fontossága csökkent.
visszaesett a nézőszám is, egyre kevesebben vannak, akik hétről

Fotó: szt.

“

2004-ben az amatőr csapatok
országos versenyében elhoztuk az
első helyet, elnyertük az amatőr
magyar kupát...

hétre kijönnek a meccsekre, követik az eseményeket. jó lenne,
ha évente legalább 10-15 fiatal kapcsolódna a klub valamelyik
korosztályának csapatához játékosként.
– Hogyan gondoskodnak az utánpótlásról?
B.j.: Négy éve indult el a bozsik-program, ami az utánpótlás nevelésében segít. Nehézkesen indult, de ma már elmondható, hogy a 7, 9, 11, 13 éves korosztályban rendszeresen indítunk csapatokat különböző tornákon, versenyeken. jó
lenne, ha még több gyermek bekapcsolódna, nem is az eredmények miatt, hanem a sport miatt, hiszen ez egy helyben lévő
mozgási lehetőség. Nem kell a gyerekeket messzire utaztatni,
tavasztól őszig a pályán, télen a tornacsarnokban vannak az
edzések, és úgy gondolom, minden szülő örül, ha a gyereke
mozog, nem pedig a számítógép vagy a tévé előtt ül.
az utánpótlás nevelésben nagy segítséget jelent a két éve
kormányzati kezdeményezéssel indult Tao-s pályázati lehetőségek rendszere. e nélkül már szinte nem is lehetne az utánpótláscsapatokat versenyeztetni, gondoljunk csak a megemelkedett
költségekre… Itt szeretném megemlíteni, hogy az ifjú, feltörekvő gyerekek mellett sosem fáradó, sikeres öregfiúk csapatunk is
van, aminek összefogását Aszódi Zoltán vállalta magára.
– Hogyan tudja működtetni a klub a sportpályát, illetve
az ottani épületet?
B.j.: a sportpálya és a rajta álló épület az önkormányzat
tulajdona, de azt a klub részére átadta, így nekünk kell állni a
fenntartási és karbantartási költségeket. a közüzemi díjak jelentős részét az önkormányzat vállalja át. a klub biztosította
a gáz- és csatornahálózatba való bekapcsolását az intézménynek, a korábbi külső felújítást, a büfé átalakítását, a klubhelyiség kialakítását, a pálya karbantartását. 2012-ben az önkormányzat pályázati úton nyert összegéből akadálymentessé
sikerült tenni az épületet és a környezetét, amely a klubház
épületének megtoldásával is járt. sajnos az edzőpálya

üzemeltetése, karbantartása már meghaladja a lehetőségeinket, hosszú távon erre megoldást kellene találni. a klubhelyiség természetesen nyitva áll helyi rendezvények szervezésére,
illetve igyekszünk bérbe is adni.
– Január végén rendezték meg a bagi tornacsarnokban a
Boda Tibor-emléktornát, amelyen Galga mente hat csapata
vett részt. Boda Tibor hogyan kötődik a bagi focihoz?
B.j.: Gyermekkorától kezdve bagon focizott, több Galga
menti csapathoz is kötődött, bábáskodott a bagi TC’96 megalakulásánál, játszott az öregfiúcsapatban és sokat segítette a
klub munkáját. sajnos nyolc éve – hosszan tartó, méltósággal
viselt betegségben – elhunyt, az ő emlékének szenteljük minden évben ezt a teremlabdarúgó-tornát. valamikor egyébként
a téli torna is a kinti pályán volt, előfordult gyakran, hogy
hóban játszottak a játékosok. a torna lehetőséget ad arra,
hogy Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, bag, Iklad és aszód csapatai összemérjék tudásukat az alapozó időszakban.
– Nemrég új évet kezdtünk, mik a klub tervei?
B.j.: a báli időszakban a kezdetektől sikeres, és jó hangulatú sportbál kerül megrendezésre, a sikeres tavaszi szezon
indulásának megalapozására, és a közösség összekovácsolására. 2014-ben Tao-s pályázati segítséggel a füves pálya
automata öntözését szeretnénk megvalósítani, a pályázat
30%-os önrészét az önkormányzat biztosítja. Nagy álom
még a focipálya komolyabb világításának kiépítése, hiszen
egyszerre 3-5 csapat edzése zajlik a pályán. ezenkívül szeretnénk az öltözőket is felújítani.
ezek megvalósítása nem kis erőfeszítést kíván a részünkről,
és reméljük, az önkormányzat továbbra is, és egyre nagyobb
mértékben fogja támogatni a munkánkat.
– Nagyon szeretném, ha teljesülne az álma, hiszen olyan
sokat tett a bagi fociért, a klubért, hogy életben maradjon,
hogy működjön, és nem utolsósorban a Bagi TC ’96 sikerereiért,
mely Bag hírnevét is növelte.
Köszönöm az interjút.
K.R.

röntgendiAgnosztiKA (10. sz. ajtó)
elérhetőség: 06-28/500-790/116 m., 06-28/400-536/116 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés nem szükséges
rendelő orvosok: Dr. erdődi Anna Mária, Dr. Magyari Beatrix.
rendelés: Dr. Magyari Beatrix hétfő, kedd: 8:00–14:00
Dr. erdődi Anna Mária szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00

sebészeti szAKrendelés / gyermeKsebészet (9. sz. ajtó)
elérhetőség: 06-28/500-790/113 m., 06-28/400-536/113 m.
Beutaló nem szükséges. előjegyzés nem szükséges.
Bejelentkezés szükséges (minden nap 12:00-ig új beteg esetén)
rendelő orvos: Dr. Papp Piroska
rendelés: hétfőtől péntekig 8:00–14:00

fiziKotherápiA (14. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/125 m., 06-28/400-536/125 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción.
Kezelést végző személy: lehoczkiné kárász Mária
rendelés: hétfőtől péntekig 6:30–13:00

fÜl-orr-gégészeti szAKrendelés (1. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/114 m., 06-28/400-536/114 m.
Beutaló nem szükséges. előjegyzés szükséges, módja: telefonon vagy
személyesen a recepción
rendelő orvos: Dr. Száraz katalin
rendelési idő: hétfő 13:00–16:00, kedd 8:00–13:00, csütörtök 8:00–11:00,
péntek 8:00–13:00

elérhetőség: 06-28/500-790/127 m., 06-28/400-536/127 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción
rendelő orvos: Dr. krasznai István
rendelés: kéthetente hétfő 9:00–13:00

felnőtt orthopédiAi szAKrendelés (7. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/113 m., 06-28/400-536/113 m.
Beutaló nem szükséges. előjegyzés szükséges, módja telefonon vagy
személyesen a recepción
rendelő orvos: Dr. éry Pál.
rendelés: hétfő 14:00–16:00

közérDEkű

gyermeKsebészet

elérhetőség: 06-28/500-790/119 m., 06-28/400-536/119 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción
rendelő orvos: Dr. Vass éva
rendelés: hétfő, szerda 8:00–14:00, péntek 9:00–13:00

elérhetőség: 06-28/500-790/114 m., 06-28/400-536/114 m.
Beutaló nem szükséges. előjegyzés nem szükséges
rendelő orvos: Dr. Dóka Andrea lívia
rendelés: szerda 7:00–18:00

!

bőr- és nemibeteg gondozó, bőrgyógyászAt (1. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/128 m., 06-28/400-536/128 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés nem szükséges
rendelő orvos: Dr. Duliskovich Tamás
rendelés: hétfőtől péntekig 8:00–14:00, kivéve szerdán 12:00–18:00

reUmAtológiAi szAKrendelés (5. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/117 m., 06-28/400-536/117 m.
Beutaló nem szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
az osztályos asszisztenstől telefonon vagy személyesen a recepción
kérhető.
orvosok: Dr. Bodó Ákos, Dr. Jancsi György
rendelés: Dr. Bodó Ákos hétfő 8:00–18:00, kedd 8:00–14:00,
szerda 8:00–12:00, csütörtök 14:00–18:00
Dr. Jancsy György hétfő 10:00–14:00, kedd 14:00–18:00,
csütörtök 10:00–14:00

elérhetőség: 06-28/500-790/119 m., 06-28/400-536/119 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés nem szükséges.
rendelő orvos: Dr. Bodó zsolt
rendelés: kedd és csütörtök 8:00–14:00

belgyógyászAti szAKrendelés ii. (2. sz. ajtó)

nőgyógyászAti szAKrendelés (3. sz. ajtó)

belgyógyászAti szAKrendelés i. (5. sz. ajtó)

2170 Aszód, baross gábor u. 4.

Aszódi szAKorVosi rendelőintézet
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Tel./FAX: 06/28-500-790/134. e-mail gratusmed@gmail.com
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8:00–14:00 óráig

közérDEkű

elérhetőség: 06-28/500-790/124 m., 06-28/400-536/124 m.
Beutaló nem szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción.
orvosok: Dr. Szabó Mónika, Dr. Vásár éva Melinda.
rendelés: Dr. Szabó Mónika hétfő: 8:00–15:30.
Dr. Vásár éva Melinda csütörtök 10:00–15:00

gyógyászAti segédeszKözöK boltJA

elérhetőség: 06-28/500-790/117 m., 06-28/400-536/117 m.
Beutaló nem szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción
rendelő orvosok: Dr. Somlai András, Dr. Pap zoltán
rendelés: Dr. Somlai András szerda 15:30–18:30
Dr. Pap zoltán péntek 8:00–11:00

pszichiátriAi szAKrendelés (11. sz. ajtó)

UrológiAi szAKrendelés (3. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/133 m., 06-28/400-536/133 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción
rendelő orvos: Dr. Fodorné réz Júlia
rendelés: hétfőtől csütörtökig 7:00–14:00, péntek: 7:00–11:00

elérhetőség: 06-28/500-790/116 m., 06-28/400-536/116 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción
rendelő orvosok: Dr. erdődi Anna Mária, Dr. Magyari Beatrix
rendelés: Dr. Magyari Beatrix hétfő, kedd: 8:00–14:00
Dr. erdődi Anna Mária szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00

UltrAhAng diAgnosztiKA (12. sz. ajtó)

helye: 2170 Aszód, kossuth lajos u. 78.
elérhetőség: 06-28/400-051
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen
rendelő orvos: Dr. Simorjay zsuzsanna
rendelés: hétfőtől csütörtökig 8:00–12:00, péntek 8:11

tÜdőgondozó

A hatvani szakrendelés mozgó szakorvosi szolgálatának részeként
elérhető Aszódon is a terhesgondozás.
rendelés ideje: minden szerdán 12.00–15.00
Minden hónap 2. és 4. szerdáján 13.30–15.00-ig genetikai UH
orvosok: Dr. zámbó lászló, Dr. Hajdú Antal, Dr. Udvardy károly

mozgásterápiA (13. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/124 m., 06-28/400-536/124 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés nem szükséges.
rendelés: hétfőtől péntekig 7:00–10:00

lAborAtóriUm (6. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/124 m., 06-28/400-536/124 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción
rendelő orvos: Dr. lázárcsik Ildikó.
rendelés: szerda 7:30–15:30

ideggyógyászAti szAKrendelés (11. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/138 m., 06-28/400-536/138 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben a
gyógymasszőrtől lehet időpontot kérni.
gyógymasszőrök: Bojtos Gábor, Tátrai lajosné
rendelés: Tátrai lajosné kedden és csütörtökön 17:0–20:00.
Bojtos Gábor Hétfő 13:00–18:00, kedd 10:00–15:30,
szerda 10:00–15:30, csütörtök 10:00–15:30, péntek 7:00–13:30.

gyógymAsszázs (8. sz. ajtó)

HATVANI SzeMéSzeTI SzAkreNDeléS elérHeTőSéGe:
06-37/341-033/281. m. előJeGYzéSI Tel.: 06-37/341-033/252. m.
06-37/542-216, 06-30/414-2968, 06-30/414-2157

terhesgondozás

A szemészeti szAKrendelés ÁTMeNeTIleG SzüNeTel!

gyermeK orthopédiAi szAKrendelés (9. sz. ajtó)

elérhetőség: 06-28/500-790/113 m., 06-28/400-536/113 m.
Beutaló szükséges. előjegyzés szükséges, módja: rendelési időben
telefonon vagy személyesen a recepción
rendelő orvos: Dr. Dreissiger Imre
rendelés: kedd 17:00–19:00

2014. FebrUár
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keDVeS olVASÓ! A 20 éVeS BAGI HírlAP MeGJeleNT HíreIBől SzeMezGeTTüNk
1994

w Február – a bagi képviselő-testület megbízást adott Pannonhalmi Zsuzsanna keramikus művésznek bag 600 éves
évfordulója alkalmából egy szobor illetve egy emlékmű elkészítésére, ami méltóképpen egybeötvözné bag múltját,
jelenét, jövőjét a művészet eszközeivel. az ülésen az a döntés született, hogy az önkormányzat kénytelen kölcsönt
felvenni. a pénzhiány a sportcentrum építése és a gázbevezetés önkormányzati hozzájárulása miatt keletkezett.
w Március – a képviselő-testület 4 igen-1nem mellett elfogadta a Dudás László vállalkozó ajánlatát benzinkút építésére, üzemeltetésére.
w április – a DIGITel rt. megígérte, hogy év végére a falu
telefonra váróinak 95%-a megkapja az áhított telefonvonalat. (Nem sikerült).
w Május – bemutatkozik bag új jegyzője: Várnai Ildikó
w június – Fesztiváldíjas FapIHe. június 3-4-5-én pakson
sorra kerülő országos Weöres sándor Gyermekszínjátszó
Fesztiválon a „jános vitéz” adaptáció a fesztivál nagydíját

w
w

w
w
w
w

nyerte el. Fodor Mihály, a rendező, a Drámapedagógiai Társaságtól rendezői Fődíjat kapott, s a csoport a Nagydíjon
kívül elnyerte még a „legjobb kellékért” c. díjat.
július – Szódás Öcsi a bagi arcképek című rovatban
augusztus – a bagi Helytörténeti baráti Társulat emlékművet avatott bag 600 éves múltjának tiszteletére. augusztus
7-én hullott le a lepel a terméskőoromzaton szárnyát táró
ősi turulmadárról. újra lerakják a bagi foci alapjait. elnök:
Varga László. Tagok: Balázs László, Gergely János, Sápi
Zoltán, Boda János, Tóth Sándor, Nagy László.
Szeptember – átadták a bagi sportcentrumot.
október – a választások előtt Jamrik László polgármester
számadást készített az elmúlt négy évről
November – az akkori köztársasági elnök az önkormányzati képviselők és a polgármesterek választását december
11-re tűzte ki.
December – a bagi arcképek c. rovat a bagi krónikást,
Tóth Mihályt mutatta be
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1995

w január – bag választott. a polgármester Jamrik László.
megalakult a roma önkormányzat.
w Február – betörés a sportcsarnokba. elvitték a páncélkazettát a benne lévő pénzzel.
w Március – lesz már telefonunk!? Koncessziós megállapodás a DIGITel 2001 rt.-vel.
w április – vendégek malsfeldből. Kurt Stöhr polgármester
és a malsfeldi képviselők jártak bagon.
w Május – a képviselő-testület elfogadja Sápi Zoltánné
vállalkozó ajánlatát, aki tavalyi áron szállítja a falu kommunális hulladékát.
w június – létrejött a muharay-alapítvány

w július – a képviselő-testület tárgyalta a Tóth Mihály által
összeállított bagi útikalauz c. kiadvány megjelentetését.
w Szeptember – az elkövetkezendő három hónapban kell
megkötni a DIGITel rt.-nek a koncessziós szerződést és
átvenni a maTáv-tól a telefonszolgáltatást, illetve akkor
indulhat meg a munka a telefonvonalak bekötése ügyében.
w október – Testvérkapcsolati szerződéskötés malsfelddel.
7-én és 8-án megrendezik a Hagyományőrző együttesek
országos Találkozóját.
w November – bagi arcképek című rovatban Fodor Mihály.
w December – játékos családi sportverseny a tornacsarnokban. 3 millió forint a különdíj!
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Az Aszódi rendőrőrs táJéKoztAtóJA
január hónapban több esetben is
történtek betörések a Dutka-dűlőn.
volt olyan ingatlan, amelynek kerítését két alkalommal is megrövidítették
egyszer 20, másszor pedig 50 méterrel. Ugyanitt egy másik ingatlan villanyvezetékét öt alkalommal lopták el.
az áramlopás jellemző a telepen, a
rendőrség folyamatosan kijár az elmű szakembereivel, hogy a jogtalan
bekötéseket megszüntessék, és pénzbírságot rójanak ki az áramlopókra.
szintén a Dutka-dűlőn az egyik
telken a gyümölcsfákat csonkították
meg, illetve fákat vágtak ki 150 ezer

forintos kárt okozva a tulajdonosnak.
a szent Imre úti húsboltban történt,
hogy 10 100 Ft értékben pakoltattak
össze húst az eladóval, majd fizetés
nélkül elszaladtak az áruval.
a szentlászló utca lakói továbbra
is ki vannak téve az alkalomszerű kis
értékű lopásoknak. Itt melléképületekből tulajdonítottak el üstházat,
kerti eszközöket, illetve az autó benzintankját ürítették ki három alkalommal is. Nagyon sok volt a temető
felől a beugrásos lopások száma is, a
szent andrás utca több házába több
alkalommal is betörtek.

Rendőrségi források szerint Bagon a rablási és vagyon
elleni bűncselekmények számának hullámszerű megemelkedését azzal lehet összefüggésbe hozni, hogy az ismert
bűnelkövetői körből majd’ egy tucatnyian nemrég szabadultak, és a „bör töniskolában” nem a jó irányban folytatták tanulmányaikat. Persze, Isten óvjon attól minket, hogy
a jó útra tért és a bűncselekményektől már betegesen
írtózó szabadultak fölött is pálcát törjünk.
Ugyancsak rendőrségi források szerint egyre több károsult lép arra az útra, hogy saját kezébe vegye az aktív védekezést értékei védelmében. A védekezés módozatai meglehetősen széles skálán mozognak. Szerepel ebben éjjellátó
kamerarendszer, infrasorompó, csendes és hangos riasztás,
mozgásra bekapcsoló fényszórók, harci kutyák beszerzése,
az ajtó mellé készített vasvilla, a telken gondosan álcázott
szöggel gazdagon kivert deszkadarab. Az is hallatszik a
faluban, hogy van már, aki áramot vezet a kerítésébe. Ez
utóbbit persze csak olyan mértékben, hogy csupán úgy ráz-

táJéKoztAtJUK
A tisztelt lAKosságot,
hogy a bagi kultúrház
parkolójánál egy használt
ruha gyűjtő konténert
helyezett ki,
az önkormányzattól
felhatalmazást kapott
vállalkozó.
Az összegyűjtött
ruhaneműt a vállalkozó
100%-ban újrahasznosítja.
A konténert kéthetente
fogja üríteni. kérjük, ha van
felesleges használt ruhája,
ebbe a konténerbe
helyezze el. Köszönjük!

a Csintoványi utcában a telek
hátuljánál kivágták a kerítést, és a
kutya eltűnt. Igazából nem tudni,
hogy a kutya eltulajdonítása volt-e a
cél. a szent andrás utcában a ház
előtt álló kocsiból szívták le a benzint.
az aszódi rendőrőrs munkatársa
lapunknak elmondta, hogy megerősített erővel vannak jelen most bagon,
illetve nyárig bűnügyi portyákat szerveznek, ami azt jelenti, hogy civil ruhás
rendőrök, civil autóban, azokban az
időpontokban járják a falut, amikor a
tapasztalatok szerint a legtöbb bűncselekmény történik.
K.R.

za meg az áram az illetéktelen behatolót, hogy elmenjen a
kedve a tolvajkodástól, de az áramütés ne legyen halálos.
Többen puskát és maroklőfegyvert is vásároltak, hogy a
megfelelő vizsga és engedélyek beszerzése után, ezek segítségével védjék meg az életük során megszerzett vagyontárgyaikat. Ez, a tavaly júliusban elfogadott BTK módosítás
alapján, minden további következmény nélkül lehetséges.
bár a 2013-as szeptemberi lapszámunk címlapján ezt
kiemeltük, de most álljon itt újra feketén-fehéren:
• a védekezésnek nem kell arányban állnia a támadással:
ha ököllel támadnak ránk, akkor akár késsel is visszatámadhatunk
• a támadással járó kockázatot a támadónak kell viselnie
• a jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a
védekező életének kioltására is irányult volna
Figyelem! Ha ön nem tör senki más javaira, nem történik bántódása, ellenkező esetben bármi megtörténhet!
mI szólTUNK!
(szerk.)

bAg polgárőrség egyesÜlet hírei

Bag Polgárőrség Egyesület ezúton köszöni meg Bag nagyközség lakosságának, vállalkozóinak valamint Bag
nagyközség Polgármesteri Hivatalának és a képviselő-testület tagjainak,
a 2013. évben nyújtott támogatását.

ezek a támogatások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2013-ban a
polgárőrség tagjai közel 3600 szolgálati órát teljesítettek, ebből 500
órát a rendőrséggel közösen.
a szolgálat eredményét tükrözi
az is, hogy a rendőrséggel való közös
akciók során, több körözött személy
elfogásában segédkeztek. ezenkívül

bag nagyközségben számos rendezvényt biztosítottak, valamint rendszeres és folyamatos járőrözési feladatokat láttak el.
bag polgárőrség egyesület elnöke, Mezőfi Ferenc, köszönetét fejezi
ki valamennyi polgárőrnek, hogy
szabadidejét feláldozva, mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül teljesíti a
szolgálatot. Külön köszönet illeti
a polgárőrök hozzátartozóit, hogy
megértéssel és türelemmel viselik és
segítik a polgárőrség munkáját.
Tisztelettel és köszönettel
Mezőfi Ferenc
Bag Polgárőrség Egyesület Elnöke

A PolGÁrőrSéG elérHeTőSéGe:
06-30/621-0210
06-30/515-6945
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lelőhetjük-e a betörőt a nappalinkban vagy
a késsel fenyegető rablót a sötét utcán?

az új büntető törvénykönyv szerint mindkét esetben lehet igen a válasz. Bő fél
évvel a törvény hatálybalépése után itt az első eset, amikor felmerül, hogy a
jogszabály azt menti, aki elkövette az emberölést.

vasárnap délután egy órakor egy 57
éves nő jelent meg a 76 éves H. Ferenc
hernádszentandrási házában. a nő kést
rántott, pénzt és más értékeket követelt,
H. Ferenc azonban egy piszkavassal
kiütötte a támadó kezéből a fegyvert.
ekkor a nő újabb kést húzott elő, és
azzal fenyegette meg a házigazdát, aki
erre a piszkavassal verni kezdte a behatolót. a kiérkező mentősök már nem
tudták megmenteni a nő életét. Bűnös-e
H. Ferenc? a 2013 nyarától hatályos
büntető törvénykönyv (btk.) szerint
valószínűleg nem, sőt talán még bírósági tárgyalás sem lesz, ugyanis az új btk.
felsorol néhány esetet, amikor egy támadást automatikusan élet ellen irányulónak kell tekinteni. márpedig ha
egy támadást élet elleninek tekintünk,
akkor bármilyen mértékű védekezés
jogos ellene, akár a támadó életének
kioltása is. ezek között az esetek között
szerepel az is, ha valaki fegyveresen
vagy felfegyverkezve hatol be jogtalanul egy lakásba.

birtokában pedig a telkünk kerítésén
átmászó fegyverest, legyen az betörő,
vagy az útját lerövidíteni akaró vadász,
mérlegelés nélkül le lehet puffantani.
„Ha nincs nála fegyver, vagy nem győződtem meg róla, akkor is védekezhetek, de csak arányosan: például lábon
lőhetem” – mondta egy korábbi interjújában Répássy Róbert, a KIm államtitkára az új szabályozás értelmezése
közben.

Élet vagy aranylánc?

ez pedig az élethez és a tulajdonhoz való
jog viszonya. a legtöbb jogrendszerben az
élethez való jog kitüntetett jelentőségű. ez
a magyar alkotmánybírósági gyakorlat

szerint is korlátozhatatlan, minden más
alapjogot megelőző jog. a korábbi és az új
alkotmány is elsőként nevezte meg minden alapjog között az élethez való jogot.
a magyar alkotmánybírósági határozatok
eddig többnyire csak olyan jogos védelmi
esetekben nem rendelték büntetendőnek
egy másik élet kioltását, amikor a védekező élete is veszélyben volt. az új btk.
azonban bizonyos esetekben anélkül is
élet ellen irányulónak nyilvánít néhány támadást, hogy sokszor nem bizonyítható,
hogy valóban a védekező megölése volt-e
a cél. a változtatás bírálói szerint épp ez a
gond: a jogos védelem új szabályozása
ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonhoz való jog, vagy akár a magánlakás
sérthetetlenségéhez való jog bizonyos
esetekben többet érjen, mint egy másik
állampolgár élethez való joga.
(forrás: www.origo.hu)

III. TAVASZKÖSZÖNTŐ

Ha éjjel jön, mindent szabad

Ha H. Ferenc jogosan védekezett, azt a
korábban hatályos btk. alapján is meg
lehetett volna állapítani, akkor viszont
mindenképpen a bíróság mérlegelte volna az ügyet, több szempont figyelembevételével. elsősorban azt vizsgálták volna, hogy H. Ferenc védekezése arányban
állt-e a támadással, vagy ha nem, akkor
ijedségből vagy menthető felindulásból
ragadtatta-e el magát. az arányosság a
közvélekedéssel ellentétben nem azt jelenti, hogy ökölre csak ököllel, késre késsel, rpG-7-es gránátvetőre pedig maximum egy ugyanilyen erejű gránátvetővel
lehet csak válaszolni. az arányosság
abban áll, hogy egy ember akkor ölhet
meg bárkit védekezésképp, ha valaki az
életére tör. Tehát nem az eszköznek kell
arányosnak lennie, hanem a – jogi szaknyelven szólva – a védett jogtárgynak.

Bokán rúgásra kés

az új törvény alapján akkor is védekezhet bárki késsel, ha valaki éjjel bokán
rúgja, érvényes fegyvertartási engedély

ÉG:
VEND

SI
LOVA ÁS
ANDR

Gödöllő, SZIE
Sportcsarnok

KONCERT

(2014. március 9., vasárnap 17 óra (
DÁNYI IFJÚSÁGI FÚVÓS ZENEKAR és a CIMBALIBAND
Előzetes programban közreműködik a

Kapunyitás: 16 órakor. Ülőhely korlátozott számban,
csak a lelátókon. Helyfoglalás: érkezési sorrendben!!!
JEGYEK KAPHATÓK: www.jegy.hu a Broadway jegyirodában és az interticket
hálózatán. Gödöllőn a Sportcsarnokban, a Művészetek Házában, a Városi
Könyvtárban, valamint a régió művelődési házaiban.
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AZ IMA TUDOMÁNYA (7) Február – Gyertyaszentelő hava

,,Égő gyertya kezeinkben, lángra lobban szívünk tőle...”

1. Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.)
jézust a születése utáni negyvenedik napon bemutatták a jeruzsálemi
templomban. mária gyermekét a messiást váró öreg simeon kezébe
adta ezen a helyen. ennek emlékére tartjuk mi is február 2-án
kezünkben a gyertyát, amit megszentel a pap. eközben Krisztus
fényének erejét kérve énekelhetjük ezt a dalt:
Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
Lejöttél az égből bűnös földünkre,
Szállj be lelkünk hajlékába,
Oh világ világossága!(...)
a megszentelt gyertyákat hazaviszik, bajban és ínségben pedig
meggyújtják. az égő gyertya tehát magát Krisztust jelképezi, a világ
világosságát. azt a fényt, amely legyőzi a sötétséget, és beragyogja
szívünket. Gyertyaszentelő boldogasszony másnapján szent balázs
püspök ünnepe van. balázs eredetileg orvos volt, később lett csak
püspök. mikor a keresztényüldözések alatt elfogták, a bíróság felé
vezető úton sokakat egy keresztvetéssel meggyógyított, többek
között egy halszálkától fuldokló gyermeket is. az ő emlékére a pap
y alakban összekötött gyertyával ad áldást a hívekre a következő
szavakkal: ,,Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged a torokbajtól és minden más bajtól a Mindenható
Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.”

2. A Boldogságos Szűz Mária lourdes-i megjelenésének ájtatossága
1858-ban a franciaországi lourdes-ban a helyi molnár lánya gallyat
ment szedni az erdőbe. már éppen indulóban volt haza a kis
bernadett, mikor szélzúgás kíséretében a barlang nyílásában egy
csodaszép női alakot vett észre. az asszony így mutatkozott be: ,,én
vagyok a szeplőtelen fogantatás.” a jelenések újra megismétlődtek, a
szent szűz közvetítette kéréseit bernadettnek, és csodajeleket mutatott
a százezer számra odaözönlött embereknek. erre emlékezve végezték
bagon is kilenc napon keresztül a lourdes-i ájtatosságot. Templomukban a bal oldali mellékoltáron a lourdes-i jelenésnek emléket
állító szoborcsoportot földíszítették, és az előimádkozó előtte térdepelve mondta az ájtatásságot a többi hívővel együtt.
Üdvözlettel, dícsérettel zengje ajkunk Máriát,
Mint Lourdes-ban hogyha lennénk, úgy látunk, óh, Szűzanyánk,
Isten anyja égi fényben megjelent nagy dícsőségben,
E siralom völgyében jöjj mindnyájunk szívébe.(...)

az ájtatosságon belül mindennap elmondták a lourdes-i litániát.
ebből emelnék ki néhány könyörgést, melyet az előimádkozó mondott, a hívek pedig a ,,lourdes-i szent szűz, könyörögj érettünk!”
fohásszal válaszoltak.
– ki lábaidon arany rózsát viselve minket arra oktattál, hogy
szeretet irányozza lépteinket,
– ki a kisdedek iránt kiváló szeretetet tanúsítottál, hogy törekedjünk mi is, mint a kisdedek szelídek és ártatlanok lenni,
– ki a bűnösökért való imát sürgetni méltóztattál,
– ki csodálatosképp forrást nyitni méltóztattál,
– kinek kegyes látogatása mutatja, hogy Isten még nem hagyott el
bennünket,
– ki annyi szerencsétlent megvigasztalsz (...)

az ájtatossághoz zsolozsma és szentolvasó is tartozik, idő híján
nem végezték mindkettőt, hanem váltakozva, így egyik nap volt a
szentolvasó, majd másnap zsolozsma, s így tovább.
a szentolvasó a bevezető részből, egy miatyánkból és 18
üdvözlégyből áll. mindegyik üdvözlégynek más a titka, és azért
mondatik 18 belőle, mert a szent szűz 18 alkalommal jelent meg
bernadettnek a Gave-patak partján lévő barlangban. a zsolozsma
éneke szépen összefoglalja a történteket, ebből emelek ki részleteket:

(...) Ezernyolszázötvenynyolc február havában,
Tizenegyedik napján a déli órában,
Gave partjához menvén, át akar rajta kelni,
Hirtelen zúgás támad, szélroham kezd lenni.(...)

A fényben egy szép nő áll hófehér ruhában,
Égszínű öv derekán, kezén olvasó van,
Lábainál aranyszínű rózsa virula,
Rátekint Bernadettre szendén mosolyogva. (...)

Bernadett megígéri, hogy kijön mindennap,
Mondja a Szűz: Mennyekben én megkoronázlak,
Híven kiment naponként az ártatlan lányka,
Bár sok üldözést támaszt a sátán ármánya. (...)

És most menj a papokhoz, vidd meg óhajtásom,
Kápolnát építsenek ez áldott sziklákon,
Körmenetben jöjjön a hívőknek serege,
Engesztelje az Istent, könnyeket öntözve.(...)

Mint hajdan a sziklában Mózes vesszeje,
Úgy nyitott itt is forrást az ég királynője,
A csodáknak száma megszámlálhatatlan,
Mit Isten e víz által tesz e nagy világban. (...)

szintén a zsolozsma alatt hangzik el egy szép ima, melyben magunkra is kérjük a szűzanya áldását. a lourdes-i jelenés ugyanúgy megerősíti a mi hitünket is, mint az akkori kor emberének hitét.
mondhatjuk, plusz töltetet ad számunkra a hit útján, mert érezzük
az égi édesanyánk szeretetét. Óh mennyország nagy méltóságú
királynéja, a háromszor szent Isten leánya, jegyese és anyja, nekünk
is a legkedvesebb anyánk, Mária! Oh mily dicsően mutatkozott
anyai szereteted a lourdes-i barlangban történt megjelenésednél. Emlékezzél meg azon mennyei szavakra, melyeket boldog Bernadettnek
mondtál: ,,Én vagyok a szeplőtelen fogantatás” Ezen tiszta szeplőtelen fogantatásodra kérünk, kegyes Szűz, nyerd ki számunkra a
bűnbánat kegyelmét életünk folytán, a halál óráján pedig különösen
éreztesd velünk anyai szívednek gyöngéd szeretetét, és vidd lelkünket
a szentek fényországába, ahol veled zenghessünk örök hálát az imádandó Szentháromságnak! Amen

Jertek hívek, keresztények, ájtatos búcsút járni,
A lourdes-i szűz anyának imádságot végezni.
Nyíljon ki hát az a rózsa szívünknek hajlékába.
Mely Lourdes-ban a csipkefát rögtön virágoztatta – ezzel az
énekkel kezdődik az ájtatosság utolsó napján a búcsújárás, melynek
során a hívek körbejárják a templomot, kezükben égő gyertyával,
18 zsoltárt imádkozva, amik között térdhajtva énekelnek is: ,,...égő
gyertya kezeinkben, lángra lobban szívünk tőle...”
Urangyalát végzi a kis Bernadett,
Melyre egyet nyitnak angyali kezek.
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!
Hatalmas pártfogónk, könyörögve kérünk,
Légy életünk utain mindenkor vélünk.
Ave, ave, ave Mária! Ave, ave, ave Mária!(...)
az ájtatosság alatt emellett még más imák és énekek is felcsendülnek, elsősorban a betegek gyógyulásáért. ám a lourdes-i jelenésben nemcsak a csodálatos testi gyógyulásokat kell látnunk, hanem a
lelkekre gyakorolt felemelő hatását, amely az ég felé vonta az egész
világ figyelmét, ami által sok ajkon újra felcsendült az ima: ave, ave,
ave mária!
Volter Domonkos
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Tovább szépül a bagi katolikus templom

régi vágya teljesül az itt élő híveknek.
a település legmeghatározóbb épülete,
ami műemléki védettséget élvez, alaposan megviselt állapotban található, rászolgált a felújításra.

2012 őszén az egyházközség támogatási
kérelmet nyújtott be a vidékfejlesztési
minisztérium rendelete alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatalhoz.
2013 nyarán az mvH támogatói határozatot hozott, amely értelmében az

európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap által társfinanszírozott forrásból támogatást nyújt a bagi egyházközségnek. a Darányi Ignác Terv keretében
az európai Unió és a magyar Kormány
együttesen több, mint 39 millió forintot
biztosított falu barokk stílusban épült
műemlék templomának felújítására,
melyet az önkormányzat további 3 millió forinttal toldott meg.
a műszaki tervek, kiadási tételek
aktualizálása, az illetékes szervekkel

A felújítás részleteiről gardi istvánt, a régió ‘99 építőipari és szolgáltató Kft. vezetőjét kérdeztük.
– Istennek hála jól halad templom tetőszerkezetének
rekonstrukciója. kívülről nem látványos, de igen komoly,
nagy szaktudást igénylő, aprólékos munka folyik. A felújítás során megújul a templomhajó, a két sekrestye
teteje és a főpárkány. A téli hideg időben főleg a belső
tetőtérben folynak a munkálatok. A három osztatú tetőszerkezet torony felöli részének fa tetőszerkezetét teljesen ki kellett cserélni, és az eredeti barokk minta alapján rekonstruálni. A legvégén az egész tetőszerkezet faanyaga vegyszeres kezelést fog kapni. (Annakidején másként történt az faanyagkezelés-, szállítás. Például volt,
hogy a Tiszán úsztatták le a fákat és ez idő alatt a víz kimosta a fából a még benne lévő tápanyagot, vagyis kilúgozódott, és így védetté vált a kártevőktől). A tető, a mostani pala helyett cserépborítást kap. A palabontás szakaszosan történik, amit lebontunk, már aznap be is fóliázzuk. Ha itt a jó idő, jöhet a bádogosmunka és a cserép is felkerül a helyére. A munkálatokat 2014 őszéig
kell befejeznünk, de szeretnénk, ha hamarabb elkészülne a templom teljes tetőszerkezete.
k. r.

történt hosszas egyeztetések vették kezdetét, ami után a közbeszerzési eljárás
elindulhatott. 2013 őszén a nyertes kivitelezővel aláírt szerződést követően átadásra került az építési terület, megkezdődtek a terv szerinti munkálatok. a
második felújítási ütem része a templomhajó és a sekrestyék tetőszerkezetének teljes felújítása, héjazatának cseréje, valamint a villámvédelmi rendszer és
főpárkányok felújítása.
Bobál Zoltán

Szederinda Kertbarát Kör
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Legyen a kertben változatosság!

pApp Komáromi JUdit roVAtA

Hagyományosan a téli hónapokban van a kertész pihenőideje
(habár, az idei év januárjában akár vethettünk is volna…).
Ilyenkor kell átgondolni mit és hová akarunk vetni a kertben.
milyen növények jó társai egymásnak, melyek azok, melyek
nem kerülhetnek egymás mellé, illetve ismételten arra a helyre
ahol tavaly voltak. most van a tervezés ideje. a következő
kérdéseket tegyük fel magunknak:
– milyen növényeket vessünk?
– adott növényből milyen fajtát/hibridet válasszunk?
– mit hová ültessük a kertünkben? (egymást kedvelő és
nem kedvelő növények, sőt a növények többsége nem szereti a
tavalyi helyét) már ilyenkor gondolhatunk a másodvetésre is.

Mit is vessünk?

Hitem és meggyőződésem szerint mindenből egy keveset.
Konyhakertünk nagyon sok változatos, élvezetes zöldségnek,
gyümölcsnek adhat helyet. milyen gyümölcsfa van a kertünkben? merjünk merészen lépni! Nem őrült egzotikumokra gondolok, de például a naspolyára, vad citromra (áttelel a kertben), gránátalmára. Kevesen tudják, de a gránátalma is megél
hazánkban (gyümölcsöt is hoz), sőt próbálkozhatunk akár a
datolyaszilvával is. jogosan feltehetik a kérdést, hogy miért
nem elég a hagyományos gyümölcsfák termesztése. a válasz
egyszerű. Nézzenek most a gyümölcsöskosarukra? milyen
gyümölcsöt esznek most? ami nálunk megterem (alma, körte,
kökény, galagonya, naspolya, gránátalma, datolyaszilva,
csipkebogyó) vagy inkább messziről hozott, ki tudja hogyan
kezelt banán, narancs, mandarin…?
zöldségből is hatalmas választék áll rendelkezésünkre.
édeskömény, pasztinák. Ismerik a feketegyökeret, a fodros
kelt (mind a két növény szedhető hó alól is)?... és persze ne

feledkezzünk meg a hagyományosan is fellelhető zöldségekről
(répa, zöldség, pasztinák, borsó, bab, zöldbab, paprika, paradicsom, padlizsán). sorolhatnám végtelenségig.

Milyen fajtát vessünk?

Leginkább tájfajtákat. magyarország minden vidékéről számtalan növény magjához hozzájuthatunk a tápiószelei génbankból.
Honlapjukon kérhetünk (ingyen) génbanki mintát 10 növényből. ránk vár a feladat, hogy az adott növény magját felszaporítsuk és továbbadjuk. (http://www.nodik.hu/nodik/?page_id=711)
Keressük a közeli magbörzéket, ahol nagy választékban
juthatunk hozzá ellenálló növényekhez, jó termőképességű
tájfajtákhoz. Gödöllőn minden évben több magbörzét is rendeznek. Ha valami különlegességre vágyunk, vagy nem tudtuk
beszerezni akkor javaslom figyelmükbe a valeyrac exotics
honlapját: https://www.facebook.com/valeyrac.ex
legújabb ajánlatuk az örmény
méteres uborka! van itt ehető
krizantém (szép is, gyógynövény
is, ehető is), mindenféle paradicsom (piros, lila, csíkos, stb), sőt
még fütyi alakú paprika is kapható. Ha lehet, kerüljük a boltban
kapható hibrideket. a hibridek
nagyobb termőképességűek ugyan, de magjuk nem visszafogható,
és sokkal érzékenyebbek az egyes betegségekre, kártevőkre.
A következő alkalommal részletesen írok a megfelelő növénytársításról. Addig is ajánlom az alábbi honlapról letölthető
táblázatot: http://www.balintgazda.hu/aktualis-kert/marcius/
novenytarsitas-szeret-nem-szeret-a-kertben.html

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

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:
Aszódi rendőrőrs:
Aszódi járőrök:
bagi körz.megb.:
bagi polgárőrség:

107, 112
28/400-012
20/516-5940
20/289-1764
30/62-10-210
30/51-56-945
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muKi munka kisgyermekkel program
a Munka kisgyermekkel program az Európai unió és a Magyar állam támogatásával a táMoP 1. prioritás keretében
valósul meg. a projekt célja, hogy segítsen a kisgyermekes
szülőknek visszatérni a munka világába, illetve, hogy támogatást adjon a cégeknek az atipikus (nem jellemző, nem jellegzetes) foglalkoztatási formák alkalmazásában.

a muKi segítségével eddig százhúsz szülő helyezkedett el, nagyrészt atipikusan foglalkoztatott,
ezen belül is főként részmunkaidőben vagy rugalmas foglalkoztatásban dolgozik. a muKi jelenleg háromszázhúsz céggel áll kapcsolatban. a 2012 szeptembere óta jelentkezett körülbelül hétszáz kisgyermekesből
kettőszáznyolcvan szülő vesz igénybe képzési és munkaerőpiaci szolgáltatásokat a programban, közülük pedig százhúsz
édesanya talált már állást.

Állás mellett plusz ellátások

a kisgyermekesek foglalkoztatása a cégek számára anyagi kedvezményeket is jelenthet. a GyeD extrának köszönhetően
mostantól a kismamák – a gyermek egy éves kora után a GyeD
folyósítása mellett is – korlátlan időtartamban dolgozhatnak.
az új szabályozás remélhetőleg serkenti majd a kismamák
munkavállalási kedvét, hiszen a jövőben nem kell mérlegelniük, hogy a fizetésüket vagy a GyeD-et szeretnék kapni;
mindkettőre igényt tarthatnak.
Ugyanakkor azokban a többgyerekes családokban, ahol a
gyermekek között kicsi a korkülönbség, csökkentheti a
munkavállalási hajlandóságot az, hogy ezek a szülők 2014.
elejétől a legkisebb gyermek két éves koráig egyidejűleg több
támogatási formát is igénybe vehetnek.

Alapvető problémák

a kisgyermekesek munkavállalását alapvetően nehezíti, hogy
a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni kell, és ha
megoldott is az óvodai vagy bölcsődei elhelyezés, akkor is
szigorú időkorlátokat szab a szülő napi munkabeosztásának
a gyerekek szállítása az intézményekbe és haza, egy esetleges
betegség pedig további nehézségeket okoz a szülők számára.
az ilyen helyzetekben az atipikus foglalkoztatás teremthet
kedvező helyzetet.

mi az az atipikus foglalkoztatás?
Atipikus munkaviszony alatt a megszokottól valamely
lényeges ismérvében eltérő munkaviszonyt értjük. Az
atipikus foglalkoztatási formák közé tartoznak a következők:
Határozott idejű munkaviszony
egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás
részmunkaidős foglalkoztatás
Munkavégzés behívás alapján
Munkakör megosztás (job-rotation)
Távmunkavégzés
Bedolgozói munkaviszony
Munkaerő-kölcsönzés
Több munkáltató által létesített munkaviszony
Iskolaszövetkezeti munkaviszony
köztulajdonban álló munkáltató munkaviszonya
Vezető állású munkavállalók
A cselekvőképtelen munkavállaló munkaviszonya

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

további információ:
www.munkakisgyermekkel.hu
további információ és interjú egyeztetése:
Fükő Adrienn, Pr Vezető
+36 1 325 94 88, +36 30 769 8697
adrienn.fuko@presstonpr.hu
munka kisgyermekkel program
iparfejlesztési Közalapítvány
H- 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.
info@munkakisgyermekkel.hu
www.munkakisgyermekkel.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

csAK úgy fÜstölgöK mAgAmbAn
Szabados Tamás felkérésére újra kezdem rovatomat a füstölgős címmel, s ha olyan káros nyelvi jelenséget találok, ami
mellett nem szeretnék szó nélkül elmenni, drága kincsünk, a
magyar nyelv óvó védelmében megfogalmazom kifogásaimat. Így tettem azt a Bagi Hírlapban hajdanán 27 alkalommal.
egy baráti beszélgetésben a közelmúltban hallottam:
„bizony, mikor az emberfia a hetedik X-en is átlépett, már
mindene fáj.” a beszélőnek ez utóbbi tényben igaza lehet,
de a hetedik X-ben nincs. Hogy mi a bibi ezzel? az, hogy
az X-eket az évtizedek helyett használják, rosszul ismerik a

római számokat. mert bár a római X valóban 10-nek felel
meg, és az XX valóban 20-nak, ám ez a számozás nem
használható a végtelenségig, csak 30-ig. (XXX) a negyven
ugyanis már Xl. amiben – mint láthattuk – nincs négy
darab (negyedik) X. sőt, az ötven már végképp l, s ebben
pedig már egyetlen X sincsen.
Következtetés: legfeljebb a harmadik X-et lépheti át
valaki, azaz túl az X-ekkel már ne próbálkozzunk. Hát
igen. jó lenne még egyszer a 3. X körül taposni az élet
rögös ösvényeit!
Giczi Rudolf
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Ez+az

Sok szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját, barátait,
és minden sportkedvelőt

a 2014. február 22-én tartandó
sportbálunkra.

Vacsora – Tombola – Tánc
Zenél a nagyszerű

GalGa EXPrEss banD
Belépődíj vacsorával: 4 000 Ft/fő

asztalfoglalás, jegyek:
boda János 06-30/450-307. amíg van hely!

Jó sZórakoZásT!

Bagi TC ‘96 vezetősége
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elAdó!!!
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Domonyvölgyben 800 m -es építési telek, lakóövezetben,
500 m-re a 30-as úttól. A telek végében patak csordogál.
közelben tópart. A telek lejtős, kész önkormányzattal
egyeztetett terv van családi ház építésére! ár: 3.900.000 ft.
VárJUK híVását a 06-20-406-7900, vagy
a 06-30 574-33-52-es számon!

A KommUnális hUllAdéKot szállító
cég fogAdónApJA
Az idén januártól községünkben a kommunális hulladékot
szállító Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi kft. minden hónap harmadik szerdáján ügyfélszolgálati napot tart a bagi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 14 és 16 óra között. Az ügyfélszolgálati napon a cég
képviselőjétől fizetős szemeteszsákot is lehet vásárolni, 420
Ft-ért. Az ügyfélszolgálati napok a következők: január 22.,
február 19., március 19., április 16., május 21., június 18., július
16., szeptember 17., október 22., november 19., december 17.

FARSANG AZ OVIBAN
zenés farsangi mulatságot tart február 28-án délelőtt
a répa-retek-mogyoró együttes. Az együttesnek az
előző évben nagy sikere volt, reméljük most is az lesz.
A farsangi karneválunk az óvodában március 3-án
délelőtt lesz, ide A szÜlőKet is szeretettel
VárJUK Jelmezbe öltözVe.

Adó 1%
Idén se feledkezzünk meg arról, hogy személyi JöVedelemAdónK 1 százAléKát
valamely bíróság által bejegyzett alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön
nevesített intézmény javára adományozhatjuk. Az általunk ismert listát itt közöljük:
w Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

18673144-1-13

w Bagi Polgárőrség

18697562-1-13

w Muharay elemér Népművészeti egyesület

19184472-1-13

w Helytörténeti Baráti Társulat

19181943-1-13

w Szent András Alapítvány

18666894-1-13

w Bonifác Alapítvány

18674482-1-13

w Bag és Testvérvárosai Baráti egyesülete

18698934-1-13

w Bagi Torna klub ‘96

18673546-1-13

w együttérzés közhasznú Alapítvány

18686816-1-13

w Piros Bagért egyesület

18721584-1-13

w Bagi focisuli

2014. március 7-én
17.00 órakor a dózsA györgy
művelődési házban
a KisVAKond című
magyar nyelvű cseh mesejáték
előadása nagyméretű
bábokkal.
Jegyek a művelődési házban vásárolhatók elővételben 1000 Ft.,
helyszínen 1300 Ft.
érdeklődni a 06/20-237-1441-es
telefonon lehet.

18727078-1-13

Aszód

NoSkÓ istVán
Hívható nAppAl,
parti napokon éjjel is.
Alapdíj: 400 Ft
Út díj: 250 Ft/km
Várakozás: 50 Ft/perc
l
l
l
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