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„Azért vAgyunk A világbAn, hogy
vAlAhol otthon legyünk benne.”

további több, mint 1 milliárd forinttal gazdagodhat községünk, 
a polgármester úr által beadott pályázatok jóvoltából! (6 oldal)

átadták a felújított művelődési házat, óvodát, tornacsarnokot és uszodát

2014. szeptember 25-én Kontrát Károly a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Vécsey László országgyűlési
képviselő részvételével Tóth Gábor falunk polgármestere átadta az új, modern fűtéstechnikával, új tetőszerkezettel és
nyílászárókkal ellátott művelődési házat a bagiaknak, hogy valódi közösségi térként használhassák.  (folytatás a 3–4. oldalon) ú

Wittner Mária, Kontrát Károly, 
Tóth Gábor és Vécsey László
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az önkormányzat hírei

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
2014. október 2-án tartotta a 2010/2014-es ciklus utolsó
testületi ülését. Varga András, Tábik Andrásné és Dr. Dénes
Tamás nem voltak jelen az ülésen.

A szokásos módon Tóth Gábor polgármester úr nyitotta meg
az ülést, köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy minden
polgármester olyan testülettel kénytelen dolgozni, amelyet a
falu megválaszt. Az ülés előtt a képviselőknek és a tes tü let
külsős tagjainak emlékplakettet adott át, mellyel meg kö szön te
négyéves munkájukat. Antal Istvánné Ági pedig min den kinek
egy kis cserépvirágot és a Szeretet himnuszát tartal ma zó könyv -
jelzőz adott át a közös munka emlékére.   

Az ülés végén Dr. Balatoni Gyöngyi a művelődési ház
fel  újí tásához kapcsolódóan ezüst emlékplakettet adott át tóth
gá bor polgármester úrnak, megköszönve munkáját. 

Költségvetési rendelet módosítása
Az államtól önkormányzatunk 20 390 000 Ft normatív támo-
gatást kapott ápolási díj, és rendszeres szociális támogatás ki -
fi ze té sére, valamint támogatásként a kamerarendszer bőví té sé re.
ez zel az összeggel emelte meg a testület az önkormányzat
költ ségvetésének kiadási, illetve bevételi főösszegét, amelyek
így 466 146 000 Ft-ra módosultak. A módosítást a testület
egyhangúlag elfogadta.  

Az önkormányzat I. félévi pénzforgalma
A kimutatásokat áttekintve a testület megállapította, hogy az
önkormányzat 42 177 000 Ft -os pénzkészlettel zárta az első
félévet. igaz, hogy a faluban az a hír járja, hogy 42 millió forin-
tos hiánya van az önkormányzatnak, ám ez az állítás téves,
NiNcs hiáNy. A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. 

Helyi Építési Szabályzat módosítása
A bp.–rákos–hatvan vasútvonal átépítése során szükség van
a helyi rendezési tervek módosítására, amit önkormányzatunk
támogatott, a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.

Bursa Hungarica ösztöndíj
Minden évben lehetőség van arra, hogy az önkormányzat támo -
gassa a településen élő felsőoktatásban tanuló, ám hátrányos
hely zetű tanulókat. Az önkormányzat úgy döntött, hogy ebben
az évben is csatlakozni kíván az ösztöndíj programhoz, így
tá mogatva a településen élő tanulni vágyó fiatalokat. 

Utcanevek, házszámok
Önkormányzatunknak még nem volt rendelete a településen
lévő utcanevekről és házszámozásról. A rendelet megalkotása
során a testület lényegében a központi szabályozást vette át, ám

egy pontban módosította azt. bagon a házszámozás során nem
alkalmazzák azt a módszert, hogy az egyik oldal a páros, másik
oldal a páratlan oldal, hanem minden utca esetében körbeszá-
mozás valósult meg. ezt a helyi sajátosságot a rendelet megtar-
totta. A testület a rendeletet egyhangúlag elfogadta. 

Jegyző-pályázat
bag nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki jegyzői mun -
ka  kör ellátására, amely a szabályoknak megfelelően 2014.
december 1-jétől tölthető be. A pályázat kiírását a testület egy-
hangúlag támogatta.

Csatlakozunk a központi könyvtárellátó rendszerhez
Jelenlegi községi könyvtárunk állománya 90 százalékban el -
avul t, ezért a testület úgy döntött, hogy megszünteti, mint az
önkormányzat költségvetési intézményét, hogy csatlakozhasson
a Pest Megyei könyvtári Szolgáltató rendszerhez. A csatla ko -
zás eredményeként önkormányzatunknak csak a helyi ségről,
internet csatlakozásról és egy fő könyvtáros biztosításáról kell
gondoskodnia, a rendszer pedig biztosítja a könyvtári állo -
mány gyarapítását, nyilvántartást, számítógépes adatbázist hoz
létre. A csatlakozást a testület egyhangúlag támogatta.  

Tűzifa a rászorulóknak
A belügyminisztérium rendelete alapján ismételten lehetősége
van az önkormányzatoknak tűzifát biztosítani településükön az
arra rászorulóknak. A tűzifa kiadásának módját azonban ren-
deletben kell meghatároznia az önkormányzatnak. A rendelet
elkészült, lényegében a központi rendeletre épül, egy ponton
módosítva. A 3. §-ban a belügyminisztérium rendelete úgy
fo gal maz, hogy az kaphat tűzifát, akinek nincs vagyona. ezt
úgy pontosította a képviselő testület, hogy az az ingatlan,
amelyben az igénylő életvitelszerűen lakik, nem számít vagyon -
nak. A rendeletet a testület egyhangúlag elfogadta. 

Pénzügyek
tóth gábor polgármester úr arra kérte a testületet, hogy
támogassa azt az indítványát, hogy Bognár Józsefné megbízott
jegyző számára a falunkban végzett munkájáért 100 000 Ft
külön juttatást fizessen ki az önkormányzat. A testület ezt
egyhangúlag támogatta. tóth gábor polgármester úr rész -
letes kimutatást adott át a képviselőknek a művelődési ház,
tornacsarnok és óvoda felújítási munkái során felmerülő
pluszköltségekről. nem tervezetten, de szükségszerűen fel -
újították a művelődési ház elektromos vezetékrendszerét,
kicse  rélték a tor na csar nok világító testeit, bővítették a te tő -
szer kezetet a művelődési ház ban és újracsempéztek az uszo -
dá ban. ezt a megközelítőleg 5 millió forintos kiadást a tes tü -
let egyhangúlag jóváhagyta.                                              kr.

A BAgI PolgármesterI HIvAtAl 
tájékoztAtjA A tIsztelt lAkosságot, Hogy varga istván  betegsége miatt,

A temetőgondnoki teendőket HAtározAtlAn IdeIg 
kovács tibor látjA el. elérHetősége: +36-20/941-75-78
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A délután 4 órakor kezdődő ünnepségen szép
számmal je len tek meg bag falu lakosai a leg -
kisebbektől a legidősebbekig. Tóth Gábor pol -
 gármester úr köszöntő szavaiban elmond ta,
hogy néhány esztendővel ezelőtt került na pi -
rend re a mű ve lő dé si ház felújításának kér -
dése. A sokáig csak álomnak tűnő fel újí tás

vég re megvalósult, és egy XXi. századi fű tés tec hnikával, új te -
tő szerkezettel és nyílászárókkal ellátott épületet adnak most át
a falu lakosságának és egyben a jövő generációinak. A felújítás
162 millió Ft-ba került, melynek  99 százalékát állami támo-
gatásként nyerte el falunk a polgári kormánytól. tóth gábor
polgármester úr kiemelte, hogy a beru há zás nem valósulhatott
volna meg, ha nincs kontrát károly úr, hiszen ő minden egyes
terv, program megvalósulását se gí tette itt a galga mentén.
nélküle nem lett volna tura város, nem lett volna Aszód járási
székhely, és a galga mentén élők kénytelenek lettek volna
gödöllőre járni hivatalos ügyeiket intézni. 

tóth gábor arról is tájékoztatta a falu lakosságát, hogy az
elmúlt héten bag nagyközség Önkormányzata beadta a követ -
ke ző négy évre szóló fejlesztési programját a Pest Megyei Ön -
kor mányzathoz. e program első és legfontosabb elemeként az
önkormányzat szeretne létrehozni az ipari park területén egy

zöldség nagykereskedelmi központot, ehhez 500 millió Ft
álla mi támogatást igényelt. A létesítmény megvalósulása mun -
ka helyeket teremtene, ami javítaná az itt élők életlehetőségeit.
emellett a tervek között szerepel az új egészségügyi központ
kialakítása, illetve a bag–hévízgyörk közötti kerékpárút létre -
ho zása is. Az elsőre 300 millió Ft, a másodikra 200 millió Ft
állami támogatást igényelt önkormányzatunk. tóth gábor
pol gármester úr hozzátette, hogy így bátran nézhet a falu a
következő esztendőkre, hiszen akár 1 milliárd forint támo-
gatást is nyerhet falunk. 

A polgármester úr elmondta azt is, hogy a közbiztonság
ese tében óriási változás történt, a korábbi havi 70-80 bűn cse -
lekmény mára havi 4 bűncselekményre csökkent. kö szön he tő
ez a szélesedő és jól működő, 35 megfigyelési pontból álló
kamerarendszernek, illetve a közmunkaprogramnak. 

Majd kiemelte, hogy az elmúlt időszak fejlesztései nem va -
ló    sulhattak volna meg, ha nincs mögöttünk a polgári kor mány
segítő támogatása, illetve bag polgári vezetése, aki nemcsak
megálmodta, hanem véghez is vitte a fejlesztéseket. 

vé ge ze tül meg köszönte az őt eddig támogató bizalmat és
segítsé get, és hang súlyozta, hogy ezen az úton kíván tovább
haladni a jövő be vetett hittel, hogy a bagiaknak továbbra is
legyen jövőképe. 

átAdták A felújított művelődésI HázAt, óvodát, 
tornAcsArnokot és uszodát

az önkormányzat szeretne létrehozni az ipari park területén
egy zöldség nagykereskedelmi központot, ehhez 500 millió Ft állami
támogatást igényelt. a létesítmény megvalósulása mun kahelyeket
teremtene, ami javítaná az itt élők életlehetőségeit.

“
ú

(folytatás az 1. oldalról)
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Polgármesterünk után Vécsey László ország -
gyű lési kép vi se lőnk lépett a mikrofonhoz,
aki ünnepi beszédében utalt rá, hogy bag
példamutató település abban a tekintetben,
hogy ott hon ná kívánja tenni a falut az itt
élők szá mára. Jól látszik, hogy évek óta kö -
vet kezetes tervezés és építkezés folyik a tele -

pü lésen, hogy még inkább otthonná váljon bag az itt élők
számára. ener getikai beruházások, felújítások, kamerarend-
szer kiépítése és sok-sok tudatosan megtervezett és megva ló -
sí tott építkezés, ami ma egy nagyon fontos ponthoz ért el a
felújított mű ve lő dé si ház átadásával. Majd gratulált tóth
gá bor polgármester úrnak és a község vezetésének, valamint
min denkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy bag élhetőbb tele -
püléssé váljon. 

ezek után Antal Ádám, az esemény házigazdája, Kontrát
Károlyt, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárát kérte
felszólalásra. Az államtitkár úr elmondta, hogy egy nagy be ru -
há zás ért a végéhez az Új Széchenyi terv környezet és ener gia
operatív Program részeként. 162 millió forint állami támo-
gatással valósult meg három épület felújítása jelentős ön kor -
mányzati önerővel, valamint állami támogatással. gra tulált

bag község vezetésének és polgármesterének ahhoz a mun ká -
hoz, amit az elmúlt időszakban végeztek. kiemelte, hogy úgy
véli, tóth gábor polgármester úr irányításával bag jó ke zek -
ben van, hiszen ő egy olyan ember, aki felelősséggel gondol -
ko dik, bátran mer cselekedni, felelős döntéseket hoz, össze
tud fogni az itt élőkkel, az intézményekkel,  az egyházzal, a
civil szer ve ze tekkel, a kormánnyal, és az ő munkája nélkül ez
az eredményes beruházás nem jöhetett volna létre. 

Az államtitkár úr kifejtette az is, hogy örül annak, hogy a
10 millió forintos állami támogatással továbbfejlesztett ka me ra -
 rend szer működésének már kézzel fogható eredményei van nak
a bűnüldözés területén. 

kifejezte örömét, hogy ilyen nagy számban jöttek el a falu
la kosai a művelődési ház ünnepélyes átadására, ami azt bi -
zonyítja, hogy a bag lakosainak is nagyon fontos ez a beruházás,
és valóban nagyon fontos közösségi terek fejlesztése volt ez.
tamási áron mondotta: „Azért vagyunk a világban, hogy vala-
hol otthon legyünk benne.”, és ez a beruházás segített abban,
hogy a bagiak még inkább otthon érezzék magukat bagon.
kontrát károly államtitkár úr arra biztatta a bagiakat, hogy
folytassák az együttműködést tóth gábor polgármester úrral,
hogy a jövőre kitűzött célok megvalósulhassanak. 

kontrát károly államtitkát úr úgy véli, hogy tóth
gábor polgár mester úr irányításával bag jó kezekben
van, hiszen ő egy olyan ember, aki Felelősséggel gon-
dolkodik, bátran mer cselekedni, Felelős döntéseket
hoz, össze tud Fogni az itt élőkkel, az intézményekkel,
az egyházzal, a civil szervezetekkel, a kormánnyal, és
az ő munkája nélkül ez az eredményes beruházás nem
jöhetett volna létre.

“
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Az államtitkár úr köszöntő szavai után
Karácsondi Mihály plébános úr kérte isten
áldását a felújított épületekre a következő sza -
vakkal: kegyelmes isten, te azért teremtetted az
embert, hogy együtt legyen, hogy kö zös ségben
él jen, hiszen nem jó az embernek egyedül len -
nie. kérjük áldásodat azokra az épületekre,

amelyeket most segítségeddel felújítottunk, hogy a bagi em be -
rek ott együtt lehessenek, szerethessék egy mást, együtt cseleked -
hessenek a te dicsőségedre, hogy az utá nunk jövő nemzedékek
számára is összetartó erői lehessenek az épületek. ámen!

Mindezek után az ünneplő gyülekezet bevonult a mű velő -
dé si házba, ahol az óvodások, iskolások, a Szinkron nyugdíjas
egyesület és a Muharay elemér népi együttes műsorát tekint -
hették meg. Az átadás különlegessége volt Fehér Viktor fotó -
mű vész kiállítása, a falon ott függtek Fehér viktor kézilabdás
lányokról készült fotói. A műsor előtt tóth gábor polgár mes -
ter úr emléklapot és emlékplakettet adományozott mind azok -
nak, akik közreműködtek a felújítás sikeres megvalósulásában. 

emLéKLap és pLaKeTT BroNz foKozaTáT KapTa:
szűcs József, mladen Kovačev, Juhász Lajos a felújítás kivitelezői
szikura Tamás a műszaki ellenőr
Gódor Balázs a pályázat menedzser
Benedek miklós a polgármesteri hivatal műszaki előadója
mondok ervin falugondnok

pávics László tornacsarnok gondnoka
Kovács istvánné óvodavezető
Balázsné Kapuszta anikó a művelődési ház vezetője
antal istván művelődési ház gondnoka
ifj. rónai Lajos a Muharay elemér népi együttes művészeti vezetője
Kriston Nándor a Sajóvölgye takarékszövetkezet elnöke
Bognár Józsefné bag nagyközség Önkormányzat megbízott
jegyzője
Wittner mária
Bagi hírlap

emLéKLap és pLaKeTT ezüsT foKozaTáT KapTa:
Karácsondi mihály falunk plébánosa
Kontrát Károly államtitkár kr.
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A JÖvŐ FolytAtóDhAt bAgon!
továBBI töBB, mInt 1 mIllIárd forInttAl gAzdAgodHAt

községünk A Polgármester úr áltAl A megyéHez BeAdott
PályázAtok jóvoltáBól

a pest megyére vonatkozó Versenyképes Közép-magyar or -
szág operatív program (VeKop) pénzügyi keretének egy
része pest megye Önkormányzatának kompetenciájába tar-
tozik. 2013 végén (internetes felületen) mi is benyújtottuk
fejlesztési elképzeléseinket, amelyek számtalan témakört
öleltek fel az oktatástól kezdve a közlekedés fejlesztésén át
egészen az egészségügyig.

A Pest megye területfejlesztési koncepciója, illetve terü let fej lesz -
tési Programja immár a 3. fázisba lépett, amely már program
szinten tartalmazza a 2014-20 között uniós finan szí ro zás ban ré -
sze sülő fejlesztési prioritásokat és beavatkozási te rü le teket. Az
általunk benyújtott elképzelésekből a Pest Megyei Ön kor mány -
zat 4 nagyobb programot emelt ki, amellyel kap cso latban lefoly-
tattuk az egyeztetéseket. A 4 kiemelt prog ramból egyet (a tér fi -
gyelő rendszer bővítését) időközben már a bM-től nyert pályázat
keretében megvalósítottuk, így a kö vet kezők maradtak:

1.) Kerékpárút építése Bagon, mely csatlakozik az országos
kerékpárút-hálózatba (tervezett összeg: 235 m ft)

Sokan közlekednek bagon is kerékpárral rendszerint a főút szé -
lén úgy, hogy a járművek sorra kerülgetik a biciklistákat. egy, az
út tal párhuzamos kerékpárút, amely ráadásul bekötne a szom szé -
dos települések hálózatába, sokkal biztonságosabbá ten né a két -
ke rekű közlekedést, és a meglétével talán jóval töb ben pattanná-
nak drótszamárra, otthon hagyva kör nyezet szennyező autóikat.

2.) egészségügyi központ építése a hősök terén (tervezett
összeg: 300 m ft)

Az igen elavult és műszakilag leromlott i. sz. orvosi rendelőnk
mögött épülne ez a kétszintes épület, melynek földszintjén
négy orvosi rendelőt alakítanánk ki (két körzeti orvosi-, egy
fogászati- és a védőnő / gyermekorvosi rendelőket), az emelet -
re pedig két szolgálati lakást terveztünk orvosainknak. Az új
épület elkészültével a régit le lehetne bontani, amelynek
területére tágas parkoló épülne.
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ió 3.) a bagi ipari park beruházásának elindítása (tervezett
összeg: 500 m ft).
Az építési engedéllyel rendelkező beruházások elindítása, a tu laj -
 donviszonyok rendbetétele és a beruházást akadályozó té nye zők
megszüntetése (körforgalom forgalomba helyez te té se, zajvédő fal
megépítése) a cél. Az ipari park területére egy tes co bevásárló
központot, egy szolgáltató házat, egy alacsony áras benzinkutat,
gyorsbüfét, valamint (a nagyobbik részén) zöldség-gyümölcs
termelő-feldolgozó központot, hűtőházat tervezünk.           B.M.
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közbiztonsági központ nyílt napja
Bag nagyközség önkormányzata tisztelettel meghívja önt 
2014. október 9-én (csütörtökön) nyílt napjára, 

aminek keretében bemutatja az elkészült közbiztonsági központot!
találkozás 9.45 és 10 óra között a polgármesteri hivatal tárgyalójában.

Antal Istvánné nyitotta meg a bemu tat -
ko zások sorát. A kép vi selő asszony el -
mond ta, hogy közel nyolc éve képviselő
az önkormányzatban, ahol elsősorban
szociális ügyekkel fog lal ko zott. hang sú -
lyozta, hogy a segélyezési rendszert az
elmúlt időben átalakították, a sokféle,
magas összegű segélyek ki fi ze té sét meg -
szüntették. emellett kiemelte, hogy szív -
ügye a te me tő és a falu egészének minél
szebbé varázsolása. 

Őt Dénes Miklós követte, akinek
szin tén négyéves kép vi se lői tapasztalata
van. e tevékenysége során elért eredmé -
nyei kö zül arra a legbüszkébb, hogy kez -
de ményezésére valósult meg a bag-
Aszód-Domony csomópont közvilá gí tá -
sá  nak kié pítése. 

Balázs Jánosné Tasnádi Margit új
kép  viselő-jelölt, bár a pénzügyi bizott -
ság külsős tagjaként nagyon sokat segí -
tett az önkormányzati munkában, pénz -
ügyes tapasztalatát a domonyi önkor -
mány 'zatnál szerezte, hiszen sokáig ott

dolgozott pénzügyesként, így ismereteit
képviselőként jól fogja tudni kamatoz-
tatni. bemutatkozásában kiemelte, hogy
az önkormányzat nem 40 millió forint
hiánnyal, mint azt híresztelik a faluban,
hanem 42 millió forint rendelkezésre
álló pénzeszközzel  zárja működését. 

Dr. Péter Mihály, a legifjabb kép vi -
selő-jelölt elmondta, hogy dolgozott a
ba  gi polgármesteri hivatalban, ahol el -
ső  sor ban szociális ügyekkel foglalko-
zott, így van rálátása a falu prob lémáira,
az önkormányzat működésére. 

Deli József szintén bizottsági külsős
tagként segítette az önkormányzat mű -
kö  dését, ugyanakkor ő az az ember,
akire az önkormányzat mindig szá mít -
hatott, hiszen saját szakterületén mindig
készségesen és önzetlenül állt az önkor-
mányzat rendelkezésére. 

Dr. Balatoni Gyöngyi azt hangsú -
lyozta, hogy 35 éve dolgozik a faluban,
éjjel és nappal, így összesen hetven éve
már, hogy a faluért/ban tevékenykedik,

így rosszulesik neki, hogy egyesek ide -
gen nek tartják, ahogyan Tóth Gábor
pol gármester urat is, hiszen ő is már kö -
zel huszonnyolc éve él itt. tóth gábor
pol gármester úr beszédében utalt rá,
hogy fontos dolgokat tett már a ve zetése
alatt álló önkormányzat a faluért,
fontosnak tartja a fiatalok bevonását az
önkormányzati mun kába, és ezért meg is
fog tenni mindent. Megköszönte az
eddigi bizalmat, további támogatását
kérve a falu lakosságának, hogy a meg -
kezdett munkákat befejezhesse. Fenyvesi
László sajnos munka he lyi elfoglaltsága
miatt nem tudott jelen lenni.     

-kr-

választási gyűlés a templom téren
a fidesz magyar polgári párt 2014. október 1-jén a temp -
lom elé hívta szimpatizánsait, hogy bemutassa polgár mes ter-
jelöltjét és képviselő-jelöltjeit. az esemény háziasszonya Dr.
Balatoni Gyöngyi volt, aki elöljáróban elmondta, hogy je lölt -
jeik között hatan a fidesz magyar polgári párt tagjai, ket -
ten pedig független jelöltek. ő sorban kérte fel a kép vi se lő-
jelöl teket a bemutatkozásra, terveik, céljaik felvázo lására. 
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Új közbiztonsági központ bagon
régóta jogos igény volt már, hogy a rendőrség – és vele kar -
öltve a polgárőrség – bűnmegelőző szerepét erősítsük köz sé -
günkben. Testületi döntés alapján pár hónap alatt befejeztük,
majd ugyanazzal a lendülettel még tovább bővítettük a
környéken egyedülálló közbiztonsági köz pontunkat, a hivatal
oldalában lévő egykori kocsmaépület helyiségeiben. 

köz sé günk összes térfigyelő kameráját rákötöttük erre a rend-
szerre (mind a korábban már meglévőket, mind a nemrég egy
bM-es pályázaton nyerteket), így 16 utcai kamerát, a legtöbb
közintézményünk saját kamera-hálózatát, sőt még pár mobil
ka me rát is be tudtunk itt üzemelni. ez utóbbiakkal főleg a hul-
ladékot ille gá lisan lerakókat szeretnénk majd megfogni. ter -
veink szerint, a választások lezárulta után, az erre kiképzett,
jogosultsággal rendelkező személyek éjjel-nappal, 24 órás
ügyeletben fogják követni 7 monitoron a faluban zajló

eseményeket, és bármi gyanúsat észlelve, azonnal értesíteni
fogják a polgárőrség vagy a rendőrség járőrautóját. Meg győ ző -
désünk, hogy ezzel a központtal nagy mértékben fogjuk ja ví -
tani a községünkben élők biztonságérzetét, valamint jelentősen
csökkenthetjük a bűn esetek számát is.

A régió Plusz televízió idén áprilisban interjút készített
falunk polgármesterével, amelyben bemutatták a bűn  meg -
előző központ akkori állapotát, az előzményeket, va la  mint a
kiépített rendszer előnyeit. Az interjú a következő internetes
oldalon megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?v=
fVyscz8wz20&list=UUhdd9kxoaq6ws4T9pdcpffQ

Az alábbi google térképen a fekete körök a korábban már
meglévő, teljes egé szé ben az önkormányzat finanszírozásában
megvalósuló tíz tér figyelő kameránk helyét; a fehér körök
pedig az idén nyá ron – a nyertes bM-pályázat segítségével –
telepített hat új kame ránk helyét mutatják.

A feketével jelölt, évek óta meglévő kameráink helye:
1.) 3-as út bagi becsatlakozásánál
2.) a Dózsa györgy úton az autópálya lehajtónál
3.) a frissen felújított művelődési házunk sarkánál (Petőfi tér)
4.) a polgármesteri hivatal épülete előtt (hősök tere)
5.) a polgármesteri hivatal háta mögött (kiskőrös utca)
6.) az általános iskolánkkal szemben (templom tér)
7.) bag-hévízgyörk határán (Szent imre utca–határ út sarok)
8.) a dombtetőn álló gSM toronynál
9.) a béke tér közepén

10.) a József Attila utca–liget utca találkozásánál

A fehérrel jelölt új kameráink helye:
1.) rákóczi utca a DAkÖv szennyvízátemelő telepnél
2.) trockás úton a sertéstelep sarkánál
3.) M3-as autópálya levezetésénél a körforgalomnál 
4.) Sport utca–Csintoványi utca sarkán (óvoda sarkánál)
5.) temető-dűlőben a temető sarkánál
6.) Szentlászlói út–Dankó utca sarkán
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Az előbbieken túl az iskolánk, a művelődési házunk, a pol-
gármesteri hivatalunk, a Dózsa györgy úti orvosi rendelőnk és
a Petőfi-forrás melletti parkolónk van bekamerázva, valamint
rendelkezünk pár hordozható mobil kamerával is, melynek a
képét mobilinternet-hálózat segítségével szintén a központból
lehet követni.

A továbbfejlesztett központunkba beszereztünk két, nagy
képátlójú lapos tévét, amin a járőröző (beprogramozott úton
mozgó) kültéri térfigyelő kameráink képét jelenítjük meg.

A fenti képen pedig jól látszik az, hogy milyen hasznos is
tud lenni egy ilyen nagyméretű megjelenítő, amikor egy érde -
kes nek tűnő kameraképet kell kinagyítani.

terveink között szerepel még az egészségügyi központunk
bekamerázása – amennyiben megépül – valamint (ha igény
van rá) az óvoda belső kamerarendszerének kiépítése is.

zárszóul annyit, hogyha 2016-18 felé végre megvalósul a
vasútfejlesztési beruházás, a vadonatúj vasútállomásunk kör -
nyé kére tervezett féltucat kamerát is a rendszerünkbe tudjuk
majd integrálni, tovább növelve a közbiztonságot.

Benedek Miklós

a pályázati úton elnyerhető forrás által lehetővé válik a la -
kó in gatlanok elavult állapotú, gyenge minőségű homlokzati
nyílászáróinak cseréje. a megvalósuló beruházások révén je -
lentős mértékben csökkenthető az épületek energiavesztesége
és a szén-dioxid-kibocsátás. a vissza nem térítendő, utó -
finan  szí rozású támogatást a zöld Beruházási rendszer
keretében, a kvótabevételek terhére biztosítja a szaktárca.

A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pá -
lyá zattal érintett lakóépület tulajdonosai, és azt élet vi tel sze -
rűen lakják. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló,
nem iparosított technológiával épített lakóépület részét ké pe -
ző la kás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai
önál ló an nyújthatnak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb
az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kité -
tel lel, hogy a pályázatonként (lakásonként) adható támogatás

nyílászárócsere esetén bruttó 450 000 forint, míg a lakások
nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy ár nyék ve -
tő szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárók cseréje
esetében legfeljebb bruttó 520 000 forint lehet.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati por -
tá lon keresztül nyújthatja be az a természetes személy, aki a
meg valósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon
sze replő – tulajdonosa és ügyfélkapus regisztrációval ren-
delkezik a www.magyarorszag.hu kormányzati Portálon.

A portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől
lehetséges. A pályázatokat benyújtani pedig a meghirdetéstől
számított 30. naptári napot követően, a pályázat lezárásáig,
vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet. A részletes
pályázati dokumentáció a kormányzati portálon, a zöld be ru -
házási rendszer (www.zbr.gov.hu) és a pályázatkezelő éMi
nonprofit kft. (www.emi.hu) honlapjain érhető el.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye

Az nFM 1,1 milliárd Ft-tal támogatja 
a homlokzati nyílászárók cseréjét

A PályázAtI Portál elérHető A következő címen:
https://zbr-nyilaszarocsere.hu

Az önkormányzAt segít A PályázAtok BenyújtásáBAn!
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szeptember 29-én kívánni sem lehetett volna szebb időt!
Bár a levegő hűvös volt, és még 9 órakor is csillogott a reg -
geli harmat a temető fölötti szőlőhegyen, iskolánk tanulói
az osztályfőnökök vezetésével nekivágtak az emelkedőnek. 

tudták, hogy nem ez a séta lesz az igazi erőpróba. A felső tago -
za tosok számára ugyanis futóversennyel kezdődött a program.
ennek előkészítése és lebonyolítása Pótháné Geier Tünde és
Szalai Zoltán testnevelő tanárok feladata volt. (Mivel a
kistérségi mezei futóverseny iskolák közötti fordulója évek
óta október elején kerül megrendezésre, ez a legalkalmasabb
időpont a helyi válogató megtartására.)

négy csoportban indultak el a tanulók, a legjobb tíz futó
névsora itt olvasható:

Nyolc állomás – nyolc kaland
ezután mindenki elfogyasztotta a magával hozott tízórait,
majd következett az újabb erőpróba. A már befutott pálya
nyolc helyszínén osztályonként ügyességi játékok várták a fel -
ső tagozatosokat. 

Az akadályversenyek „klasszikus”, elmaradhatatlan fela-
datai mellett – zsákban futás, lajhármászás, mo csár járás, beteg -
szál lítás hordágyon stb. – az év jeles napjaihoz, az őszi napfor-
dulóhoz, a pásztorélethez, a betakarítási mun kákhoz kapcsoló-

dott a legtöbb játékos verseny. volt, ahol dióval kellett megtöl-
teni egy vödröt (persze jó messziről célozva), csöves kukoricát
szállítani megpakolt taligában úgy, hogy mi nél kevesebb
veszteség érje a gazdát. egyik állomáson pedig tú rázáshoz, ter-
mészetjáráshoz szükséges eszközöket, kellé ke ket rejtettek el
egy esőkabát alatt, ezeket kellett tapintással fel ismerni. 

A felsősökkel párhuzamosan egy másik, de közeli helyszí-
nen ugyanígy vetélkedtek az alsó tagozatos gyerekek. Ők az
ügyességi feladatok mellett évek óta minden alkalommal fel-
dolgozzák a Fénykard történetét. Persze életkortól függően
különböző rétegeit érintve a Szent Mihályhoz fűződő legen dá -
nak. Mire negyedikesek lesznek, már nemcsak a történetet,
hanem annak üzenetét, erkölcsi tanításait is meg tudják fogal-
mazni.

Tudáspróba 
Most rendhagyó módon arra kérjük felnőtt olvasóinkat, pró -
bál ják megoldani az egyetlen „elméleti” helyszín feladatait –
kicsit átalakítva, lerövidítve, a nyomtatott sajtó lehe tő sé geihez
igazítva. 

tizenkét jeles névnapot kell összepárosítani a hozzájuk tar -
to zó dátummal. A nevek betűrendben, a dátumok idő rendben
következnek. tegyenek egy próbát, lássuk, sikerül-e?

1. András 2. Anna 3. Dorottya 4. gergely 5. györgy 6.
katalin 7. lőrinc 8. luca 9. Mária 10. Márton 11. Mihály 12.
vince

Január 22. / február 6. / március 12. / április 24. / július 26.
/ augusztus 10. / szept. 12. / szept. 29. / november 11. /
november 25. / november 30. / december 13.

ezt a feladatot azok tudták ügyesen megoldani, akik szá-
mon tartják családtagjaik, rokonaik névnapját, hiszen a fenti
nevek közül sok bagon is gyakori.

a bagi arany já nos ál ta lá nos is ko la hírei

nyolC álloMáS – nyolC kAlAnD   

5-6. osztályos lányok 5-6. osztályos fiúk
1. ódor ágota 6.b 1. karácsondi soma 6.b
2. kanalas Barbara snI 5. 2. jónás dániel 6.b
3. Halász lili 6.b 3. Benke dominik 6.b
4. Balugyánszki viktória 6.a 4. kanalas Benjámin 5.a
5. lakatos Barbara 6.a 5. nagy Bálint 6.b
6. vidák zsanett 5.a 6. kanalas józsef 5.a
7. Baranyi letícia 6.a 7. Balogh józsef 5.b
8. lakatos natália 5.b 8. kanalas Attila 6.a
9. Angyal virág 5.a 9. lukács András 5.a

10. Boda eszter 6.b 10. kádár roland 6.a

7-8. osztályos lányok 7-8. osztályos fiúk
1. gáspár rebeka 7.a 1. gyursánszki máté 7.a
2. vidák ramóna 8.a 2. kovács dániel 8.a
3. Bólya felícia 7.a 3. lengyel zsombor 8.b
4. kanalas emília 6.b 4. vidák lajos 7.a
5. Boda Beáta 7.b 5. vidák gusztáv 6.b
6. széles Bernadett 8.a 6. tüdős marcell 7.a
7. koza Barbara 7.b 7. Ajtai sándor 7.b
8. cserni fanni 7.b 8. gergely tibor 7.a
9. vidák judit 7.b 9. kovács lászló 6.a

10. kovács luca 7.b 10. Hajdú Péter 8.a

gratulálunk a helyezetteknek, és bízunk benne, hogy 
az ikladi versenyen is megállják a helyüket!
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A filozófiáról
A filozófia jelentése: a bölcsesség szeretete. A valóság legál-
talánosabb törvényeit vizsgáló tudományra, tanra utal. e
szavunkat az élet legkülönbözőbb színtereire vonatkoztatva
hallhatjuk. Csak néhány példa: társadalomfilozófia, jogfilo -
zó fia, vallásfilozófia, üzletfilozófia, költségvetési filozófia,
politikai filozófia, kormányzati filozófia, nemzet filozófia,
életfilozófia, az étkezés filozófiája, s a természetnek is van
működési filozófiája, azaz rendje. A tisztelt olvasó is tudná
bővíteni a felsorolást, hogy mi mindennek van filozófiája.

Vagyis mindennek lehet filozófiája, azaz elve, elmélete,
szemlélete, meglátása, megközelítési módja, elképzelése,
koncepciója. hiszen bölcselkedni sok helyütt, elmélkedni
szinte mindenütt lehet. De a filozófia szó sűrű, túlzó hasz -
ná lata egysíkúságot is okozhat.

ezért célszerű, ha váltogatjuk az előbb emlegetett ro -
kon értelmű megfelelőivel. így bizonyára megmaradhat
sok színűsége, kifejezőereje. tartsuk magunkat ezen el -
vekhez!

Giczi Rudolf

csak úgy füstölgök magamban...

    Szent Mihály nAPJán

A futóverseny és a szabadban töltött órák után fáradtan, de
élményekkel gazdagodva tértek haza tanítványaink. A 7-8.
osztályosok és osztályfőnökeik számára azonban még nem ért
véget a nap! Délután fél 3-kor ismét összegyűltek, most már
az iskola zsibongójában: készültek a következő hagyo mány -
őrző alkalomra, a szüreti bálra. De ez már egy következő cikk
témája lesz.

Utóirat
A Mihály-napnak iskolánkban szomorú aktualitása is van.
Idén lesz öt éve, hogy október 25-én meghalt volt iga z -
gatónk, Fodor Mihály. Sírjánál idén is gyertyagyújtással, a
hála és kegyelet virágaival emlékeztek rá szülők, gyerekek,
pedagógusok.

Gyalog Éva 



2014. szeptember 28-án a bag–kismaros
focimeccs előtt átadták az új automata
ön tözőrendszert a bagi futballpályán.
Boda János a bagi tC’96 elnöke elmond-
ta, hogy a 2013/14-es idényben a kor-
mány által létrehozott tAo-program ke -
re tében a tornaklub 4,5 millió forintot
nyert pályázat útján, amit automata ön tö -
ző rendszer kiépítésére és egy nagy tel je sít -
mé nyű fűnyíró traktor vásárlására fordí-
tott a sportklub. A pályázati pénz elnyerésének feltétele volt a
30 százalékos önrész biztosítása, ez 1 millió 700 ezer forint
volt, amit bag nagyközség Önkormányzata bocsátott a sport -
klub rendelkezésére. 

A pályázat sikeréhez a Pest Megyei lab da rúgó Szövetség
segítsége is nagyban hozzájárult. A sportklub elnöke meg kö -
szön te a segítő támogatásokat, majd elmondta, hogy az öntö -
ző rendszer 17 öntözőfejből áll, amiket a földbe süllyesztve ál -
lí tottak fel. Az építésben tevékenyen részt vett a DAkÖv kft.,
amely elvégezte a földmunkát, a Deli-vill kft. biztosította a
technikai hátteret, a boda generál kft. pedig a kivitelezést
vé gez te. A rendszer működését két fúrt kút biztosítja, innen
ke rül a víz a 40 km3 víztárolóba, onnan történik a locsolás. 

A rendszer elkészülése nagyon fontos
mérföldkő, hiszen a bagi és környékbeli
gyerekek már hatéves kortól futballoznak
itt, így a pálya kihasználtsága maxi mális,
karbantartása kulcsfontosságú.

boda János elnök úr arról is tájékoz -
ta tott, hogy a következő évi tAo-prog -
ram pályázatán is nyert a sportklub 9 mil-
lió forintot, amelyet villanyvilágítás ki é -
pítésére szeretnének fordítani. Az el nök

úr a jelenlévő Tóth Gábor polgármester úr felé fordulva je lez -
te, hogy a 3 millió forint önrész biztosításában ismételten szá -
mí tanak  az önkormányzat segítségére. tóth gábor polgár -
mes ter úr erre ígéretet tett, hiszen az önkormányzat intéz mé -
nyeiben a geotermikus energiára való áttérésnek kö szön he tő -
en csökkennek a rezsiköltségek, az így megtakarított pénz ből
jut erre is. hozzátette még, hogy úgy látja, az elmúlt évek ben
sikeres volt az együttműködés az önkormányzat és a sportklub
között, hiszen a székház is megújult. 

Az ünnepség végén boda János elnök úr emléklapot adott
át mindazoknak, akik részt vettek az öntözőrendszer meg-
valósításának munkálataiban.

-kr- 

Automata öntözőrendszer a focipályán

12  bAgi hírlAP 2014. októberáTadó

17 földBe süllyesztett öntözőfej locsoljA A vIzet
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2014. január elsejétől az alábbiak szerint módosult a tü dő -
szű rések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban a la -
kos ság részére az alábbi tájékoztatást adom.

A 18/1998. (vi. 3.) nM rendelet a fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről című rendelet 2014. január 1-jétől a javuló
tbc előfordulási gyakoriság okán, országosan – már nem a
lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra vonatkozik 
a kötelező, ingyen szűrés. ezek a következők:

a, hajléktalanok, hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók
c, utcai szociális munkát végzők, népkonyha

foglalkoztatottai,
e, a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók,
f, a büntetés-végrehajtási intézetetek, rendőrségi fogdák,

közösségi szállások dolgozói,
g, bizonyos egészségügyi dolgozók.
h, 18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött sze mé lyek -

nek tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.

2. A 33/1998. (vi. 24.)nM rendelet a munkaköri, szakmai
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről című rendelet a mellkasröntgen vizsgálatot
erre a célra igénylő lakosoknak 1 700 ft térítési díjat kell fizet -
ni ük, a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház szá má -
ra szóló csekk befizetésével. A vizsgálati eredményről három
hé ten belül szakorvosi leletet adunk + számlát.

3. Az 51/1997. ( Xii. 18.) nM rendelet a kötelező egész -
ség biztosítás keretében igénybe vehető betegségek meg elő -
zését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szol gál ta tá -
 sokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról című rendelet ér tel -
mé ben életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti személynek
jo ga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton rész venni,
beutaló nélkül, költségmentesen. ehhez TaJ-kártyával kell
ren delkeznie.

A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak
kitett munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az
egész ségével foglalkozó valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott
részt venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve a
ko rai stádiumban való felismerés érdekében, hiszen a leg gya -
ko ribb tüdőbetegségek, min a COPD, asztma, tüdőrák és
tuberkulózis csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó
eredménnyel. Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok
ingyenesek!

A 14–18 év közöttiek tüdőszűrő vizsgálatának szabályozása
14–18 év közötti fiataloknál a tüdőszűrő vizsgálat

ingyeneSen elvégezhető amennyiben:
w rendelkezik érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi

beutalóval
w rendelkezik szülői, vagy gondviselői beleegyező nyi-

latkozattal
w érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája van
w tAJ kártyája van.

Amennyiben a leletre szüksége van, azt saját névre kitöltött
felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül
postán megküldjük.

Dr. Antal Gabirella
Főigazgató

tájékoztAtó A törökBálIntI tüdőgyógyIntézettől 
A tüdőszűrések rendjéről

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

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

nap pa li, éj sza kai és hét vé gi 
ügye let
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li 
és éj sza kai ügye le tet is a turai 
köz ponti ügye let lát ja el.
köznapokon 16 órától másnap reggel
8 óráig, hétvégén péntek délután 
14 órától hétfő reggel 8 óráig 
hívható, illetve kereshető fel. 
cí me: tura, pe tő fi tér 2. te lefon.: 104 

háziorvosok rendelési ideje

a fog or vos rendelési ideje 
dr. szabó melánia (Bag, Hősök tere 1.) telefon: +36/28-409-670. 

rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig, 
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

tüdőszűrés időpontja 
2014. október 21-30.
Hely: Bagi Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem
délelőtt 8-14 óra között, kedden és csütörtökön
délután 12-18 óra között, hétfő és szerda
az alábbi napokon van tüdőszűrés: 
2014. október 21., 22., 27., 28., 29., 30.
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2013-ban az európai Unió által
finanszírozott, „meGaN” (men -
to ring for excluded Groups and
Networks) nevű pro jekt kere -
tében – amely hátrányos hely zetű
csoportok támogatását, mun ka -
erő-piaci esélyeinek javítását tűzte
ki cél jául – mentorprogramot in -
dí tottunk a bagi roma telepen há -
rom csoport szá mára.

A felnőtt nők közül 8 mentort ké -
peztünk ki, akik mentoráltjaikat a
gyermeknevelésben, családi körül -
mé nyeik javításában támogatták. A
prog ram során nőtt a telepi asszo -
nyok magabiztossága és ön bi zalma,
illetve erősödött a szereptudatuk,
javult a kommunikációs és érdek -
érvényesítő képességük. 

A felnőtt férfi mentorok – a habitat for humanity támogatásá-
val – a lakhatási körül ményeik javítására ösztönözték men-
toráltjaikat. Fél év alatt, a közösség férfi tagjai egymást segítve,
több mint 40 kisebb-nagyobb felújítási munkát végeztek el.

A fiatalabb korosztály futballcsapatot szervezett (bAgázs
FC), az idősebbek edzőivé, mentoraivá váltak a fiatalabbak-
nak. Jelenleg 4 korosztály edz rendszeresen a „gyakorló pá -
lyán”. Az edzések a szabadidő hasznos eltöltésének lehe tőségét
biz tosítják a fiatalok számára, illetve rendszerességre, önfe gye -
lemre, együttműködésre tanítanak. 

A mentor-mentorált kapcsolatoknak köszönhetően a te le -
pen élők közül többen megfogalmazták, hogy szeretnék tör -
lesz teni adósságaikat, és rendezni házuk tulajdonviszonyát.
en nek érdekében egyeztetést kezdeményeztünk a helyi kép vi -
se lőkkel, hogy a telepen élőket kimozdítsuk a jogon kívüliség
stá tuszából. A program másik eredménye, hogy a helyi szak -
emberekkel, mentorokkal és a bAgázs munkatársaival kö zö -
sen szakmai munkacsoportot alapítottunk, melyben lefek tet -
tük együttműködésünk kereteit és célját, hogy egymást támo-
gatva, hatékonyabban segítsük elő a változást a falu életében.

2014. szeptember 18-19-én rendezték meg a projektet
záró konferenciát brüsszelben, ahol bemutattuk a bagon meg-
valósult programjainkat, valamint megismerkedhettünk a por-
tugál és angol partnerszervezetek munkáival. A konferencián
15 fővel képviseltük a bagon megvalósított programot. A de -
le gációban részt vett Szásziné Győri Éva a bagi Arany János
általános iskola igazgatónője, Kovács Istvánné a bagi iglice
napközi otthonos óvoda vezetője, Tóth Anna védőnő, Kissné
Nemes Zsuzsa és Kocsis Katalin a gyermekjóléti Szolgálat csa -
lád gondozói, Balázs János képviselő, Both Emőke, Eker Nóra,
Kanalas Roland és Kertész Máté a bAgázs dolgozói, valamint
Rafael Erzsébet, Horváth Sándor és Lakatos István mentorok,
valamint Berki Gyula mentorált.  

Az alábbiakban az óvoda vezetőjének és a családgondozók
személyes beszámolóján keresztül mutatjuk be, hogy miről is
szólt a zárókonferencia:

Kovács istvánné: A konferencia fő kérdése az volt, hogy a
mentorálás mennyire sikeres módszer a rászorultak meg se gí -
tésében. ezt vitattuk meg az országonkénti és nemzetközi
kerekasztal megbeszélések során. 

Úgy érzem, talán nem vagyok elfogult, ha azt mondom,
hogy a magyarok tudtak beszámolni a legtöbb pozitív ered mé -
nyről, valamint talán a legjobban felkészültek a konferencián
a bagiak voltak. A filmes bemutatók szenzációsra sikerültek, a
mentoráltak kiálltak és bátran beszéltek, megnyilvánultak a
nemzetközi fórum résztvevői előtt.

Az angolok és portugálok már kevesebb pozitív ered mé ny -
ről tudtak beszámolni, ugyanakkor fontosnak tartják a továb-
bi folytatást és a mentorálás kiszélesítését más területekre.

Magyarországon néhány eltökélt ember szólította meg az
embereket és segített nekik. Mivel nem volt kötelező, felülről
irányított és vezérelt, ezért rögtön tudtak a helyzethez alka-
lmazkodni, és ha kellett, azonnal tudtak változtatni az igé -
nyek nek megfelelően. talán a siker egyik titka ebben rejlik.

a Gyermekjóléti szolgálat szemszögéből: nagyon
örültünk a lehetőségnek, hogy részt vehettünk a konferencián.
tartalmas előadásokat hallottunk „a világ minden tájáról”.
érdekes volt megismerni, hogy Portugáliában vagy Angliában
hogyan működik a szociális munka. A helyi mentorok és men-
toráltak szereplése igazán megindító volt számunkra, nagy -
szerűen összeállított filmeket nézhettünk meg. büszkeséggel
töltött el minket, hogy a konferencia szervezőitől is pozitív
visszajelzéseket kaptunk a helyi együttműködésről, a mun -
kánk ról és a lelkesedésünkről. 

Úgy gondoljuk, mindannyiunknak életre szóló élményt
jelentett ez a két intenzív nap, a repülőútról, a szállodai ellá -
tásról, a finom vacsoráról és brüsszel gyönyörű belvárosáról
nem is beszélve! 

bízunk benne, hogy a közös munka továbbra is sikeresen
folytatódik. 

Both Emőke

A bAgázs A világ SzeMe elŐtt
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ősszel még nyugodtan vethetünk a kertünkbe nö vényeket,
biz tosítva ezzel, hogy hosszú ősz esetén friss nö vé -
nye ket fogyaszt has sunk. ha nem lesz ilyen ked -
vező szá munk ra az időjárás, kora ta vas szal
jut h a tunk ezekhez a zöldségfélékhez. 

Most sikeresen vethető növények a
spe nót, sárgarépa, petrezselyem, és
már duggathatunk vörös és fok hagy -
mát is. ha hosszú az ősz, a spenótból
még idén ehetünk egy jó kis fő ze -
léket. Azt gondolom, a fentieket a
legtöbb kertészkedő ember ismeri.
viszont talán kevesebben tudnak a tur-
bolyáról és a madárbegy salátáról, me lye -
ket szintén most lehet vetni, s télen hó alól is
fogyasztani, a tavaszi tömeges fogyasztásról nem is
beszélve.

turbolya rengeteg helyen van bagon, de nem hiba be csá -
bí tani a kertbe (vetőmagja kereskedelmi forgalomban kap ha -
tó, de személy szerint feleslegesnek tartom megvásárolni, ha
magjához, tövéhez könnyen hozzájuthatunk a természetből).
ha azt választjuk, hogy a természetből gyűjtünk turbolyát, jó,
ha tisztában vagyunk azzal, hogy vannak a turbolyához ha -
sonló mérgező növények is, de ezek szaga kellemetlen (pl
bürök, melynek szaga az egér vizeletére hasonlít), míg a tur-
bolyáé ánizs illatú. A bürök akár 2m magasra is megnő, de
tavasszal a kis csíranövények levele téveszthető a turbolyáéval. 

A turbolya magját októberben vessük el, s tavasszal már
várhatjuk a tömeges kelést a kertünkben. gyommentes talajt
biztosítsunk számára, majd a magokat vessük a talajra, és ge -
reb  lyével tömörítsük a talajt. Száraz időben öntözni szükséges.
kedvező körülmények közt 2-3 hét alatt kikel, és 6 hét múlva
már szedhető, fogyasztható. igénytelen, betegségektől nem
szenvedő – a legtöbb ember számára gyomnövény. 

ánizsos íze miatt azok fogyasszák, aki ezt az ízvilágot ked-
velik. A francia konyhában gyak ran alkalmazott fű -

szernövény. gyógyászati jelentősége nő, legújabb
eredmények alapján a természetes antioxi -

dánsok közé sorolják. Magas flavonoid- és
C-vitamin-tartalamú. teája vese, hólyag,

és légző-, és emész tő szervi meg be te ge -
dé skor jó hatású, kitűnő salaktalaní -
tószer, de termé sze tesen egy jó turbo -
lya levessel ugyanezt elérhetjük. Salá -
tá ba keverve is kiváló.

A madárbegy salátát is vethetjük
ősszel is utóveteményként augusztus

kö  ze pé től egészen szeptember végéig
kéthetes idő intervallumokban (aki még

nem vetett október elején – ha szerencsénk
van, még belefér). Magja kereskedelmi forga lom -

ban kapható tavasszal is vethető, 15 cm-es sorokban 1-2 cm
mélyen. kelés idején érdemes öntözni, majd a kis kelő
növények közül a gyomnövényeket eltávolítani. A madárbegy
salátát 4-5 leveles korban kezdjük el felszedni, gyökerestül. A
sok levéllel rendelkező saláták már keserűek. egyszerre csak
annyit szedjünk, amit mindjárt felhasználunk, mert gyorsan
elöregszik a hűtőben. télen is szedhető, ha a hótól avarral,
szalmával megvédjük. A galambbegy-saláta fontos szerepet
tölt be a vita minokban szegényebb téli hónapokban. b9-vita-
min, valamint bétakarotin tartalma révén hatékony a fáradtság
és kimerültség kezelésére. A bétakarotin védi bőrünket a nap
káros hatásai ellen is.

gazdag A- és C-vitaminban. hatóanyagai segítenek a
szervezet természetes védekezőképességének megőrzésében.
Antioxidánsban gazdag, lassítja a sejtfalak öregedését. Folsav-
tartalma elősegíti a pihentető alvást, és segít az idegesség,
stressz okozta panaszok leküzdésében.

P.K.J

hAláSz iStván

Őszirózsa

Őszirózsa az ősz hírhozója. 

Élénk szint visz a gyengülő Napba. 

Fejét kénytelen-kelletlen ingatja, 

mivel azt az őszi szél ringatja. 

Egy percig sincsen a széltől nyugta! 

Szépségét mégis töretlen nyújtja! 

Szerényen húzódik meg a sarokban 

több, már elnyílt virág szomszédságában.

Szederinda Kertbarát Kör
a legszebb konyhakertek papp komáromi judit rovata

legyen a kertben ősszel, kora tavasszal is ehető növény
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Péceli, autóipari alkatrészgyártó 
partnerünk részére keresünk
oPerátorokat.

Feladatok:
w autóipari alkatrészek összeszerelése
w forrasztás, vizuálás

amit kínálunk:
w stabil, biztos, hosszú távú, bejelmentett munkalehetőség
w versenyképes jövedelem
w átlag br. 150 – 180.000 Ft 

+ cafeteria nettó 19.000 Ft értékben

elvárások:
w 8 általános
w 3 műszak vállalása
w jó látás és kézügyesség
w monotónia tűrés

munkavégzés helye:
w Pécel

Jelentkezés: jelentkezes@delego.hu,
Bővebb információ: 30/523 6115

se gély ké rő szám: 107, 112 
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszó di jár őrök: 20/516-5940
bagi kör z.meg b.: 20/289-1764
bagi polgárőrség: 30/6-210-210

30/5-156-945

amelyet október 18-án 14 órai kezdettel tartunk
a Bagi Dózsa György Művelődési Házban.

13 órától felvonulás lesz az iskolától.
Jegyek elővételben az iskolában kaphatóak 

október 13-tól 500 Ft értékben.
8.a és 8.b osztályok

Meghívó
Szeretettel meghívjuk iskolánk 

szüreti báljára, 

a pest megyei kormányhivatal aszódi járási hivatal aszódi okmányirodájában 
2014 októberében az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul:

október 10-én, pénteken az ügyfélfogadás 8:00–16:00 óráig tart.
október 18-án, szombaton az ügyfélfogadás 8:00–15:00 óráig tart.

október 23-án, csütörtökön és 24-én, pénteken az iroda zárva tart!


