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 Az elmúlt három hónapban 

teljesen megváltozott a mindennapi 

életünk. Úgy a világban, mint szűkebb 

környezetünkben.
 A koronavírus-járvány tele-

pülésünk lakóit, intézményeit is más 

feladathelyzetbe kényszerítette. Lelas-

sult az élet nemcsak Bagon, hanem 

körülöttünk mindenhol. Természetesen 

a polgármesteri hivatal - bár korlátozott 

módon - tovább folytatta munkáját. A 

személyes ügyfélfogadást szüneteltetni 

kellett, de telefonon és elektronikus 

úton továbbra is a lakosság rendelke-

zésére álltunk.
 A tavaszi hónapokra tervezett 

feladatainkat át kellett ütemezni, mint 

például a faluszépítési napokat, mely 

egy fontos közösségépítő program lett 

volna. Ehelyett - mivel nem tudtunk kö-

zösségi rendezvényeket tartani - meg-

hirdettük a Virágos Bagért pályázatot, 

hogy valamilyen formában mégiscsak 

bevonjuk a lakosokat is a falu rende-

zettebbé tételébe.
 Intézményeink sem tétlenked-

tek, mindenki megtalálta saját munka-

helyén,  munkakörében a megújulás, 

fejlődés módját, lehetőségét. Büszkén 

mondhatom, hogy mindenki helytállt 

tisztességgel: a polgármesteri hivatal, 

az óvoda, iskola, művelődési ház, posta, 

egészségügyi intézmények és a telepü-

lésen működő kereskedelmi egységek. 

Ezúton is köszönöm mindannyiuk ál-

dozatos munkáját, különösképpen az 

egészségügyben és a kereskedelemben 

dolgozók erőfeszítéseit, hiszen a legna-

gyobb teher mégiscsak rájuk hárult eb-

ben a cseppet sem könnyű helyzetben. 
 Ugyanakkor nem mehetek el 

szó nélkül a lakosok fegyelmezettsége, 

együttműködése, felelős magatartása és 

sokak önzetlen segítsége mellett, 

melyért nem lehetek elég hálás.

 Mindannyian vártuk már, 

hogy az élet természetes menete vissza-

álljon, ezért nagyon örültünk, amikor 

közel két és fél hónap után az első eny-

hítésről tájékoztatták az önkormány-

zatot. Ezek alapján az ügyfélszolgá-

latunkat megnyitottuk, biztosítva újra a 

személyes ügyintézés lehetőségét, 

természetesen a hatályban lévő védelmi 

intézkedések betartása mellett. Keres-

sék az önkormányzat munkatársait bi-

zalommal, igyekszünk segíteni, amiben 

tudunk. 
 Kérem Önöket, hogy továbbra 

is figyeljék a járvánnyal kapcsolatos 

tájékoztatókat, és az ott elhangzottak 

szerint járjanak el. 
 Egészségben eltöltött, szép 

nyarat kívánok minden bagi lakosnak!

Köszöntöm a tisztelt Olvasókat!

 Engedjék meg, hogy néhány személyes gondolattal üdvözöljem Önöket a megújult Bagi 

Hírlap hasábjain, melyet remélem, örömmel fogadnak és tetszéssel forgatnak majd.

 Palya Zoltán Bag Nagyközség polgármestere, Dr. 
Nagy István agrárminiszter és Dr. Vécsey László ország-
gyűlési képviselő megtisztelő közreműködésével nyitotta 
meg 2020. május 23-án a bagi Autós Termelői Piacot.
 Dr. Vécsey László országgyűlési képviselő a saj-
tótájékoztatón elmondta, hogy az ilyen nagyszerű kezde-
ményezések lehetőséget nyújtanak az összefogásra és a bi-
zalomra. Az összefogásra azért, mert a magyar termékek 
vásárlása erősíti a gazdaságot, a bizalomra pedig azért, mert itt 
lehetőség nyílik arra, hogy a termelő és a vásárló egymás 
szemébe nézhessen, ami egy bizalmi vásárlói kapcsolatot 
teremthet. A térség polgármesterei is örültek a jól megkö-
zelíthető piac nyitásának és mindannyian arra buzdítanak: 
#vegyélhazait
 Palya Zoltán polgármester örömmel mondott köszö-
netet a szervezőknek, hogy Bag települést választották az 
Autós Termelői Piac helyszínéül. Elmondta továbbá, hogy az 
elkövetkező hónapokban folyamatosan elérhetőek lesznek a 
magyar termelőktől származó piaci termékek, azért hogy min-
den kedves vásárló asztalára a legfrissebb áru kerülhessen. 
Polgármester úr bízik abban, hogy az Autós Termelői Piac 
mind a termelők, mind pedig a vásárlók megelégedésére 
szolgál majd, és hosszú távon is sikeres lesz.
 „Az Autós Termelő Piac létrejötte során kiemelten fontos 
volt, hogy a magyar termékek értékesítésének nyissunk egy olyan 
teret, ahol minden elérhető.” Konrád Istvánné, a Magyar Piac 
Szövetkezet elnöke a Mokka vendégeként beszélt a kezde-
ményezéséről, a motivációról és a szervezési feladatokról.

 A május 23-i nyitás óta az ország távolabbi pontjairól 
érkező termelők mellett a helyi és a Galga mentén élő termelők 
is megjelentek a piacon. Azt, hogy a kezdeményezés mekkora 
siker, mi sem mutatja jobban, mint hogy június 6-án Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter is meglátogatta a Ter-
melői Autós Piacot. „A koronavírus nehéz helyzetbe hozta a ter-
melőket és a gazdákat is. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek olyan 
helyek, ahol el tudják adni a finomabbnál finomabb, és ami talán még 
fontosabb, egészséges terményeiket. Bag mellett nemrég nyílt meg az 
„autós” piac, ahova szombatonként az egész országból érkeznek a 
termelők. Ma reggel mi is oda mentünk hazait vásárolni. Tudom 
ajánlani mindenkinek!”

T.A.

MEGNYITOTTUK
AZ AUTÓS TERMELŐI PIACOT

Palya Zoltán polgármester 

 Februárban elfogadásra került a képviselő-testület 

2020. évi munkaterve, a Polgármester szabadságütemterve 

(kötelezően előírt), DAKÖV Kft-vel megkötésre került a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

szolgáló szerződés. DIGI Kft-vel  szerződés megkötésére  ke-

rült sor, távközlési torony bérleti díja ügyében. A bölcsőde 

pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatokra 

a Tempo-Consulting Kft-vel, a nyilvánosság biztosítására 

szerződéskötésre került sor az Expertus Project Kft-vel, 

valamint közbeszerzési feladatok ellátására Szabó Krisztián 

vállalkozóval. Egy korábbi kt. határozat értelmében vagyon 

átadás-átvételi megállapodásra került sor a DAKÖV Kft.-vel.

 Márciusban döntés született a koronavírus járvány 

kapcsán intézmények bezárásáról, illetve ügyfélfogadás kor-

látozásáról. Képviselő-testület ülésén a Helyi Esély-

egyenlőségi Program módosítására került sor, elfogadásra 

került az új közbeszerzési szabályzat, SZMSZ rendeletek 

módosítását kellett végrehajtani vagyonnyilatkozat tételre 

vonatkozóan. Háziorvosi pályázatok megtárgyalására került 

sor (sajnálatos módon háziorvossal nem történt szerződés-

kötés) A Magyar Falu Program keretében pályázatok ke-

rületek benyújtásra: orvosi szolgálati lakásra, járdaépítés 

anyagbeszerzésére (munkadíj az önkormányzatot terheli) 5 

millió Ft értékben, útfelújításra 30 millió Ft értékben, közös-

ségi tér átalakításra és foglalkoztatásra szintén 30 millió Ft ér-

tékben.

 Áprilisban a Börze-Gasztro Kft kérelmére csök-

kentve lett a bérleti díj a veszélyhelyzet idejére, a Rákos-

Hatvan vasútvonal korszerűsítése kapcsán terv módosítás 

vált szükségessé.

 Májusban a Kormány járványügyi intézkedéseinek 

könnyítése kapcsán, az óvoda újranyitása lett elrendelve, 

valamint a Hivatal ügyfélfogadásának korlátozásán könnyí-

tések kerültek bevezetésre. A II. sz. orvosi rendelőben dr. 

Hatházi Takács Beatrix Éva háziorvossal 2020. december 

31—ig meghosszabbításra került a háziorvosi szolgálat ellá-

tása. Elfogadásra került a 2019. évi hatósági munkák beszá-

molója, valamint a Hivatal közigazgatási szünetének ideje 

került meghatározásra, a korábbi évek alapján: 2020. 07. 20. - 

2020. 07. 24. (öt nap), és 2020. 08. 10. - 2020. 08. 19. (nyolc nap), 

valamint a téli közigazgatási szünet 2020. 12. 23. – 2020. 12. 31. 

(öt nap) tart. 
Bag Nagyközség Önkormányzata

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete, majd a rendkívüli jogrend és 

veszélyhelyzet kihirdetését követően Polgármester által meghozott határozatok:  100 éve, 1920. június 4-én Ma-
gyarország elszenvedte ezer éves törté-
netének egyik legsúlyosabb traumáját a 
trianoni békediktátum aláírásával.

 Bag Nagyközség Önkormány-
zata csendes megemlékezést tartott a tri-
anoni békediktátum aláírásának 100. év-
fordulója alkalmából 2020. június 4-én 18 
órakor a temető előtti Kettős Keresztnél.
 Az önkormányzat, a helyi intéz-
mények és civil szervezetek képviselői a 
magyar himnusz közös eléneklésével nyi-
tották meg a szűkkörű megemlékezést. 
Palya Zoltán polgármester beszédében a 
történelmi tényekről, valamint az esemény 
utáni katasztrofális gazdasági és társadal-
mi következményekről, veszteségekről 
emlékezett meg. Ezt követően a Jobbik 
Bagi Alapszervezete által állított és gondo-
zott Kettős Keresztnél koszorút helyezett 
el Bag Nagyközség Önkormányzata nevé-

ben Palya Zoltán polgármester és Szendi-
Bereczki Beáta képviselő, a Bagi Arany Já-
nos Általános Iskola igazgatója, Szásziné 
Győri Éva és Katona-Dénes Krisztina taní-
tónő, valamint a Jobbik Bagi Alapszerve-
zete vezetői, Katona Ervin és Mezőfi Fe-
renc. A megemlékezést a Szózat, majd a 
Székely Himnusz közös eléneklése zárta.
 Bag Nagyközség Önkormány-
zata, tekintettel az elmúlt hónapok esemé-
nyeire, arra kérte a lakosságot, hogy kerül-
jék a nagyobb csoportosulást, ám ottho-
naikban se feledkezzenek meg a 100. 
trianoni évfordulóról. Az Összetarto-
zásunk Tüze címmel indult civil kezdemé-
nyezéshez csatlakozva sok bagi ablakban 
fénylett fel a gyertya lángja a tragikus nap 
estéjén.

T.A.

A trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét 2010-ben a magyar Országgyűlés a Nemzeti 
Összetartozás Napjává nyilvánította. A tragikus sorsdöntésre való emlékezésnek fontos célja, hogy 

tudatosítsa az anyaországban és az elcsatolt területeken élő magyarság összetartozását.

„Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, 
aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek.” Wass Albert

Fotó: Horváth Gergely
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ségi tér átalakításra és foglalkoztatásra szintén 30 millió Ft ér-

tékben.

 Áprilisban a Börze-Gasztro Kft kérelmére csök-

kentve lett a bérleti díj a veszélyhelyzet idejére, a Rákos-

Hatvan vasútvonal korszerűsítése kapcsán terv módosítás 

vált szükségessé.

 Májusban a Kormány járványügyi intézkedéseinek 

könnyítése kapcsán, az óvoda újranyitása lett elrendelve, 

valamint a Hivatal ügyfélfogadásának korlátozásán könnyí-

tések kerültek bevezetésre. A II. sz. orvosi rendelőben dr. 

Hatházi Takács Beatrix Éva háziorvossal 2020. december 

31—ig meghosszabbításra került a háziorvosi szolgálat ellá-

tása. Elfogadásra került a 2019. évi hatósági munkák beszá-

molója, valamint a Hivatal közigazgatási szünetének ideje 

került meghatározásra, a korábbi évek alapján: 2020. 07. 20. - 

2020. 07. 24. (öt nap), és 2020. 08. 10. - 2020. 08. 19. (nyolc nap), 

valamint a téli közigazgatási szünet 2020. 12. 23. – 2020. 12. 31. 

(öt nap) tart. 
Bag Nagyközség Önkormányzata

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete, majd a rendkívüli jogrend és 

veszélyhelyzet kihirdetését követően Polgármester által meghozott határozatok:  100 éve, 1920. június 4-én Ma-
gyarország elszenvedte ezer éves törté-
netének egyik legsúlyosabb traumáját a 
trianoni békediktátum aláírásával.

 Bag Nagyközség Önkormány-
zata csendes megemlékezést tartott a tri-
anoni békediktátum aláírásának 100. év-
fordulója alkalmából 2020. június 4-én 18 
órakor a temető előtti Kettős Keresztnél.
 Az önkormányzat, a helyi intéz-
mények és civil szervezetek képviselői a 
magyar himnusz közös eléneklésével nyi-
tották meg a szűkkörű megemlékezést. 
Palya Zoltán polgármester beszédében a 
történelmi tényekről, valamint az esemény 
utáni katasztrofális gazdasági és társadal-
mi következményekről, veszteségekről 
emlékezett meg. Ezt követően a Jobbik 
Bagi Alapszervezete által állított és gondo-
zott Kettős Keresztnél koszorút helyezett 
el Bag Nagyközség Önkormányzata nevé-

ben Palya Zoltán polgármester és Szendi-
Bereczki Beáta képviselő, a Bagi Arany Já-
nos Általános Iskola igazgatója, Szásziné 
Győri Éva és Katona-Dénes Krisztina taní-
tónő, valamint a Jobbik Bagi Alapszerve-
zete vezetői, Katona Ervin és Mezőfi Fe-
renc. A megemlékezést a Szózat, majd a 
Székely Himnusz közös eléneklése zárta.
 Bag Nagyközség Önkormány-
zata, tekintettel az elmúlt hónapok esemé-
nyeire, arra kérte a lakosságot, hogy kerül-
jék a nagyobb csoportosulást, ám ottho-
naikban se feledkezzenek meg a 100. 
trianoni évfordulóról. Az Összetarto-
zásunk Tüze címmel indult civil kezdemé-
nyezéshez csatlakozva sok bagi ablakban 
fénylett fel a gyertya lángja a tragikus nap 
estéjén.

T.A.

A trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét 2010-ben a magyar Országgyűlés a Nemzeti 
Összetartozás Napjává nyilvánította. A tragikus sorsdöntésre való emlékezésnek fontos célja, hogy 

tudatosítsa az anyaországban és az elcsatolt területeken élő magyarság összetartozását.

„Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, 
aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek.” Wass Albert

Fotó: Horváth Gergely
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 Március közepétől új helyzettel találkoztunk: korona-

vírus és online oktatás. 
 A szülők meg tudták oldani a gyermekek elhelyezését. Az 
óvónők a csoportjuknak saját oldalon küldték a heti ütemterveket, 
feladatokat, tevékenységeket. A dajkák születés - és névnapi, beirat-
kozási, ballagási ajándékokat készítettek, a csoportot rendezgették, 
takarítottak. Folyamatosan szabtuk-varrtuk a maszkokat a polgár-
mester úr felkérésére.

Sokat újítottunk az óvoda arculatán is:
- korlátok, fajátékok, padok festése, felújítása
- kertek átrendezése, füvesítése
- raktárak rendezése
- virágok ültetése
- madárpihenő készítése – itató, etető telepítése
- terasz alatti gumilapok mozgásos játékokkal való festése
- mászókák alatti gumilapok felújítása

A méhecske csoport felújítása is megtörtént:
-  Köszönjük az előkészítő munkát a SZÖSZ-nek és Bódi Szi-

lárdnak a szervezést,
-  Óvoda a Gyermekekért Alapítványnak a támogatást,
-  Bag Nagyközség Önkormányzatának a támogatást,
-  Strom Zsolt és Strom Zsolti festési felajánlását.

Gyönyörű lett a csoport, a gyerekek örömmel vették birtokba. 
 A terasz alatti játszó festéséhez az ER-BAG Team és Balázs 
Andrásné felajánlását is köszönjük.

Tóth Csabáné

 Digitális tanrend beveze-

tésével március 16–tól „üresen”, ta-

nulók nélkül állt az iskola. Mi történt 

ezalatt az időszak alatt az iskolában?  

Amíg  a pedagógusok és a tanulók 

otthon dolgoztak, a technikai dolgo-

zók és a karbantartók az intéz-

ményben tevékenykedtek. Az első 

hetekben a technikai dolgozók az 

iskola teljes épületében elvégezték a 

fertőtlenítést. Alaposan kitakarí-

tották a tantermeket, ablakokat, füg-

gönyöket mostak. Sor került olyan ta-

karítási munkálatok elvégzésére, 

amikre tanév közben nincs lehetőség.
 A karbantartók a használa-

ton kívüli helységekben lomtalanítot-

tak, pakoltak, valamint az iskola 

egész épületében kivitelezték a szük-

séges karbantartási munkálatokat. 

Az iskola udvarán álló kisépületben 

festési munkálatokat végeztek. Újra-

festették a radiátorokat és csöveket, 

kinti korlátokat és az ablakon lévő 

rácsokat. Folyamatosan rendezték, és 

tisztán tartották az iskola udvarát.  

Előttünk áll a nyár. A nyári szünetben 

az iskolában a  tantermek, a   folyosók  

és a vizesblokkok festését tervezzük.  

A nyári felújításokat a Tankerület ál-

tal biztosított keretből tudjuk megva-

lósítani. Nagy álmunk az iskolaudvar 

burkolatának a kicserélése. Az asz-

falttal borított udvar helyenként bale-

setveszélyes és esztétikailag sem 

megfelelő. Reméljük hamarosan sor 

kerül a cserére. 
 Mindenkinek tartalmas pi-

henést kívánok a nyári szünetben!

Fekete Tamásné

 Az idei tavasz változást hozott az életünkbe, ami a Dózsa György Művelő-
dési Ház és Könyvtár munkájában is tetten érhető volt. A rendezvények, klubfoglal-
kozások, szabadidős tevékenységek sorra elmaradtak, majd a kormány döntése értel-
mében a kulturális intézmények hosszú időre bezárták kapuikat a látogatók előtt. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy az intézmény munkatársai sem dolgoztak. A kellő 
óvintézkedések betartása mellett a munka folyamatosan haladt, csak nem a megszo-
kott mederben. Most olyasmire is volt időnk, amit a programokkal teli időszakban 
nem, vagy csak nehezen tudnánk megvalósítani. A gyerekkönyvtárat falfestéssel 
díszítettük, a többi helyiségben tisztasági festést végeztünk. A könyvtár előtti baleset-
veszélyes lépcső új burkolatot kapott. Lecsiszoltuk és lefestettük az intézmény előtti 
mozgáskorlátozott feljáró korlátait, a bejárati vaskaput, a hátsó udvari korlátot, kaput 
és kerítést. Közel 500 tő egynyári virág elültetésével alakítottunk ki ágyásokat az 
emlékművek köré, sziklakertet építettünk, virágosítottunk az udvarban, felújítottuk a 
művelődési ház előtti hirdetőtáblát, elvégeztük a kopjafa karbantartását. Emellett 
természetesen folyamatosan készültünk az újranyitásra, szerveztük a nyári táborokat 
és az őszi programokat. 
 Köszönöm a kollégáimnak az új helyzetben való helytállást, hogy sokszor a 
munkaköri feladataiktól távol álló tevékenységet végeztek azért, hogy a környezetünk 
szebb és barátságosabb legyen. Hálásak vagyunk a segítségért is, amit a munkánkhoz 
kaptunk. Torda János cserélte ki a könyvtárban az összes kapcsolót és konnektort, 
Katona Károly egyengette ki és hegesztette meg a kerítésünk eldeformálódott részeit, 
Karácsondi Balázs és Tóth Péter már sokadjára sietett önzetlenül a segítségünkre 
vízszerelési munkálatok elvégzésével. Fási Tibor pedig gyönyörű virágokat ado-
mányozott a művelődési ház környezetének díszítéséhez. Köszönjük szépen!

Katona Hargita intézményvezető

Hogyan telt az elmúlt három hónap a Bagi Arany János Általános Iskolában?

Nem tétlenkedtek az Iglice

Óvodában sem

Felújítások és karbantartási munkálatok

a művelődési házban

 Bag Nagyközség Önkormányzata is korlátozottan működhetett a veszély-
helyzet idején. Ennek ellenére tovább folytak a megkezdett munkák. Ismét felvettük a 
szemét elleni harcot a külterületeken, több teherautónyi illegálisan lerakott hulladékot 
szállítottunk el. Szerencsére találtunk elkövetőkre utaló nyomokat, így a felelősségre 
vonás sem maradt el. Karbantartásokat végeztünk az uszodában is, zuhanyzót újí-
tottunk fel és festettünk. Virágágyást alakítottunk ki az üzletházzal szemben lévő terü-
leten, muskátlikat helyeztünk ki a főút mentén, virágosítottunk a polgármesteri hiva-
tal környékén. Közterületeink karbantartása is folyamatos volt. Halaszthatatlan útja-
vításokra is sor került, amelyet az önkormányzat anyagi helyzetétől függően tovább 
folytatunk, bízva a benyújtott pályázataink sikerében.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű hírek

Pest Megyei
Kormányhivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 
2020. június hónaptól

az Aszódi Járási Hivatal

BAG ÜGYSEGÉDJÉNEK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:

minden hónap
első és harmadik kedd

8:00 - 9:00

Figyelem!
Ügyintézésre az Aszódi Járási 

Hivatal Hatósági Osztályán Aszód, 
Szabadság tér 9. szám alatt is 

lehetőség van.
Telefonszám: 06 28 501 085

Pest Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szelektív Nonprofit Kft.

2020. június 6. szombattól
újra az eredeti ütemterv szerint, minden hónap első szombatján 

szállítja a zöldhulladékot.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Kérjük, hogy a zöldhulladékot a megszokottak szerint helyezzék ki.
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 Március közepétől új helyzettel találkoztunk: korona-

vírus és online oktatás. 
 A szülők meg tudták oldani a gyermekek elhelyezését. Az 
óvónők a csoportjuknak saját oldalon küldték a heti ütemterveket, 
feladatokat, tevékenységeket. A dajkák születés - és névnapi, beirat-
kozási, ballagási ajándékokat készítettek, a csoportot rendezgették, 
takarítottak. Folyamatosan szabtuk-varrtuk a maszkokat a polgár-
mester úr felkérésére.

Sokat újítottunk az óvoda arculatán is:
- korlátok, fajátékok, padok festése, felújítása
- kertek átrendezése, füvesítése
- raktárak rendezése
- virágok ültetése
- madárpihenő készítése – itató, etető telepítése
- terasz alatti gumilapok mozgásos játékokkal való festése
- mászókák alatti gumilapok felújítása

A méhecske csoport felújítása is megtörtént:
-  Köszönjük az előkészítő munkát a SZÖSZ-nek és Bódi Szi-

lárdnak a szervezést,
-  Óvoda a Gyermekekért Alapítványnak a támogatást,
-  Bag Nagyközség Önkormányzatának a támogatást,
-  Strom Zsolt és Strom Zsolti festési felajánlását.

Gyönyörű lett a csoport, a gyerekek örömmel vették birtokba. 
 A terasz alatti játszó festéséhez az ER-BAG Team és Balázs 
Andrásné felajánlását is köszönjük.

Tóth Csabáné

 Digitális tanrend beveze-

tésével március 16–tól „üresen”, ta-

nulók nélkül állt az iskola. Mi történt 

ezalatt az időszak alatt az iskolában?  

Amíg  a pedagógusok és a tanulók 

otthon dolgoztak, a technikai dolgo-

zók és a karbantartók az intéz-

ményben tevékenykedtek. Az első 

hetekben a technikai dolgozók az 

iskola teljes épületében elvégezték a 

fertőtlenítést. Alaposan kitakarí-

tották a tantermeket, ablakokat, füg-

gönyöket mostak. Sor került olyan ta-

karítási munkálatok elvégzésére, 

amikre tanév közben nincs lehetőség.
 A karbantartók a használa-

ton kívüli helységekben lomtalanítot-

tak, pakoltak, valamint az iskola 

egész épületében kivitelezték a szük-

séges karbantartási munkálatokat. 

Az iskola udvarán álló kisépületben 

festési munkálatokat végeztek. Újra-

festették a radiátorokat és csöveket, 

kinti korlátokat és az ablakon lévő 

rácsokat. Folyamatosan rendezték, és 

tisztán tartották az iskola udvarát.  

Előttünk áll a nyár. A nyári szünetben 

az iskolában a  tantermek, a   folyosók  

és a vizesblokkok festését tervezzük.  

A nyári felújításokat a Tankerület ál-

tal biztosított keretből tudjuk megva-

lósítani. Nagy álmunk az iskolaudvar 

burkolatának a kicserélése. Az asz-

falttal borított udvar helyenként bale-

setveszélyes és esztétikailag sem 

megfelelő. Reméljük hamarosan sor 

kerül a cserére. 
 Mindenkinek tartalmas pi-

henést kívánok a nyári szünetben!

Fekete Tamásné

 Az idei tavasz változást hozott az életünkbe, ami a Dózsa György Művelő-
dési Ház és Könyvtár munkájában is tetten érhető volt. A rendezvények, klubfoglal-
kozások, szabadidős tevékenységek sorra elmaradtak, majd a kormány döntése értel-
mében a kulturális intézmények hosszú időre bezárták kapuikat a látogatók előtt. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy az intézmény munkatársai sem dolgoztak. A kellő 
óvintézkedések betartása mellett a munka folyamatosan haladt, csak nem a megszo-
kott mederben. Most olyasmire is volt időnk, amit a programokkal teli időszakban 
nem, vagy csak nehezen tudnánk megvalósítani. A gyerekkönyvtárat falfestéssel 
díszítettük, a többi helyiségben tisztasági festést végeztünk. A könyvtár előtti baleset-
veszélyes lépcső új burkolatot kapott. Lecsiszoltuk és lefestettük az intézmény előtti 
mozgáskorlátozott feljáró korlátait, a bejárati vaskaput, a hátsó udvari korlátot, kaput 
és kerítést. Közel 500 tő egynyári virág elültetésével alakítottunk ki ágyásokat az 
emlékművek köré, sziklakertet építettünk, virágosítottunk az udvarban, felújítottuk a 
művelődési ház előtti hirdetőtáblát, elvégeztük a kopjafa karbantartását. Emellett 
természetesen folyamatosan készültünk az újranyitásra, szerveztük a nyári táborokat 
és az őszi programokat. 
 Köszönöm a kollégáimnak az új helyzetben való helytállást, hogy sokszor a 
munkaköri feladataiktól távol álló tevékenységet végeztek azért, hogy a környezetünk 
szebb és barátságosabb legyen. Hálásak vagyunk a segítségért is, amit a munkánkhoz 
kaptunk. Torda János cserélte ki a könyvtárban az összes kapcsolót és konnektort, 
Katona Károly egyengette ki és hegesztette meg a kerítésünk eldeformálódott részeit, 
Karácsondi Balázs és Tóth Péter már sokadjára sietett önzetlenül a segítségünkre 
vízszerelési munkálatok elvégzésével. Fási Tibor pedig gyönyörű virágokat ado-
mányozott a művelődési ház környezetének díszítéséhez. Köszönjük szépen!

Katona Hargita intézményvezető

Hogyan telt az elmúlt három hónap a Bagi Arany János Általános Iskolában?

Nem tétlenkedtek az Iglice

Óvodában sem

Felújítások és karbantartási munkálatok

a művelődési házban

 Bag Nagyközség Önkormányzata is korlátozottan működhetett a veszély-
helyzet idején. Ennek ellenére tovább folytak a megkezdett munkák. Ismét felvettük a 
szemét elleni harcot a külterületeken, több teherautónyi illegálisan lerakott hulladékot 
szállítottunk el. Szerencsére találtunk elkövetőkre utaló nyomokat, így a felelősségre 
vonás sem maradt el. Karbantartásokat végeztünk az uszodában is, zuhanyzót újí-
tottunk fel és festettünk. Virágágyást alakítottunk ki az üzletházzal szemben lévő terü-
leten, muskátlikat helyeztünk ki a főút mentén, virágosítottunk a polgármesteri hiva-
tal környékén. Közterületeink karbantartása is folyamatos volt. Halaszthatatlan útja-
vításokra is sor került, amelyet az önkormányzat anyagi helyzetétől függően tovább 
folytatunk, bízva a benyújtott pályázataink sikerében.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű hírek

Pest Megyei
Kormányhivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 
2020. június hónaptól

az Aszódi Járási Hivatal

BAG ÜGYSEGÉDJÉNEK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:

minden hónap
első és harmadik kedd

8:00 - 9:00

Figyelem!
Ügyintézésre az Aszódi Járási 

Hivatal Hatósági Osztályán Aszód, 
Szabadság tér 9. szám alatt is 

lehetőség van.
Telefonszám: 06 28 501 085

Pest Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szelektív Nonprofit Kft.

2020. június 6. szombattól
újra az eredeti ütemterv szerint, minden hónap első szombatján 

szállítja a zöldhulladékot.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Kérjük, hogy a zöldhulladékot a megszokottak szerint helyezzék ki.
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 2012. szeptember 1-jén 
lépték át először az iskola kapuit 
azok a gyerekek, akik 8 év után, 
idén június 13-án búcsúztak el is-
kolájuktól.
 Az ide tanév végén, a Bagi 
Arany János Általános Iskolában is 
rendhagyó módon zajlott a ballagás. 
A jelenlegi járványügyi helyzetre 
való tekintettel, csak a búcsúzó, 8. 
osztályos diákok vehettek részt az 
ünnepi eseményen. 
 A gyerekek osztályfőnö-
keikkel együtt végig járták a tanter-
meket, amelyekben az elmúlt nyolc 
évben tanultak. Elbúcsúztak tanára-
iktól, és megköszönték a sok törő-
dést, nevelést és okítást. Majd útnak 
indultak.

 A jövőben az itt megszer-
zett tudásukra építkezve egy új is-
kolában kell megtalálniuk helyüket, 
kamatoztatniuk a bennük lévő ér-
tékeket. 

 Kívánjuk, hogy az elkö-
vetkezendő időkben legyen elég 
erejük és kitartásuk, hogy felismer-
jék és kövessék az útjukat. Ne 
veszítsék el hitüket és mindig szem 
előtt tartsák, a sikerért és boldogsá-
gért meg kell küzdeni. 

 Kívánunk családjaiknak is 
sok erőt és egészséget, hogy tudják 
gyermekeiket támogatni és ösztö-
nözni az előttük álló úton.

Búcsú a ballagó diákoktól

BALLAGÓ DIÁKOK
Bakos Zoltán Bálint, Barabás 
Benedek Gyula, Berki Gyula, 
Fördős Péter Gergő, Kanalas 

Krisztián Ferenc, Lakatos Simon, 
Oláh Henrik, Oroszi Barbara 

Boglárka, Paltán Benedek, Palya 
Félix, Pászti Laura, Szabados Tamás 

János, Szilágyi Nikolett,
Terék Mátyás László

Osztályfőnökök alsó tagozaton: 
a. osztály: Volterné Jamrik Éva;

b. osztály: Deák Márta

Osztályfőnökök felső tagozaton: 
5-8. a. osztály:

Dobosné Szilágyi Gabriella;
5. b osztály: Bankó Edit;

6.b osztály: Deák József Gézáné;
7.b osztály: Majdán Eszter

„...a szorgalmas
munka meggazdagít.”

 Nem túlzás azt állítani, hogy valószínűleg idén is rengeteg vállalkozó tér 
majd át a kézi számlatömbről az online számlázásra. Ennek két nagyon gyakorlati oka 
van: 

  a NAV által megkövetelt online számlajelentés kiter-Törvényváltozás:
jesztése két lépésben, 2020. július 1-től, illetve 2021. január 1-től.

  a NAV-álló online számlázók nyújtotta Az online számlázás előnyei:
gyakorlati előnyök a kézi számlával szemben. 
 Az első nagy változás nyáron jön: a tavaly elfogadott törvénymódosítás ré-
vén 2020. július 1-től eltörlik a 100 000 forintos jelentési értékhatárt. Ez azt jelenti, 
hogy onnantól az összes, belföldi adóalanyok közötti ügyletről adatot kell szol-
gáltatni, függetlenül az áfa összegétől. Eddig elég volt a 100 000 forint feletti áfa-
tartalmú számlákat jelenteni, de július 1-től már az összes, vállalkozások számára kiál-
lított számlát jelenteni kell. Olyan adózókra is vonatkozik majd az online számla-
jelentési kötelezettség, akik belföldi fordított adózás alá tartozó és/vagy áfamentes 
ügyletekről állítanak ki számlát. Jövő évtől, egész konkrétan 2021. január 1-től pedig 
már mindegyik belföldi teljesítési helyű számlát jelenteni kell. 
 A fenti intézkedések miatt a NAV jövő évtől már képes lehet áfabevallás-
tervezetet készíteni az adóalanyok számára, így nem csak a gazdaság „tisztul”, hanem 
az adminisztrációs folyamatok is hatékonyabbá, egyszerűbbé válhatnak.

Nagy változások, NAV-változások a számlázásban

Vállalkozók, figyelem!
A törvény egy dolog, de miért jobb a 
gyakorlatban online számlázni, mint 

a számlatömbbel bíbelődni?

T.A. (forrás: szamlazz.hu)

Digitális oktatás a BAGázs szerepvállalásával

 A digitális okta-
tásra való áttérés 
nem leállást, hanem 
átállást jelentett a Ba-

gázs munkatársai számára is. Már az el-
ső napokban reagáltunk: a fejlesztő fog-
lalkozásainkat átszerveztük az online 
térbe, felvettük az iskolával a kapcsola-
tot, önkénteseket toboroztunk-képez-
tünk, támogatókon keresztül digitális 
eszközöket és internetet biztosítottunk a 
telepen élő családoknak.
 Az iskolával való egyeztetés 
rendszeres és átfogó volt, nemcsak a ta-
nulás tartalmára terjedt ki, de az adott 
családokkal kapcsolatos egyéb aktuali-
tásokra is lehetőségünk volt kitérni.
 Az általunk biztosított online 
tanulássegítés sikerességét két tényező 
befolyásolta döntően: 
 1. A pedagógusokkal való 
kommunikáció minősége: minél rend-
szeresebb, hatékonyabb volt az infor-
mációáramlás, annál célzottabban tud-
tuk a gyerekeket támogatni az iskolai 
anyaggal. 
 2. A családok együttműködési 
készsége: a szülők minél több osztályt 
végeztek, tehát minél inkább részt tud-
nak venni és segíteni tudják a házi fela-
datok megírását, annál fogékonyabb 
lesz a gyerek az otthoni tanulásra.
A járványidőszak alatt szerzett online 
oktatási tapasztalataink rengeteg hasz-
nos tudást is hoztak számunkra. Olyan 
tanulást nehezítő tényezőkkel szembe-
sültünk, amelyeknek a létezéséről már 
volt tudomásunk, de nem voltak eléggé 

hangsúlyosak a programjainkban.
 A karanténhelyzet első napjai-
ban felmértük, hogy melyek azok a csa-
ládok, akik nem rendelkeznek az online 
oktatáshoz szükséges eszközökkel, ne-
kik digitális eszközöket kölcsönöztünk 
és internetet biztosítottunk. De rá kellett 
jönnünk, hogy az eszközök megléte 
nem jelenti feltétlenül a digitális kompe-
tenciák meglétét is. A leggyakoribb 
probléma ilyenkor, hogy az elkészített 
házi feladatokat nem tudták lefény-
képezni, de olyan is volt, aki nem találta 
a küldés gombot. Nagyon fontos nehéz-
ségként jelent meg a tanulási minta hi-
ánya: nem tudták a családok a gyereke-
ket támogatni, mert ők maguk sem ren-
delkeznek azzal a tapasztalattal, hogy 
velük tanultak volna iskolás korukban, 
tehát nem tudták hogyan kell. Az elsős 
és másodikos gyerekek szülei ebből a 
szempontból könnyebb helyzetben vol-
tak, hozzájuk jártunk korábban hetente 
a gyerekekkel tanulni, tehát volt tapasz-
talatuk arról, hogy néz ki egy otthoni 
tanulás („Úgy csináltuk meg a matek 
házit, ahogy veled szokta.”)
 Fontos tapasztalat volt az is, 
hogy sok esetben hiába készítettünk 
messenger fiókot és segítettük a szülőt, 
hogy belépjen a megfelelő messenger 
csoportokba, az ott naponta megjelenő 
információkat nem tudta értelmezni, 
nem tudta kiszűrni a gyereke számára a 
megfelelő házi feladatokat. A gyerekek-
kel heti két-három alkalommal tanul-
tunk, de olyan is volt, akivel naponta. 
Jellemzően a felsősökkel többen is fog-

lalkoztunk, felosztottuk a tantárgyakat 
egymás között. Mivel a családok nagy 
részénél több iskolás gyerek is van, 
rengeteg szervezést igényelt az, hogy a 
megfelelő gyereket a megbeszélt idő-
pontban elérjük és a telefon se legyen le-
merülve. És amikor ez nem sikerült, ak-
kor rengeteg rugalmasságot igényelt 
minden oldalról az átszervezés.
 A jövőben új irányokkal és tar-
talmakkal bővítjük a gyerekek fejlesz-
tését célzó tevékenységeinket. Ami 
most egyértelműen megmutatkozott, 
hogy minél koraibb életszakaszban ér-
jük el a gyerekeket, a fejlesztő hatás an-
nál jobban megmutatkozik nemcsak a 
gyerekek, de a családjaik esetében is. A 
jövőben ezért az általános iskolás ko-
rosztály mellett az óvodásokkal is aktí-
van foglalkozni fogunk, hogy a telepen 
élő gyerekek minél felkészültebben 
kezdhessék az első osztályt.

Szász Bea

A kép tablófotózáskor készült
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 Időspórolás és hatékonyság: 
ugyan nem kizárt, hogy továbbra is kézi 
számláznál majd, de mivel amúgy is 
jelentened kell a számláidat a NAV felé, 
időpazarló megoldás újabb számla-
tömböt vásárolni, ezután kézzel kiál-
lítani a számlákat, majd ugyanazokat a 
számlákat még online is jelenteni.  
 Fenntarthatóság és környezet-
védelem: ha papír- és tintamentesen 
számlázol, egyúttal a környezetért is te-
szel. Sokat hallani a klímaváltozásról, és 
a magunk szintjén bizony mindannyian 
hozzájárulhatunk a környezetvédelem-
hez. Ha digitalizáltan, online számlázol, 
te is véded a környezetet és hozzájárulsz 
a fenntartható fejlődéshez.

(Péld. 10,4)

 Igen furcsára sikeredett ennek az évnek eddig eltelt 
ideje. Furcsára, mert mindent, amit terveztünk, elhatároz-
tunk, keresztülhúzott a világjárvány (pandemia).
 Furcsa, hogy amíg némelyek még most is szinte ret-
tegnek a fertőzéstől, mások könnyedén, szinte félvállról veszik 
az egész járványhelyzetet. Furcsa, hogy szájmaszkkal az ar-
cunkon kell belépni az üzletbe, s az is, hogy nem akkor mehe-
tünk, amikor szeretnénk. Furcsa, hogy az egymással való érint-
kezésünk egészen más, mint korábban volt: nem foghattunk 
kezet, nem ölelkezhettünk, nem adhattunk puszit és így 
tovább… Furcsa, hogy sokaknak nem okozott problémát az, 
hogy nem kerültek kapcsolatba olyanokkal, akik régebben – 
látszólag – közel voltak hozzájuk.
 Igen, furcsa. Mert a járvány alatt megmutatkozott az 
emberi kapcsolatok fontossága, világossá vált: ki az igaz barát, 
s ki nem az. 
 Ugyanakkor világossá válhatott (sajnos nem minden-
kiről mondható el) az emberek előtt, ki milyen nézeteket vall, 
milyen módon viszonyul a társadalom dolgaihoz, sőt: ezzel 
együtt az is, hogy kire lehet, és kire nem lehet számítani. 
 Furcsa, de talán mégsem. Nem furcsa, csak szokatlan. 
Szokatlan, hogy kendőzetlenül lehetett látni olyan eseménye-
ket, olyan gondolkodásmódokat, olyan megnyilatkozásokat, 
amelyek régebben nem tűntek fel, mert könnyebben el lehetett 
rejteni, könnyedén betakartuk a hazugság köpenyével. Ezért 

lehet azt mondani, hogy egy kicsit jobbá vált a világ a pan-
demia óta és miatt. Csakhogy látni az árnyoldalait is. És bizony 
azt is láthatjuk, hogy sok elv, következetes élet összeomlott, 
pusztán a kényelem, a könnyed élet akarása miatt. Hajlamosak 
vagyunk mi mai emberek arra, hogy pusztán a kényelemért fe-
ladjunk igazságokat, elhagyjunk már – akár – bizonyított való-
ságokat is. És ez nem jó, de az igaz embernek igenis, furcsa kell, 
hogy legyen.
 Nekünk ezért most azzal kell számot vetnünk, hogy 
kitartók voltunk-e a jóban, megőriztük-e hűségünket önma-
gunk vagy éppen Isten felé. Ha ezen tudunk elgondolkodni, s 
tudunk arra a következtetésre jutni - és bizony ehhez sokszor 
nem is kis bátorság kell -, hogy saját magunk tisztessége ér-
dekében akkor is kiállunk a megismert igazság mellett, ha 
abból esetleg kényelmetlenségünk lesz, akkor is ragaszko-
dunk elveinkhez, ha ezért bántás vagy éppen kifejezett üldö-
zés ér, akkor, de csak akkor, pozitív eredményt (is) hozott ez a 
világjárvány.
 Gondolkodjunk el, tehát, mindannyian az IGAZ-
SÁGRÓL (amely csak egy: nem lehet ilyen is meg olyan is), 
és határozzuk el, hogy meggyőződésünk mellett bátran és 
hűségesen kitartunk, és így széppé tesszük saját magunk, de 
elsősorban a körülöttünk élő embertársaink életét, hogy 
szép és békés nyarunk és életünk lehessen!

-km-

Furcsa vagy mégsem?

Szerk.: T.A.
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azok a gyerekek, akik 8 év után, 
idén június 13-án búcsúztak el is-
kolájuktól.
 Az ide tanév végén, a Bagi 
Arany János Általános Iskolában is 
rendhagyó módon zajlott a ballagás. 
A jelenlegi járványügyi helyzetre 
való tekintettel, csak a búcsúzó, 8. 
osztályos diákok vehettek részt az 
ünnepi eseményen. 
 A gyerekek osztályfőnö-
keikkel együtt végig járták a tanter-
meket, amelyekben az elmúlt nyolc 
évben tanultak. Elbúcsúztak tanára-
iktól, és megköszönték a sok törő-
dést, nevelést és okítást. Majd útnak 
indultak.

 A jövőben az itt megszer-
zett tudásukra építkezve egy új is-
kolában kell megtalálniuk helyüket, 
kamatoztatniuk a bennük lévő ér-
tékeket. 

 Kívánjuk, hogy az elkö-
vetkezendő időkben legyen elég 
erejük és kitartásuk, hogy felismer-
jék és kövessék az útjukat. Ne 
veszítsék el hitüket és mindig szem 
előtt tartsák, a sikerért és boldogsá-
gért meg kell küzdeni. 

 Kívánunk családjaiknak is 
sok erőt és egészséget, hogy tudják 
gyermekeiket támogatni és ösztö-
nözni az előttük álló úton.

Búcsú a ballagó diákoktól

BALLAGÓ DIÁKOK
Bakos Zoltán Bálint, Barabás 
Benedek Gyula, Berki Gyula, 
Fördős Péter Gergő, Kanalas 

Krisztián Ferenc, Lakatos Simon, 
Oláh Henrik, Oroszi Barbara 

Boglárka, Paltán Benedek, Palya 
Félix, Pászti Laura, Szabados Tamás 

János, Szilágyi Nikolett,
Terék Mátyás László

Osztályfőnökök alsó tagozaton: 
a. osztály: Volterné Jamrik Éva;

b. osztály: Deák Márta

Osztályfőnökök felső tagozaton: 
5-8. a. osztály:

Dobosné Szilágyi Gabriella;
5. b osztály: Bankó Edit;

6.b osztály: Deák József Gézáné;
7.b osztály: Majdán Eszter

„...a szorgalmas
munka meggazdagít.”

 Nem túlzás azt állítani, hogy valószínűleg idén is rengeteg vállalkozó tér 
majd át a kézi számlatömbről az online számlázásra. Ennek két nagyon gyakorlati oka 
van: 

  a NAV által megkövetelt online számlajelentés kiter-Törvényváltozás:
jesztése két lépésben, 2020. július 1-től, illetve 2021. január 1-től.

  a NAV-álló online számlázók nyújtotta Az online számlázás előnyei:
gyakorlati előnyök a kézi számlával szemben. 
 Az első nagy változás nyáron jön: a tavaly elfogadott törvénymódosítás ré-
vén 2020. július 1-től eltörlik a 100 000 forintos jelentési értékhatárt. Ez azt jelenti, 
hogy onnantól az összes, belföldi adóalanyok közötti ügyletről adatot kell szol-
gáltatni, függetlenül az áfa összegétől. Eddig elég volt a 100 000 forint feletti áfa-
tartalmú számlákat jelenteni, de július 1-től már az összes, vállalkozások számára kiál-
lított számlát jelenteni kell. Olyan adózókra is vonatkozik majd az online számla-
jelentési kötelezettség, akik belföldi fordított adózás alá tartozó és/vagy áfamentes 
ügyletekről állítanak ki számlát. Jövő évtől, egész konkrétan 2021. január 1-től pedig 
már mindegyik belföldi teljesítési helyű számlát jelenteni kell. 
 A fenti intézkedések miatt a NAV jövő évtől már képes lehet áfabevallás-
tervezetet készíteni az adóalanyok számára, így nem csak a gazdaság „tisztul”, hanem 
az adminisztrációs folyamatok is hatékonyabbá, egyszerűbbé válhatnak.

Nagy változások, NAV-változások a számlázásban

Vállalkozók, figyelem!
A törvény egy dolog, de miért jobb a 
gyakorlatban online számlázni, mint 

a számlatömbbel bíbelődni?

T.A. (forrás: szamlazz.hu)

Digitális oktatás a BAGázs szerepvállalásával

 A digitális okta-
tásra való áttérés 
nem leállást, hanem 
átállást jelentett a Ba-

gázs munkatársai számára is. Már az el-
ső napokban reagáltunk: a fejlesztő fog-
lalkozásainkat átszerveztük az online 
térbe, felvettük az iskolával a kapcsola-
tot, önkénteseket toboroztunk-képez-
tünk, támogatókon keresztül digitális 
eszközöket és internetet biztosítottunk a 
telepen élő családoknak.
 Az iskolával való egyeztetés 
rendszeres és átfogó volt, nemcsak a ta-
nulás tartalmára terjedt ki, de az adott 
családokkal kapcsolatos egyéb aktuali-
tásokra is lehetőségünk volt kitérni.
 Az általunk biztosított online 
tanulássegítés sikerességét két tényező 
befolyásolta döntően: 
 1. A pedagógusokkal való 
kommunikáció minősége: minél rend-
szeresebb, hatékonyabb volt az infor-
mációáramlás, annál célzottabban tud-
tuk a gyerekeket támogatni az iskolai 
anyaggal. 
 2. A családok együttműködési 
készsége: a szülők minél több osztályt 
végeztek, tehát minél inkább részt tud-
nak venni és segíteni tudják a házi fela-
datok megírását, annál fogékonyabb 
lesz a gyerek az otthoni tanulásra.
A járványidőszak alatt szerzett online 
oktatási tapasztalataink rengeteg hasz-
nos tudást is hoztak számunkra. Olyan 
tanulást nehezítő tényezőkkel szembe-
sültünk, amelyeknek a létezéséről már 
volt tudomásunk, de nem voltak eléggé 

hangsúlyosak a programjainkban.
 A karanténhelyzet első napjai-
ban felmértük, hogy melyek azok a csa-
ládok, akik nem rendelkeznek az online 
oktatáshoz szükséges eszközökkel, ne-
kik digitális eszközöket kölcsönöztünk 
és internetet biztosítottunk. De rá kellett 
jönnünk, hogy az eszközök megléte 
nem jelenti feltétlenül a digitális kompe-
tenciák meglétét is. A leggyakoribb 
probléma ilyenkor, hogy az elkészített 
házi feladatokat nem tudták lefény-
képezni, de olyan is volt, aki nem találta 
a küldés gombot. Nagyon fontos nehéz-
ségként jelent meg a tanulási minta hi-
ánya: nem tudták a családok a gyereke-
ket támogatni, mert ők maguk sem ren-
delkeznek azzal a tapasztalattal, hogy 
velük tanultak volna iskolás korukban, 
tehát nem tudták hogyan kell. Az elsős 
és másodikos gyerekek szülei ebből a 
szempontból könnyebb helyzetben vol-
tak, hozzájuk jártunk korábban hetente 
a gyerekekkel tanulni, tehát volt tapasz-
talatuk arról, hogy néz ki egy otthoni 
tanulás („Úgy csináltuk meg a matek 
házit, ahogy veled szokta.”)
 Fontos tapasztalat volt az is, 
hogy sok esetben hiába készítettünk 
messenger fiókot és segítettük a szülőt, 
hogy belépjen a megfelelő messenger 
csoportokba, az ott naponta megjelenő 
információkat nem tudta értelmezni, 
nem tudta kiszűrni a gyereke számára a 
megfelelő házi feladatokat. A gyerekek-
kel heti két-három alkalommal tanul-
tunk, de olyan is volt, akivel naponta. 
Jellemzően a felsősökkel többen is fog-

lalkoztunk, felosztottuk a tantárgyakat 
egymás között. Mivel a családok nagy 
részénél több iskolás gyerek is van, 
rengeteg szervezést igényelt az, hogy a 
megfelelő gyereket a megbeszélt idő-
pontban elérjük és a telefon se legyen le-
merülve. És amikor ez nem sikerült, ak-
kor rengeteg rugalmasságot igényelt 
minden oldalról az átszervezés.
 A jövőben új irányokkal és tar-
talmakkal bővítjük a gyerekek fejlesz-
tését célzó tevékenységeinket. Ami 
most egyértelműen megmutatkozott, 
hogy minél koraibb életszakaszban ér-
jük el a gyerekeket, a fejlesztő hatás an-
nál jobban megmutatkozik nemcsak a 
gyerekek, de a családjaik esetében is. A 
jövőben ezért az általános iskolás ko-
rosztály mellett az óvodásokkal is aktí-
van foglalkozni fogunk, hogy a telepen 
élő gyerekek minél felkészültebben 
kezdhessék az első osztályt.

Szász Bea

A kép tablófotózáskor készült
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 Időspórolás és hatékonyság: 
ugyan nem kizárt, hogy továbbra is kézi 
számláznál majd, de mivel amúgy is 
jelentened kell a számláidat a NAV felé, 
időpazarló megoldás újabb számla-
tömböt vásárolni, ezután kézzel kiál-
lítani a számlákat, majd ugyanazokat a 
számlákat még online is jelenteni.  
 Fenntarthatóság és környezet-
védelem: ha papír- és tintamentesen 
számlázol, egyúttal a környezetért is te-
szel. Sokat hallani a klímaváltozásról, és 
a magunk szintjén bizony mindannyian 
hozzájárulhatunk a környezetvédelem-
hez. Ha digitalizáltan, online számlázol, 
te is véded a környezetet és hozzájárulsz 
a fenntartható fejlődéshez.

(Péld. 10,4)

 Igen furcsára sikeredett ennek az évnek eddig eltelt 
ideje. Furcsára, mert mindent, amit terveztünk, elhatároz-
tunk, keresztülhúzott a világjárvány (pandemia).
 Furcsa, hogy amíg némelyek még most is szinte ret-
tegnek a fertőzéstől, mások könnyedén, szinte félvállról veszik 
az egész járványhelyzetet. Furcsa, hogy szájmaszkkal az ar-
cunkon kell belépni az üzletbe, s az is, hogy nem akkor mehe-
tünk, amikor szeretnénk. Furcsa, hogy az egymással való érint-
kezésünk egészen más, mint korábban volt: nem foghattunk 
kezet, nem ölelkezhettünk, nem adhattunk puszit és így 
tovább… Furcsa, hogy sokaknak nem okozott problémát az, 
hogy nem kerültek kapcsolatba olyanokkal, akik régebben – 
látszólag – közel voltak hozzájuk.
 Igen, furcsa. Mert a járvány alatt megmutatkozott az 
emberi kapcsolatok fontossága, világossá vált: ki az igaz barát, 
s ki nem az. 
 Ugyanakkor világossá válhatott (sajnos nem minden-
kiről mondható el) az emberek előtt, ki milyen nézeteket vall, 
milyen módon viszonyul a társadalom dolgaihoz, sőt: ezzel 
együtt az is, hogy kire lehet, és kire nem lehet számítani. 
 Furcsa, de talán mégsem. Nem furcsa, csak szokatlan. 
Szokatlan, hogy kendőzetlenül lehetett látni olyan eseménye-
ket, olyan gondolkodásmódokat, olyan megnyilatkozásokat, 
amelyek régebben nem tűntek fel, mert könnyebben el lehetett 
rejteni, könnyedén betakartuk a hazugság köpenyével. Ezért 

lehet azt mondani, hogy egy kicsit jobbá vált a világ a pan-
demia óta és miatt. Csakhogy látni az árnyoldalait is. És bizony 
azt is láthatjuk, hogy sok elv, következetes élet összeomlott, 
pusztán a kényelem, a könnyed élet akarása miatt. Hajlamosak 
vagyunk mi mai emberek arra, hogy pusztán a kényelemért fe-
ladjunk igazságokat, elhagyjunk már – akár – bizonyított való-
ságokat is. És ez nem jó, de az igaz embernek igenis, furcsa kell, 
hogy legyen.
 Nekünk ezért most azzal kell számot vetnünk, hogy 
kitartók voltunk-e a jóban, megőriztük-e hűségünket önma-
gunk vagy éppen Isten felé. Ha ezen tudunk elgondolkodni, s 
tudunk arra a következtetésre jutni - és bizony ehhez sokszor 
nem is kis bátorság kell -, hogy saját magunk tisztessége ér-
dekében akkor is kiállunk a megismert igazság mellett, ha 
abból esetleg kényelmetlenségünk lesz, akkor is ragaszko-
dunk elveinkhez, ha ezért bántás vagy éppen kifejezett üldö-
zés ér, akkor, de csak akkor, pozitív eredményt (is) hozott ez a 
világjárvány.
 Gondolkodjunk el, tehát, mindannyian az IGAZ-
SÁGRÓL (amely csak egy: nem lehet ilyen is meg olyan is), 
és határozzuk el, hogy meggyőződésünk mellett bátran és 
hűségesen kitartunk, és így széppé tesszük saját magunk, de 
elsősorban a körülöttünk élő embertársaink életét, hogy 
szép és békés nyarunk és életünk lehessen!

-km-

Furcsa vagy mégsem?

Szerk.: T.A.



 A járvány miatt kialakult helyzetben 
fontosnak tartottuk, hogy a családi nevelést a 
szokásostól eltérő formában és tartalommal 
segítsék az óvodapedagógusok oly módon, 
hogy a gyermekek számára mindez a lehető leg-
kevesebb nehézséget jelentve, tevékeny és 
élményekkel teli legyen. Pedagógusaink a már 
meglévő vagy frissen alakított Facebook, Mes-
senger, Viber csoportokban segítették a szülő-
ket, gyerekeket és sokszor egymást is. Mind-
annyian komoly kihívásként éltük meg a digi-
tális világban való eligazodást, hisz eddig in-
kább üzeneteket, információkat osztottunk meg 
a családokkal.
 A bevezetésre kerülő távmunka célja: a 
munkatársakkal, családokkal és a gyerekekkel 
történő folyamatos kapcsolattartás, ez által a 
szervezeti és az óvodai csoportok kohéziójának 
megőrzése, a szülői ház támogatása gyermekeik 
nevelése és fejlesztése során.
 Az óvodapedagógusok igyekeztek 
tisztázni a kölcsönös elvárásokat, az együttmű-
ködés konkrét lehetőségeit, formáit. Megpró-
bálták felkutatni azokat a családokat, akik nem 
használják az információs csatornákat. Az isko-
lai digitális oktatásban résztvevő testvérek, és a 
Bagázs munkatársa - Kassai Réka - meghívása a 
csoportokba, segítette, hogy a telepi gyerekek 
közül, legalább az iskolába készülők be tudja-
nak kapcsolódni a távoktatásba.
 Elvárás volt minden pedagógustól, 
hogy a szakmai ajánlásaikkal a gyermekek fej-
lesztése mellett, kiemelt szerepet kapjon a lelki 
támogatás.  
 Otthoni barkácsolós ötleteket ajánlot-
tak, rajzversenyt szerveztek, „családbarát tevé-
kenységekkel” segítették a szülőket. Mozgásos, 

  Március 16-án összeült a nevelőtestület, hogy a 
teendőket, lehetőségeket átbeszélje, valamint iskolai keretek 
között megismerkedtünk néhány tanulásra/tanításra alkal-
mas programmal is. Még ezen a napon felvettük a kapcsolatot 
a szülőkkel és a gyerekekkel, hiszen kezdetét vette a digitális 
oktatás, és a tankönyveket, tanszereket is haza kellett vinni. 
 Az osztályoknak Facebook-csoportokat hoztunk lét-
re, melynek gyerekek, pedagógusok, szülők és a BAGázs 
mentorai is a tagjai lettek. A későbbiekben ezekben a csopor-
tokban kommunikáltunk egymással, itt osztottuk meg a lec-
két és a tudnivalókat is. 
 A csoportok létrehozásával párhuzamosan elindult 
az okos eszköz ellátottság felmérése, a hiányzó eszközök pót-
lása is. Hála és köszönet azoknak a bagi lakosoknak, akik 
telefonnal, számítógéppel, laptoppal segítettek! Végül a 
BAGázs Közhasznú Egyesület is juttatott okostelefonokat 
oda, ahol addig még nem volt. Március végére már minden 
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Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése a koronavírus-járvány idején

feszültségoldó „Maradj otthon” játékokat aján-
lottak. Aktuális versekkel, mondókákkal, me-
sékkel segítették a természet ébredésének meg-
figyelését. Anyák napjára az apukák segítsé-
gével (óvónői irányítással) készültek a meglepe-
tések. Közben élőben meséltek, báboztak, éne-
keltek, furulyáztak. Telefonon beszéltek a gye-
rekekkel, Messenger csoportban „élőben” ta-
lálkoztak, mesélhették élményeiket, láthatták 
társaikat. Felköszöntötték csoporttársaikat név 
és születésnapjuk alkalmából 
 A kapcsolattartás folyamatos volt, 
minden elküldött anyagot láttak a szülők. Több 
szülő részéről rendszeresek voltak a vissza-
jelzések, reagálások. Sok fényképet, videót 
küldtek vissza a tevékenységekről, feladat me-
goldásokról, rajzokról, barkácsolásokról, kéz-
műves tevékenységekről. 
 A gyerekek versmondással, mondóká-
zással, énekekkel örvendeztették meg az óvó 
néniket. Volt olyan nagycsoportos, aki egyéni 
bábozásokkal lepte meg a csoporttagokat. Ő 
testvérével „Karantén évzárót” is tartott, min-
den ajánlott dalt, verset, mondókát elmondott, 
elénekelt, amit a karantén idején tanult, ün-
neplőbe öltözve. 
 Az óvodapedagógusok örömmel, lel-
kesen végezték ezt a feladatot. Bátorították a 
szülőket, gyerekeket és sokszor egymást is. A 
gyerekek sok dicséretet kaptak, gyűltek a szí-
vecskék, matricák a fotók alatt. Volt pozitív 
hatása is ennek az időszaknak, hisz egy fontos 
kompetencia fejlődött, az IKT eszközök haszná-
lata. Eszköz használatban, digitális anyagok 
gyűjtésében fejlődtünk mi is.

Labáthné Gódor Anna

Így működött a digitális tanrend a különböző intézményekben

Beszámoló a digitális oktatás
tapasztalatairól

 A művészeti ágak és ezen 
belül a táncművészet oktatása is 
komoly kihívást jelentett mind a 
pedagógusok, mind pedig a gyer-
mekek számára. A nem várt, sőt 
nem is remélt kaotikus helyzetre

nem volt teljes mértékben felkészülve az oktatási ren-
dünk sem.
 A közösségi portálok, melyek eddig csak az 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáltak, adták az 
első lépcsőt, hogy a tananyagot tovább lehessen 
közvetíteni a diákok felé. Olykor vicces fordulatokkal 
és néha igen-igen akadozva, de végül sikerült vala-
mennyire fenntartani az érdeklődést, a már megtanult 
táncanyagok és kapcsolódó elméleti „kiegészítések” 
tekintetében. A művészeti tagozatos diákok számára a 
KRÉTA rendszer kínálta a tananyagok elsajátításának 
egyik csatornáját. A nehézségekről bőven lehetne be-
szélni akár a szülők, akár a tanulók vagy a tanárok, ok-
tatók szemszögét vesszük alapul, de most mégis azt 
emelném ki ahogyan a követelményt ebben a formá-
ban teljesítették az „érintettek”. 
 Az elméleti oldala volt talán a legegyszerűb-
ben megvalósítható a néptáncoktatásnak, hiszen az 
olvasmányok, a táncfolklorisztikai tananyagok és for-
rások voltak, melyek a leginkább elérhetőnek bizo-
nyultak mindenki számára. A táncgyakorlati lehető-
ségek már egy picit szűkebb halmazban álltak rendel-
kezésünkre. Szerencsére mozgóképen rögzített tánc-
anyagok és előadások segítették a táncosokat, így a 
kért mozdulatokat, motívumokat, egy-egy koreográ-
fiát a „videó” adta lehetőségeinek segítségével újra-
táncolhatták, felidézhették, gyakorolhatták. Az ottho-
ni táncolás egy nehezebb formája volt a leírás alapján 
történő „rekonstruálás”, melyet azért kisebb-nagyobb 
sikerrel, de megoldottak a gyerekek. Egy-egy alka-
lommal, jobb híjján telefonnal rögzített segítséget pró-
báltunk nyújtani a számonkéréshez, természetesen a 
hozzá tartozó interpretációval.

 Komoly segítséget jelentettek a különböző 
szakmai szervezetek, egyesületek, szövetségek kezde-
ményezései, melyek által további „élményhez”, infor-
mációhoz jutottak mindazok, akik szerették volna 
fenntartani folyamatos érdeklődésüket és tudásszint-
jüket a megszokott rend talpra állásáig. Nagyon bí-
zunk mindnyájan abban, hogy hamarosan újra átél-
hetjük a fizikai közösség és kapcsolattartás lehetősé-
gét, hiszen ez műfajunk egyik alappillére és utoljára 
kellett „fantomrésztvevőkkel” páros táncokat gyako-
rolnunk.

Veresné Hajdu Zsuzsanna, ifj. Rónai Lajos

család rendelkezett valamilyen eszközzel. Ha valakiben volt 
is kezdeti aggodalom és ijedtség a digitális oktatás bevezetése 
miatt, áprilisra már mindenki kihívásnak tekintette a felada-
tot. (Terveink szerint az elsajátított ismereteket a későbbiek-
ben is alkalmazni fogjuk.) Időről időre egyeztettünk a kollé-
gákkal, kik azok a gyerekek, akiknek gondot okoz a kész 

feladatok visszaküldése vagy egyáltalán nem képesek a digitális 
tanulásra. Nekik papíron is eljuttattuk a leckét.
 Nagyon nagy segítségünkre voltak a szülők, akik otthoni és 
munkahelyi munkájuk mellett még pedagógus szerepben is nagyon 
jól helyt álltak. A felsős tanulók viszonylag önállóan dolgoztak, kö-
zülük azok a gyerekek teljesítettek jól, akikkel a hagyományos okta-
tás során sincs probléma. 
 Úgy tapasztaltuk, hogy egy-egy személyes hozzászólás, 
szöveges értékelés, nagyon sokat jelentett ebben a személyes érint-
kezést nélkülöző helyzetben. Hihetetlenül jól esett a biztatás, bátorí-
tás, elismerés, kicsinek-nagynak, gyereknek és felnőttnek egyaránt. 
Az eltelt három hónap alatt folyamatos kapcsolatban voltunk a Du-
nakeszi Tankerülettel, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a BAGázs 
mentoraival. Családlátogatásokra is sor került, természetesen az 
egészségvédelmi előírások betartásával. 
 Ahogy enyhültek a szabályok, felügyelet keretében biztosí-
tottunk – az online oktatás megtartása mellett - kiscsoportos felzár-
kóztató foglalkozásokat is. Délelőtt az alsós, délután a felsős egész-
séges gyerekek jöhettek be az épületbe. A maszkot a gyerekek ré-
szére az Aszódi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat központja, a 
ballagóknak a tankerület biztosította. 
 A karanténos időszak enyhítésére Balázs Szabolcs, isko-
lánk egykori diákja (1986-1994-ig járt a Bagi Arany János Általános 
Iskolába) 200 ezer forint értékben, 230 doboz Csőváz logikai társas-
játékot adományozott nekünk. A társasjátékból jut gyereknapra az 
iskola valamennyi diákjának és Pedagógusnap alkalmából az iskola 
dolgozóinak is. Köszönjük neki, hogy ennyi idő elteltével is gondolt 
egykori iskolájára!
 Mivel sok programunk elmaradt, nyári napközis tábor ke-
retében júniusra foglalkozásokat szervezünk a gyerekek számára, 
melyeket lehetőség szerint igénybe vehetnek. A ballagást zárt kör-
ben, a ballagó nyolcadikos tanulók részvételével, a bizonyítvány-
osztást és a tankönyvek visszaszedését osztályonként valósítjuk 
meg. 
 Remélem kollégáim és a magam nevében is, hogy min-
denki maradandó tudásra és pozitív élményekre tett szert ebben a 
nem egyszerű időszakban. További jó egészséget kívánok min-
denkinek:

Szásziné Győri Éva

Az 1. osztályban virtuálisan folyt az oktatás,
minden nap a Zoom programon keresztül
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 A járvány miatt kialakult helyzetben 
fontosnak tartottuk, hogy a családi nevelést a 
szokásostól eltérő formában és tartalommal 
segítsék az óvodapedagógusok oly módon, 
hogy a gyermekek számára mindez a lehető leg-
kevesebb nehézséget jelentve, tevékeny és 
élményekkel teli legyen. Pedagógusaink a már 
meglévő vagy frissen alakított Facebook, Mes-
senger, Viber csoportokban segítették a szülő-
ket, gyerekeket és sokszor egymást is. Mind-
annyian komoly kihívásként éltük meg a digi-
tális világban való eligazodást, hisz eddig in-
kább üzeneteket, információkat osztottunk meg 
a családokkal.
 A bevezetésre kerülő távmunka célja: a 
munkatársakkal, családokkal és a gyerekekkel 
történő folyamatos kapcsolattartás, ez által a 
szervezeti és az óvodai csoportok kohéziójának 
megőrzése, a szülői ház támogatása gyermekeik 
nevelése és fejlesztése során.
 Az óvodapedagógusok igyekeztek 
tisztázni a kölcsönös elvárásokat, az együttmű-
ködés konkrét lehetőségeit, formáit. Megpró-
bálták felkutatni azokat a családokat, akik nem 
használják az információs csatornákat. Az isko-
lai digitális oktatásban résztvevő testvérek, és a 
Bagázs munkatársa - Kassai Réka - meghívása a 
csoportokba, segítette, hogy a telepi gyerekek 
közül, legalább az iskolába készülők be tudja-
nak kapcsolódni a távoktatásba.
 Elvárás volt minden pedagógustól, 
hogy a szakmai ajánlásaikkal a gyermekek fej-
lesztése mellett, kiemelt szerepet kapjon a lelki 
támogatás.  
 Otthoni barkácsolós ötleteket ajánlot-
tak, rajzversenyt szerveztek, „családbarát tevé-
kenységekkel” segítették a szülőket. Mozgásos, 

  Március 16-án összeült a nevelőtestület, hogy a 
teendőket, lehetőségeket átbeszélje, valamint iskolai keretek 
között megismerkedtünk néhány tanulásra/tanításra alkal-
mas programmal is. Még ezen a napon felvettük a kapcsolatot 
a szülőkkel és a gyerekekkel, hiszen kezdetét vette a digitális 
oktatás, és a tankönyveket, tanszereket is haza kellett vinni. 
 Az osztályoknak Facebook-csoportokat hoztunk lét-
re, melynek gyerekek, pedagógusok, szülők és a BAGázs 
mentorai is a tagjai lettek. A későbbiekben ezekben a csopor-
tokban kommunikáltunk egymással, itt osztottuk meg a lec-
két és a tudnivalókat is. 
 A csoportok létrehozásával párhuzamosan elindult 
az okos eszköz ellátottság felmérése, a hiányzó eszközök pót-
lása is. Hála és köszönet azoknak a bagi lakosoknak, akik 
telefonnal, számítógéppel, laptoppal segítettek! Végül a 
BAGázs Közhasznú Egyesület is juttatott okostelefonokat 
oda, ahol addig még nem volt. Március végére már minden 
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Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése a koronavírus-járvány idején

feszültségoldó „Maradj otthon” játékokat aján-
lottak. Aktuális versekkel, mondókákkal, me-
sékkel segítették a természet ébredésének meg-
figyelését. Anyák napjára az apukák segítsé-
gével (óvónői irányítással) készültek a meglepe-
tések. Közben élőben meséltek, báboztak, éne-
keltek, furulyáztak. Telefonon beszéltek a gye-
rekekkel, Messenger csoportban „élőben” ta-
lálkoztak, mesélhették élményeiket, láthatták 
társaikat. Felköszöntötték csoporttársaikat név 
és születésnapjuk alkalmából 
 A kapcsolattartás folyamatos volt, 
minden elküldött anyagot láttak a szülők. Több 
szülő részéről rendszeresek voltak a vissza-
jelzések, reagálások. Sok fényképet, videót 
küldtek vissza a tevékenységekről, feladat me-
goldásokról, rajzokról, barkácsolásokról, kéz-
műves tevékenységekről. 
 A gyerekek versmondással, mondóká-
zással, énekekkel örvendeztették meg az óvó 
néniket. Volt olyan nagycsoportos, aki egyéni 
bábozásokkal lepte meg a csoporttagokat. Ő 
testvérével „Karantén évzárót” is tartott, min-
den ajánlott dalt, verset, mondókát elmondott, 
elénekelt, amit a karantén idején tanult, ün-
neplőbe öltözve. 
 Az óvodapedagógusok örömmel, lel-
kesen végezték ezt a feladatot. Bátorították a 
szülőket, gyerekeket és sokszor egymást is. A 
gyerekek sok dicséretet kaptak, gyűltek a szí-
vecskék, matricák a fotók alatt. Volt pozitív 
hatása is ennek az időszaknak, hisz egy fontos 
kompetencia fejlődött, az IKT eszközök haszná-
lata. Eszköz használatban, digitális anyagok 
gyűjtésében fejlődtünk mi is.

Labáthné Gódor Anna

Így működött a digitális tanrend a különböző intézményekben

Beszámoló a digitális oktatás
tapasztalatairól

 A művészeti ágak és ezen 
belül a táncművészet oktatása is 
komoly kihívást jelentett mind a 
pedagógusok, mind pedig a gyer-
mekek számára. A nem várt, sőt 
nem is remélt kaotikus helyzetre

nem volt teljes mértékben felkészülve az oktatási ren-
dünk sem.
 A közösségi portálok, melyek eddig csak az 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáltak, adták az 
első lépcsőt, hogy a tananyagot tovább lehessen 
közvetíteni a diákok felé. Olykor vicces fordulatokkal 
és néha igen-igen akadozva, de végül sikerült vala-
mennyire fenntartani az érdeklődést, a már megtanult 
táncanyagok és kapcsolódó elméleti „kiegészítések” 
tekintetében. A művészeti tagozatos diákok számára a 
KRÉTA rendszer kínálta a tananyagok elsajátításának 
egyik csatornáját. A nehézségekről bőven lehetne be-
szélni akár a szülők, akár a tanulók vagy a tanárok, ok-
tatók szemszögét vesszük alapul, de most mégis azt 
emelném ki ahogyan a követelményt ebben a formá-
ban teljesítették az „érintettek”. 
 Az elméleti oldala volt talán a legegyszerűb-
ben megvalósítható a néptáncoktatásnak, hiszen az 
olvasmányok, a táncfolklorisztikai tananyagok és for-
rások voltak, melyek a leginkább elérhetőnek bizo-
nyultak mindenki számára. A táncgyakorlati lehető-
ségek már egy picit szűkebb halmazban álltak rendel-
kezésünkre. Szerencsére mozgóképen rögzített tánc-
anyagok és előadások segítették a táncosokat, így a 
kért mozdulatokat, motívumokat, egy-egy koreográ-
fiát a „videó” adta lehetőségeinek segítségével újra-
táncolhatták, felidézhették, gyakorolhatták. Az ottho-
ni táncolás egy nehezebb formája volt a leírás alapján 
történő „rekonstruálás”, melyet azért kisebb-nagyobb 
sikerrel, de megoldottak a gyerekek. Egy-egy alka-
lommal, jobb híjján telefonnal rögzített segítséget pró-
báltunk nyújtani a számonkéréshez, természetesen a 
hozzá tartozó interpretációval.

 Komoly segítséget jelentettek a különböző 
szakmai szervezetek, egyesületek, szövetségek kezde-
ményezései, melyek által további „élményhez”, infor-
mációhoz jutottak mindazok, akik szerették volna 
fenntartani folyamatos érdeklődésüket és tudásszint-
jüket a megszokott rend talpra állásáig. Nagyon bí-
zunk mindnyájan abban, hogy hamarosan újra átél-
hetjük a fizikai közösség és kapcsolattartás lehetősé-
gét, hiszen ez műfajunk egyik alappillére és utoljára 
kellett „fantomrésztvevőkkel” páros táncokat gyako-
rolnunk.

Veresné Hajdu Zsuzsanna, ifj. Rónai Lajos

család rendelkezett valamilyen eszközzel. Ha valakiben volt 
is kezdeti aggodalom és ijedtség a digitális oktatás bevezetése 
miatt, áprilisra már mindenki kihívásnak tekintette a felada-
tot. (Terveink szerint az elsajátított ismereteket a későbbiek-
ben is alkalmazni fogjuk.) Időről időre egyeztettünk a kollé-
gákkal, kik azok a gyerekek, akiknek gondot okoz a kész 

feladatok visszaküldése vagy egyáltalán nem képesek a digitális 
tanulásra. Nekik papíron is eljuttattuk a leckét.
 Nagyon nagy segítségünkre voltak a szülők, akik otthoni és 
munkahelyi munkájuk mellett még pedagógus szerepben is nagyon 
jól helyt álltak. A felsős tanulók viszonylag önállóan dolgoztak, kö-
zülük azok a gyerekek teljesítettek jól, akikkel a hagyományos okta-
tás során sincs probléma. 
 Úgy tapasztaltuk, hogy egy-egy személyes hozzászólás, 
szöveges értékelés, nagyon sokat jelentett ebben a személyes érint-
kezést nélkülöző helyzetben. Hihetetlenül jól esett a biztatás, bátorí-
tás, elismerés, kicsinek-nagynak, gyereknek és felnőttnek egyaránt. 
Az eltelt három hónap alatt folyamatos kapcsolatban voltunk a Du-
nakeszi Tankerülettel, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a BAGázs 
mentoraival. Családlátogatásokra is sor került, természetesen az 
egészségvédelmi előírások betartásával. 
 Ahogy enyhültek a szabályok, felügyelet keretében biztosí-
tottunk – az online oktatás megtartása mellett - kiscsoportos felzár-
kóztató foglalkozásokat is. Délelőtt az alsós, délután a felsős egész-
séges gyerekek jöhettek be az épületbe. A maszkot a gyerekek ré-
szére az Aszódi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat központja, a 
ballagóknak a tankerület biztosította. 
 A karanténos időszak enyhítésére Balázs Szabolcs, isko-
lánk egykori diákja (1986-1994-ig járt a Bagi Arany János Általános 
Iskolába) 200 ezer forint értékben, 230 doboz Csőváz logikai társas-
játékot adományozott nekünk. A társasjátékból jut gyereknapra az 
iskola valamennyi diákjának és Pedagógusnap alkalmából az iskola 
dolgozóinak is. Köszönjük neki, hogy ennyi idő elteltével is gondolt 
egykori iskolájára!
 Mivel sok programunk elmaradt, nyári napközis tábor ke-
retében júniusra foglalkozásokat szervezünk a gyerekek számára, 
melyeket lehetőség szerint igénybe vehetnek. A ballagást zárt kör-
ben, a ballagó nyolcadikos tanulók részvételével, a bizonyítvány-
osztást és a tankönyvek visszaszedését osztályonként valósítjuk 
meg. 
 Remélem kollégáim és a magam nevében is, hogy min-
denki maradandó tudásra és pozitív élményekre tett szert ebben a 
nem egyszerű időszakban. További jó egészséget kívánok min-
denkinek:

Szásziné Győri Éva

Az 1. osztályban virtuálisan folyt az oktatás,
minden nap a Zoom programon keresztül
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ONLINE OKTATÁS A BAGI FIATALOK SZEMÉVEL
 Ez a tavasz sajnos a koronavírusról szólt Bagon is. A 
veszélyhelyzet elrendelése miatt mindenki csak a legszüksé-
gesebb feladatai elvégzése miatt hagyhatta el a házat, az is-
kolákat pedig március 16-án bezárták. Ettől kezdve a gyerekek 
nálunk is gyakorlatilag eltűntek az utcákról, buszokról, vonat-
ról, sőt a játszótérről, a parkból, a fagyizóból is, furcsa hi-
ányérzetet keltve a faluban. A diákoknak otthonról kellett 
megoldaniuk a tanulást, a dolgozatok megírását, az új anya-
gok elsajátítását.
 Kíváncsiak voltunk a helyi fiatalok tapasztalataira 
ezért megkérdeztük tőlük, hogy összességében hogyan élték 
meg az online oktatást, milyen nehézségeik voltak (ha voltak), 

mi volt jó és rossz ebben a helyzetben, mit tanultak belőle, ho-
gyan hatott ez az időszak a baráti kapcsolataikra. 16 bagi fiatal 
válaszolt megkeresésünkre. Köszönjük nekik, hogy megosz-
tották élményeiket.
 A szokatlan helyzetet nagyjából mindenki jól tudta 
kezelni, bár természetesen voltak kisebb-nagyobb gondok, és a 
különféle iskolák különböző kihívások elé állították a diáko-
kat. Szinte minden gyerek pozitívumként említette meg, hogy 
tovább lehetett aludni, akik más településre járnak iskolába 
örültek neki, hogy nem kellett időt tölteni a közlekedéssel. Sok 
diák számolt be arról is, hogy jobban be tudták osztani az 
idejüket: 

„Megtanultam jobban beosztani az 
időmet és a beadandók elkészítése is 
jobban megy már.”
(Begidsán Lilla, 8.o.)

„Könnyebbséget jelentett, hogy én 
oszthattam be az időmet. Jó volt, 
hogy én dönthettem el, mikor, 
milyen feladattal foglalkozom, csak 
a határidőket kellett betartanom.” 
(Szabados Tamás, 8.o.)

„Azt szerettem a legjobban, hogy nem 
kellett korán kelnem, és nem az egész 
napom csak tanulással, készüléssel telt.”

„Az biztos, hogy egyre gyorsabban 
gépelek és megtapasztaltam, hogy hogyan 
kell házi dolgozatot elkészíteni.”
(Gyalus Tünde, 10.o.)

„Örültem, hogy nem kell buszoznom az 
iskolába és több időm van a pihenésre a 
sok tanulás mellett. Olyan dolgokat is 
be tudtam építeni a napirendembe, 
amiket eddig nem csináltam.”
(Deme Adél, 9.o.)

 Több diáknak jelentett megkönnyebbülést az is, 
hogy elmaradtak a különórák, tanítás után nem kellett 
semmivel foglalkozni:

„Szerintem nagyon jó, hogy nem kell buszozni és 
annyira korán kelni, és ebből kifolyólag az sem 
baj, ha nem fekszem le időben. Mivel különórákra 
sem kell utazgatni, nyugodtan meg tudok 
ebédelni minden nap.”
(Kajári Dorottya, 7.o)

„Nálam pozitívumnak számított ebben az időszakban, 
hogy iskolai lemaradásaimat, amit a sport okozott, most 
vissza tudtam hozni. És kipróbálhattam azt is, hogy 
milyen, ha iskola után nem kell edzésre mennem.” 
(Deme Adrienn, 7.o.)

 A fiatalok beszámoltak arról, hogy olyan képes-
ségeiket fejlesztette az online oktatás, amelyeknek később is 
hasznát tudják venni:

„…ennek a jó oldala az, hogy 
egy kis gyakorlás után már 
jobban ment a wordben való 
szerkesztés és a fájlkezelőben 
való tájékozódás.”
(Balázs Botond, 6.o.)

„Szerintem sokat fejlődtek a 
jegyzeteim, amelyeket magam 
írok, mivel sokszor volt ilyen 
feladatunk. Sok mindent 
tanultam meg a számítógép 
használatáról és ez hasznos 
lehet a továbbiakban.”
(Kajári Máté, 8.o)

 „Összességében úgy gondolom, hogy ez az időszak a 
nehézségek ellenére nagyon sok mindenre megtanította a 
diákokat. Számomra az online oktatás a jobb időbeosztás, 
a technikai eszközök használatában való jártasság, 
valamint az önálló tanulás és a tanulási technikák 
fejlődésének adott teret.”
(Ujvári Gábor Rómeó, 10.o.)

„Sokkal könnyebben és ügyesebben tudom 
használni a számítógépet is, mivel nagyon sok 
olyan feladatunk volt, amit gépen kellett 
megcsinálnunk, így sokat fejlődtem, azt hiszem.” 
(Péter Sára, 9.o.)

 Technikai nehézségekről ugyanakkor kevesen 
számoltak be:

„A nehézségek között említeném azt is, hogy előfordult, 
hogy leadtam egy dolgozatot, de a tanárom csupán egy üres 
dokumentumot talált, vagy az online tanórán alig értettük a 
tanárt, mert rossz volt a mikrofonja, és eltorzult a hangja.” 
(Kajári Dorottya, 7.o.)

„Technikai nehézségem csak addig volt, amíg a szüleim nem 
szereztek be maguknak is egy-egy mikrofonos fejhallgatót, 
mert addig az online óráikhoz az én gamer fejhallgatómat 
használták.” (Szabados Tamás, 8.o.)

 Minden fiatal beszélt arról a nehéz helyzetről, hogy 
elmaradtak a személyes találkozások a barátokkal, osztálytár-
sakkal. Van, aki arról számolt be, hogy ez a szituáció egyáltalán 
nem viselte meg a meglévő kapcsolatait, és van, aki szerint az 
online kapcsolattartás nehezen tudja pótolni a személyességet.

„Én nagyrészt az összes barátommal 
tartottam a kapcsolatot, voltak persze 
olyanok, akikkel kissé eltávolodtunk 
egymástól, viszont nagyon sok „új” 
barátom is lett, vagy inkább úgy 
mondanám, hogy nagyon sok emberrel 
sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, 
mint eddig voltunk, aminek 
természetesen nagyon örültem.”
(Péter Sára, 9.o)

„A barátaimmal is tudtam azért tartani a kapcsolatot, például 
messengeren. De írásban annyira nem lehet kifejezni magad, 
ezért már hiányzik az, hogy együtt legyünk igazából és 
egymáshoz tudjunk érni.”
(Paltán Eszter, 5.o.)

„Nagyon nehéz volt, hogy egyáltalán nem tudtam 
találkozni a barátaimmal, csak telefonon tartottuk 
a kapcsolatot.” (Péter Norbert, 6.o.)

„Nem egyszer éreztem 
magányt, hiszen azok, akikkel 
ezelőtt napi szinten 
találkoztam és beszéltem, most 
nem voltak körülöttem.” 
(Balázs Dávid, 10.o.)

„A barátaimmal online sokat beszélgetünk, 
játszunk. Ez sajnos nem olyan jó, mint amikor 
élőben találkozunk, de legalább tudjuk tartani 
a kapcsolatot.”
(Balázs Botond, 6.o.) „A barátaimmal ugyanúgy tartottuk a 

kapcsolatot, mint eddig. A Skype/Discord 
segítségével videóbeszélgetésen keresztül 
még láthattuk is egymást, így nem volt 
érezhető a távolság.”
(Begidsán Bence, 10.o.)

„A baráti kapcsolataim nem romlottak. Tartjuk a kapcso-
latot videochaten, vagy csak chaten, sőt - ami újdonság - 
vannak barátnőim, akikkel levelezünk is.”
(Kajári Dorottya, 7.o.)

„Barátaimmal való 
kapcsolatom így a karantén 
alatt javult. A napirendem 
egyik pontja közé tartozott, 
hogy hívásozzak a 
barátaimmal, így azokat 
akikkel eddig csak felszínes 
kapcsolatom volt most 
máshogy is megismerhettem.” 
(Deme Adrienn, 7.o.)

„Az, hogy nem találkoztunk 
mindennap a barátaimmal, egy 
hátrány volt, de írogattunk 
egymásnak és ezzel kicsit 
javítottunk a helyzeten.”
(Kajári Máté, 8.o.)

„Társasági emberként tudom definiálni magam, 
így a személyes kontaktok hiánya nehezebben 
érintett. Természetesen a barátaimmal tartottuk 
online a kapcsolatot, de azért valljuk be, az 
mégse az igazi.”
(Ujvári Gábor Rómeó, 10.o.)

 Speciális helyzetben voltak az idén érettségiző diákok, 
ezért az ő élményeikre különösen is kíváncsiak voltunk. 
Számukra sok volt a bizonytalanság, ami még nehezebbé tette a 
helyzet elfogadását.

„Nekem nagyon nehéz volt átállni a digitális 
tanrendre és mivel rám nem egy szokásos év 
vége várt, hanem az érettségi, ezért még egy 
plusz stressz is bennem volt, hogy pont a 
végső felkészítési hajrá marad el, aztán az 
érettségi időpontjának kérdésessége vette el a 
motivációt, de végül minden kialakult. 
További lelki nehézség volt, hogy elmaradtak 
az év végi utolsó közös események: a szerenád, 
a ballagás és a bankett, bár valamilyen módon 
mindenhol pótolva lesz, de így mégsem lesz az 
igazi. Rengeteg segítséget kaptunk 
tanárainktól és sok kezdeményezés is született 
értünk. Ilyen volt a Studium Generale 
történelem-maratonja, az iskola tv és még sok 
egyéb. Soha nem hittem volna, hogy a mi 
érettségink így fog lezajlani, de legalább lesz 
mit mesélni a következő években rólunk, akik 
maszkban és kézfertőtlenítőkkel írtuk meg az 
érettségit.”
(Gazda Boglárka, 12.o.)

„Mivel érettségire készültem, csak az érettségi tárgyakkal kellett 
foglalkoznom, a többi tárgyat nem oktatták nekünk. A tanárok 
végig támogattak minket, bármikor lehetett kérdéssel folyamodni 
hozzájuk. Technikai nehézségeim nem voltak, de nehéz volt a 
rendszeres tanulásra rávenni magamat. Pozitív volt ebben az 
időszakban, hogy csak azokra a tárgyakra kellett koncentrálnom, 
amikből érettségit tettem, és több időt tölthettem a családommal. A 
barátaimmal tudtam beszélgetni chaten, telefonon, de mégis 
hiányzott a személyes találkozás. Nagyon rosszul érintett, hogy 
nem volt ballagásunk, szerenádunk, bankettünk. A végzős év így 
lezáratlannak tűnt. Az viszont jól esett, hogy minden tanár írt 
nekünk egy-egy elbúcsúzó levelet. Örültem, hogy az érettségit az 
eredeti időpontban megtartották, így is fel tudtam rá készülni, és az 
írásbelik után már elkezdődött a nyári szünet.”
(Paltán Csenge, 12.o.)

A fiatalokat megkérdezte: Görög Viktória
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ONLINE OKTATÁS A BAGI FIATALOK SZEMÉVEL
 Ez a tavasz sajnos a koronavírusról szólt Bagon is. A 
veszélyhelyzet elrendelése miatt mindenki csak a legszüksé-
gesebb feladatai elvégzése miatt hagyhatta el a házat, az is-
kolákat pedig március 16-án bezárták. Ettől kezdve a gyerekek 
nálunk is gyakorlatilag eltűntek az utcákról, buszokról, vonat-
ról, sőt a játszótérről, a parkból, a fagyizóból is, furcsa hi-
ányérzetet keltve a faluban. A diákoknak otthonról kellett 
megoldaniuk a tanulást, a dolgozatok megírását, az új anya-
gok elsajátítását.
 Kíváncsiak voltunk a helyi fiatalok tapasztalataira 
ezért megkérdeztük tőlük, hogy összességében hogyan élték 
meg az online oktatást, milyen nehézségeik voltak (ha voltak), 

mi volt jó és rossz ebben a helyzetben, mit tanultak belőle, ho-
gyan hatott ez az időszak a baráti kapcsolataikra. 16 bagi fiatal 
válaszolt megkeresésünkre. Köszönjük nekik, hogy megosz-
tották élményeiket.
 A szokatlan helyzetet nagyjából mindenki jól tudta 
kezelni, bár természetesen voltak kisebb-nagyobb gondok, és a 
különféle iskolák különböző kihívások elé állították a diáko-
kat. Szinte minden gyerek pozitívumként említette meg, hogy 
tovább lehetett aludni, akik más településre járnak iskolába 
örültek neki, hogy nem kellett időt tölteni a közlekedéssel. Sok 
diák számolt be arról is, hogy jobban be tudták osztani az 
idejüket: 

„Megtanultam jobban beosztani az 
időmet és a beadandók elkészítése is 
jobban megy már.”
(Begidsán Lilla, 8.o.)

„Könnyebbséget jelentett, hogy én 
oszthattam be az időmet. Jó volt, 
hogy én dönthettem el, mikor, 
milyen feladattal foglalkozom, csak 
a határidőket kellett betartanom.” 
(Szabados Tamás, 8.o.)

„Azt szerettem a legjobban, hogy nem 
kellett korán kelnem, és nem az egész 
napom csak tanulással, készüléssel telt.”

„Az biztos, hogy egyre gyorsabban 
gépelek és megtapasztaltam, hogy hogyan 
kell házi dolgozatot elkészíteni.”
(Gyalus Tünde, 10.o.)

„Örültem, hogy nem kell buszoznom az 
iskolába és több időm van a pihenésre a 
sok tanulás mellett. Olyan dolgokat is 
be tudtam építeni a napirendembe, 
amiket eddig nem csináltam.”
(Deme Adél, 9.o.)

 Több diáknak jelentett megkönnyebbülést az is, 
hogy elmaradtak a különórák, tanítás után nem kellett 
semmivel foglalkozni:

„Szerintem nagyon jó, hogy nem kell buszozni és 
annyira korán kelni, és ebből kifolyólag az sem 
baj, ha nem fekszem le időben. Mivel különórákra 
sem kell utazgatni, nyugodtan meg tudok 
ebédelni minden nap.”
(Kajári Dorottya, 7.o)

„Nálam pozitívumnak számított ebben az időszakban, 
hogy iskolai lemaradásaimat, amit a sport okozott, most 
vissza tudtam hozni. És kipróbálhattam azt is, hogy 
milyen, ha iskola után nem kell edzésre mennem.” 
(Deme Adrienn, 7.o.)

 A fiatalok beszámoltak arról, hogy olyan képes-
ségeiket fejlesztette az online oktatás, amelyeknek később is 
hasznát tudják venni:

„…ennek a jó oldala az, hogy 
egy kis gyakorlás után már 
jobban ment a wordben való 
szerkesztés és a fájlkezelőben 
való tájékozódás.”
(Balázs Botond, 6.o.)

„Szerintem sokat fejlődtek a 
jegyzeteim, amelyeket magam 
írok, mivel sokszor volt ilyen 
feladatunk. Sok mindent 
tanultam meg a számítógép 
használatáról és ez hasznos 
lehet a továbbiakban.”
(Kajári Máté, 8.o)

 „Összességében úgy gondolom, hogy ez az időszak a 
nehézségek ellenére nagyon sok mindenre megtanította a 
diákokat. Számomra az online oktatás a jobb időbeosztás, 
a technikai eszközök használatában való jártasság, 
valamint az önálló tanulás és a tanulási technikák 
fejlődésének adott teret.”
(Ujvári Gábor Rómeó, 10.o.)

„Sokkal könnyebben és ügyesebben tudom 
használni a számítógépet is, mivel nagyon sok 
olyan feladatunk volt, amit gépen kellett 
megcsinálnunk, így sokat fejlődtem, azt hiszem.” 
(Péter Sára, 9.o.)

 Technikai nehézségekről ugyanakkor kevesen 
számoltak be:

„A nehézségek között említeném azt is, hogy előfordult, 
hogy leadtam egy dolgozatot, de a tanárom csupán egy üres 
dokumentumot talált, vagy az online tanórán alig értettük a 
tanárt, mert rossz volt a mikrofonja, és eltorzult a hangja.” 
(Kajári Dorottya, 7.o.)

„Technikai nehézségem csak addig volt, amíg a szüleim nem 
szereztek be maguknak is egy-egy mikrofonos fejhallgatót, 
mert addig az online óráikhoz az én gamer fejhallgatómat 
használták.” (Szabados Tamás, 8.o.)

 Minden fiatal beszélt arról a nehéz helyzetről, hogy 
elmaradtak a személyes találkozások a barátokkal, osztálytár-
sakkal. Van, aki arról számolt be, hogy ez a szituáció egyáltalán 
nem viselte meg a meglévő kapcsolatait, és van, aki szerint az 
online kapcsolattartás nehezen tudja pótolni a személyességet.

„Én nagyrészt az összes barátommal 
tartottam a kapcsolatot, voltak persze 
olyanok, akikkel kissé eltávolodtunk 
egymástól, viszont nagyon sok „új” 
barátom is lett, vagy inkább úgy 
mondanám, hogy nagyon sok emberrel 
sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, 
mint eddig voltunk, aminek 
természetesen nagyon örültem.”
(Péter Sára, 9.o)

„A barátaimmal is tudtam azért tartani a kapcsolatot, például 
messengeren. De írásban annyira nem lehet kifejezni magad, 
ezért már hiányzik az, hogy együtt legyünk igazából és 
egymáshoz tudjunk érni.”
(Paltán Eszter, 5.o.)

„Nagyon nehéz volt, hogy egyáltalán nem tudtam 
találkozni a barátaimmal, csak telefonon tartottuk 
a kapcsolatot.” (Péter Norbert, 6.o.)

„Nem egyszer éreztem 
magányt, hiszen azok, akikkel 
ezelőtt napi szinten 
találkoztam és beszéltem, most 
nem voltak körülöttem.” 
(Balázs Dávid, 10.o.)

„A barátaimmal online sokat beszélgetünk, 
játszunk. Ez sajnos nem olyan jó, mint amikor 
élőben találkozunk, de legalább tudjuk tartani 
a kapcsolatot.”
(Balázs Botond, 6.o.) „A barátaimmal ugyanúgy tartottuk a 

kapcsolatot, mint eddig. A Skype/Discord 
segítségével videóbeszélgetésen keresztül 
még láthattuk is egymást, így nem volt 
érezhető a távolság.”
(Begidsán Bence, 10.o.)

„A baráti kapcsolataim nem romlottak. Tartjuk a kapcso-
latot videochaten, vagy csak chaten, sőt - ami újdonság - 
vannak barátnőim, akikkel levelezünk is.”
(Kajári Dorottya, 7.o.)

„Barátaimmal való 
kapcsolatom így a karantén 
alatt javult. A napirendem 
egyik pontja közé tartozott, 
hogy hívásozzak a 
barátaimmal, így azokat 
akikkel eddig csak felszínes 
kapcsolatom volt most 
máshogy is megismerhettem.” 
(Deme Adrienn, 7.o.)

„Az, hogy nem találkoztunk 
mindennap a barátaimmal, egy 
hátrány volt, de írogattunk 
egymásnak és ezzel kicsit 
javítottunk a helyzeten.”
(Kajári Máté, 8.o.)

„Társasági emberként tudom definiálni magam, 
így a személyes kontaktok hiánya nehezebben 
érintett. Természetesen a barátaimmal tartottuk 
online a kapcsolatot, de azért valljuk be, az 
mégse az igazi.”
(Ujvári Gábor Rómeó, 10.o.)

 Speciális helyzetben voltak az idén érettségiző diákok, 
ezért az ő élményeikre különösen is kíváncsiak voltunk. 
Számukra sok volt a bizonytalanság, ami még nehezebbé tette a 
helyzet elfogadását.

„Nekem nagyon nehéz volt átállni a digitális 
tanrendre és mivel rám nem egy szokásos év 
vége várt, hanem az érettségi, ezért még egy 
plusz stressz is bennem volt, hogy pont a 
végső felkészítési hajrá marad el, aztán az 
érettségi időpontjának kérdésessége vette el a 
motivációt, de végül minden kialakult. 
További lelki nehézség volt, hogy elmaradtak 
az év végi utolsó közös események: a szerenád, 
a ballagás és a bankett, bár valamilyen módon 
mindenhol pótolva lesz, de így mégsem lesz az 
igazi. Rengeteg segítséget kaptunk 
tanárainktól és sok kezdeményezés is született 
értünk. Ilyen volt a Studium Generale 
történelem-maratonja, az iskola tv és még sok 
egyéb. Soha nem hittem volna, hogy a mi 
érettségink így fog lezajlani, de legalább lesz 
mit mesélni a következő években rólunk, akik 
maszkban és kézfertőtlenítőkkel írtuk meg az 
érettségit.”
(Gazda Boglárka, 12.o.)

„Mivel érettségire készültem, csak az érettségi tárgyakkal kellett 
foglalkoznom, a többi tárgyat nem oktatták nekünk. A tanárok 
végig támogattak minket, bármikor lehetett kérdéssel folyamodni 
hozzájuk. Technikai nehézségeim nem voltak, de nehéz volt a 
rendszeres tanulásra rávenni magamat. Pozitív volt ebben az 
időszakban, hogy csak azokra a tárgyakra kellett koncentrálnom, 
amikből érettségit tettem, és több időt tölthettem a családommal. A 
barátaimmal tudtam beszélgetni chaten, telefonon, de mégis 
hiányzott a személyes találkozás. Nagyon rosszul érintett, hogy 
nem volt ballagásunk, szerenádunk, bankettünk. A végzős év így 
lezáratlannak tűnt. Az viszont jól esett, hogy minden tanár írt 
nekünk egy-egy elbúcsúzó levelet. Örültem, hogy az érettségit az 
eredeti időpontban megtartották, így is fel tudtam rá készülni, és az 
írásbelik után már elkezdődött a nyári szünet.”
(Paltán Csenge, 12.o.)

A fiatalokat megkérdezte: Görög Viktória
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Beszélgetésünk során kiderült, hogy 
eredeti szakmádat tekintve kereske-
delmi végzettséggel rendelkezel, s a 
mai napig is főállásban benne dolgo-
zol. De hogy kerültél kapcsolatba 
akkor a méhészkedéssel?
 A feleségemnek és nekem is a 
felmenőim erdélyi származásúak, s 
2010-ben egy távoli rokonainknál töltött  
nyaralás alkalmával ismerkedtem meg 
a méhészettel. Egyből „megszúrtak” 
engem a méhek, s ott eldöntöttem, hogy 
mindenképpen ki szeretném próbálni. 
Hazajöttünk, ami könyvet lehetett talál-
ni a témában azt elolvastam, elméletben 
felkészültem. Egy gödöllői úr hirdetett 
abban az időben eladó méhcsaládokat, 
akit megkerestem, hogy én nem szeret- 
nék vásárolni, ellenben a méhészkedés 
gyakorlatát szívesen megtanulnám. 
Egy évet ledolgoztam így a mesterem 
mellett, ellestem az összes fogását, s kö-
zel 10 év alatt eljutottam oda, hogy 
nyolcvan méhcsaládos állománnyal 
rendelkezem.
Két családdal kezdtél a XVII. kerületi 
otthonotoktól nem messze, s most egy 
természetvédelmi területen, a Babati 
tavak közelében található az említett 
84 családos méhészeted. Nem sok ez 
egy kicsit hobbiként űzve ezt a foglal-
kozást?
 Valóban, ez egy kicsit sok mun-
kában nézve. A szakirodalom szerint 36 
méhcsalád tesz ki egy főállást. A mé-
hészkedés egy nagyon szezonális szak-
ma, tavasztól-őszig rengeteg a munka, 
télen viszont alig van. 
Bevallom őszintén, én abszolút tájé-
kozatlan vagyok abban, hogyan indul 
egy év a méhesben. Mesélsz egy kicsit 
erről a hozzám hasonló laikusoknak?
 A szezon gyakorlatilag a kite-
leléssel indul. A méhek kaptáron belül 
január 20-a körül kezdenek el aktívan 
dolgozni, amikor elkezdik kinevelni a 
generációváltást. Ez márciusig megtör-
ténik, s a tél folyamán a kaptárat melegí-
tő méhek ekkor elpusztulnak. A generá-
cióváltásra nagyon oda kell figyelni, 
mert az meghatározza az egész éves 
méztermést. Számtalan dologra kell itt 

gondot fordítani a méhésznek, a meg-
felelő mennyiségű élelemre, hogy me-
legíteni tudják a kaptárt, a betegségek 
megelőzésére, a fészekszűkítésre ami-
kor fiasítanak, és később a fészekbőví-
tésre. Ha a megfelelő időben végzett fé-
szekbővítés elmarad, akkor a méhek 
megrajozhatnak, a népesség egyik fele 
továbbállhat, s az nagyon nagy veszte-
ség a gyűjtésben.
A megfelelően gondozott méhek tehát 
tavasszal elkezdik a nektár és virágpor 
gyűjtését. De hogyan történik mindez?
 Alapvetően kétféle méhész-
kedés létezik, az állóméhészet, amikor 
csak azt a méhlegelőt lehet kihasználni, 
ahol effektív a méhes van, vagy a ván-
dorlásos, ahol virágzó kultúrákhoz kell 
vándoroltatni a kaptárakat. Én általá-
ban tavasszal szoktam vinni őket rep-
cére, mert azon nagyon jól fejlődnek a 
repceméz tápértéke miatt, és utána 
nyáron napraforgóra. Nagyon szeren-
csés helyzetben vagyok, mert az akác, a 
hárs, a selyemfű, a vegyes kultúra mind 
megtalálható a telephelyem környékén. 
Mivel a méhek fajtahűek, mindig azt 
hordják, ami tömegesen virágzik, és ad-
dig míg virágzik, csak azt hordják. Így 
tud tiszta fajtaméz kerülni a mézfo-
gyasztók asztalára, természetesen, ha a 
méhész időben kipergeti az adott fajtát. 
Ha már fajtamézről beszélünk, elmon-
dod, hogy nálad milyen fajtákat kós-
tolhatnak és vásárolhatnak a bagiak?
 Repcemézet, amely az egyet-
len méz, aminek magas a PH-ja, így 
refluxosok és gyomorsav bántalmakkal 
küszködők is nyugodtan fogyaszt-
hatják. Nagyon nagy a vastartalma, jó 
vérképző, és magas a szőlőcukor tartal-
ma, tehát nagy a tápértéke. Van akác-
mézem, amit nem kell bemutatni, sokak 
kedvence. Hárs és selyemfűméz is kap-
ható nálam, a hárs után a selyemfű a 
legjobb légúttisztító és gyulladás-
csökkentő méz. A selyemfű egy nagyon 
finom, fűszeres méz, nincs virágpor tar-
talma, tehát pollenallergiások is fo-
gyaszthatják. Van vegyes virágmézem 
és napraforgó is, ami szintén nagy sző-
lőcukor tartalommal bír, ezért is kris-
tályosodik nagyon gyorsan. 

Egyre köztudottabb az a tény, hogy a 
méheknek a méz mellett egyéb pro-
duktumai is vannak, melyek közül né-
melyik hatása talán felül is múlja a mé-
zét. Ilyen például a propolisz és a vi-
rágpor.
 A  propoliszt a méhek a növé-
nyek mézgás anyagából, a fák rügyei-
nek váladékából gyűjtik, szervezetük-
ben feldolgozzák, és befedik vele a kap-
tár belső felületét. Így védekeznek a be-
tegségek bejutása ellen. A propolisz 
segít az egészségmegőrzésben, védel-
met nyújt gyulladásos megbetegedé-
sekben, vírusos és baktériumos fertőzé-
sek esetén.

Az emberek ismét kez-
denek afelé fordulni, 
hogy természetes anya-
gokkal próbálják az 
immunrendszerüket 
erősíteni.

Érdekességként mondom el, hogy az 
elmúlt két hónapban, valószínűleg a 
koronavírus járványveszély miatt is, a 
fogyasztók az eddigi éves propolisz 
mennyiséget vásárolták meg nálam. A 
virágpor egy természetes táplálék-
kiegészítő, a 21 nyomelemből 20 meg-
található benne, a B-vitamin szinte teljes 
szortimentjét tartalmazza, mellette szá-
mos vitamint és ásványi anyagot. 
Egyetlen hátránya, hogy pollenaller-
giások nem szedhetik. 
Úgy hallottam, hogy az utóbbi időben 
megnőtt az érdeklődés a méhek által 
előállított anyagok gyógyítási célú fel-
használására. 
 Igen, én is így gondolom. Ma-
gam is tagja vagyok a Magyar Apiterá-
piás Társaságnak. Az apiterápia a gyűj-
tőneve a méhészeti termékekkel való 
gyógyításnak, rehabilitációnak, illetve 
egészségmegőrzésnek, melynek három 
iránya van. Az egyik a méhészeti termé-
kekkel való gyógyítás, amiről imént 
beszéltünk, a másik a biorezgés, a har-

madik a kaptárlevegő. A kaptárlevegő 
gyakorlatilag a tüdőbetegeknek, aszt-
másoknak, krupposoknak nagyon nagy 
segítség. Reményeim szerint hamaro-
san elkészül az én „méhes házam” is, 
ahol lehetőség lesz kipróbálni a kaptár-
levegő és a méhek biorezgésének jóté-
kony hatásait.

István napestig tudna beszélni a mé-
hek gyógyító erejéről, látszik, hogy na-
gyon jártas a témában. Kénytelen va-
gyok félbeszakítani, mert még van 
miről kérdeznem. Arról például, hogy 
lett a Gödöllői Erzsébet Királynő Méz-
lovagrend elnöke?
 2003-ban alakult meg Magyar-
ország és Európa első méz lovagrendje, 
hogy a magyar mézféleségek, méhésze-
ti termékek reklámozását, a kulturált 
mézfogyasztás terjesztését, a méhészeti 
hagyományok ápolását elősegítse. Gö-
döllőn nagyon nagy hagyománya van a 
méhészkedésnek, számos méhészeti 
kutatás is folyt itt a múlt század folya-
mán, s a Gödöllői Méhész Egyesület -
amelynek én is tagja vagyok -, tavaly 
ünnepelte száz éves évfordulóját. En-
nek apropóján alakult meg Gödöllőn is 
a mézlovagrend, melynek nagymeste-
révé engem kértek fel. Nagyon-nagy 
megtiszteltetés és elismerés volt ez szá-
momra, így boldogan teszek eleget a 
felkérésnek. Nagy feladat ez, hiszen 
társadalmi munkában végezzük, a sza-
badidőnkben megyünk különböző ren-
dezvényekre népszerűsíteni a mézet.
 Emellett pedig számos ren-
dezvényen veszek részt visszatérően, 
többek között a Budapesti Állatkertben 
és itthon, Bagon is méhészeti bemuta-
tóval, előadásokkal, foglalkozásokkal.
Jól tudom, hogy országos mézverse-
nyeken is megméretteted magad, illet-
ve a mézeidet?
 Igen, tavaly és tavalyelőtt is in-
dultam országos mézversenyen, ahol az 
ország összes mézlovagrendje is képvi-
seltette magát, s büszkén mondhatom, 
hogy nagyon jó munkát végeztek a mé-
hek. 2018-ban az akác mézem arany 

„Egyből megszúrtak a méhek”

Interjú Sárosi István bagi méhésszel

 Sárosi István tősgyökeres pestiként költözött néhány éve családjával 
Bagra. A Gödöllői Erzsébet Királyné Mézlovagrend alapítója és nagymestere, egy 
kislány büszke édesapja, boldog férj, és a falu életét aktív érdeklődéssel figyelő 
lakos. Amikor csak teheti, szombatonként a Polgármesteri Hivatal előtti piaci 
asztaloknál kínálja a méhei által termelt mézet és egyéb produktumokat, melyek 
jótékony hatásairól is szívesen beszélget az arra járókkal. Azt mondja, ő úgy 
tapasztalta, a bagiak befogadó emberek, s nagyon hálásak a finom mézért.

minősítést kapott, a hársméz ezüstöt, 
2019-ben pedig a hárs ezüst minősítést, 
másik öt mézem pedig bronz minősí-
tésben részesült. 
Magyarország méztermelő nagyhata-
lomnak számít az Európai Unióban, 
mégis sereghajtók vagyunk a mézfo-
gyasztás tekintetében. 
 Ez így van, valóban sokat ter-
melünk, de nagyon kevés mézet fo-
gyasztunk. Viszont jó hír, hogy az el-
múlt években a statisztikák alapján 
valamelyest emelkedett az egy főre jutó 
éves mézfogyasztás mennyisége, de 
még így is csak 1,2 kg-nál járunk.

Arra a kérdésemre, hogy van-e valami 
jó tanácsa az olvasók számára, azt vá-
laszolta: „Nagykanállal egyék a mé-
zet!” Ezen aztán jót nevettünk, s foly-
tatta tovább. Elmondása szerint napi 2-
3 kanál méz fogyasztása már jótékony 
hatással van a szervezetre immunerő-
sítés szempontjából. Hangsúlyozta, 
hogy ne tegyük a mézet forró italba, 
mert elvész az értéke, s ne féljünk a 
kristályos méztől, mert az csak jót 
jelent. 
 Szóval, fogadják meg Sárosi 
István bagi méhész ajánlását, s fo-
gyasszanak minél többet, mert a méz 
élet, erő, egészség. 

Katona Hargita

Nagykanállal
egyék a mézet!””

Juliska néni néhány héttel ezelőtt töltötte be 81. 
életévét, de máig sok fiatalasszonyt megszégye-
nítő tempót diktál, nemcsak a konyhában. Amel-
lett, hogy napjai nagy részét a házimunka el-
végzése mellett a bagi viselet készítésével, annak

átörökítésével való foglalatoskodás tölti ki, jut ideje arra is, hogy rendre megsüsse a 
család kedvenc süteményeit. Amikor arról érdeklődtem az idősebb generáció köré-
ben, hogy kitől tanulhatnánk meg a mézes krémes elkészítésének fortélyait, egyből 
Juliska nénit ajánlották. Megkerestem hát, hogy ossza meg velünk e hagyományos 
lagzis sütemény receptjét. Elmondta, hogy az 1950-es években jött divatba a mézes 
krémes sütése, és ennek elkészítésénél is helyénvaló az a mondás, ahány ház, annyi 
szokás. Elővette receptfüzetét, de csak azért, hogy megnézhessem, mert a hozzá-
valókat azonnal sorolta fejből. 
 Miközben mesélt, én meg bőszen jegyzeteltem, már hozta is az elkészült 
süteményt megmutatni. Leesett az állam a rétegek egyenlőségétől, pont annyi 
krém, amilyen vastagok a lapok. Juliska néni precízsége, amit a szoknyáján lévő 
ráncoknál már megtapasztaltunk, itt is megmutatkozott. Miután megbeszéltük, 
amit tudni kell egy jó mézes krémes elkészítéséhez, meg is kóstoltam az eredményt, 
s bebizonyosodott, hogy nem csak a réteskészítés mestere ő. 
 Kívánom, hogy még sokáig süssön erőben, egészségben, a receptjét pedig 
használják bátran, mert tényleg nagyon finom!

Egy 40x30 cm-es tepsihez való adag hozzávalói:

Tészta: 12 dkg zsír, 30 dkg porcukor, 4-5 kanál tej, 20 dkg méz, 90 dkg liszt, 2 
teáskanál szódabikarbóna, 1 csipet só, 2 egész tojás

Krém: 50 dkg Rama margarin, 50 dkg porcukor, 1,2 l tej, 8 ek rétesliszt, 1 cit-
rom leve, savanyú lekvár 

Elkészítés: Kimérjük a zsírt, a mézet, beletesszük a tejet, a porcukrot, és gőz felett 
addig melegítjük, míg teljesen el nem olvad. Megvárjuk, hogy kihűljön, majd a szó-
dabikarbónával és egy csipet sóval elkevert liszt közepébe tesszük a tojást, egy ke-
vés tejet, és a kihűlt masszával összedolgozzuk. 4 lapot sütünk belőle. A vajat és a 
porcukrot habosra keverjük. A tejben felfőzzük a réteslisztet, s miután kihűlt, a va-
jas krémhez adjuk. Ízlés szerint ízesítjük a citrom levével. A süteményt úgy állítjuk 
össze, hogy középre savanykás lekvárt kenünk. Ha nincs sűrű házi lekvárunk, 
akkor sütésállót válasszunk. 

Néhány hasznos tanács a sütéshez: Juliska néni akácmézet használ, mert ta-
pasztalatai szerint attól szép barnás lesz a tészta színe. Az összeállított tésztát méri, s 
négy egyenlő részre osztja. A tepsit kizsírozza és lisztezi, nem használ sütőpapírt. 
Gázsütőnél a legmagasabb fokozaton süti, kb. 15-20 percig, de ez sütőfüggő, ki kell 
tapasztalni. A lapokat rögtön egymás után, még a meleg tepsibe teszi, mert úgy 
könnyebb eligazítani.

Katona Hargita

MÉZES KRÉMES
Tóth Juliska néni recepttárából
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Beszélgetésünk során kiderült, hogy 
eredeti szakmádat tekintve kereske-
delmi végzettséggel rendelkezel, s a 
mai napig is főállásban benne dolgo-
zol. De hogy kerültél kapcsolatba 
akkor a méhészkedéssel?
 A feleségemnek és nekem is a 
felmenőim erdélyi származásúak, s 
2010-ben egy távoli rokonainknál töltött  
nyaralás alkalmával ismerkedtem meg 
a méhészettel. Egyből „megszúrtak” 
engem a méhek, s ott eldöntöttem, hogy 
mindenképpen ki szeretném próbálni. 
Hazajöttünk, ami könyvet lehetett talál-
ni a témában azt elolvastam, elméletben 
felkészültem. Egy gödöllői úr hirdetett 
abban az időben eladó méhcsaládokat, 
akit megkerestem, hogy én nem szeret- 
nék vásárolni, ellenben a méhészkedés 
gyakorlatát szívesen megtanulnám. 
Egy évet ledolgoztam így a mesterem 
mellett, ellestem az összes fogását, s kö-
zel 10 év alatt eljutottam oda, hogy 
nyolcvan méhcsaládos állománnyal 
rendelkezem.
Két családdal kezdtél a XVII. kerületi 
otthonotoktól nem messze, s most egy 
természetvédelmi területen, a Babati 
tavak közelében található az említett 
84 családos méhészeted. Nem sok ez 
egy kicsit hobbiként űzve ezt a foglal-
kozást?
 Valóban, ez egy kicsit sok mun-
kában nézve. A szakirodalom szerint 36 
méhcsalád tesz ki egy főállást. A mé-
hészkedés egy nagyon szezonális szak-
ma, tavasztól-őszig rengeteg a munka, 
télen viszont alig van. 
Bevallom őszintén, én abszolút tájé-
kozatlan vagyok abban, hogyan indul 
egy év a méhesben. Mesélsz egy kicsit 
erről a hozzám hasonló laikusoknak?
 A szezon gyakorlatilag a kite-
leléssel indul. A méhek kaptáron belül 
január 20-a körül kezdenek el aktívan 
dolgozni, amikor elkezdik kinevelni a 
generációváltást. Ez márciusig megtör-
ténik, s a tél folyamán a kaptárat melegí-
tő méhek ekkor elpusztulnak. A generá-
cióváltásra nagyon oda kell figyelni, 
mert az meghatározza az egész éves 
méztermést. Számtalan dologra kell itt 

gondot fordítani a méhésznek, a meg-
felelő mennyiségű élelemre, hogy me-
legíteni tudják a kaptárt, a betegségek 
megelőzésére, a fészekszűkítésre ami-
kor fiasítanak, és később a fészekbőví-
tésre. Ha a megfelelő időben végzett fé-
szekbővítés elmarad, akkor a méhek 
megrajozhatnak, a népesség egyik fele 
továbbállhat, s az nagyon nagy veszte-
ség a gyűjtésben.
A megfelelően gondozott méhek tehát 
tavasszal elkezdik a nektár és virágpor 
gyűjtését. De hogyan történik mindez?
 Alapvetően kétféle méhész-
kedés létezik, az állóméhészet, amikor 
csak azt a méhlegelőt lehet kihasználni, 
ahol effektív a méhes van, vagy a ván-
dorlásos, ahol virágzó kultúrákhoz kell 
vándoroltatni a kaptárakat. Én általá-
ban tavasszal szoktam vinni őket rep-
cére, mert azon nagyon jól fejlődnek a 
repceméz tápértéke miatt, és utána 
nyáron napraforgóra. Nagyon szeren-
csés helyzetben vagyok, mert az akác, a 
hárs, a selyemfű, a vegyes kultúra mind 
megtalálható a telephelyem környékén. 
Mivel a méhek fajtahűek, mindig azt 
hordják, ami tömegesen virágzik, és ad-
dig míg virágzik, csak azt hordják. Így 
tud tiszta fajtaméz kerülni a mézfo-
gyasztók asztalára, természetesen, ha a 
méhész időben kipergeti az adott fajtát. 
Ha már fajtamézről beszélünk, elmon-
dod, hogy nálad milyen fajtákat kós-
tolhatnak és vásárolhatnak a bagiak?
 Repcemézet, amely az egyet-
len méz, aminek magas a PH-ja, így 
refluxosok és gyomorsav bántalmakkal 
küszködők is nyugodtan fogyaszt-
hatják. Nagyon nagy a vastartalma, jó 
vérképző, és magas a szőlőcukor tartal-
ma, tehát nagy a tápértéke. Van akác-
mézem, amit nem kell bemutatni, sokak 
kedvence. Hárs és selyemfűméz is kap-
ható nálam, a hárs után a selyemfű a 
legjobb légúttisztító és gyulladás-
csökkentő méz. A selyemfű egy nagyon 
finom, fűszeres méz, nincs virágpor tar-
talma, tehát pollenallergiások is fo-
gyaszthatják. Van vegyes virágmézem 
és napraforgó is, ami szintén nagy sző-
lőcukor tartalommal bír, ezért is kris-
tályosodik nagyon gyorsan. 

Egyre köztudottabb az a tény, hogy a 
méheknek a méz mellett egyéb pro-
duktumai is vannak, melyek közül né-
melyik hatása talán felül is múlja a mé-
zét. Ilyen például a propolisz és a vi-
rágpor.
 A  propoliszt a méhek a növé-
nyek mézgás anyagából, a fák rügyei-
nek váladékából gyűjtik, szervezetük-
ben feldolgozzák, és befedik vele a kap-
tár belső felületét. Így védekeznek a be-
tegségek bejutása ellen. A propolisz 
segít az egészségmegőrzésben, védel-
met nyújt gyulladásos megbetegedé-
sekben, vírusos és baktériumos fertőzé-
sek esetén.

Az emberek ismét kez-
denek afelé fordulni, 
hogy természetes anya-
gokkal próbálják az 
immunrendszerüket 
erősíteni.

Érdekességként mondom el, hogy az 
elmúlt két hónapban, valószínűleg a 
koronavírus járványveszély miatt is, a 
fogyasztók az eddigi éves propolisz 
mennyiséget vásárolták meg nálam. A 
virágpor egy természetes táplálék-
kiegészítő, a 21 nyomelemből 20 meg-
található benne, a B-vitamin szinte teljes 
szortimentjét tartalmazza, mellette szá-
mos vitamint és ásványi anyagot. 
Egyetlen hátránya, hogy pollenaller-
giások nem szedhetik. 
Úgy hallottam, hogy az utóbbi időben 
megnőtt az érdeklődés a méhek által 
előállított anyagok gyógyítási célú fel-
használására. 
 Igen, én is így gondolom. Ma-
gam is tagja vagyok a Magyar Apiterá-
piás Társaságnak. Az apiterápia a gyűj-
tőneve a méhészeti termékekkel való 
gyógyításnak, rehabilitációnak, illetve 
egészségmegőrzésnek, melynek három 
iránya van. Az egyik a méhészeti termé-
kekkel való gyógyítás, amiről imént 
beszéltünk, a másik a biorezgés, a har-

madik a kaptárlevegő. A kaptárlevegő 
gyakorlatilag a tüdőbetegeknek, aszt-
másoknak, krupposoknak nagyon nagy 
segítség. Reményeim szerint hamaro-
san elkészül az én „méhes házam” is, 
ahol lehetőség lesz kipróbálni a kaptár-
levegő és a méhek biorezgésének jóté-
kony hatásait.

István napestig tudna beszélni a mé-
hek gyógyító erejéről, látszik, hogy na-
gyon jártas a témában. Kénytelen va-
gyok félbeszakítani, mert még van 
miről kérdeznem. Arról például, hogy 
lett a Gödöllői Erzsébet Királynő Méz-
lovagrend elnöke?
 2003-ban alakult meg Magyar-
ország és Európa első méz lovagrendje, 
hogy a magyar mézféleségek, méhésze-
ti termékek reklámozását, a kulturált 
mézfogyasztás terjesztését, a méhészeti 
hagyományok ápolását elősegítse. Gö-
döllőn nagyon nagy hagyománya van a 
méhészkedésnek, számos méhészeti 
kutatás is folyt itt a múlt század folya-
mán, s a Gödöllői Méhész Egyesület -
amelynek én is tagja vagyok -, tavaly 
ünnepelte száz éves évfordulóját. En-
nek apropóján alakult meg Gödöllőn is 
a mézlovagrend, melynek nagymeste-
révé engem kértek fel. Nagyon-nagy 
megtiszteltetés és elismerés volt ez szá-
momra, így boldogan teszek eleget a 
felkérésnek. Nagy feladat ez, hiszen 
társadalmi munkában végezzük, a sza-
badidőnkben megyünk különböző ren-
dezvényekre népszerűsíteni a mézet.
 Emellett pedig számos ren-
dezvényen veszek részt visszatérően, 
többek között a Budapesti Állatkertben 
és itthon, Bagon is méhészeti bemuta-
tóval, előadásokkal, foglalkozásokkal.
Jól tudom, hogy országos mézverse-
nyeken is megméretteted magad, illet-
ve a mézeidet?
 Igen, tavaly és tavalyelőtt is in-
dultam országos mézversenyen, ahol az 
ország összes mézlovagrendje is képvi-
seltette magát, s büszkén mondhatom, 
hogy nagyon jó munkát végeztek a mé-
hek. 2018-ban az akác mézem arany 
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Néhány hasznos tanács a sütéshez: Juliska néni akácmézet használ, mert ta-
pasztalatai szerint attól szép barnás lesz a tészta színe. Az összeállított tésztát méri, s 
négy egyenlő részre osztja. A tepsit kizsírozza és lisztezi, nem használ sütőpapírt. 
Gázsütőnél a legmagasabb fokozaton süti, kb. 15-20 percig, de ez sütőfüggő, ki kell 
tapasztalni. A lapokat rögtön egymás után, még a meleg tepsibe teszi, mert úgy 
könnyebb eligazítani.

Katona Hargita

MÉZES KRÉMES
Tóth Juliska néni recepttárából
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Magos Judit:

Demény Kóbor kalandjaim 
Mese egy vagány vizsláról, amelyhez egy, a felelős 
állattartásról szóló társasjáték is tartozik, Gazdisodj 
okosan! címmel.

Ha még a szüleid olvasnak neked (óvodás és kisiskolás korosztály):

Beck Andrea: A Titoktündér 
Kifejezetten közös meséléshez ajánljuk 

ezt a könyvet, amely a derűs 
életszemlélet megtartását szeretné 

segíteni.

Jo Nesbo: Doktor Proktor pukipora
Doktor Proktor olyan erős pukiport fedezett fel, 
ami bármit képes kilőni akár az űrbe is. Lesz is 
belőle kalamajka bőven.
Őrült, nevetős sztori.

Ha már egyedül olvasol (alsós korosztály):

Holly Webb:

Az elhagyott kiskutya
Állatbarát kislányoknak ajánljuk ezt a 

nagyon cuki történetet.

Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net
Fiúk és lányok is élvezni fogják ezt a 

könyvet, ami a nagyinál töltött szünidő 
kalandjairól szól.

Nógrádi Gábor: PetePite
Mi történik, ha egyik nap apa lesz Peti és Peti 
lesz apa? Hogyan áll helyt a munkahelyén 
apa gyerektestben, és mit kezd vajon Peti a 
borotválkozással, és a szőrös lábbal? Igazi, 
vidám történet. Mindenkinek.

Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka
Lehet, hogy nem a legizgalmasabb helyen 
nyaraltok, de bárhol akad egy kis nyomozni 
való, ha elég figyelmes vagy! Elsősorban 
lányoknak ajánljuk.

Ha már nem vagy egészen kicsi (felsős korosztály): J.R.R. Tolkien: A hobbit 
Ugyan háromrészes 

nagyszabású filmet forgattak 
belőle, de ez igazából egy rövid 
és kalandos történet Bilbóról, a 

törpökről és Smaugról, a 
sárkányról.

Bobbie Peers: 

A lurídiumtolvaj 
Kódfejtés és izgalom a trilógia első 

kötetében.

Berg Judit: Az őrzők
Műkincsrablás, emberrablás, nyomozás és a budavári Mátyás 
templom története adja az alapját az izgalmas könyvnek. 
Fiúknak és lányoknak is
ajánljuk.

James Dashner:

Az útvesztő
Thomas nem emlékszik másra csak a 
keresztnevére, amikor egy tisztáson 
találja magát, több fiúval együtt. Meg 
kell fejteniük az útvesztő kódját, 
különben soha nem kerülhetnek el 
innen…

Ha már inkább nagy vagy (középiskolás korosztály): Nicola Yoon:

Minden, minden
A lány, aki az egész világra 

allergiás és be van zárva 
lakásába, és a fiú, aki a 

szomszédba költözik, s ki akarja 
csalogatni őt a világba. És anya, 

aki aggódik. Lányoknak ajánljuk.

Király Anikó: Csak barátok?
Zorka és Botond valaha a legjobb barátok voltak, mára 
viszont ellenségek lettek. Újra lehet még építeni a 
barátságukat? A könyv két oldalról olvasható, a két főhős 
szemszögéből látjuk ugyanazokat az eseményeket.

Sally Rooney: Normális emberek
Conell és Marianne kapcsolata több, mint bonyolult. A 
fiú népszerű és sikeres a középiskolában, a lány kilóg a 
sorból. Az egyetemen mindez megfordul. Vajon mit bír 

ki kettejük kapcsolata?

Ha már tényleg nagy vagy (16+): 

Dragomán György: Máglya
Emma elvesztette szüleit és különös nagyanyja 
neveli. Tőle tud meg fontos dolgokat az életről, 
halálról, történelemről. De nem árul el 
mindent Emmának, súlyos titkai vannak…. 
Komoly fiataloknak ajánljuk.

A listában szereplő 

könyvek kölcsönözhetőek 

a községi könyvtárban!

Görög Viktória, könyvtáros

 A Polgári Törvénykönyv szerint rokonaival szem-
ben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes 
eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt há-
zastársa vagy volt élettársa nincs. A nagykorú személy tartása 
azonban nem automatikusan jár, mint a kiskorú gyermek 
tartása, hanem annak feltétele, hogy a tartásra jogosult ne 
legyen érdemtelen rá, és a tartásra kötelezett ezáltal saját és 
kiskorú gyermeke tartását ne veszélyeztesse. Érdemtelen a 
tartásra az a nagykorú, aki a tartásra kötelezettel vagy vele 
együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifo-
gásolható magatartást tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, 
amely miatt tartása a kötelezettől nem várható el. Ha a szülő a 
tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a 
gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatar-
tás esetén hivatkozhat csak a szülő érdemtelenségére. A tar-
tást a kötelezett időszakonként előre, és főszabály szerint 
pénzben szolgáltatja.
 Tartási kötelezettség sorrendje:
Ha valaki több személy eltartására köteles és mindegyiket 
nem képes eltartani, a jogosultság sorrendjében

a)  a kiskorú gyermek a nagykorú gyermeket;
b) a gyermek a házastársat, a volt házastársat és a volt 

élettársat;
c) a házastárs, a volt házastárs és a volt élettárs - egymással 

egy sorban - a szülőt;
d) a szülők - egymással egy sorban - a többi rokont; és
e) a többi rokon közül a leszármazó a felmenőt és a 

leszármazás rendjében a közelebbi rokon a távolabbit 
megelőzi.

Egyenesági rokonok tartási kötelezettsége:
 Tartási kötelezettség terheli az egyenesági rokono-
kat egymással szemben. Tartási kötelezettsége áll fenn első-
sorban a szülőnek a gyermekével és a nagykorú gyermeknek a 
rászoruló szülőjével szemben. Ha a tartásra jogosult gyer-
meknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi 
felmenőire hárul. Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, 
távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.
Testvértartás:
 Azt a kiskorút, akinek tartásra kötelezhető egyenes-
ági rokona nincs, nagykorú testvére köteles eltartani, feltéve, 
hogy ezt saját maga, házastársa, élettársa és tartásra rászoruló 
egyenesági rokonai szükséges tartásának veszélyeztetése nél-
kül képes teljesíteni.
Kiskorú gyermek tartása:
 A kiskorú gyermek tartásáról volt már korábbi cik-
kemben szó, így erre csak néhány szóval térnék ki. A kiskorú 
gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. Ez a vé-
lelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is - legfel-
jebb a huszadik életévének betöltéséig - érvényesül, ha a gyer-
mek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. A kiskorú 
gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának kor-
látozásával is köteles. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, 
ha a gyermek indokolt szükségleteit munkával szerzett ke-
resménye vagy vagyonának jövedelme fedezi, vagy a gyer-
meknek tartásra kötelezhető más egyenesági rokona van. A 
gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő 
szülő elsősorban pénzben teljesíti. A tartásdíj összegét gyer-
mekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének 
tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos 
jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a ke-
reset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére fi-
gyelemmel kell lenni.
A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása:
 A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a 
rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha 
szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása ér-
dekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a tovább-
tanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.
Ilyen tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő 
szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy 
tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és 
mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben foly-
tatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanul-
mányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosult-
nak nem róható fel.
 A szülő nem köteles nagykorú, továbbtanuló gyer-
mekét eltartani, ha

a) a gyermek a tartásra érdemtelen;
b) a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének 

rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy
c) ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú 

gyermekének tartását veszélyeztetné.
A nagykorú gyermek érdemtelen a tartásra akkor is, ha a tar-
tásra kötelezettel kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot.
 A szülő a huszonötödik életévét betöltött, tovább-
tanuló gyermekének tartására rendkívül indokolt esetben kö-
telezhető.
 További kérdése esetén keressen bizalommal!

dr. Péter Viktória ügyvéd
2170, Aszód, Kossuth L. u. 1. fszt. 1. (64-es kapucsengő)

Tel: 20/9353-286

Az ügyvéd válaszol:

Tartás a családban
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állattartásról szóló társasjáték is tartozik, Gazdisodj 
okosan! címmel.

Ha még a szüleid olvasnak neked (óvodás és kisiskolás korosztály):

Beck Andrea: A Titoktündér 
Kifejezetten közös meséléshez ajánljuk 

ezt a könyvet, amely a derűs 
életszemlélet megtartását szeretné 

segíteni.

Jo Nesbo: Doktor Proktor pukipora
Doktor Proktor olyan erős pukiport fedezett fel, 
ami bármit képes kilőni akár az űrbe is. Lesz is 
belőle kalamajka bőven.
Őrült, nevetős sztori.

Ha már egyedül olvasol (alsós korosztály):

Holly Webb:

Az elhagyott kiskutya
Állatbarát kislányoknak ajánljuk ezt a 

nagyon cuki történetet.

Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net
Fiúk és lányok is élvezni fogják ezt a 

könyvet, ami a nagyinál töltött szünidő 
kalandjairól szól.

Nógrádi Gábor: PetePite
Mi történik, ha egyik nap apa lesz Peti és Peti 
lesz apa? Hogyan áll helyt a munkahelyén 
apa gyerektestben, és mit kezd vajon Peti a 
borotválkozással, és a szőrös lábbal? Igazi, 
vidám történet. Mindenkinek.

Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka
Lehet, hogy nem a legizgalmasabb helyen 
nyaraltok, de bárhol akad egy kis nyomozni 
való, ha elég figyelmes vagy! Elsősorban 
lányoknak ajánljuk.

Ha már nem vagy egészen kicsi (felsős korosztály): J.R.R. Tolkien: A hobbit 
Ugyan háromrészes 

nagyszabású filmet forgattak 
belőle, de ez igazából egy rövid 
és kalandos történet Bilbóról, a 

törpökről és Smaugról, a 
sárkányról.
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Kódfejtés és izgalom a trilógia első 

kötetében.

Berg Judit: Az őrzők
Műkincsrablás, emberrablás, nyomozás és a budavári Mátyás 
templom története adja az alapját az izgalmas könyvnek. 
Fiúknak és lányoknak is
ajánljuk.

James Dashner:

Az útvesztő
Thomas nem emlékszik másra csak a 
keresztnevére, amikor egy tisztáson 
találja magát, több fiúval együtt. Meg 
kell fejteniük az útvesztő kódját, 
különben soha nem kerülhetnek el 
innen…

Ha már inkább nagy vagy (középiskolás korosztály): Nicola Yoon:

Minden, minden
A lány, aki az egész világra 

allergiás és be van zárva 
lakásába, és a fiú, aki a 

szomszédba költözik, s ki akarja 
csalogatni őt a világba. És anya, 

aki aggódik. Lányoknak ajánljuk.

Király Anikó: Csak barátok?
Zorka és Botond valaha a legjobb barátok voltak, mára 
viszont ellenségek lettek. Újra lehet még építeni a 
barátságukat? A könyv két oldalról olvasható, a két főhős 
szemszögéből látjuk ugyanazokat az eseményeket.

Sally Rooney: Normális emberek
Conell és Marianne kapcsolata több, mint bonyolult. A 
fiú népszerű és sikeres a középiskolában, a lány kilóg a 
sorból. Az egyetemen mindez megfordul. Vajon mit bír 

ki kettejük kapcsolata?

Ha már tényleg nagy vagy (16+): 

Dragomán György: Máglya
Emma elvesztette szüleit és különös nagyanyja 
neveli. Tőle tud meg fontos dolgokat az életről, 
halálról, történelemről. De nem árul el 
mindent Emmának, súlyos titkai vannak…. 
Komoly fiataloknak ajánljuk.

A listában szereplő 

könyvek kölcsönözhetőek 

a községi könyvtárban!

Görög Viktória, könyvtáros

 A Polgári Törvénykönyv szerint rokonaival szem-
ben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes 
eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt há-
zastársa vagy volt élettársa nincs. A nagykorú személy tartása 
azonban nem automatikusan jár, mint a kiskorú gyermek 
tartása, hanem annak feltétele, hogy a tartásra jogosult ne 
legyen érdemtelen rá, és a tartásra kötelezett ezáltal saját és 
kiskorú gyermeke tartását ne veszélyeztesse. Érdemtelen a 
tartásra az a nagykorú, aki a tartásra kötelezettel vagy vele 
együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifo-
gásolható magatartást tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, 
amely miatt tartása a kötelezettől nem várható el. Ha a szülő a 
tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a 
gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatar-
tás esetén hivatkozhat csak a szülő érdemtelenségére. A tar-
tást a kötelezett időszakonként előre, és főszabály szerint 
pénzben szolgáltatja.
 Tartási kötelezettség sorrendje:
Ha valaki több személy eltartására köteles és mindegyiket 
nem képes eltartani, a jogosultság sorrendjében

a)  a kiskorú gyermek a nagykorú gyermeket;
b) a gyermek a házastársat, a volt házastársat és a volt 

élettársat;
c) a házastárs, a volt házastárs és a volt élettárs - egymással 

egy sorban - a szülőt;
d) a szülők - egymással egy sorban - a többi rokont; és
e) a többi rokon közül a leszármazó a felmenőt és a 

leszármazás rendjében a közelebbi rokon a távolabbit 
megelőzi.

Egyenesági rokonok tartási kötelezettsége:
 Tartási kötelezettség terheli az egyenesági rokono-
kat egymással szemben. Tartási kötelezettsége áll fenn első-
sorban a szülőnek a gyermekével és a nagykorú gyermeknek a 
rászoruló szülőjével szemben. Ha a tartásra jogosult gyer-
meknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi 
felmenőire hárul. Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, 
távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.
Testvértartás:
 Azt a kiskorút, akinek tartásra kötelezhető egyenes-
ági rokona nincs, nagykorú testvére köteles eltartani, feltéve, 
hogy ezt saját maga, házastársa, élettársa és tartásra rászoruló 
egyenesági rokonai szükséges tartásának veszélyeztetése nél-
kül képes teljesíteni.
Kiskorú gyermek tartása:
 A kiskorú gyermek tartásáról volt már korábbi cik-
kemben szó, így erre csak néhány szóval térnék ki. A kiskorú 
gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. Ez a vé-
lelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is - legfel-
jebb a huszadik életévének betöltéséig - érvényesül, ha a gyer-
mek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. A kiskorú 
gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának kor-
látozásával is köteles. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, 
ha a gyermek indokolt szükségleteit munkával szerzett ke-
resménye vagy vagyonának jövedelme fedezi, vagy a gyer-
meknek tartásra kötelezhető más egyenesági rokona van. A 
gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő 
szülő elsősorban pénzben teljesíti. A tartásdíj összegét gyer-
mekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének 
tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos 
jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a ke-
reset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére fi-
gyelemmel kell lenni.
A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása:
 A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a 
rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha 
szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása ér-
dekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a tovább-
tanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.
Ilyen tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő 
szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy 
tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és 
mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben foly-
tatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanul-
mányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosult-
nak nem róható fel.
 A szülő nem köteles nagykorú, továbbtanuló gyer-
mekét eltartani, ha

a) a gyermek a tartásra érdemtelen;
b) a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének 

rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy
c) ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú 

gyermekének tartását veszélyeztetné.
A nagykorú gyermek érdemtelen a tartásra akkor is, ha a tar-
tásra kötelezettel kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot.
 A szülő a huszonötödik életévét betöltött, tovább-
tanuló gyermekének tartására rendkívül indokolt esetben kö-
telezhető.
 További kérdése esetén keressen bizalommal!

dr. Péter Viktória ügyvéd
2170, Aszód, Kossuth L. u. 1. fszt. 1. (64-es kapucsengő)

Tel: 20/9353-286

Az ügyvéd válaszol:

Tartás a családban
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 I. SZÁMÚ RENDELŐ

Dr. Balatoni Gyöngyi 
Hősök tere 1.
Tel.: 06 (28) 504 – 215
Rendel:  hétfő: 8-12
 kedd: 8-12
 szerda: 14-16 (időpontkérés)
 csütörtök: 8-12
 péntek: 8-11
Gyermektanácsadás: 
 hétfő 14-15 óráig

 II. SZÁMÚ RENDELŐ

Dr. Takács Beatrix
Dózsa György út 53.
Tel.: 06 (28) 514–020
Sürgős esetben hívható:
06 (30) 663 – 0356
Rendelési idő:
 hétfő:  12:00-16:00
 kedd:  12:00-16:00
 szerda:   7:30-11:30
 csütörtök: 12:00-16:00
 péntek:  10:00-12:00

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 
Aszód Központi Orvosi Ügyeleti 
telephelyén történik.
2170 Aszód, Baross utca 4.
Ügyeleti idő:
 Hétköznap:  16:00-08:00
 Hétvége:  08:00-08:00
Telefonszám: 06/70-3703-104

Az Országos Mentőszolgálat 
hívószámai: 112 és 104

A FOGORVOS rendelési ideje

Dr. Szabó Melánia
(Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
Mobil: 06 0 2-3 90 2890
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-18 
óráig, szerda 9-13 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

vedono@bagfalu.hu

 1 KÖRZET
Védőnő: Botyik Katalin
Tel.: 06 20 566 6548
Elérhető:  kedd 10-14 óráig

 2 KÖRZET
Védőnő: Szemán Erzsébet
Elérhető:  hétfő 12-17 óráig
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 237 1441

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Bizonyára végig-
lapozta a Bagi Hír-
lap aktuális, me-
gújult lapszámát.

 Talán csak a képeket futotta át 
tekintetével, mert mindig is szívesen nézi 
azon fotókat, amelyeken ismerősöket lát. 
Az is lehet, hogy talált egy-egy olyan írást, 
amibe kíváncsiságból beleolvasott.
 Bárhogy is történt, reméljük, si-
került felkelteni érdeklődését, és ha csak 
egy cikk erejéig is, de talált érdekes olvas-
nivalót saját maga számára.
 Képviselőként fontosnak tar-
tom, hogy a helyi közösségi és kulturális 
élet továbbra is fejlődjön és folyamatosan 
megújuljon a múlt értékeinek megtartá-
sával, megőrzésével.

Fejtsd meg a keresztrejtvényt megfejtést egy hozzá és a színes oszlopban olvasható 

illő rajzzal együtt  névvel, címmel, életkorral ellátva dobd be a művelődési ház 
postaládájába. A rajzzal együtt érkező helyes megfejtést beküldő gyerekek között 

fagyikupont sorsolunk ki, melyet a bagi fagyizóban válthat be a szerencsés nyertes. 

1.  Tovább csinálhatjuk 
reggelente, mint 
iskolaidőben.

2.  Az egyik legjobb hey 
kánikula idején.

3.  Remélhetőleg sok lesz 
belőle a nyáron.

4.  Dél és délután négy óra 
között nem jó csinálni!

5.  Mindig tegyél fel sisakot, ha 
ezt a járgányt használod!

6.  Ez van, amikor süt a nap és 
nem esik az eső.

7.  Ha nem tudsz úszni, 
mindig használd a vízben!

NYÁRI KERESZTREJTVÉNY

16 ÖNKORMÁNYZAT

BAGI HÍRLAP • 2020. MÁJUS - JÚNIUS

Egy kicsit másképp ... 

 Megújulás, ugyanakkor érték-
őrzés. Ezért visszamentünk a kezdetek-
hez, egészen 1994-ig, amikor falunk la-
kója, Giczi Rudolf életre hívta települé-
sünkön a Bagi Hírlapot. Ezen értékek 
mentén szeretnénk mi is elindulni és 
megújítani a helyi hírlapot. Elsősorban 
tartalom szempontjából, illetve forma- és 
színvilágát is tekintve. Még nagyon az 
elején vagyunk a munkának, de szívesen 
fogadjuk az  előremutató és építő jellegű 
véleményeket.
 Az elkövetkezendő lapszámok-
ban is szeretnénk átfogó tájékoztatást ad-
ni falunk közügyeiről, kulturális esemé-
nyeiről, helyi emberekről, mert az érték 
ott van mindannyiunkban, csak észre kell 
venni és teret kell adni neki.
 Jó olvasást kívánunk!

Volterné Jamrik Éva

Kedves Olvasó!

Beküldési határidő: július 10.

KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor • Tel.: +36 20 289 1764

POLGÁRŐRSÉG
Tel.: +36 30 515 69 45

JÁTÉK GYEREKEKNEK


