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XXVI. évf. 5. szám / 2020. szeptember–október Az önkormányzat közérdekű kiadványa / Ingyenes

Megújult a II. számú orvosi rendelő 

2020. október 16-án, pénteken palya Zoltán polgár mester úr, 
Vécsey lásZló orsZággyűlési képViselő úr 

és karácsondi mihály plébános úr ünne  pélyes sZalag átVágással 
megnyitotta a ii. sZámú orVosi rendelőt
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Immár egy éve, hogy bizalmat szavaztak nekem és polgár -
mesterként segíthetem és irányíthatom településünket.

Az elmúlt egy évben nagyon sok mindennel kellett
foglalkoznom/nunk, ami sok esetben nem is olyan látvá -
nyos a lakosok számára. Az előző testület által megnyert
két pályázatot (bölcsődeépítés, II. számú orvosi rendelő
fel újítása) kellett útjára indítani, illetve megvalósítani.

A választásokat követő második napon már felvet -
tem a kapcsolatot az illetékes szervekkel, hogy a bölcső -
dei pályázatot módosítani tudjuk, mert sem a helyszínt,
sem a pályázatban szereplő méretet nem tartottuk meg -
fe lelőnek. Jelenleg gőzerővel folyik a bölcsőde építése.

Nemrégiben adtuk át a II. számú orvosi rendelőt, az
épület új tetőszerkezetet és nyílászárókat kapott, vala -
mint megtörtént a teljes hőszigetelés is. A várókban és a
mosdókban megújult a padlóburkolat, és LED-es vilá -
gítás található minden helyiségekben.

Nagy öröm, hogy pályázaton az óvoda tetőszer keze -
tének megújítására közel 30 millió forintot nyertünk.  

Sajnos a járvány miatt közösségépítő programjaink
elmaradtak, de reméljük jövőre minden hagyományos
eseményt meg tudunk majd rendezni.

Köszönöm az eddigi bizalmukat, támogatásukat, és
remélem, hogy közös odafigyeléssel, az Önök támoga tá -
sával továbbra is tudom képviselni és szolgálni  a falu
min den lakosának érdekeit. A falunkat érintő kérdé sek -
ről, eseményekről folyamatosan tájékoztatni fogom a
Tisztelt Lakosokat, és állok mindenki rendelkezésére.

Palya Zoltán
polgármester

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és
bizottságai június és szeptember 24-e között több alka-
lommal tartottak ülést. Ebben a döntéshozatali idő -
szak  ban 32 határozat és 12 rendelet született.

Júniusban visszavonta a testület a Börze-Gasztro Kft.
bér leti díj csökkentési kérelmét, amely a veszélyhelyzet
idejére szólt. 

Közbeszerzési eljárás megindításáról született döntés
a bölcsőde építése kapcsán, az épület hamarosan tető
alá kerül. 

Önkormányzatunk a Belügyminisztériumhoz pályá -
za tott nyújtott be az óvoda tetőszerkezetének felújí tásá -
ra. A pályázat sikeres lett, a napokban 28 267 219 Ft
támogatást ítéltek meg falunknak, és már a támo gatói
szerződést is megkötötte önkormányzatunk.

Júliusban elfogadta a testület a gödöllői rendőrség, a
csa ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint az óvo -
da szakmai beszámolóját, amely a 2019. évben végzett
munkájukat mutatta be.

2019. év pénzügyi zárszámadását is tárgyalta a kép -
vi selő-testület. Ehhez kapcsolódóan az előirány zatokat
módosították, konszolidált bevételi és kiadási főössze -
gét 1 049 251 285 forintban határozták meg, melyben
benne van már a bölcsőde építésére kiutalt pénzösszeg
is. Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása az
alábbiak szerint zárult 2019. évre összesítetten:  

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi
összesített költségvetésének végrehajtását
a) 1 048 072 947 Ft bevételi főösszeggel,
b)   869 762 724 Ft konszolidált bevételi főösszeggel,
c)   824 729 893 Ft finanszírozási műveletek nélküli be -
vé teli főösszeggel valamint,

a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi össze -
sített költségvetésének végrehajtását
a) 592 072 851 Ft kiadási főösszeggel,  
b) 413 762 628 Ft konszolidált kiadási főösszeggel, és
c) 405 604 117 Ft finanszírozási műveletek nélküli
főösszeggel fogadta el.

A civil szervezetek eleget tettek az előző évi beszá-
molási kötelezettségüknek, valamint a 10 civil szervezet
által benyújtott kérelmek alapján 4 525 000 Ft támoga -
tást ítélt meg a képviselő-testület az alábbiak szerint: 

1. Bagi Polgárőrség 700 000 Ft
2. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület 300 000 Ft
3. Bagi Muharay Népművészeti E. 1 100 000 Ft
4. Bagi TC 96’ 1 000 000 Ft
5. Bonifác Alapítvány 300 000 Ft
6. Helytörténeti Baráti Társulat 100 000 Ft
7. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 350 000 Ft
8. Szent Rita Karitász Csoport 200 000 Ft
9. Szinkron Nyugdíjas Egyesület 400 000 Ft

10. Postagalamb Sport Egyesület 75 000 Ft

Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be
az önkormányzat a művelődési ház belső felújítására,
óvodai játszóudvar fejlesztésére, kistraktor beszerzésére.
A három pályázat 100 százalékos támogatottságú, sike -
res pályázat esetén összesen 42 923 468 Ft-ot nyerne
önkor mányzatunk. 

Galga-mente és Térsége Leader Egyesület által kiírt
pá lyázaton is részt vett önkormányzatunk. Hévízgyörk és
Zsámbok településekkel közösen eszközbeszer zé sre és te -
lepülést népszerűsítő kisfilm elkészítésére 4 100 000
forintot igényelt. Az önkormányzatnak ezek nél a projek-
teknél 5 százalékos önerőt kell biztosítani.

Könyveléstechnikai kódok felvételét kértük a Magyar
Államkincstártól.

tisztelt lakosság!

nAgy öröM, 
hogy Az óVodA

tetőszer keze tének
MegújításárA közel 
30 MIllIó forIntot
nyertünk pályázAton

”

önkormányzati hírek
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az 50 éves épület a magyar Falu program kere -
tében mintegy 30 milliós támogatásból újult meg.
ennyire átfo gó felújítás még nem volt a rendelő
fél évszázados tör ténetében: az épület új tetőt,
hőszi ge telést és nyílás zárókat kapott, a várókban
és a mosdókban megújult a padlóburkolat, és a
védőnőnél led-es vilá gí tás lett. 

meg közelítőleg 2000 beteg ellátása történik
ebben az épületben: a terhesgondozás, a védőol -
tások beadása vagy a munkaalkalmassági vizs-
gálatok immár kor szerű és energiahatékony
környe zet ben történhetnek meg.

megújult a ii. sz. orvosi rendelő 

Az önkormányzatnak minden évben lehetősége van ar -
ra, hogy közműve lő dési érdekeltségnövelő pályázatot
nyújtson be a művelődési ház fejlesztésére. Erre idén is
sor került, és a megnyert összegből a mellékhelyiség aj -
ta jainak cseréje valósul meg, emellett lakásvásárláshoz,
fe lújításhoz kapcsolódó támogatásról is született döntés.

Szeptemberben két alkalommal is ülésezett a
képviselő-testület. 

Önkormányzatunk szociális célú tűzifa támogatás tár -
gyában beadott igénye eredményesen zárult, így 2020.
október 30-ig van lehetősége a lakosságnak, hogy kérel-
met nyújtson be a hivatal ügyfélszolgálatán e tárgy ban.
Az új törvényi feltételekhez igazítottuk a rendeletünket. 

Magyar Falu Program keretében újabb pályázatokat
nyújtott be az önkormányzat: az óvoda épületének és a
polgármesteri hivatal tetejének felújítására. Az igé nyel -
hető összeg 73 881 181 Ft. Döntéshozatal nem volt
még e két pályázatról.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről szóló rendeletünket megújítottuk, az ér-
vé nyben lévő törvények alapján.

A térfigyelő kamerahálózat kialakításához kapcso ló -
dóan eszközbeszerzésről és szerelési munkák elvég zésé -
ről határozott a képviselő-testület. 

Több éve részt vesz önkormányzatunk a Bursa Hun-
garica Ösztöndíj pályázat programban, így lehető sé günk
van anyagilag támogatni a felsőoktatásban tanuló bagi
diákokat. Erre a tanévre is csatlakozási kérelmet nyúj-
tottunk be az EMMI felé. Pályázati kiírásunk már
megtekinthető, 2020. november 5-ig nyújthatják be a
hallgatók a kérelmüket.

Az önkormányzat féléves gazdálkodása kapcsán a
költségvetési előirányzati összegek módosultak, és a
2020. június 30-ai állapotnak megfelelő pénzügyi be -
szá   molót fogadta el a testület. 

Bag Nagyközség Önkormányzata 2020. I. félév
össze sített kiadások főösszegét 287 396 996 Ft összeg-
ben fogadta el, az alábbi részletezésben:
– működési célú kiadás 179 299 847 Ft
– felhalmozási célú kiadás 12 847 077 Ft 
– finanszírozási célú kiadás 95 250 072 Ft-tal fogadja el.

Bag Nagyközség Önkormányzata 2020. I. félév össze -
 sített bevételeinek főösszegét 740 826 036 Ft összeg-
benhagyta jóvá, melyből

– működési célú bevétel 198 413 732 Ft
– felhalmozási bevétel 0 Ft
– finanszírozási bevétel 542 412 304 Ft.

Gazdasági programját 2019-2024-ig terjedő évekre
megalkotta a képviselő-testület, megtekinthető a
www.bagfalu.hu weboldalon.

Önkormányzatunk elfogadta a vagyonnyilatkozat té -
telre vonatkozó nyilvántartást a szabályzat mellékleteként,
és a hozzá kapcsolódó rendeleteket is módosította.

Az állattartási rendeletünket módosítottuk a törvé -
nyes ségi felhívás szerint.

Az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról szóló rendeletét kiegészítette, valamint három,
meglévő rendeletét hatályon kívül helyezte, mert tartal-
muk a törvényi változások következtében már érvényte-
lenné váltak.

A 2019. évi belső ellenőri jelentést hagyta jóvá a
képvi selő-testület, amely kötelező eleme az önkor mány -
zati működésnek.

Az aszódi központi orvosi ügyelet fenntartásához
kapcsolódóan együttműködési megállapodást kötött az
önkormányzat a korábbi feladatellátási szerződés
részeként. 

DAKÖV Kft. és önkormányzatunk egy pályázat ere-
jére, korábban tett szándéknyilatkozat alapján együtt -
működési szerződést kötött 2 db szivattyú kiváltására,
valamint a felek jóváhagyták a víziközmű éves gördülő
fejlesztési tervét. 

három királyfi és három
királylány mozgalom fel-
hívásának eleget téve az
önkormányzat épületére
kitűz tük a „babazász lót”,
amely a vándor bölcső
több éves hagyo mánya -
ként jelen van már tele -
pü lésünkön.
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Nyáron a Nemzeti Konzultáció kere -
té ben megkérdeztünk a magyar em -
be reket, hogy a második hullám meg -
 érkezésekor milyen intézkedé seket
tartanak elfogadhatónak és célrave ze -
 tőnek. Erre azért volt szükség, hogy
egyetértési pontokat tud junk kialakí-
tani az állampolgárokkal, hiszen azok
az intézkedések tudnak hatékonyan
működni, melyekkel a társadalom
többsége egyetért. Akik kitöltötték és
visszaküldték a konzultációt, egyér -
telműen állást foglaltak amellett,
hogy Magyarországnak működnie
kell. Ezzel én is egyetértek. Tavasszal
az első csatát megnyertük a vírus el -
len, köszönhetően a fegyelmezett
védekezésnek, és mostanra a magyar
egészségügy felkészült a járvány eset -
leges szélsőséges elterjedésére is. Így,
hogy az egészségügyet felkészülten
érte a második hullám, most az a leg-
fontosabb, hogy a magyar családo -
kat, a munkahelyeket és a gazdaságot
megvédjük.

– Milyen intézkedéseket hoztak,
hogy felkészítsék az egészségügyet a
járvány ellen?

– A folyamat korábbról indul.
Még 2018-ban egy jelentős, több lép -
csős béremelésről döntöttünk az
ápo  lónők és a szakdolgozók eseté -
ben. Ennek köszönhetően idén no -
vem ber folyamán 20 százalékos, a
jövő év folyamán további 30 százalé -
kos béremelésben részesülnek. Utána
döntést hoztunk a kórház felújí tások -
ról, Budapesten éppen most folyik a
közel 40 milliárdos kórházfelújítási

program. Utána döntöttünk arról,
hogy új kórházakat kell létrehozni.
Van, ahol csak új szár nyakat, aminek
gyakorlati megvalósulását láthatjuk a
választókerüle tünkben található Flór
Ferenc Kór házban is. Van, ahol telje-
sen új kór házat, így például a Dél-
Pesti Centrumkórház tervezése jelen -
leg is gőzerővel zajlik. Közben ta -
vasszal beszereztük a járvány elleni
véde kezéshez szükséges berende zé sek
és lélegeztető gépek olyan mennyi -
ségét, aminek a legrosszabb tu do -
mányos forgatókönyvek szerint is ele -
gendő kapacitást kell biztosítaniuk. 

A végén elérkeztünk oda, ami
talán a legnehezebb dolog volt, az
orvosok bérének és a hálapénz kér -
dé sének rendezése. Ez egy múlt rend -
szerből örökölt zűrzavaros hely zet
volt, amelyhez egyetlen kormány
sem mert hozzányúlni, s amelyhez
az orvosok is és az emberek is alkal -
mazkodtak: a hálapénz és a magán -
rendelések kontra állami finan-
szírozás ügyében rendet kell végre
tenni, hiszen sok esetben a költség
az államnál volt, a haszon pedig a
magánpraxisnál. Ezt a problémát
ismerte föl a Magyar Orvosi Kama-
ra, és állt elő két javaslattal, az
egyik a bérrendezésről szólt, a
másik a hálapénz kivezetéséről. Ezt
fogadtuk el betű és szó szerint.

– A választókerületben sorra
ma rad nak el a rendezvények, a jár -
vány miatt a személyes kapcsolat-
tartás nehezen megoldható. Hogyan
változtatja meg az Ön munkáját a
második hullám?

– Valóban, a Covid helyzet sajnos
korlátozza a személyes kapcsolat -
tartás lehetőségeit is. De semmikép-
pen sem szeretném, ha emiatt elma -
radnának a fogadóóráim. Ra gasz ko -
dom hozzájuk, hiszen az elmúlt 10
évben rendszeresen megtartottam
ezeket. A polgárok közül százakkal
sikerült beszélnem személyes és
közérdekű közösségi ügyek ről, ame-
lyekkel megkerestek. Sok jó javaslatot
kaptam, és szerencsére sokaknak tud -
tam segíteni is. Ezért úgy döntöttem,
hogy ebben a rendkívüli idő szakban
fogadóóráimat online tartom meg
minden szerdán délelőtt 10-12 óráig. 

Ha bárkinek kérdése, ja vas      lata
van, kérem tegye fel e-mailben a 
vecseylaszlo@fidesz.hu mailcímen,
vagy a facebook.com/vecsey.laszlo
oldalon privát üzenetben, vagy hívja
a +36203239527-es telefonszámot
munkaidőben bármikor. Munkatár-
sam fogadja hívását, és szerdánként a
fogadóórák idősávjában, az Önnek
megfelelő időpontban személyesen
visszahívom. Tudom, nem olyan,
mint a személyes találkozás, de a
ránk köszöntő őszi-téli hónapokban
így tudunk a leghatékonyabban vi -
gyáz ni egymásra!

A második hullám

vécsey lászló

Megjött a járvány második hulláma, ezres nagyság rendben fertőződnek meg
az emberek naponta. Milyen intézkedésekre lehet számítani ez ügyben?

gőzerővel épül a bölcsőde
2020. október 16-án Vécsey lászló
országgyűlési képviselő úrtól 
palya Zoltán polgármester úr 
az épülő 42 férőhelyes bölcsődénél 
vette át a babazászlókat, melyek 
a polgármesteri hivatalon fogják hirdet-
ni országunk jövőbe vetett bizalmát.
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2020. október 23-án délelőtt 10 órakor a Hősök terén
tartotta Bag Nagyközség Önkormányzata megemlé ke -
zését az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén.

A Himnusz eléneklése után Újvári Gábor Rómeó kon-
feranszié bevezető szavaiban elmondta, hogy a mai nap
a szabadság születésének napja, a forradalom és szabad-
ságharc kezdete. 64 évvel ezelőtt az ifjúság vezetésével
egy ország mozdult meg szabadságot, demokráciát,
függetlenséget kívánva. 

Ezt követően a Kustra Éva tanárnő által szerkesztett
verses összellítást hallgathatták meg a megjelent ün -
neplők. Ezt a Bagi Arany János Általános Iskola 7. osz -
tályos tanulói, Balázs Ákos és Roskó Gábor adták elő.
Ezután dr. Péter Mihály alpolgármester ünnepi gondo-
latai következtek.

Az alpolgármester úr kiemelte, hogy 1956 hőseinek
áldozata nem volt hiábavaló, és ez azóta is fontos üzenet
hordoz a jelen és a jövő generációja számára. Azt üzeni,
hogy ismerjük fel a helyünket, ahol a másik embert,
illetve a közösség, a nemzet, a haza javát szolgálhatjuk,

és ma radjunk meg abban mindaddig, amíg ott felada -
tunk van, akár mindhalálig. Emellett emlékeznünk kell a
már tírjainkra, a forradalom céljaira, de nem elég pusztán
az emlékezés. Tennünk is kell, nem is keveset! Tennünk
kell, azért, hogy ’56 fénye soha ne aludhasson ki többet.
Felelősséggel tartozunk elődeinknek, magunknak és az
utánunk jövő nemzedéknek egyaránt, mert 1956 üze ne -
te az örök magyar cél: a független Magyarország léte,
melynek történelmi hivatása volt Európa közepén 1000
éven át, és ezt a történelmi hivatást a jövőben sem tudja
helyette más nép betölteni. A magyarság számára a
független nemzeti élet természetes szükségszerűség,
közösségi életének levegője, amely nélkül elviselhetetlen
számára az élet.”

Az ünnepség zárásaként Bag Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a falu lakóinak nevé -
ben, a Piros Bagért Egyesület, a Bagi Arany János Álta -
lá nos Iskola és a Szülői Összefogás Szülőfalunkért Kö -
zösség képviselői helyezték el koszorúikat falunk ’56-os
emlékművén.

-kr-

„egy nép kiáltott, aztán csend lett.”

márai sándor 
„mindegy, kik beszélnek hazád
nevében. mindegy az is, mit
mon   danak azok, akik jogosult-
nak hiszik magukat a haza
nevében beszélni. te hallgass
hazádra. mindig, mindent adjál
oda hazádnak. a világnak nin -
csen semmiféle értelme szá-
modra hazád nélkül. ne várj
jót a hazától, s ne sopánkodj,
ha megbántanak a haza ne vé -
ben. mindez érdektelen. egyál-
talán, semmit ne várj hazádtól.
csak adjál azt, ami legjobb
életedben. ez a legfelsőbb
parancs. bitang, aki ezt a
parancsot nem ismeri.”
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2020. májusában ezzel a felhívással fordultunk a bagi la -
kosok felé, hogy közösen tegyünk azért, hogy telepü lé sünk
szebbé és vonzóbbá váljon, egyrészt az itt élő lakosok, más-
részt a településre látogatók és az azon áthaladók számára. 

Örömünkre szolgált, hogy 12 család jelentkezett a felhí -
vás  ra. Egy faluszépítési program nem megy egyik nap ról
a másikra. Ennek egy folyamatnak kell lennie, ami évről
évre előrébb viszi falunkat. Van, hogy a szépen kiültetett
vi rágokat leszakítják, előfordul, hogy ellopják. Látjuk,
hogy az utcakép, járdák, utak, árkok sok esetben nem
meg fe le lőek. Lehet, hogy sokak szerint vannak ennél
fontosabb dolgok is. Egyet is tudunk érteni mindezekkel. 

Az önkormányzat munkájának ez a program csak egy
kicsi szegmense, de ugyanakkor nagyon fontos része. A
fa lukép szempontjából elengedhetetlen, hogy telepü lé -
sünk milyen képet nyújt az idelátogatók számára. Ezért
fordultunk és fordulunk a lakosság felé, akik szá mára ez
fontos, és akik szívesen tesznek ezért, azok nemcsak
saját kör nye zetüket teszik szebbé, hanem munká jukkal,

kitartásukkal példát mutatnak és egyben mintát is adnak
a többi lakó számára. A díjazottakat Palya Zoltán pol-
gármester úr ok tó ber 1-jén az önkormányzati hivatal
tanácstermében – a járványügyi szabályok szigorú betar -
tá sa mellett – fogadta, és méltató gondolataival köszö -
netét fejezte ki minden pá lyá zó számára. Ezzel a prog -
rammal nemcsak azok nyer tek, akik pályáztak, hanem
mindazok, akik nap mint nap megcsodálhatták és élvez -
hették a növények, virágok által nyújtott pompát.

Köszönet a zsűri munkájának, akik időt és fáradságot
nem kímélve a nyár folyamán több alkalommal is végiglá-
togatták a helyszíneket. A zsűri tagjai Begidsán Ottó,
Bódi Jánosné, Paltán Zoltán és Volter János voltak.

Minden pályázó kapott egy fából készült dekoratív vi -
rág   ládát és egy kis táblát évszámmal ellátva, ami Reme nár
Krisztina keze munkáját dicséri, és aki meg töl tötte
virághagymákkal, virágokkal, az pedig Katona Hargita,
a művelődési ház vezetője volt. Kö szön jük munkájukat.

Az ünnepség – egy pohár pezsgő és finom rétes
fogyasztása mellett – beszélgetéssel zárult.

bag nagyköZség önkormányZata pályáZatot hirdet 
„VIRÁGOS BAGÉRT” cím elnyerésére, mely kapcsán együttműködésre kéri 

a Falu lakosságát, segítsék sZebbé és rendeZettebbé, tisZtábbá, 
Virágosabbá tenni lakókörnyeZetünket.”

„VIRÁGOS BAGÉRT”

dr. boda lajosné

karácsondi sándorné

Csejtei jánosné

Az egyik dijazott: tóth Mihály Istvánné kertje

Az másik dijazott: repei dávid előkertje
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boda regina

németh Miklósné

szalai józsefné

horváth lászlóné  

juhász lajosné 

a bereczki-ház

katona Miklós

köszönet mindazoknak, akik pozitív hozzáállásukkal segítik ezt a kezdeményezést, 
hogy falunk vonzóvá váljon minden itt élő és átutazó ember számára. 

dijazottak: repei dávid és tóth Mihály Istvánné 
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A vízügy érdekében végzett kimagasló, példamutató te -
vé kenységéért, valamint életművének elismeréseként
Vásárhelyi Pál Díj kitüntetésben részesült Ritecz György,
a Daköv Kft. ügyvezetője. Eredetileg a Víz Világnapja
alkalmából, március 22-én került volna sor az ünnepé-
lyes átadásra, de mint minden mást, a COVID helyzet ezt
is néhány hónappal hátráltatta. Ritecz György 1992-ben
került a Galga mentére. Munkája révén régóta szorosan
kötődik Baghoz. A bagi Muharay Népművészeti Egye -
sület elnökeként tizenhat éven keresztül segítette a ha -
gyo mányőrző cso port működését. Elnöksége alatt vált ha -
gyománnyá az év végi gálaműsorok megrendezése.
2018-ban az egyesület elnöksége „Örökös tiszteletbeli
elnök” címet, Bag Nagy község Önkormányzata pedig
Bag díszpolgára címet adományozott számára. 

– Gratulálunk a szakmai elismeréshez. Gondolom,
örült a díjnak, mégha késett is az átadás.  

– Díjat, elismereést kapni mindig felemelő érzés. Elég
régen vagyok a szakmában, az évet is nehéz kimondani,
1971-től. Vízellátás-csatornázás mérnök vagyok, tehát
ezt a szakmát tanultam. Az első 10 évemet állami tulaj -
donú vízműnél töltöttem el, a Duna Menti Regionális
Víz műnek voltam a gödöllői üzemigazgatója. Aztán volt
egy évtized az életemben, amikor helyi önkormányzat-
nál voltam tisztségviselő, először Gödöllön, aztán Vá cott.
Elnökhelyettesként irányítottam a gazdálkodást, a mű -
szaki dolgokat, az önkormányzat műszaki tevé keny sé -
gét, a beruházásokat, utána kerültem vissza a szakmába. 

A rendszerváltáskor a mi szakmánkat úgy érintette a
változás, hogy a '89-90-es törvény önkormányzati tulaj-
donba adta az akkor még állami tulajdonban lévő vízi
közműveket azzal a céllal, hogy a szolgáltatást hozzuk
közel az emberekhez. A mi megyénkben már akkor is két
vízmű volt, a megye déli részét ellátó Pest megyei Víz- és
Csatornamű Vállalat, melynek a Pest Megyei Önkor-
mányzat volt a tulajdonosa, illetve a Dunakanyarban ta -
lál ható Duna Menti Regionális Vízmű, ami állami tu laj -
donban volt. Utóbbi állami tulajdonban maradt, a
PVCSV-t pedig az önkormányzatok tulajdonába adták.
Minden másik megyében a kisebb önkormányzatok az

adott megyeszékhelyek erős, stabil vízműveihez csatla -
koz tak. Ám Pest megyének nincs megyeszékhelye  (Bu -
da pest nem a megye része), valamint nálunk nem volt a
többi megyéhez hasonló, nagy megyei vízmű. A Fővárosi
Vízművek csak a fővárossal foglalkozott, a megyével
nem. A pest megyei települések önkormányzatai mind
önállósodni akartak, így 33 kis üzemeltető szervezet
alakult meg, ebből az egyik volt a miénk, a Galgamenti
Viziközmű Kft. A vízellátást itt egy 11 települést kiszol-
gáló, regionális vízművel oldották meg. A rendszer kié -
pí tettsége arra kényszerítette a települési önkormányza-
tokat, hogy együtt maradjanak. Egyébként a 33 szer ve -
zet közül ez volt a legnagyobb társulás. A Galgamenti
Viziközmű Kft-vel meglévő vízműveket és szennyvíz-
telepeket üzemeltettünk. 

– Az átszervezés beváltotta a hozzá fűzött remé -
nyeket? Hogyan működött az új struktúra?

– A törvényi módosítások értelmében az önkormány -
zatok vagyont kaptak és döntöttek az üzemel te tés ről. Jó
volt az akkori jogi környezet, mert természetesen az
önkormányzat volt az árhatóság a víz- és csatorna dí jak -
ban. Tehát ők, mint tulajdonosok, tényleg a legmélyeb -
ben belenéztek a gazdálkodásunkba. Minden évben díj
javas latot kellett készíteni a testületek elé. Az volt a
nehéz ség, hogy a 11 testületnek lehetőleg azonos dön-
tésre kellett jutni. Az volt az elvünk, hogy ez a Galga-
menti Viziközmű Kft. együtt lát el 11 települést, ezért
egységes díjakért lobbiztunk. Voltak bizonyos telepü -
lések képviselői által felhozott ellenérvek, de sikerült
azokat leküzdenünk, és a 11 településen egységes vízdíj
volt végig. Két évtizeden át (1992–2012) ebben a jogi
környezetben remekül működtünk.

– A 2011. december 31-től hatályos, a víziközmű
szolgáltatást újraszabályozó 2011. évi CCIX. törvény
jelentős változásokat hozott a Galgamenti Viziközmű
Kft. életében, további működésében.

– Az újonnan megfogalmazott cél a gazdaságosan
mű ködtethető, nagy üzemeltető szervezetek kialakítása
volt. Országosan 400 üzemeltető szervezet működött,
tehát valóban nagyon sokan voltunk, bár a működ te tést

közel éV 
A Vízügy 

szolgálAtábAn
50

„Víz! se ízed nInCs, se zAMAtod, 
neM lehet MeghAtároznI téged, 

Megízlelnek, Anélkül, hogy MegIsMernének. 
neM szükséges VAgy Az életben: 
MAgA Az élet VAgy!” (sAInt-eXupéry)” ritecz 

györgy
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az önkormányzatok költségvetési szinten jól meg ol -
dották. A törvény egyrészt elvette az önkormányzatok
döntési jogát és áthelyezte a miniszterhez, másrészt min-
ket, szolgáltatókat integrációra késztetett. A korábbi kis
üzemeltetők közül 9 cég úgy döntött – a Galgamenti
Viziközmű Kft. és a Tura-Galgahévíz Ipari és Szolgáltató
Kommunál Kft. is –, hogy beolvadással, teljes jog utód -
lással csatlakozik a DAKÖV Kft.-be. Az integrációt kö -
vetően a társaságnak 61 önkormányzat a tulajdonosa.

– Sajnálatos módon az új törvény azonban befa -
gyasztotta azokat a régi díjakat, amiket a 400 cég tulaj-
donos önkormányzatai jóváhagytak. A mai napig a
2012-es díjak érvényesek.

– 2012 óta, amióta megköttük az önkormányzatok -
kal az üzemeltetési szerződéseket, két csapás ért ben-
nünket a új jogszabályok által. Egyik, hogy 2013. július
1-jétől a rezsicsökkentést kiterjesztették a vízellátásra és
a csatornaszolgáltatásra, tehát azokat a lakossági díjakat
kellett csökkentenünk 10 százalékkal, amiket az önkor-
mányzatok az országban jól-rosszul megállapítottak, és
ma is ez van érvényben. Nem emelhettünk díjat, ez egy
nagyon nagy gazdasági teher. 

A másik hogy még közműadót is bevezetett a kor-
mány, amelyet a szolgáltatoónak kell megfizetni minden
általa üzemeltetett vízvezeték és szennyvízcsatorna mé -
tere után, évente 125 forintot. Vannak olyan települé-
seink, ahol az árbevétel kisebb, mint a fizetendő köz -
műadó. 2013 óta pedig azért történtek költségemel -
kedések, de a legnagyobb gondunk a bér.

– Kifejtené ezt részletesebben?
– Munkavállalóinktól rengeteget kell kérnünk. 24

órás a szolgáltatás, a munkaidőnk csak 8 óra, tehát ren -
geteg túlóra merül fel, amit vagy nem tudtunk kifizetni,
vagy csúsztatást kértünk és ezért szinte minden dolgo-
zónk keresett magának valami más pénzkereső elfoglalt-
ságot. Amikor ez a kettő elkezdett ütközni, akkor nekik
is döntést kellett hozni. Teljesen normális, hogy azt vá -
lasz tották, ahol többet tudnak keresni. Megértem azo -
kat, akik elmentek tőlünk, mert az ő megélhetésüknek,

az ő csa ládjuknak ez a pénz, amit mi fizetni tudunk,
sajnos ke vés. Ha jól megfizettük volna az embereinket,
ez fel sem merül, de sajnos nem tudjuk megfizetni. Azért
nem tudjuk tisztességesen megfizetni, mert hatósági áras
tevékenységet végzünk, és a törvény tulajdonképpen azt
várja el tőlünk, hogy tisztán szolgáltató cég legyünk,
nem önkormányzati jövedelemtermelésre hoztak létre
bennünket. Tehát nem építőipari munkákra alakítottak,
nincsenek is meg nálunk az ehhez szükséges felételek.
Nem rendelkezünk építőipari eszközökkel, berendezé -
sek kel, kisgépekkel, ezért nagyon korlátozottan tudunk

építőipari szolgáltatást vállalni. A szolgáltatáson kívüli
ár bevételünk minimális. Árbevételünk több mint 90 szá -
za lé ka a víz- és csatornaszolgáltatásból van. Tehát az az
alap vető problémánk, hogy a 2012-ben befagyasztott
díja  kat sajnos teljes egészében meg kellett tartani, és
ezeken az árakon szolgáltatunk.

– Mi a helyzet az állami tulajdonban lévő szolgál-
tatókkal?

– Öt regionális vízmű van állami tulajdonban, az ország
kiemelt üdülőterületein, vagy iparterületein. A Duna Menti
Regionális Vízmű Zrt., az Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt., a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., az
Északdunántúli Vízmű Zrt. a Tiszamenti Regionális Víz -
művek Zrt. Lényegesen jobb helyzetben vannak. Ők 3 év
alatt megkapták a 30 százalékos állami támogatást a
béremelésre, az önkormányzati fenntartású cégek pedig
nem kapták meg. Erre azt mondta az állam, széttárva a
karját, hogy az állam megsegíti a saját cégeit, tegyék ezt
az önkormányzatok is.

– Tudnak segíteni az önkormányzatok?
– Anyagi forrásuk nincsen, de a szociális keret lehe -

tőségét ügyesen használva nagyon sok víz- és csatornadíj
lakossági támogatást kapunk 3-4 önkormányzattól. Az
ön kormányzatok szociális kerete lehetővé teszi a lak ha -
tási támogatást. Ez az egyetlen olyan megoldás, ahol tud -
nak segíteni nekünk az önkormányzatok, egyéb anya gi
forrásuk nincsen.

– A 2011-es törvény értelmében az ellátás felelőse az
önkormányzat, tehát minden beruházást, felújítást az
önkormányzatnak kell elvégeznie?

– Az amortizáció elfogadtatása a kezdetektől nagy ki -
hí vást jelentett. Ha a törvény életbe lépése előtti idő szak -
ban, amikor még az önkormányzatok voltak az árha tó -
ság, és állapítottak meg bérleti díjat, ebből az összegből
fedezhető volt a feluújítás költsége. Azonban az, hogy az
amortizáció teljes mértékben beépüljön a víz- és csator-
nadíjba, szóba sem jöhetett. A testületek már régen is ar -
ra törekedtek, hogy legyen minél olcsóbb a víz-és csator-
nadíj , ezért a képviselő-testületek az inflációnál nagyobb
mértékű áremelést sehol nem fogadtak el. Jelenleg,
2012-től nagyon fura ez a törvényi helyzet. Az önkor-
mányzat az ellátás felelőse, de ehhez neki semmi forrása
nincsen. Nem állapíthatja meg a díjat, nem állapíthatja
meg a bérleti díjat, az önkormányzatnak annyira meg van
kötve a keze, hogy én meg tudom érteni a tulajdo no -
 sainkat, hogy széttárják a kezüket. Nagyon nehéz hely -
 zetben vannak. Ha van pályázati forrás, pályázni kell, az
pedig két esélyes: vagy nyerünk, vagy nem.

További sikereket, a nehézségek legyőzését, boldog
pillanatokat kívánunk, és még egyszer szívből gratulá -
lunk az elismeréshez, falunk is büszke Önre.

Forrás: Turai Hírlap, Tóth Anita

AnyAgI forrásuk nInCsen, de 
A szoCIálIs keret lehe tőségét

ügyesen hAsználVA nAgyon sok Víz- 
és CsAtornAdíj lAkosságI táMogAtást
kApunk 3-4 önkorMányzAttól”
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Labátné Gódor Anna óvodavezető második éve
vezeti a bagi Iglice Napköziotthonos Óvodát. A
címben szereplő gondolat az intézmény pedagó-
gia programjának mottója, amely jól mutatja,
hogy az óvoda számára nagyon fontos a gyöke -

rekhez, a hagyo mányokhoz való ragaszkodás. Az alábbiak-
ban az óvodavezető mutatja be röviden az intézményt, majd
„megismerkedhetünk” az új óvó nénivel, Fodor Flórával.

A szakközépiskola elvégzése után, 1982 őszén, nagyon jó le -
he  tőségnek bizonyult, hogy szülőfalumhoz közel dolgoz ha -
tom. Később már a család is ide kötött. Jó volt, hogy közel
volt az óvoda, lassan minden gyermek szüleit, családját meg -
ismerhettem, és így könnyebb volt a kapcso lattartás.

2020 szeptemberében második évemet kezdem a bagi
Iglice óvoda vezetőjeként, előtte több évig helyet tes ként se -
gítettem a vezető munkáját.

Néphagyományőrző óvoda dolgozójaként fontos nak tar-
tottuk mindig, hogy megismerjük és megismertessük a Gal -
ga mente és Bag hagyományait, szokásait, dalait, táncait a
gyerekekkel.

A kollégák többsége, ha nem is itt született, de már bagi
lakos, így természetesen épültek be a hagyomá nyok a mun -
kánkba. Sokat köszönhetünk a már nyugdíjas dolgozók nak,
akiktől mi is megtanultuk, milyen fontos falunk megis-
merése.

Szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi lelkiisme -
retes, kitartó  munkáját, a bejáró dolgozóknak, hogy szakmai
tudásukat a mi óvodánkban kamatoztatják.

Jelenleg 130 gyermek jár az intézmény 6 csoportjába. Ve lük
11 óvodapedagógus, 3 pedagógiai asszisztens, 6 dajka
foglalkozik. Munkánkat 1 óvodatitkár, 1 gondnok-fűtő, 2
négyórás takarító segíti.

Nagyon örülünk, hogy szeptembertől egy helyi kollé gával
bővült közösségünk Fodor Flóra személyében.

„A gyökerek persze 
nem látszanak, de tudod, 

azok tartják a fát.” 

„a szívem is ezt suttogta...”
A bagi Iglice óvoda új óvó nénije fodor flóra,
aki egykor maga is az intézmény óvodása volt.  

már a gimnázium elején, tudtam, hogy vala -
milyen kreatív, pörgős, változatos hiva tást
sze retnék. érettségi felé több lehetőséget is
átgondolva végül az óvónői pálya mellett dön -
töttem. nem volt egyszerű, hiszen az egyetem
még váratott magára az érettségi után, de
nem akartam feladni, így elvé gez tem a pe da -
gógiai asszisztensi képzést. ez idő alatt gya -
korlatomat már a bagi iglice napköziotthonos
óvodában töltöttem. 

aztán elkez dődtek egyetemi éveim, és a
gyakorlatom választott intézménye szintén a
bagi óvoda lett, így nem volt kérdés számom-
ra, hogy hol szeretném majd a pályámat kez-
deni. szuper csapat volt és van most is mel-
lettem, nagy örömmel tölt el, hogy a saját
falumban lehetek óvónő, abban az intézmény-
ben, ahova egykoron én is jártam.

fodor flóra
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tóth csabáné ildikó, 
Flóra egykori óvó nénije
Az emlékezés jó érzés, hamar felidéződnek
az együtt töltött idő emlékképei. Boldog

voltam, amikor bekerültem a bagi óvodába, és Balázs
Klára óvodavezető bíztatására óvónő lehettem. Ren -
ge teget tanulhattam tőle, sok erőt adott nekem tu dá -
sa, türelme pályám kezdetekor.

Lívia óvó nénivel és Ildikó dadussal mini csoportot
kezdtünk, szeretettel vártuk és szoktattuk be a gyere ke -
ket, akik gyorsan alkalmazkodtak az új dolgokhoz, szo -
ká sokhoz. Sokszor volt sírdogálás, de hamar meg nyug -
tattuk őket, eltereltül figyelmüket. Flóra szerény, fé -
lénk, mosolygós, szőke kislányként érkezett a csoport -
ba. Még nem töltötte be a harmadik életévét, de
anyukája szerette volna, ha megkezdi az óvodát, mert
otthon nem nagyon akart beszélni. A beszoktatás gyors
volt, társai azonnal befogadták, és a szavakat is egyre
gyorsabban mondatokká formálta az új közegben. 

Nagyon jó csoportunk lett, érdeklődőek, figyelme-
sek, aktívak, motiválhatóak voltak a gyerekek. Nehéz
volt megválni tőlük nagycsoportban, de el kellett bal-
lagniuk. Figyelemmel kísértük az életük alakulását, sok
gyermekkel tartottuk a kapcsolatot a későbbiekben is.
Amikor találkoztunk, mindig tisztelettudóan köszön-
tek, beszélgettek, meséltek magukról.

Öröm volt számomra, amikor Flóra bekopogott
az óvodánkba, és gyakorlatra jelentkezett. Szívesen
foglalkozott a problémás gyerekekkel is, akik sok
türelmet igényeltek. Gyakorlata során kiderült, hogy
nagyon jó ötletei vannak és nevelési programunk is
közel áll hozzá. Mivel létszámhiányunk volt, nem
volt kérdés számunkra, hogy jó lenne Flóra fiatal
kollégának, amit ő is szeretett volna. Ahogy ő fogal-
mazott: „Szíve is ezt suttogta!”. Jó látni egy régi
óvodást kollégaként.

pillanatképek óvódánk hagyományörző programjaiból 

többek között az állatok világnapja (okt. 4.). A népmese
napja (szeptember 30., benedek elek születésnapja) és
a már hagyományos szüret.
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Március 16-tól egy dolog állandó az életünkben, ez pe dig
a változás. Nem, nincsen ebben semmi ellentmondás,
hiszen szinte állandóan változik valami (hazai és nem -
zet közi szinten is, és ebben a tőlünk független, a megszo -
kottól nagyon eltérő helyzetben mi sem tehetünk mást,
mint állandóan figyeljük a statisztikát és a felsőbb
utasításokat.

Ha nem is március 16-tól, de április közepétől már min-
denki izgalommal, várakozással, vágyakozással gondolt
az iskolára…

Kicsik és nagyok mindannyian bíztunk benne, hogy
mindennapos iskolába járással kezdhetjük a 2020/21-es
tanévet. Szerencsére így is lett. 

Szeptember 1-én, kedden reggel tartottuk tanévnyitó
ünnepségünket, ami több szempontból is rendhagyóra
sikeredett. A Covid 19 miatt kiadott intézkedési terv
értelmében nem szervezhettünk hagyományos ünnep -
lést, így csak az elsősök szülei jöhettek el az eseményre.
Lencse Gyula Balázs online közvetítésének köszön he -
tően azonban a közösségi oldalon (Facebook) az otthon
maradók is figyelemmel kísérhették az eseményeket.
Sajnos az idő járás sem volt hozzánk túl kegyes, így a ta -
nu lók a tantermekben, az elsősök pedig az aulában hall-
gatták végig az ünnepi műsort. 

Harmadikos tanítványaink nagyon jól alkalmazkod-
tak a szokatlan helyzethez, tanító nénijük Katona-Dénes
Krisztina segítségével az iskolarádión keresztül köszön-
tötték az új tanévet, és biztatták az elsősöket és isko-
latársaikat a tanulásra. 

Karácsondi Mihály Atya minden szempontból tartal-
mas és sikeres évet kívánva kért áldást a tanévre. 

Az elsősök a nyolcadikosoktól iskolai jelvényt, füze -
tet és ceruzát kaptak; én pedig fontos információkat osz-
tottam meg a résztvevőkkel: A sikeres tanévkez déshez
hozzájárult, hogy vagyoni helyzettől függetlenül minden

tanuló ingyen kapott tankönyveket, és 72 hátrá nyos
helyzetű tanuló egyéb taneszközöket is. A Váci Egy ház -
megyétől kapott 9 db 5000 Ft-os vásárlási utal ványból
pedig ruhaneműt is vehetnek a rászorulók. 

Az osztályok számában nem, de a tanári karban tör -
tént némi változás: ebben a tanévben nem kötöttünk
óra adói szerződést Bognár Lászlóval és Káposztár Ta -
más sal, viszont teljes állásban helyezkedett el nálunk
Pótha Panka Flóra, aki a negyedikesek tanító nénije lett.

Szeptembertől a (magyar és roma) néptánc és a drá -
ma tanszak mellett lehetőségünk volt elindítani helyben
a szolfézs és a hegedű tanszakot is.

Idén is van iskolagyümölcs és iskolatej, vannak tan -
órán kívüli foglalkozások (szakkör, napközi, tanulószo-
ba) és kötelező aktuális szűrővizsgálatok (fogászat, vé -
dő női szűrések), védőoltások is. Sajnos azonban az első
félévben nem szervezhetjük meg az úszásórákat. 

Most a legfontosabb feladatunk a nevelés-oktatás
mellett, hogy odafigyeljünk tanítványainkra, a lehető -
sé gek hez képest a legjobb tudásunk szerint vigyázzunk
rájuk. Ehhez nagyon fontos a szabályok betartása: a
maszk viselése közösségi tereken, a kézfertőtlenítés, a
gyakori kézmosás, a szellőztetés, a felesleges össze-
bújások elkerülése, a szülői jelzések beérkezése pozitív
Covid teszt esetén!

Közös érdekünk, hogy a rendeletek betartásával elke -
rüljük a tömeges megbetegedést és az otthoni tanulás
bevezetését. 

Tervezett programjainkat a legnagyobb körültekin-
téssel tartjuk meg. Ha valamire még sem lesz lehe tő ség,
azért igyekszünk majd valami módon kárpótolni a
gyerekeket. 

Bízom benne, hogy az idei év nem a Covid 19 miatt
lesz emlékezetes, hanem az együttlétek, a közösen átélt
élmények, a hasznosan eltöltött idő miatt. 

Szásziné Győri Éva

Végre újrA IskolA!
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A Hősök terén zsákban futásban
versenyezhettek, majd gondol kod -
tató próbatételként a Mi hály-nap -
hoz kapcsolódó időjá rást jósló
szó lásokat kellett össze rak niuk. A
művelődési ház előtt előadás kere -
tében híres magyar Mihályok éle -
tével ismer kedhettek meg, majd
egy teszt kitöltésével bizonyít hat -
ták odafigyelésüket. A Szőlő ut ca

és Szent András utca sarkán egy
Bag térkép segítségével mutathat-
ták meg, hogy mennyire tudnak
jól tájékozódni, majd meg kerestük
az összes olyan bagi föld rajzi ne vet,
melyben valamelyik szent ne ve
szerepel. Utána meghallgathatták
Szent Mihály arkangyal üze ne tét,
amelyet a le genda szerint ő maga
írt. A szöveg igyekszik olva sóit

jámbor életre terelni, s jó ta ná -
csokkal ellátni. Végül a szóke re ső
rejt vény ben Szent Mihályhoz kap -
csolódó fo gal  makat kellett meg -
találniuk. Az iskola pályáján, min-
denki nagy örömére métázni le he -
tett. A Szent András és Ha  tár utca
keresztező dé sé ben az egész sé ges
életmódhoz kapcsolódó felada-
tokat oldották meg az osztályok. 

Bízom benne, hogy minden diák
talált az érdeklődésének megfelelő
feladatot, és végül Szent Mihály
áldásával fe jez hettük be napunkat.

Paltán Bernadett

szent MIhály-nAp

Az elsősök a nyolcadikosoktól iskolai jelvényt, füzetet és ceruzát
kaptak. A sikeres tanévkez déshez hozzájárult, hogy vagyoni
helyzettől függetlenül minden tanuló ingyen kapott tankönyveket...

Iskolánk sokéves hagyománya, hogy megemlékezünk Szent Mihály-
napjáról. Szeptember 25-én a felső tagozatos diákok osztályonként
útra keltek, hogy Bag egy részét bebarangolva különböző helyszí -
neken feladatokat oldjanak meg ebből az alkalomból.

Mindenki kedvence a Métázás.

A 8. osztály szókereső feladatot old meg. Az egészséges életmódról beszélgetnek.
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Rengeteg cikk olvasható arról, hogy
a „kütyük” károsítják a gyermek
agyi, ideg rendszeri fejlődését. Ebből
követ kezően torzul a kommunikációs,
a szocializációs képességük vala mint
az érzékszervek fejlődése. Ha a re -
cep to rok, ’radarok’ fejlődése torzul,
az ál taluk érzékelt, majd leképezett
világkép is torz lesz. Legalábbis a
még most fennálló értékrend szerint.

A jelenlegi ismereteink birtokában
tudjuk,hogy az újszülött százmilliárd
idegsejttel felszerel kezve érkezik a
világba. Az első három év során ez a
töméntelen neuron aktív állapotban
van, folyamatosan építve a kapcsola-
tokat egymással. A felesleges neu -
ronok lemetsződnek, amikor a gyer-
mek eléri a hároméves kort, mint
ahogy a fákkal is történik: a gyenge
kapcsolatok lemetszésével az erősek
még erősebbé válnak. Alapvetően
azt feltételezzük, hogy agyunkban a
»használod vagy elveszted« alapelv
érvényesül. Ha a gyermek/kamasz
zenél, sportol vagy tanul, akkor azok
a sejtek és kapcsolatok erősödnek
meg. Ha pedig  videojátékokkal ját-
szik, vagy tévét néz, akkor az annak

megfelelő sejtek és kapcsolódások
ak tiválódnak. A növekvő képernyő -
hasz nálat miatt háttérbe szorul a
tanu lás hagyományosabb módjait
szabályozó idegpályák kialakulása,
amelyek az olvasáshoz, az íráshoz és
a figyelem fenntartásához szüksége-
sek. Ezeket a készségeket nehéz rö -
vid idő alatt elsajátítani. Ám az agy
rövid idő alatt képes megtanulni a
tec h nikai eszközök keze lését. Az
emberi természet mindig a könnyebb
ellenállás irányába indul el.

Ha a gyermekek túlzásba viszik a
ké pernyők használatát, az agy foly -
tonos ingerlése folytán megemel ke -
dik a kortizol, (egyik stresszhormon)
szintje. A túl nagy mennyiségű korti-
zol gátolja, hogy a gyermek nyu -
godtnak és oldottnak érezze ma gát.
„A kortizol egyik funkciója, hogy gá -
tolja a nyugalom recep to rai nak mű -
ködését, ennek következ té ben izga-
tottnak érezzük magunkat, és ké -
szen állunk arra, hogy elhárítsuk az
esetleges vészhelyzetet. A video já té -
kok esetében nincs szó valódi vész -
helyzetről, ellenben a nyu galom el -
vesztése súlyos szorongásos zava rok -
hoz vezethet.”– az általuk érzékelt,
majd leképezett világ, világkép torz
lesz. A leírtakból kitűnik, hogy a
felnőtteken múlik: milyen agyi kap -
csolatok, idegpályák épülnek ki a
gyermekben.

A médiaeszközök (káros) 
hatása a gyermekekre

„egy olyAn korbAn élünk, Ahol:
hA nInCs Autód – Meg VAgy bénulVA, 

hA nInCs tV készüléked – VAk VAgy,  
hA nInCs telefonod – süket VAgy,    
hA nInCs neted? hAlott VAgy”.
”

Az ’y’ ’z’ generációban biztosan másfélék, mint a szüleikben
gondoljunk csak bele, néhány évtizede még nem is volt internet, most
pedig nélküle szinte létezni sem tudunk. hogyan lehet ezzel meg-
birkózni egyedül, és hogyan adhatjuk át a megszerzett tudást utó-
dainknak? talán ez a szülők legnehezebb feladata. mégis azt írom,
hogy gyermekeink egészséges, telefon, számítógép, tv-használatához,
a helyes szokások ez irányú kialakításához a mi példamutatásunk
vezet. nagyon fontos lenne, hogy a gyermekek megtanulják a felnőtt
generációtól a média művelt   séget és az önszabályozást. ez egy ke -
mény kihívás, de ne felejtsük el, az az egész társadalom érdeke, hogy
ne váljanak függővé. a telekommunikációs eszközök, a számítástech-
nikai eszközök és a megjeleníthető tartalmak pozitív hatásairól,
eredményeiről is hosszan lehetne írni. ez egy másik cikk témája lesz. 

szemán erzsébet, védőnő. 06-20/237-1441
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Idén hatodik alkalommal rendezte meg
a bagi egyház köz ség a Bagi Egyházköz -
ségi Családi- és Sportnapot, röviden
BECSES napot 2020. augusztus 29-én.

2015-ben jutott el egyházközségünk ar ra
felismerésre, hogy jó együtt lenni, hogy
az Isten felé vezető úton könnyebb elő -
rehaladni, ha közösen, egymást se gít ve
tesszük azt. Ekkorra alakult ki egy egy -
ház községi nap gondolata, s mertünk
ne ki vágni egy egész napos együttlétnek.
Így az idén hatodik alkalommal rendez -
tük meg ezt a BECSES Nap-ot (Bagi
Egyházközségi Családi- és Sport Nap),
amelyben a legkülön bözőbb ese mények
kaptak helyet.

A 9 órai megnyitó után megtekinthető volt a temp -
lomunkról szóló kiállítás (festmények, rajzok, fotók ké -
pében), majd diakónusunk, miközben a liturgiákban
hasz nált eszközöket bemutatta, végigvezette hallgatóit
az „élet templomán”, az emberi élet egyes eseményeihez
kötve érdekes és megfontolandó tanítását.

Eközben elindultak a sportversenyek a tornacsar -
nok     ban (köszönet az iskolának a segítőkész és együtt -
működő hozzáállásért!), a plébániakertben pedig a már
hagyományos népi játékok, kézműves foglalkozások,
Baba-mama sátor (köszönet pedagógusainknak a le bo -
nyolításért). De ismét sikert aratott a kicsik számára
ren dezett „motorverseny”, és a nagyobbak számára elő -
ször rendezett bicikliverseny is.

A délelőtt folyamán a Kalkuttai Szent Teréz Mária
Rádiós Imakör vezetésével a Fény útja (más néven Öröm
útjának is nevezik) imádságát lehetett végigimádkozni,
amelyen a szokásosnál is több hívő vett részt.

Már reggeltől kezdve a Szent Rita karitász csopor-
tunk tagjai nagy igyekezettel és lelkesedéssel, s nem
utol  só sorban hozzáértéssel, készítették az ebédet min-
dazok számára, akik részt vettek az eseményeken (mint-
egy 200-an ebédeltek a finomra sült csirkecombból). Az
előző évekhez hasonlóan most sem csalódtunk szakács-
tudományukban. Köszönet érte nekik!

Délután a pingpongozással folytatódott a spor tolási
lehetőség, miközben a kézműves-foglalkozás to vábbra is
nagy sikernek örvendett.

A szentmise előtt dr. Magyar Lóránt diakónus, orvos,
mentálhigiénés szakember tartott előadást, amelyet nagy
érdeklődéssel hallgattunk meg. 

A nap legfőbb eseménye természetesen a szentmise
volt, amelyet az egy éve felszentelt új püspökünk, Mar-
ton Zsolt atya mutatott be, kifejezve ezzel tiszteletét és
megbecsülést az egyházközség iránt. A szentmise végén
sor került a Magyar Falu Programban elnyert pályázat-
ból megújult Apostol Szállás megáldására és átadására
is, valamint egy korábbi pályázatból elkészült játszótér
megszentelésére is. Erre az eseményre vendégünk volt

Vécsey László országgyűlési képviselő úr, Palya Zoltán
bagi és Bazan Tibor hévízgyörki polgármester urak is.
Nagy tetszést váltott ki, hogy püspök atya a szentelést
kö ve tően ki is próbálta a játszótér hintáját.

A szentmise után, miközben a karitászosaink ismét
föl séges vacsorával szolgáltak az ittlevőknek, a bagi
Muharay Népi Együttes tagjai mutatták meg méltán híres
tánctudásukat, amely püspök atya tetszését is elnyerte.

Sötétedés után is még sokáig beszélgettek az em -
berek (ez volt a nap egyik legfőbb célja), karitá szosaink
és főhangosítónk pedig fáradtan, de örömmel pakoltak
össze, s jóleső érzéssel állapították meg, hogy ez a nap is
örömteli, jó nap volt.

Köszönjük minden közreműködőnek, résztvevőnek
mindazt, amit az egyházközségért, egymásért tettek.

Karitászosaink és főhangosítónk fáradtan, de öröm-
mel pakoltak össze, s jóleső érzéssel állapították meg,
hogy ez a nap is örömteli, jó nap volt.

VI. beCses nAp
bAgI egyházközségI CsAládI és sport nAp
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– Hogyan kerültél kapcsolatba a fával, az asztalos -
ság gal, későbbi szakmáddal?

– A fa megmunkálásának szeretete általános iskolás
koromra vezethető vissza. Itt, Bagon Gódor András ta nár
úr indított egy fafaragó szakkört. Kiskamaszok vol tunk,
négyen-öten jártunk hozzá, ő tanított meg a fa fa ra gás
alapjaira. Kezdetben a népi faragás alapmotívumait sajá -
títottuk el, de idővel egyre komolyabb dolgokba is bele -
vágtunk, amatőr faszobrokat is faragtunk. Kiegé szí tés -
ként tűzzománcot, kerámiát is készítettünk, és az alkotá -
 saimból kiállítást is szervezett a tanár úr az iskolában. 

– Gondolom, ezek után egyértelmű volt, hogy ebben
az irányba fogsz tovább tanulni?

– Igen, faipari iskolában tanultam tovább, de a faragást
is folytattam. Fóton volt egy országos tehetségfejlesztő
központ, ahol már komolyabban foglalkoztunk a faszob -
rászattal. Amúgy hetedikes koromban nyáron az utcánk -
ban lakó idős műbútorasztaloshoz, bútor restaurátorhoz,
Kereszthúry Gyuszi bácsihoz jártam bútort felújítani, csi -
szolni, így nyocadik osztály végére már jól tudtam po li tú -
rozni. Aztán elkezdődtek a szakmai tanulóévek. Nagyon jó
helyre kerültem gyakorlatra, egy olyan helyre, ahol ba rokk
és neobarokk bútorokat készítettek angliai és kanadai
megrendelőknek. Ott is nagyon jó mestereim voltak, és
a szakma mélyébe csöppentem. Katonaság után estin
elvégeztem a gimnáziumot, utána egy évet dolgoztam
még a gyakorlati helyemen, majd 1996-ban egyéni vál-
lalkozó lettem.

– Mennyire volt nehéz önállósodni?
– Keresztapám, aki ugyan más területen, de már ré gebb

óta vállalkozó volt ösztönzött, hogy saját műhelyben, vál-
lalkozásban gondolkodjak, de sok mester is, akikkel tanu -
ló éveim alatt találkoztam, biztattott. Nehéz volt elkez-
deni, gyakorlatilag a nulláról, mert nem járt előttem egy
idősebb generáció, egy olyan mester, akinek átvehettem
volna a műhelyét, így nekem kellett önerőből mindent
kié pítenem, a felszereléseket megvásárolnom. Az első ösz -
 tön díjamból vettem például az első két szorítómat, szóval
apránként szereztem be mindent. Nehéz volt. Néhány
évig voltam egyéni vállalkozó, utána megalapítottam a
faipari vállalkozásomat, amelyben először édes apám mal
dolgoztunk együtt, majd három főre bővül tünk, de volt,
hogy hat főből is állt a csapatunk.

– Vállalkozóként megrendelőket is kellett szerezni.
Ez mennyire jelentett gondot?

– Hirdettem reklámújságokban, szórólapokkal is igye -
keztem megrendeléseket szerezni, de alapvetően a meg -
ren  delőim ajánlásain volt a hangsúly. Ők ajánlottak en gem,
elégedettek voltak a munkámmal, így lassanként egyálta -
lán nem okozott gondot, hogy mindig legyen mun kám.
Sőt! Nagyon sok munkát vissza kellett és ma is vissza kell
mondanom, most is 4-6 hónapra látom előre, hogy mi -
kor mit fogok csinálni, ami azt gondolom, nem rossz.

– Aki megnézi a vállalkozásod honlapját, látja, hogy
nem tucatbútorokat készítesz. Van kereslet a míves, kéz -
zel készített, tömör fa, illetve felújított bútorokra? 

...AlApVetően 
A MegrendelőIM 

AjánlásAIn Volt A hAngsúly.
ők AjánlottAk engeM,
elégedettek VoltAk 
A MunkáMMAl... 
”

Boda Gáborral, a Boda Belősépítészeti Kft. vezetőjével beszégettem
szakmájáról, meghatározó munkáiról, a fa szeretetéről. 
Mikor szombat (!) este megérkeztem hozzá, az ebédlőasztalnál 
terveket készített. A beszélgetés végén már tudtam, szakmája 
szeretete fáradhatatlanságot ajándékozott neki…

A FA ILLATA
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– Igen. Megvan ma Magyarországon az a réteg, il let -
ve fizetőképes kereslet, akik méretre szabott, egyedi,
fafa ra gásos, igényes bútorokra vágynak, elsősorban ők
ke res nek meg, magánemberek, intézmények és cégek
egy aránt. Készítettünk kúriákba moziszobát, de a meg -
rendelőink között voltak nagykövetségek, sőt egy fő kon -
zul is, illet ve a Stefánia-palotába készítjük folyamatosan
az ajtó kat, és bútorrestaurálásokat is végzünk. Persze
készítettem irodába laminált bútorlapokból tárolórend-
szert is, de az nem igazán jelentett kihívást. Az egyedi
bútorok elkészítése vagy a bútorfelújítás jelent olyan
szakmai kihívást számomra, amiért érdemes ezt a munkát
csinálni. Igaz, rengeteg kézi munkát igényel, így nagyon
sok munkaidőt is, de amikor elkészülnek, gyönyörűek. 

– Amikor telefonon megkerestelek az interjú miatt,
említetted, hogy iskolába jársz. Hova?

Mesterkurzust végzek, melynek befejeztével magam
is szakmám oktatójává válok. 

– Hogy látod, lesz utánpótlás? 
Sajnos a kollégáimmal azt tapasztaljuk, hogy nemigen

lesz kit tanítanunk… A legnagyobb probléma, hogy a
fiatalok nem szívesen tanulnak szakmát. Pedig ha egy
fiatalnak jó a kézügyessége, akkor ösztönözni kellene őt
erre. Valójában a mai fiatalok előtt nincs minta, ami arra
késztetné őket, hogy érdemes egy jó kézműipari szakmát
választaniuk, pedig ha ezt lelkiismeretesen csinálja az
ember, nemcsak örömöt, de biztos megélhetést is ad.
Ugyanakkor mindenki sok pénz szeretne keresni rögtön
az elején, valahogy elfeledkeznek arról, hogy ehhez tel-
jesítményre is szükség van, nem beszélve a tapasztalatról
és a gyakorlatról.  

– Van olyan munkád, amire büszke vagy, ami meg -
ha  tározó volt a pályádon?

– Az első nagyon komoly munkám 20 évvel ezelőtt
készült el. Ez egy könyvtárszoba volt, ami a Festetich-
kas tély könyvtárszobájának másolata volt egy gödöllői
meg rendelő részére. Míves, faragott, díszoszlopos, fa -
menyezetes munka volt, és úgy látom, innen indult a
pályámon a nagyon magas minőségű bútorgyártás. Ez a
munka hozta utána sorban az újabb hasonló megren-
deléseket: a következő könyvtárszobát, moziszobát, íves
lépcsőt.

– Kikapcsolódásra, gondolom, azért szükséged van,
bármennyire is szereted, amit csinálsz?

– Amikor az ember beleszületik abba, hogy dolgozni
kell, amikor a szülei, nagyszülei olyan mintát adtak, hogy
így a helyes, akkor természetesnek veszi, hogy sok időt
tölt a munkájával. Aztán amikor hosszú éveken keresztül
nincs megállás, akkor mégis eszébe jut, hogy a család mel-
lett kellene hobbi, ami kikapcsolódást nyújt. Először a
vadászat jelentette pihenést számomra, és a helyi vadász -
társaság életében ma is aktívan részt veszek.

Ám nyolc évvel ezelőtt az egyik méhészmesternek
csináltam kaptárokat. Kivittem őket a méhesbe, és az ott
töltött idő alatt nagyon megtetszett a méhekkel való fog -
la latoskodás. Úgy gondoltam, nekem is kell egy méh -
család, megpróbálozom a méhészkedéssel. Ez olyannyi-
ra sikerült, hogy már okleveles méhész vagyok. Először
vettem öt méhcsaládot, aztán tizet, jelenleg hetven csalá-
dunk van. A faipari vállalkozás mellett ez is munka, de
nagyon szeretem csinálni, teljesen kikapcsolódom vele,
ugyanakkor visszafog, ellensúlyozza a rohanást, amit a

fő szakmám teljesítményorientáltsága gene -
rál. A mé hész kedés türelmet, nyugalmat kö -
ve tel. Ha kapkodva, elsietve nyúlunk a mé -
hek hez, az rögtön megbosszúlja magát, és
megszúrnak. 

– Visszatérve a fő szakmádra, már vi lágos
számomra, hogy nagyon szereted, amit
csinálsz. Mi okozza a legnagyobb örömöt?

A fa illata. Vannak olyan fák, például a
cse  resznyefa vagy a diófa, amivel, ha el kez -
dek dolgozni, akkor aromás illatuk betölti az
egész műhelyt, ami nagyon kellemes. Ugyan -
akkor jó érzés, hogy alakítani tudom az anya -
got. Sokszor odahoznak hozzám egy régi, el -
használódott bútort, és megkérdezik: Mester,
lehet ebből még valamit kihozni? Persze, fe le -
lem, hiszen a festék alatt a fa még ép, lecsi -
szol va előtűnik az anyag, majd pácolás után új
fényt kap, és egy gyönyörűen felújított bútor-
darab lesz belőle. Hát ez az, ami örömöt ad.                                     

-kr-
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Idén a koronavírus-járvány az eddig
nagyban személyes jelenléten alapu -
ló munkánkat új kihívások elé állí -
totta, de gyorsan alkalmazkodtunk
a helyzethez, és ahol kellett, ott dig-
itális kapcsolattartásra álltunk át.
Jú nius óta visszaállhattunk a szemé-
lyes támogatásra, és ameddig a kö -
rül mények engedik, továb b ra is sze -
mélyesen leszünk jelen. 

A karantén kihívásai egyben
meg erősítettek minket abban, hogy
a tanárokkal a szoros együtt mű -
ködés, a szülőkkel és a gyere keikkel
a közös munka meghozza az ered-
ményeket. Ezek inspiráltak minket
arra, hogy a módszertanunkat to -
vábbfejlesszük 2020 nyarán és a
prog ramokról a fókuszunkat a csa -
ládok fejlesztésére helyezzük át.

Azt valljuk, hogy a telepen élők
leszakadása részben romakérdés, de
nagy részben olyan társadalmi prob-
léma, amelyet csak komplex meg -
kö zelítéssel lehet kezelni. Nem elég
csak az oktatással vagy a mun ka erő -

piaccal foglalkozni, nem elég csak
közösséget fejleszteni, adósságot
csökkenteni, hanem mindennel egy
időben kell dolgoznunk, mert a
prob léma komplexitása egyben
komplex kezelést is igényel. 

A család az a bázis, amire ala poz -
zuk a programjainkat. Minden csa -
láddal egy munkatársunk foglal ko -
zik, ők a családkoordinátorok. Je len -
 leg 42 családdal dolgozunk együtt
Bagon. Ha a családban van nagycso-
portos óvodás és egy-két alsótago -
za  tos gyermek, akkor a gyere kek nek
is külön fejlesztéseket nyújtunk heti
rendszerességgel és a szülőkkel is
he tente konzultálunk. Emellett az
óvo dával és az iskolában a gyerekek
tanáraival is egyeztetünk annak ér -
de  kében, hogy a gyerekek iskolai tel -
jesítménye javulni tudjon, a szü lők
pedig tudatosabb szülővé váljanak.

A felsőbb osztályos gyerekek és
szülők önkéntes mentort kaphatnak,
akik hetente beszélgetnek velük a
céljaikról, és támogatják is őket abba,

hogy azokat elérhessék. Ilyen cél
lehet a gyerekek esetében akár az is -
kolai érdemjegyek javítása, a to -
vább tanulási esélyek növelése, vagy
hogy kicsit közelebbről is megis-
merkedhessenek egy olyan szakmá-
val, ami érdekli őket. További cél,
hogy különórán, szabadidős prog ra -
mokon vegyenek részt, ahol a men -
tor segítségével próbáljuk elér ni,
hogy be tudjanak illeszkedni a fog -
lal kozásokra, és pozitív élmény le -
gyen a közös program minden részt -
vevő gyereknek. Külön figyelmet
fordítunk a kamaszokra és a fiatal
felnőttekre, hogy ne bűnözői életutat
válasszanak. A tanárokkal, ön  kor -
mány zattal, gyermekjóléti szol gá -
lattal is tartjuk a kapcsolatot a csalá-
dok érdekében, mert mindannyian
azt szeretnénk, hogy jó együttélés
alakuljon ki a telepen élő romák és
a faluban élők között. Szí vesen
fogadjuk a falu lakosainak az ész -
revételeit az együttélés szabá lyaira
vonatkozóan.

Jelenleg 6 munkatársunk mellett
körülbelül 60 önkéntes is segít min-
ket abban, hogy mindezt elérhessük.
Bízunk benne, hogy a munkánk
ered   ményei minden bagi lakos szá -
mára láthatóvá válnak majd.

Változást elérnI Akkor tudunk, hA MIndAnnyIAn egy IránybA hAlAdunk

Az új tanévben is esélyt
Adunk A telepen élőknek!

2011 óta veszünk részt a bagi ci gány  telepen élők társadalmi beil lesz kedésének
elősegítésében. Azóta arra törekszünk, hogy a telepen élő roma  családokat
bevonjuk mun kánk ba, és egyre többet dolgozunk együtt a he lyi ellátórend -
szer munka társaival is, mert ha egy irányba megyünk, akkor nagyobb ered-
ményeket érhetünk el, ami a sikeres roma integráció kulcsa. 

bag nagyközség önkormányzata 

2020. november 24-én, 18 órakor 
közmeghallgatást tart 

a dózsa györgy Művelődési házban.

szeretettel várunk minden érdeklődőt.

közmeghallgatás
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A 2019 őszén Kínából elindult – ma már az egész vilá-
gra kiterjedt – járványról az Állatorvosi Kamara kiad-
ványában Dr. Rusvai Miklós víruskutató állatorvos
professzor és munkatársai készítettek tanulmányt.
Ebből az  írásból a közér dek lődésre számító részeket az
alábbiakban foglalom össze.

A BetegSég Neve: Corona virus disease 2019 teljes
névből kialakított COvID 19.
Okozója: SARS-CoV-2 vírus. 
Az emberek megbetege dé sét jelenleg hét korona ví rus
okozza, melyek közül most az előzőleg leírt új vírus által
kiváltott járvány terjedt el az egész világon. A vírus a
tudomány állása szerint dene vérről terjedt át az em -
berre, de most már emberről-emberre terjed. Van olyan
teória is, mely szerint laboratóriumban állították elő, és
onnan került ki, de ez tudományosan nem igazolt. 

Az állatok között sok koronavírus okozta betegség
fordul elő, de ezek súlyos járványokat nem okoznak. 
FertőzőDéS: Cseppfertőzéssel a levegőből vagy a
tárgyakon megtapadt vírus érintésével történhet. Ezért
a védekezés legfontosabb lehetőségei: távolságtartás,
maszkviselés, gyakori és alapos kézmosás, fertőtlenítés.
tüNetek: Lappangási idő 10-14 nap. Előfordulnak
tünetmentes vagy csak enyhe tüneteket mutató meg-
betegedések is, de jellemzőek a súlyos tünetekkel járó
fertőződések is: magas láz, kínzó köhögés, étvágyta-
lanság, izomfájdalom, fáradékonyság, légszomj, szag -
lás és ízlelés kiesés. Ritkán emésztőszervi tünetek (has-
menés) is előfordulhatnak. 
A BetegSég megállApítáSA: A tünetek jelen-
tkezése esetén leggyorsabban a vírus genetikai anyagát

kimutató vizsgálattal (PCR teszt) az orr vagy a garat
váladékából mutatható ki egy-két hétig. A 10-14. naptól
kezdve a vérben megfelelő ellenanya gok kimutatásával
lehet a betegséget igazolni, mely ellen anyagok rövi debb-
hosszabb ideig jelen vannak a vérben. 
véDekezéS, gyógykezeléS: A betegség megelő -
zé  sére szolgáló vakcina sajnos még nem áll rendelke -
zésre, így a betegség elkerülése érdekében a már említett
távolságtartás, maszkviselés, gyakori és alapos kézmo -
sás, vala mint a fertőtlenítés jöhet szóba. 

Megbetegedés esetén a vírus szaporodását gátló, a
tüneteket enyhítő gyógyszerek kerülnek alkalmazásra.
Súlyos esetben gépi lélegeztetéssel kísérlik meg az életben
tartást. Gyógykezelésre a passzív immunizálás is alkal -
mazható, ebben az esetben a betegségen átesett, gyógyult
emberek véréből kinyert ellenanyagot juttatják a beteg
szervezetébe. Ez eredményes is lehet, de hát rá nya, hogy
kevés a gyógyult betegek véréből kinyerhető ellenanyag,
és a beadáshoz várcsoport meg felelőség is szükséges. Az
állategészségügyben a járványok nagy jelen tőséggel
bírnak, elsősorban gazdasági okok (állat veszteségek, ex -
port korlátozás, zárlati intézkedések), esetenként köz -
egészségügyi vonatkozásai (zoonózis) miatt. 
A járvány elleni védekezés legfontosabb intézkedései: a
fertőződés minél előbbi felderítése, a fertőzés helyben
tartása (karantén), a fertőzés forrásának felderítése, a
továbbfertőzés kapcsolatainak nyomozása, fertőtlenítés. 

A XX. században a legjelentősebb állatjárvány a
hasított körmű állatok ragadós száj-és körömfájása volt,
mely 4 évenként vonult végig az országon, nagy károkat
okozva. 

Németh Mihály állatorvos

A CoVId 19 járványról röviden
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i. számú rendelő
dr. lénárd Magdolna
hősök tere 1. tel.: 06 (28) 504-215
rendelés: hétfő: 13–16 óráig
kedd: 9–12 óráig
szerda, csütörtök: 13–16 óráig
péntek: két hetente 11–13 óráig

ii. számú rendelő
dr. takács beatrix
dózsa gy. út 53. tel.: 06-28-514-020
sürgős esetben: 06-30-663-0356
rendelés: hétfő, kedd: 12:00–16:00 ó.
szerda: 7:30–11:30 óráig
csütörtök: 12:00–16:00 óráig
péntek: 10:00–12:00 óráig

éjszakai és hétvégi ügyelet
országos orvosi ügyelet nonp. kft.
aszód központi orvosi ügyeleti
telephelyén történik.
Cím: 2170. aszód, baross utca 4.
ügyeleti idő:
hétköznap: 16:00–08:00 óráig
hétvége: 08:00–08:00 óráig
telefonszám: 06-70-3703-104
Az országos Mentőszolgálat
hívószámai: 112 és 104

Fogorvos rendelési ideje
dr. szabó Melánia
bag, hősök t. 1. tel.: 06-28-409-670
mobil: 06-30-902-2890
rendelés: hétfő, kedd, 
csütörtök 14–19 óráig, 
szerda, péntek 9–13 óráig

védőnői szolgálat
vedono@bagfalu.hu
1 körzet
Védőnő: Marinka edit
tel.: 06/28-409-594, 06/20-566-65-48
elérhető: kedd 9–15. csütörtök 10–14
előzetes időpont egyeztetés alapján
2 körzet
Védőnő: szemán erzsébet
elérhető: hétfő 12–17 óráig
tel.: 06-28-409-594, 06-20-237-1441

háziorvosok

kiadó: bagi polgármesteri hivatal.
2191., bag, szent imre u. 52. 
Felelős kiadó: 
palya zoltán polgármester
tel.: 06-28-504-135, 06-28-504-140 
e-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
Weboldal: www.bagfalu.hu
nyomda: barabás nyomda

impresszum

kedves olvasó!
idén virtuálisan zajlott a tökjó dél -
után melyet ezúttal is a dózsa
györgy művelődési házzal közö -
sen szerveztünk. a sütőtökös sü -
temény sütő verseny most el ma -
radt. azért, hogy ez se me rüljön
fele désbe szeretettel ajánljuk
ezt a receptet. re mél jük, jövőre
újra tudunk talál koz ni és ez a
süti részt vesz a ver senyen.
köszönjük szépen mindenkinek,
aki az idén velünk tartott ezen a
rendhagyó tökjó délutánon! 

sütőtökös rolád narancsos
krémmel
tésztához: 4 tojás,15dkg cukor,
25dkg tökpüré,15dkg liszt, fél
csomag sütőpor, egy csipet só,
ízlés szerint őrölt fahéj, mézes -
kalács fűszerkeverék
krémhez: 50dkg mascarpone,
2dl tejszín, 15dkg porcukor, fél
na  rancs leve és reszelt héja,
kandírozott narancshéj.

a tésztához az egész tojásokat
összekeverjük a cukorral és
elek tromos habverővel fehére -
dé sig keverjük (4-5 perc). köz -
ben a tökpürébe bele ke ver jük a
fűszereket és a sót. ha
kész a tojás, hozzá szi tál -
juk a lisztet és sütőport,
és óvatosan összedol-

gozzuk a tökpürével együtt. sü -
tő papírral bélelt, nagy tepsiben
sütjük (175fokon, kb.15 perc)
tűpróbáig. még forrón egy kony-
haruhára borítjuk, lehúzzuk a
papírt és a konyharuhával együt
feltekerjük, hagyjuk kihűlni.
habot verünk a tejszínből. a
mascarponét kikeverjük a por-
cukorral, a narancs levével és re -
szelt héjával, majd hozzáfor-
gatjuk a tejszínhabot és kan -
dírozott narancshéjat. a kihűlt
piskótát kicsavarjuk, rákenjük a
krém nagyobbik részét. Felte -
ker jük, kívülről is bevonjuk. a
tetejét kandírozott narancsal,

citrusokkal díszítjük. 1-2
órára betesszük a hű tő -
be, utána szép sze le te -
ket tudunk vágni belőle.

recept Tökjó délután

Augusztus 20-án köszönthettük Dr.
Balatoni Gyöngyike doktornőt ab -
ból az alkalomból, hogy 40 éve, meg -
szakítás nélkül végzi orvosi tevé -
keny sé gét Bagon. Ekkor a doktor nő
elmondta, hogy az idei év végéig
szeretné fe la datát ellátni. Néhány
nap pal ez után bekövetkezett tragi -
kus esemény miatt ez a folyamat
felgyorsult. 

Az ellátási feladatot több mint há rom
hetes egyeztetést követően (mely
az Önkormányzat-ANTSZ-NEAK
között zajlott), az önkormányzat
kapta meg, nekünk kell biztosítani
helyettes orvost. 

A helyettesítést Dr. Lénárd Magdol -
na doktornő látja el az 1. számú
rende lőben az alábbiak szerint:

Hétfő: 13–16
kedd: 9–12
Szerda: 13–16
Csütörtök: 13–16
péntek: két hetente 11–13
A festés, takarítás és új bútorok

beszerzése megtörtént, így megújult
környezetben várjuk a rendelésre
érkezőket. Köszönjük türelmüket!

új háziorvos
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