
BAGI HÍRLAP

önKormányzat
l Az ipari parkban már több
vállalkozás vásárolt területet,
hamarosan megkezdődnek 
az építkezések.            2. oldal

Közösség
l Csatlakoztunk a hálózathoz.
Összeállítás a digitális
oktatás megvalósulásáról. 

8. oldal

szabadidő
l Interjú Angyal-Nagy Izabellával, 
a bagi társasjáték klub 
alapítójával és vezetőjével.

11. oldal
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XXVII. évf. 3. szám / 2021. május–június Az önkormányzat közérdekű kiadványa / Ingyenes
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Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? – Közösségi összefogás bolygónk
megmentéséért. Kupakgyűjtő szív készült a  SZÖSZ kezdeményezésére, mely gyorsan megtelt kupakokkal,
ezzel egy kis lépést tett falunk a környezetvédelemért. A kupakgyűjtőt Horváth László (képünkön) kivitelezte
és a Generali Biztosító bagi képviselete támogatta. (5. oldal)
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önkormányzAtI hírek

Köszöntöm
a tisztelt olvasókat!

az ipari parK 45 heKtár
méretű terület, 

pest megyében, de talán 
az egész országban 
is egyedül álló övezet...”

Közreadjuk Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének javaslatait, majd a rendkívüli jogrend és
veszélyhelyzet kihirdetését követően a polgármester
által meghozott döntéseket.

GólyAhír Bölcsődénkről
Gólyahír Bölcsőde működéséhez szükséges alapító okirat
elkészült, már csak az utcanév hiányzott a Magyar
Állam kincstárhoz történő beadáshoz, a képviselő-tes tü -
let a Dózsa György utca elnevezés mellett döntött, mert
ez volt a legegyértelműbb, mindenkei számára követ he tő
elnevezés. A bölcsőde címe tehát Dózsa György út 66. sz.
lett. Az alapító okiratot 2021. május 31. napjáig a kép -
vi selő-testületnek kell jóváhagynia és elfogadnia hatá -
 rozat formájában, majd ezt követően kerül felterjesz -
tésre. Ezután hivatalosan bölcsődei intézménye is lesz
Bag településnek. A bölcsődevezetői pályázatot az önkor -
mányzat kiírta, a leadás határideje: 2021. április 28. volt.

A sikeres pályázatot követően határozott időre kine -
ve zésre kerül az új intézmény vezetője, aki megkezdi az
ott alkalmazandók pályázatainak kiírását és felvételét.

Természetesen közben az építési munkákhoz szük-
séges engedélyeztetési eljárások is folyamatban vannak,
illetve a bölcsőde működési feltételeihez szükséges alap-
dokumentumok is készülnek (házirend, SZMSZ, szak-
mai program) a következő ütemezés szerint: 
2021. május 1-jéig:
• használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása
2021. május 29-ig
• fenntartói döntés (képviselő-testületi határozat)
• intézményi dokumentumok, szabályzatok mó do sí tá sa,

jóváhagyása, (pedagógiai prog., SZMSZ, házirend.)
• alapító okirat elkészítése

2021. július 31-ig:
• működési engedélyezési eljárás lefolytatása
• illetékes gyermek orvossal szerződés kötése
• gyermekélelmezési vállalkozóval szerződés kötése
• bölcsődei dolgozók felvétele
2021. augusztus 31-ig:
• költségvetési rendelet módosítása
• nyilvántartások átvezetése

PályázAtok
útfelújítás
Bag Nagyközség Önkormányzatának polgármestere
úgy határoz, hogy Bag Nagyközség Önkormányzata pá -
lyázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” című pályázat keretében
az alábbi meglévő szilárd burkolatú járdák felújítására:
• 2191 Bag Szent Imre utca (hrsz. 910) – Szent Imre u.

64. szám és Kossuth utca közötti járdaszakasz)
• 2191 Bag Templom tér (hrsz. 21) és a Szent András

utca Templom teret érintő járdaszakasz (hrsz. 831) 
A fejlesztés megvalósításához biztosítandó saját for -

rás, önerő összegét Bag Nagyközség Önkormányzata a
2021. éves költségvetésében a beruházási kiadások elő -
irány zat terhére 6 570 320 Ft összegben biztosítja.

óVodAI játszótér fejlesztése
Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közte rü leti
játszótér fejlesztése – 2021” című pályázat kereté ben az
Iglice Napköziotthonos Óvoda udvarába moz gás fejlődést
szolgáló eszközök (játékok) beszerzésére nyújt be pályáza-
tot az önkormányzat. 

A projekt teljes elszámolható költsége: 4 996 650 Ft, a
támogatás mértéke: 100%.

Egy régóta várt fejlesztés kapott új lendületet
Bagon. Az ipari park sora – melyet az elmúlt

közel tíz évben elsősorban szabadidős tevékenységre
használtunk – sok-sok év után végre rendeződik. A 45
hektáros terület elhelyezkedése Pest megyében, de talán
az egész országban is, egyedülálló. Budapest és az M0-
M31 körgyűrűk kötelsége lehetővé teszik, hogy közúton
az ország bármely részéről gyorsan elérhető legyen.

Az ipari park fejlesztése még 2010-ben kezdődött
Bagon. 2015-ben épült meg a benzinkút, és azóta
sajnos semmilyen újabb beruházás nem történt. Mára
a terület egy negyedét már értékesítették, olyan vál-
lalkozások vették meg, amelyek tevékenységüket itt
szeretnék végezni. Ez településünk szempontjából jó
hír, mivel a pályázati források mellett, az iparűzési -
adó-bevételek azok, amelyekből egy önkormányzat
gazdálkodhat, fejleszteni tudja a települést.

Már láthatóak változások a területen. A „hátsó részét”
kitakarították, a vasút felőli oldalon pedig megkez dőd -
tek a földmunkák. Reményeim szerint az építkezések is
hamarosan megkezdődnek.

A terület gazdasági értéke mellett jelentős biológiai
értéket is képvisel. A patak közvetlen közelében
kialakult mocsaras területen változatos az élővilág,
melynek megőrzése legalább olyan fontos, mint a
területben rejlő gazdasági érték kiaknázása. Azért, hogy
az itt élő egyedek háborítatlanul élhessenek, a terület
tulajdonosával, az élőhelyet kutató biológusokkal és
természetvédőkkel egyeztettünk arról, hogy a patak
mentén háborítatlanul hagyunk egy közel 3000 m2

területet. Ahol pedig az építési tevékenység esetlegesen
zavarhatja az ott élő állatokat, a vállalkozó csak előzetes
egyeztetést és követően kezdi meg a munkát.

Palya Zoltán polgármester

BH_2021_3_2009-januar.qxd  2021.05.14.  10:42  Page 2



önKormányzati híreK
BAGI HírLAp l 2021. májuS–júNIuS

3

A temető kerítésének felújításA
Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infra-
strukturális fejlesztése – 2021” című pályázat keretében
a bagi köztemető kerítésének felújítására is pályázatot
nyújt be önkormányzatunk. A projekt teljes elszámolható
költsége: 4 878 961 Ft, a támogatás mérrtéke: 100%.

Bölcsőde mellettI út felújításA
Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi léte -
sít mény építése/felújítása – 2021” című pályázat kere -
tében, a 2191 Bag, 1547/7 sz. alatt található, bölcsőde
melletti bekötőút felújítását is pályázati úton kívánja meg-
valósítani önkormányzatunk. A projekt teljes elszámol-
ható költsége: 39 831 155 Ft, a támogatás mértéke: 100%.

üGyfélfoGAdásI tudnIVAlók
A veszélyhelyzetet figyelembe véve a polgármesteri hiva -
talban az ügyfélfogadás továbbra is csak elektro nikus
úton, telefonon működik, csak anyakönyvi ügyekben
lehet a hivatal épületébe belépni – előzetes telefonos
egyeztetést követően – a megfelelő szigorú előírásokat
betartva (maszk, kézfertőtlenítés, hőmé rőzés). Köszön-
jük eddigi felelős magatartásukat! 

A 302/2010 (III. 26.) korm. rendelet 27. §-a alapján hatály-
ba lépett a nyílt téri égetés tilalma 2021. január 1-jével.

Főként vidéken szokás, hogy a levágott vagy lenyírt növényi
hulladékot, lehullott leveleket elégetik. de hogyan tovább,
ha ezt már nem tudjuk megtenni? Községünkben a Szelek-
tív Nonprofit Kft. a téli időszakon kívül minden hónap első
szombatján elszállítja a zöldhulladékot. Sajnos a ví rus -
 helyzet miatt ez idén tavasszal elmaradt, a zöldhulladék
szállítás legközelebbi tervezett időpontja 2021. június 5.,
szombat. Ha van lehetőségünk és csak kisebb mennyiségű
zöldhulladék termelődik otthon, mindenképp érdemes
kipróbálni a komposztálást, kertbarátoknak főként ajánlott.
A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak,
hogy személyesen is tegyünk valamit bolygónkért, világunk
és gyermekeink szebb jövőjéért! tudta ön, hogy éves szinten
300 kg hulladékot termel otthonában, és ebből kb. 100 kg
hulladékot ahelyett, hogy kidobja, komposztálhatná is?

milyen előnyökkel jár a komposztálás?
– Kevesebb lesz a kukába kerülő szemét.
– A talaj minőségét a komposzt nagymértékben javíthatja.
– A keletkezett komposztanyag fokozza a talaj aktivitását,
a következő biológiai tényezőket pedig javítja:
• javul a talaj hő-, víz- és levegőgazdálkodása,
• a talaj tápanyagtároló képessége növekszik,
• a komposztokban található hormonhatású anyagok

serkentik a növényi növekedést,
• nagyobb lesz a növények ellenálló képessége 

a kórokozókkal és a kártevőkkel szemben,
• a talajszerkezet stabilitása nő, csökken a porosodás

és az erózió veszélye
• kiválóan alkalmas trágyázásra, a talaj 

tápanyagtartalmának növelésére,
• lassú tápanyag-feltáródás biztosít.

– Nem kell elégetni a feleslegessé vált ágakat, nyese dé -
ke ket, ezzel a levegőt sem szennyezi.
– Kevésbé szennyezi környezetét, ésszerű, felelős, kör -
nyezettudatos magatartást tanúsít!
– Aktív részese lehet a szeme előtt lezajló, természetes és
önfenntartó körforgásnak

tIsztelt lAkosok!
seGítünk az oltási regisztrációban
azoknak, akik még nem tették meg.

hívja a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatát: 

06-28/504-140/22-es mellék.
szükséges az adatok megadása: 

név, életkor, tAj szám.
Bag nagyközség önkormányzata

tilos az égetés, hogyan tovább?

w zöldség-, és
gyümölcs maradékok

w krumplihéj, tojáshéj,
kávézacc, teafilter

w elhervadt virágok
w virágföld
w növényevő kisállatok

ürüléke a forgács -
alommal együtt

w kis mennyiségben
állati eredetű toll, szőr

w natúr gyapjú, pamut,
lenvászon

w levágott fű
w kerti gyomok
w falevél
w szalma
w összeaprított faágak
w lehullott gyümölcsök
w forgács, fűrészpor

w főtt ételmaradékok
w kenyér
w csont
w műanyag, fém, üveg
w színes újságok
w pelenka
w porzsák
w olajok
w festékek
w vegyszerek
w elemek
w festett anyagok
w beteg növényi részek
w húsevő állatoktól 

származó alom

konyhai és háztartási
hulladékokból kom-
posztálható anyagok:

semmIkéPP
ne kerüljenek 
A komPosztBA:

fontos, hogy ezek 
az anyagok ne kerüljenek
a komposztba, mert 
nagy a fertőzésveszély 
és a kü lön böző rágcsálók
is meg  jelenhetnek!
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Palya Zoltán polgármester úr vezetésével kint jártam a
bölcsőde építkezésén. Végigjártuk az épületet, ami már
nagyon szép, lassan kirajzolódik végleges formája. 

A bölcsőde négy csoportszobával rendelkezik, mindegyik
csoportban 12 gyermeket tudnak fogadni, így összesen
48 gyermek befogadására lesz alkalmas. Szépen formáló -
dik a mosdóhelyiség, ahol az előírásoknak megfelelően
kád is található a kis vécék, mosdók mellett. Külön, jól
felszerelt kiszolgáló konyha is készül. Az épület tervezé -
sekor figyelembe vette a tervező a bagi építkezés hagyo -
mányát, így piros lett a tető, illetve gang szegélyezi az
épületet, a csoportos oszlopsorok ezt imitálják modern
formában. Ez a megoldás praktikus is, hiszen árnyékot is
ad a csoportszobáknak.

Az épület hátsó részén nyolc normál és két moz gás -
sé rült parkolóhelyet építenek, így a szülők kényelme-
sen, védett helyen hagyhatják autóikat, míg bekísérik a
gyermekeiket. Szemétgyűjtők tárolására zárt, kerék -
párok tárolására fedett, de nyitott részt is kialakítottak.
A bölcsőde udvarán füves és gumilapokkal fedett ját-
szórészeket építenek udvari játékokkal. Ez utóbbiaknak
(kismotor, homokozókészlet stb.) külön az udvarról
nyíló tárolójuk lesz. A játéktér felett árnyékolók védik

az erős napsütéstől a kicsiket, sőt kerti vizes játszórész is
lesz. A benti és kültéri berendezések beszerzése most
indult meg. A kerti eszközöket a gyártó cég már leszállí-
totta, azok beépítése már megkezdődött, így a játszóud-
var építése folyamatosan, a tervek szerint halad.
Hamaroan megérkeznek a berendezési tárgyak is székek,
asztalok, étkészletek, játékok.    

A tervek szerint a későbbiekben is az edzőpályán, a
bölcsőde melletti szabadon maradt füves részen szeretné
az önkormányzat megrendezni a falunapokat. Ekkor a
bölcsőde épületében lévő konyhát is tudjuk használni.

Az új Intézményről
A bagi bölcsőde az önkormányzat különálló intézménye
lesz. A hatályos törvények szerint új intézményt indítani
minden év május 31. napjáig lehet, így már kiírta az
önkormányzat a pályázatot az intézményvezetői posztra,
amelyet a kozigallas.hu oldalon közzé tett. Ennek kb.
60-90 nap az átfutása, a kiválasztott intézményvezető
feladata lesz munkatársai kinevezése. Ennek fényében
2021. szeptember 1-jén megkezdehetik a nevelő
munkát az épületben. 

Nagy kérdés, hogy fel tudják-e majd tölteni a gye -
rek   létszámot, de esetleg olyan megoldáson is lehet gon -
dol kodni, hogy a szülők csak gyermekmegőrzésre ven-
nék igénybe az intézményt. Beszoktatás után gyer me -
küket elő re egyeztetett időpontokban vinnék csak az
intéz mény  be, külön díjazás fejében néhány órára, amíg
ők ügyeiket intézik. Persze ez az elkép zelés csak akkor
működhet, ha az intézményvezető is támogatja, meg-
valósítását megszervezi. -kr-
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BAGI HírLAp l 2021. májuS–júNIuS

4

színes csempe dísziti már a készülő mosdót

még folyik a munka ...

jó hír A GólyAhír 
Bölcsődéről
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Tavaly is támogatta anyagilag iskolánk alapítványát, a
Bonifác Alapítványt a bagi önkormányzat. Az iskolásoknak
e támogatási keretből finanszírozza az alapítvány – többek
között – az év végi jutalom kirándulásukat. A vírushely zet
miatt tavaly év végén ez most nem valósulhatott meg,
ezért más hasznos dologra fordította az alapítvány az
összeget. új, színes, vidám padok készültek, melyek jó
szolgálatot fognak tenni tanév közben a suli folyosóin, az
iskolai rendezvényeken pedig a nézőtéren. Köszönjük a
támogatást és az elkészítéshez nyújtott segítséget bódi
szilárdnak, Karácsondi balázsnak és Káré gergőnek! 

„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”

VIdám, új PAdok Az IskoláBAn

szülői összefogás szülőfalunkért közösség akciója a Föld napján

„A földrajzi és demográfiai kü lönb ségek
nagyban meghatá roz zák azt, ki mennyire
tudja meg kö zelíteni a teljes hulladék -

men tes séget. De igazából nem is az számít, hogy
ki mennyi sze metet termel. Az a legfon to sabb, hogy
meg értsük a vásárló erőnk természetre gyakorolt
hatását, és ennek meg felelően cselekedjünk. A le -
he tőségeihez mér   ten mindenki képes változá-
sokat be ve zetni a saját életében, és a fenn tartha tó -
ság felé tett minden apró lépés pozi tívan hat majd
a bolygónkra és társadalmunkra.” Bea Johnson

Április 22. a Föld napja. Ebből az alkalomból a Szülői
Össze fogás Szülőfalunkért közösség felhívta a figyelmet

a Föld természeti környezetének megóvására, és kupak gyűjtő
akciót hir de tett falunkban. 

A kupakgyüjtő kihelyezése talán csak egy kis lépésnek tű nik,
mégis nagy lépés ahhoz, hogy óvjuk környe ze tün ket. 2 hét alatt
megtelt a kupakgyüjtő, megtörtént az első ürítés: 2 és fél zsák
kupak lett az eredmény. Ezek a ku pakok nem az utcán, patak-
ba, itt-ott eldobálva hever nek majd, hanem eljutnak a megfelelő
átvevő helyre. A kupakgyűjtő szívet Horváth László kivitelezte,
kezdeményezőként és támo gató ként a Generali Biztosító Bagi
Képviselete, szervezőként a SZÖSZ járult hozzá a bagi közösség
fejlesztéséhez. A kupakok leadása mellett egyébként lehetőség
van arra is, hogy két sze relmes szív lakattal erősítse meg kapcso -
latát. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan gyűjtik a kupakokat!          

-kr-

”
bódi szilárd és fia, barnabás ürítették ki első
alkalommal a megtelt kupakgyűjtő szívet
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A bagi Iglice óvodában több évtizede foglalkozunk nép -
hagyomány őrzéssel. Fontosnak tartjuk a magyar népi
kultúra értékeinek átadását, mely segíti a gyermeki sze -
mélyiség kibontakozását. 1999. óta Néphagyo mány  őrző
Óvodai Program szerint dolgozunk.

Az óvodai programunk alapgondolata, fő célkitűzése a
gyer mekek megismertetése a korosztályuknak meg fe -
lelő néphagyományokkal (valódi értékek átadása), a
népmű vészet ágaival, közösségteremtő, közösségfor-
máló erejével, valamint kialakítani bennük a valahová
tartozás egységes emberi érzését, és a gyerekek és a ter-
mészet közötti helyes viszonyt. A hagyományápolás az
egész nevelési folyamatot áthatja, és a mindennapokban
is jelen van. Az évkör sze rint haladva a jeles napokat,
ünnepeket is beiktatjuk óvodai életünkbe. Kialakultak
ha gyományaink, melyek évről-évre bővülnek, minden
csoportban jelen vannak a gyerekek életkorának

megfelelő feldolgozásban – szüret, szüreti bál, vásárlá-
togatás, betakarítások, Mihály-napi szo kások, Mikulás-
várás, karácsonyi készülődés, farsangi szokások, fonó,
Szent György-napi tavaszvárás, húsvéti locsolkodás,
májusfa állítás, pünkösdi szokások, kenyérsütés.

A szülőket igyekszünk bevonni az óvodai életbe
olyan programok szervezésével, ahol együtt játszhat-
nak, táncolhatnak, kézműveskedhetnek, versenyezhet-
nek a gyerekekkel.

A „Jó gyakorlatokat” igyekszünk megőrizni, ilyenek
az óvodai dolgozók bábozása, dramatizálása, táncház
szerve zése. A hagyományos programok mellett Zene
ovi, Ovis angol várja az ide beíratkozó gyerekeket.

Törekszünk a gyerekközpontú, szeretetből fakadó
légkörre. Szeretnénk bebizonyítani, hogy óvodánk
befogadó, egyéni értékeket gondozó intézmény.

Labáthné Gódor Anna 
óvodavezető

A Nevelési Tanácsadó vizsgálata és javaslata lapján
hetente történik a BTMN (beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő) gyerekek fejlesz té -
se intézményünkben fejlesztő pedagógus vezetésével.
A gyerekek a csoportból kiemelve, játékosan, egye -
dül vagy párban, a szakszolgálat által kiírt területre
irányítottan, érdekes, vonzó eszközökkel tevékeny -
kedhetnek ezen alkalmakkor. 

A fejlesztés komplex módon magában foglalja  –
a lemaradás területeire koncentrálva – a rész ké pes -
ség fejlesztést, a szocializációt, a társas kapcsolatok
zavarainak kiküszöbölési eljárásait, a magatartás sza -
bá lyo zásának és a közösséghez való alkalmazkodás-
nak a segítését. A BTMN státuszú gyermekek száma
sajnos évről évre emelkedik a családban levő prob-
lémák, egyéni élethelyzetek, vagy az esetleges egész -
ségügyi problémák miatt. Célzott fejlesztéssel azon-
ban a gyermekek teljesen vagy nagy részben behoz -
hatják hátrányaikat. Labáthné Gódor Anna

óvoda, óvoda Ki a Csoda jár oda? 

Célzott fejlesztés 
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Óvodánkban közel 15 éve
in dult el a Baba-mama
klub. Sajnos az elmúlt és
a mos tani tanévben a ví -
rus miatt elmaradtak az
alkalmak, de bízunk ben -
ne, hogy ha ma rosan újra
megszer vez hetjük havon-
ta egy alkalommal. 

Kérjük a még nem óvo -
dáskorú gyermekek szü -
 leit, hogy figyeljék majd a
plakátokat, illetve az in -
ter netes fórumokat, ahol
hírt szoktunk adni a Ba -
ba-mama klubról.

Egy-egy alkalomra a 3
év alatti gyerekeket és
szü leiket vártuk egy más-
fél órás együttlétre. A
gye re kek változó létszám-
ban (volt, hogy csak pá -
ran voltunk, de megesett
az is, hogy 10-15 lurkó is
eljött), szüleik je len lé té -
ben nyugodtan, jóked  vűen
játszottak biztonságban
érezve magukat.

A játék mellett hall gat -
 hattak mesét, amit gyak -
ran el is játszottunk, mon -
do gattunk verseket, mon -
dó kákat, énekeltünk. A
részt vevők mindig kaptak
az évszakhoz, meséhez
illesz kedő kis ajándékot
(bábfigurát), valamint egy -
 szerű barkácsolás, kéz  -
műves ke dés egé szítette
ki még a foglalkozásokat. 

A gyerekek megis mer -
 ték az óvodát, egymást,
ahogyan a szüleik is szü -
lő  társaikat, és ez gyer -
me keket és a szüleiket is
felkészítette az óvodai
életre.

miért jó a zöld ovi? 
már Három íZBEN páLyáZTuNK SIKErESEN A ZÖLd ÓvodA CímrE

w madárgyűrűzésben való részvétel (Ara -
nyos-patak, Ócsai Termé szetvé delmi
terület)

w ragadozó madár bemutató (harrys ölyv,
egyéb madarak: holló, kárókatona stb.)

w Tóth józsi bácsi galambász látogatása
az óvodánkban (beszámoló, galamb -
röptetés)

w állatsimogató (péter pál jóvoltából)
w Gombanapok – ismerkedés erdei gom -

 bafajtákkal –, mesével, dallal, mondó -
kával, dramatikus játékkal.

s hoGy mI mIndenre jó eGy
tornAszoBA?
w Kisebb természettudományi kiállítás

rendezésére (a gyerekek vadon élő
állatokkal ismerkedhettek, vetítés stb.)

w Szintén a tornaszoba adott helyett
annak a komoly felfedezéseknek, hogy
bizony a macis méz sem a műanyag
flakonban terem, hanem szorgalmas
méhek, illetve méhészek munkája
nyomán telnek meg a mackóformák
mézzel. Az élményszerű délelőtt sárosi
István méhésznek volt köszönhető.

w A környezet vé delmet célzó interaktív
mese előa dá sok, amelyek az óvoda
dolgozóinak ötletei alapján születtek.

w Ezenkívül sok érdekes kísérletet, vizs-
gálódást végeztünk a gyerekekkel.

w A zöld napok (állatok világnapja, víz
világnapja, a Föld napja, madarak és
fák napja) nagyobb hangsúlyt kapnak,
mint korábban.

azonkívül, hogy mindez rácsodálkozást,
örömöt, tudást, élményt nyújtott és
nyújt, tanít szeretni, óvni és tisztelni a
természetet. sajnos megváltozott élet-
módunk miatt egyre távolabb kerülünk
tőle, pedig gyermekeink fejlődése és
mindannyiunk jó közérzete múlik azon,
hogy jó viszonyt ápoljunk vele.

palaga Lászlóné

BABA-mAmA kluB 

A „zöld ovis” életünk előtt a kör nye -
zeti nevelést igyekeztünk színesebbé
tenni, de hajlamosak vagyunk em -
beri természetünknél fogva bizo nyos
be rög ződések, sztereotípiák men tén
halad ni. A zöld program azonban
túllendített ezen. 

Működésbe lépett a fantázia, hogyan
vihetnénk közelebb a gyerekekhez a
természetet. Érdeklődésük csakúgy,
mint a felnőtteké, egyre digitálisabb
jellegűvé vált. Célunk a programmal,
hogy óvodásainkkal felfedeztessük,
hogy a természet egy óriási mese könyv,
csak meg kell belőle tanulni „olvasni”.

Akármerre nézünk, újabb és újabb me -
sét látunk a virágokról, a mada rakról, a
bimbóból előbúvó gyű rött tavaszi
levelekről. A prog ram nak köszön he -
tően mi, az óvoda dolgozói nyitottab-
bak lettünk a meseszerű szépségekre,
remélve, hogy a gyerekeket is sikerül
befogadóvá tenni, olyannyira, hogy a
rácso dál ko zás öröme egész életüket
végigkísérje, és ők maguk is továbbad-
ják majd ezt gyermekeiknek. S hogy
jobb-e ovisnak lenni az Iglice óvodában
mióta „zöldebbé vált?” Úgy gondoljuk,
hogy igen. Néhányat említve a színes
progra mok ból remélhetőleg alátá-
masztja ezt az állításunkat.

BH_2021_3_2009-januar.qxd  2021.05.14.  10:42  Page 7



Közösség – isKola
BAGI HírLAp l 2021. májuS–júNIuS

8

ahogy tóth zsuzsanna tanítónő látta a gyerekeket online órán. a kép az
első osztályban folyó matematikaóráról készült, ami önmagáért beszél.

a 3. osztályosok csoportbontásban jelentkeztek be élő órákra, ahol
Katona-dénes Krisztina tanítónő várta őket

a 4. osztályosok gepard elnevezésű csoportja szinte minden alkalommal
teljes létszámban bejelentkezett paltán bernadett tanárnő órájára

Kustra éva tanárnő magyarórája a felső tagozaton

2021 márciusában az általános is -
ko lák is digitális oktatásra tértek át.
Összeállításunkban bepillantást sze -
ret nénk nyújtani abba, hogyan is
történt mindez. Az elsősök először
kissé félénken vettek részt az órá -
kon, de gyorsan al kal mazkodtak a
szokatlan helyzet hez. A harma di -
kosok 5 fős csoportokban a Mes-
senger alkalmazás segítségével ha -
ladtak a tananyaggal, majd a Face-
book vagy az E-Kréta felületre
feltöltött feladatokat oldották meg
önállóan. A negyedik osztályosok és
a felső tagozatosok pillanatok alatt
megtanulták használni a di gitális
eszközöket és feladatokat. Az alsó-
sok már visszatérhettek a jelenléti
oktatáshoz, a felsősök pedig május
10-én találkozhattak újra. 

Paltán Bernadett, Katona-Dénes
Krisztina, Tóth Zsuzsanna

Katonáné Kovács erika tanító -
nő a telepen élő gyermekeket is
elérte online

on
lIne
CSATLAKoZuNK 
A HáLÓZATHoZ

vagyis
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április 11-én ünnepeltük a magyar költészet
napját. más években ilyenkor versmondó ver -
senyt rendezünk az iskolában. Idén tanít vá -
nyaink azt a feladatot kapták, hogy otthon, az
ud varon, a közeli utcán a járdára vagy rajz -
lapra, írólapra, írjanak le egy verset, díszítsék
kedvük szerint. Ezekből a munkákból készült
egy összeállítás, melyet az iskola facebook ol -
da lán tettünk nyilvánossá. A figyelmes falube-
liek felfedezhették néhány villanyoszlopon, ke -
rítésen vagy fára kitűzve a gyerekek munkáit.

Tóth Zsuzsanna

elsők lettünk! Fényes benedek, horváth noa, 
macsala ádám bence, balázs ákos

a magyar 
Költészet napja

Idén is megrendezésre került a Pest Megyei Önkormány -
zat által a Pest megyei értéktár vetélkedő, amelyen 16
település (Albertirsa, Bag, Csomád, Dabas, Dánszent-
miklós, Dunakeszi, Fót, Gyál, Kóka, Monor, Nyáregy-
háza, Szigetszentmiklós, Törökbálint, Úri, Vác, Zsám-
bok) 52 csapata vett részt. 

A vetélkedő célja a nemzeti értékek megőrzése, nép sze -
rű sítése a fiatalabbak körében, hogy megismerhessék a
magyar kultúra értékeit, bevonják őket az érték gyűj -
tésbe, hagyományőrzésbe.

Szekeresné Fercsik Anna tanárnő már a 2020-as ve tél -
kedőn is diadalmaskodott az akkori hetedikes osztállyal.
Idén minket is benevezett a vetélkedőre, amin minket is
győzelemre vezetett. Csapatunk tagjai: Horváth Noa,
Fényes Benedek, Macsala Ádám, Balázs Ákos

A négyfordulós verseny első fordulójában, a PPT-ban
(Power Point) kellett dolgoznunk, bemutatnunk a tele -
pülésünket és annak értékeit.

A második fordulóban 60 Pest megyei értéket kellett
megismernünk. A tudásunkAt eGy hAt felA dA  tos
Vetél kedőn mérettethette meG A csAPA -
tunk, AmIn 1. helyezést értünk el.

A harmadik fordulóban makettet kellett építenünk.
A mi választásunk a biatorbágyi Madárszirtre esett, amely
elkészítésében Balázs Róbert is segített.

A döntőben, vagyis a 4. fordulóban 6 csapat küzdött
meg az első helyért. A mi iskolánk, a Dunakeszi Krisztus
király Katolikus Általános Iskolával ugyanannyi pont -
számot ért el. Itt a gyorsabb beküldési idő döntött. Így
mi lettünk az elsők.

A nyeremények csapatonként:
1. helyezett: 50 000 Ft
2. helyezett: 40 000 Ft
3. helyezett: 35 000 Ft
Felkészítő tanárunknak ezúttal is szeretnénk

köszönetet mondani! B.Á.

pest megyei 
értéktár vetélkedő
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mInI GAlérIA
Iskolánk tanulói között 
nagyon sok ügyes kezű 
gyermek van, és alkotási
vágyuk az online oktatás
során sem csappant. 
Sok szép alkotás született,
melyek elkészítése fejlesztette
a diákok  kreativitását,
szélesítette látásmódjukat.

húsVétI készülődés
A húsvéti készülődés is sok 

tanulót magával ragadott, igazán
szép alkotások születtek. Bolon-

dok napja alkalmából az iskolai
jelenlét hiánya miaitt nem 

tölthették tanárok és diákok hun-
cutkodással a napot, de az online

oktatás nem jelentett akadályt 
a gyerekek megtréfálására.

Víz, Víz, tIsztA Víz...
minden év március 22. a víz
világnapja. Célja, hogy ráirányít-
sa a figyelmet a mindenki
számára elérhető tiszta víz
fontosságára és az édesvízkész -
letek veszélyeztetettségére. 
A diákok iskolánk Facebook
oldalára töltötték fel e naphoz
kötödő alkotásaikat.  

márcIusI IfjAk
még a jelenléti oktatás ideje

alatt készültek iskolásaink az
1848-as forradalom ünnepére.

rajzórákon az iskola
díszítésén dolgoztak, az

elsősök deák márta nénivel
zászlókat készítettek, amit

sajnos már nem  helyezhettek
el falunk emlékművén.  
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2019. május 9-én alakult meg
a Tár sasjáték Klub Bagon.

Azóta min  den páratlan héten csü -
tör  tökön, este 6-tól 8 óráig vártad a
játékos kedvű felnőtteket a mű ve -
lődési ház könyv tárában, amíg a
járványügyi helyzet engedte.

– Iza, neked honnan ered a tár -
sasjátékok iránti szenvedélyed?

– Igazából már gyerekkorom óta
mindig is szerettem társasjátékozni.
Nyilván akkor még az akkoriban
kapható, mai szemmel megmoso -
lyogtató játékok jelentették a szen -
ve dély tárgyát. Ezzel azért nyilván
többen is így vannak. Aztán jött egy
kisebb kihagyás, hiszen felnőttként
már kevesebbet játszik az ember,
hacsak nincs a környezetében vala-
ki, aki vezeti őt ezen az úton. A
gyerekek születése után, mikor
Marci (Angyal-Nagy Izabella nagy-
fia, a szerk.) már 3-4 éves körüli
volt, neki való fejlesztő társasjá -
tékokat kezdtem keresni. Találtam
nagyon sokat, de közben akarat-
lanul is egyre több modern társas -
játékról is olvastam és beszippantott
ez a világ. Márpedig ez egy hatal-
mas világ, a választék óriási. Egyre
több a komplexebb játék, ami a
felnőtteknek is komoly kihívás. Tel-
jesen más élményt adnak már ezek a
játékok, mint ami elsőre az emberek
eszébe jutna a „társasjáték” szóról. 

– Nagyon rövid időn belül szá-
mos taggal bővült a klub, egy-egy
alkalommal 3-4 asztalt is körbe -
ültök, és bizony sokszor nem sikerül
időben befejezni a játékokat, nem
nagyon akaródzik hazamenni a
játékosoknak. Gondoltad volna,
hogy ilyen sikere lesz a klubnak?

– Nem, nem gondoltam volna,
de azért reménykedtem benne. Kí -
váncsi voltam, hogy Bagon mennyi
a játékos kedvű felnőtt. Szerencsére
vannak szép számmal: 20 tagja van
a csoportunknak. Nem tud minden-
ki minden alkalommal eljönni ját-
szani, de igyekszem úgy összeállí-
tani a napi játéktervet, hogy min-
denki megtalálja a számítását. 2 fős
játékoktól egészen a 10 fős játé ko -
kig terjed a skála. Szerencsére az ál -

ta lad említett 3 asztal mindig meg -
te lik. Biztosan sokan vannak olya -
nok, akik még nem látogattak el a
klubba. Amint újra lesz rá mód, sze -
retettel várunk minden új játékost!

– Hogy látod, milyen trendek
vannak most a felnőtteknek szóló
társasjátékoknál? 

– Valóban, a társasjátékok között
is vannak trendek, de én inkább úgy
mondanám, hogy mindig vannak fel -
ka pott játékmechanizmusok. Mun  kás-
lehelyezős, roll & write, pakli építő
mechanizmusú játékok, vagy játéktí-
pusok: kooperatív, konfrontatív. A
mai modern játékoknál már kevés a
dobok-lépek mechanizmus. Sokkal
összetettebb játékokra is van már
igény. Körökre előre kell meg hatá -
rozni a stratégiát, az elé ren dő közös
vagy egyéni célokat, hogy aztán egy
felhúzott kártya miatt az egész gon-
dolkodást elölről kelljen kezdeni. 

– Körülbelül hány társasjátékod
van? 

– Ha mindent beleszámolok, kb.
70-80. De ez egy folyamatosan vál-
tozó szám, adom, veszem, cserélem,
kölcsönkérem és kölcsönadom őket. 

– Reményeink szerint lassan nyit -
hatnak újra a művelődési házak is.
Mivel biztatnád azokat, akik szeret -
nének, de valami ok miatt eddig még
nem mertek elmenni a klubba? 

– Egy próbát mindenképpen
megér. Nem kell félni a bonyo lul tabb
játékoktól sem! Egy sokrétű cso dás
világ van a Gazdálkodj okosan és a
Monopoly szerű játékokon túl. Aki
meg meri tenni ezt az első lépést, az
nem fogja megbánni! Mindig nagyon
jó a hangulat, igyekszem többféle stí -
lusú játékkal megismertetni a klub tag -
jait. Fokozatosan haladunk a nehe -
zebb játékok felé, de egy könnyed
filler minden alkalommal belefér,
így mindenkinek van sikerélménye.
Összefoglalva, aki szeretne jönni, de
egy kis bátorításra lenne szüksége, az
keressen bátran engem. Amíg nem
tudunk személyesen is játszani,
addig is szívesen adok tanácsot a tár-
sasjátékokkal kapcsolatosan.

– Ha jól tudom, a bezárás sem
vette kedveteket, így az utóbbi he -
tek ben online térbe helyeztétek át a
klub működését. Mesélnél erről is
egy kicsit? 
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– Tavaly, a járvány miatti lezárá-
sok elején kerestem a módszereket,
hogy hogyan tudnánk átvinni a
közös játékot az online térbe. Nem -
zetközi szinten vannak kisebb-na -
gyobb gyűjtőoldalak, ahol számos
asz tali játék online változata meg-
található. A tematika lényege, mi -
szerint akár a világ másik felén élő
játékostársakkal is bármit tudunk ját-
szani, valóban egy érdekes lehetőség
volt. Viszont úgy vettem észre, hogy
pont ez a hátránya is. Idegenekkel,
személytelenül, valós kontaktus nél -
kül valami elveszik a játékok hangu-
latából. Ezt a hiányzó hangulatot
keresve határoztam el, hogy online
társasjáték klubot fogok tartani. A
Zoom programra esett a választás,
majd következett a játékok átültet he -
tő sé gének a vizsgálata. Jópár játékkal
sikerült megoldanunk a webka me rás,
mikrofonos közös játékot. Hason-
lóan remek hangulatban telnek az
ilyen alkalmak, mint a lezárások
előtti valós klubok. De gondolom,
nem okozok nagy meglepetést, ha
elárulom, hogy mindannyian nagyon
várjuk már a következő valódi, sze -
mé lyes alkalmat!

– Egy kötelező kérdés: kedvenc
társasjátékod?

– Nehéz lenne kedvenc társas já -
tékot mondani. Én szeretem a koope -
ratív típusú játékokat, ahol a játé ko -
sok együtt „küzdenek” a közös célért.
De az egymással versengést is szere -
tem, ahol van interakció a játékosok
között. Nemcsak a játékot kell meg -
ismerni, hanem az ellenfeleket is. Sze -
retem a titkos szerepes játékokat is,
amiket nagyobb társasággal jó játsza -
ni, például egy társasjáték klubban 

– Nem utolsó sorban mondanál
nekünk pár szót a terveidről?

– Amint lehetővé teszi a helyzet,
hogy ismét tarthassak klubot, min-
denképpen szeretném növelni a tag-
jaink létszámát. Számos társasjáték-

forgalmazóval felvettem a kapcsola-
tot promóciós céllal. Ezek a tárgya -
lá sok már kezdik meghozni a sike re -
ket, ugyanis több játékot is kapott
kipróbálásra a klub. Távo labbi ter-
vem egy egész napos rendezvény,
ahová bárki bejöhet, betekinthet a
modern társasjátékok világába, ki -
pró bálhat számára eddig ismeretlen
játékokat is. 

Időközben Iza társasjátékok irán -
ti szenvedélye egy üzleti modell alap -
jául is szolgált. A szintén társas játék-
kedvelő férjével, Angyal Tamással
közösen megnyitották az Angel-
board Társasjáték Webáru há zat,
amely a www.angelboard.hu címen
érhető el. 

Vravuska-Tóth Erika

2011 óta július 1-je minden évben a magyar
egész ségügy ünnepe. Ezen a napon különös hang -
súlyt kap az egészségügyi dolgozók által végzett
munka elismerése. A mostani időszakban ez még
nagyobb jelentőséggel bír. Köszönjük minden
egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját, hiszen
mindannyian megtapasztaltuk, hogy: „az egészség
nem minden, de az egészség nélkül a minden is
semmi” (Schopenhauer).

PEDAGÓGUS = GYERMEKVEZETŐ
A pedagógusnapot Magyarországon 1952 óta
min den év júniusának első vasárnapján ünnepel -
jük, idén tehát június 6-án. A pedagógusok a tu dás
mellett erkölcsi tudnivalókat is igyekeznek átadni
a gondjaikra bízott gyermekek számára, ápolják
lelküket, összetartó közösségeket formálnak és
vezetnek. Ezen idézettel tisztelgünk előttük.

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 
S magadhoz mindig hű maradj, 
Mert élen állsz, és messze látszol, 
Sose feledd: példa vagy!”

semmelWeis-nap

Sok szeretettel a pedagógusoknak!
szeretettel KöszöntjüK 
az egészségügyben dolgozókat!

8
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Van egy csodálatos vagy rendkívüli
növény, amit Jerikó rózsája, vagy

korábban rosa sancte Mariae, Szűz
Mária rózsája (néhol Mária keze)
néven emlegetnek. Az a sajátossá-
ga, hogy összegömbölyödött szá -
raz állapotukból víz hatására
szétnyílnak, ha pedig nincs víz,
ismét kiszáradnak, várva, hogy
újra vízhez jussanak. Ez a
növény a híres bota ni kus tól,
Linné-től kapta nemzet ség ne -
 vét (Anastatica hierochun tica),
amely a görög anastasis (fel -
tá madás) szó származéka, ami
a növény újjáéledésére utal.

Talán ez a növény jelle-
mezheti legjobban mostani
állapotunkat. A járvány ideje
alatt, összehúzódtunk, bezár kóz -
 tunk, nem kaptuk meg a közös -
ségtől azt az éltető vizet, amely a
mindennapi emberi éle tünkhöz
szükséges. Ám ez az állapot nem
végleges. Nem pusztultunk el, csupán
várjuk a vizet, amelyből újra teleszív hat juk
magunkat és újra visszatérhetünk az élethez.

Kétségtelen jó volt a család együttlétéből adódó
örömet is megtapasztalni, mégis úgy tűnik, szükséges az
is, hogy végre a közösség nyújtotta felüdülés is elérjen
hozzánk. Már most, amikor még csak a „nyitás” kezde-
tén vagyunk, érezhetjük, hogy mennyire jó már fel-

lélegezni. Valahogy úgy, mint a növény, amely
végre vízhez jut és újra élhet.

Sokan úgy élhettük meg ezt a több
mint egy évet, hogy egy kicsit belehal-

tunk a járványba. De most elkez dő -
dött az újraéledés, vagyis az anasta-
sis (feltámadás). Éppen ezért ké -
szülnünk kell arra, hogy mint
Jerikó rózsája, mi is lassan ki -
nyíljunk, újra kihajtsunk.

Azonban ehhez szükséges az
is, hogy megkapjuk a magunk
vízadagját, megkapjuk azt az
éltető harmatot, amelyet ebben
az esetben a közösségi életet
jelenti. Azaz, ha még csak las-
san is, de készülnünk kell arra,
hogy ismételten bekapcsolód-
junk azoknak a csoportoknak

életébe, amelyekben benne vol -
tunk a járvány előtt is. Mert ha

nem tennénk, az azt jelentené, hogy
még mindig a száradt, mondhatnánk:

élettelen állapotunkban vagyunk. Már-
pedig „az Élet szent okokból élni akar”

(Ady Endre A Tűz Márciusa).
Remélhetőleg bennünk is megvan ez az élni

akarás, és nem engedjük, hogy végleges legyen kiszáradt
állapotunk. Engedjük az élet harmatát magunkra hullni,
hogy új életre nyíljunk, újra frissek és üdék legyünk,
újra éljünk és éltessünk másokat is.

Karácsondi Mihály

JERIKÓ RÓZSÁJA

kAVIcsfestés néGy léPésBen
gyermekek szívesen szedegetnek össze kavicsokat. tehetjük célirányossá a gyűjtö getést is, 

hogy kézműveskedhessünk egy kicsit. ha képeket festünk a kövekre vagy egyszerű 
motívumokat és mágnest is ragasztunk rá, akkor hűtőmágnest is készíthetünk.  

1. Keressünk sima, lekerekített köveket. 
2. Tisztítsuk meg őket, ha kell csiszolópapírral. 

3. rajzoljuk fel a körvonalakat a kőre ceruzával, krétával. 
4. A festéshez türelem kell, és a nagyobb részletek felől haladjunk a kisebbek elké sz ítése felé.

Hagyjuk, hogy minden réteg megszáradjon, mielőtt továbblépnék, segít hetjük 
ezt a folyamatot hajszárítóval. Lakkal fényesíthetjük.
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bagi zeneKaroK

– Miért és hogyan kezdett el zenélni?
– 1953-ban felszabadultam mint szakmunkás, az első

munkahelyem Székesfehérváron volt a vadász -
tölténygyárban, ahol akkoriban kezdtek rádiót gyártani.
Oda kerültem műszerészként, munkásszálláson laktam
távol az otthonunktól, és a kultúrfelelős arra biztatott min -
ket, hogy a szabadidőnket hasznosan töltsük el. Volt, aki
a sportolást választotta vagy az énekkart, én viszont a
zenekart, mert mindig is zenélni szerettem volna, első -
sorban dobolni. Mindig a bátyámat nyaggattam (Dudás
Mihály), aki tangóharmónikán/gombos harmónikán ját-
szott, hogy segítsen nelkem abban, hogy zenét tanulhas-
sak. Szóval elmentem a zenekari próbára, ott derült ki,
hogy fúvos zenekarról van szó, azaz nincs szükség do -
bos ra, így lett az első hangszer, amelyen megtanultam
ját szani a trombita. Kiderült, hogy a városban van konzer -
vatórium , így oda is jelentkeztem. Tanárom Schéfer Ferenc
volt egy éven keresztül, és megtanultam annyira játszani
a trombitán, hogy zenekari tag is lettem. Egyébként
rengeteget gyakoroltam, képeztem magam összhang -
zattanból. Később átkerültem az ikladi műszergyárba
dol gozni, de zenei tanulmányaimat is folytattam, Buda -
pesten egy másik zeneiskolában tanultam hat évig.

– Melyik zenei műfaj áll közel önhöz?
– A dzsessz, egyértelműen. De Bor Kálmán nevű

zenetanárom azt mondta, először meg kell tanulni ze -
nélni, és csak utána lehet műfajt választani, így nagyon
sokféle műfajba tartozó dalokat tanultam meg játszani.
Végül a nagy kedvencem a dzsessz lett, ha tehettem,
minden magyarországi dzsessz koncertre elmentem, jár-
tam Ella Fitzgerald és Luis Armstrong koncerten is,
gyűjtöttem a dzsessz lemezeket. Alapító tagja voltam a
budapesti dzsessz klubnak, melynek akkori vezetője
Kertész Kornél bácsi volt.

– Ha jól tudom nagybőgözni is tud?
– Igen, jártam Tézsa Tamáshoz, valamint Kovács

Lászlóhoz nagybőgözni tanulni, ami egyértelműen a
dzsesszhez való vonzalmamnak volt köszönhető. 

– Ki a legkedvesebb zenésze?
– Luis Armstrong, aki még a családi fényképalbu-

munkban is benne van. A nagymamám szóvá is tette,
hogy mit keres ott az a „csúnya” ember, mire én azt vála -
szoltam, hogy ő legjobb barátom, csak még nem tud róla. 

– Hogyan került a Caravan zenekarba?
– Amikor egy év után hazaköltöztem Székesfehér -

várról, hallottam, hogy Balázs Guszti, aki akkor még
egyetemista volt Miskolcon, zenekart szervez. Elmen -
tem egyszer egy próbára az udvarukba. Vittem a trom-
bitát, és lassan összeszoktunk.

– Hol voltak a fellépések?
– Jártunk zenélni temetésekre, lakodalomba, játszot-

tunk szilveszteri és egyéb bálokon, majálisokon. Volt,
hogy zeneszó kíséretében mentünk locsolkodni. Sokat
játszottunk a Martinák-féle vendéglőben is focimeccsek

Bagi zenészeket bemutató sorozatunk folytatásaként Dudás Gáborral beszélgettem,
aki 1966-ig játszott bagi zenekarokban, elsősorban trombitásként, de nagybő gö -
zött és basszusgitározott is. A zene szeretete, a zenélés iránti vágy mindig is meg-
volt benne, amihez hallatlan szorgalom és tudásvágy párosult. 

trombita, nagybőgő,
basszusgitár

8
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után, ha győzött a csapat, vagy a tiszti klubban is, ahol
egyébként 1961-62-ben egyévi szerződéssel rendszere-
sen zenéltünk. A Caravan zenekarnak csak egy évig
voltam a tagja, utána legtöbbet a bátyámmal játszottam
a következő felállásban: Dudás Mihály (bátyám) tangó -
harmonika, Balázs István (Fiok), Veréb Mihály, Balázs
József (Blézi), Péter József (Mókja), Katona István
(Zsóka), Nagy Mihály (Festő Misi) valamint jómagam.
A próbákat a mi házunkban tartottuk legtöbbször, mert
kultúrház akkor még nem volt, illetve a Purci kocs -
mában is gyakran gyakoroltunk. Utána hat évig a Sirály
zenekarral léptem fel,  nagyon sok helyre hívtak minket
különböző bálokra, hiszen elsősorban tánczenét játszot-
tunk. A zenekar tagjai voltak: Balázs István (Fiok -
gitár), Balázs József (Blézi-szaxofon), Péter József (gitár),
Nagy László (Bogdány – dob), Tóth László (Cséves –
ének) és jómagam (basszusgitár).

– De tud gitározni is, ugye?
– A Ki? Mit? Tud?-okon hallani lehetett már mo -

dernebb zenét, ahol alaphangszer lett a gitár. Az ötvenes

években még mindenhol, éttermekben, mulatókban a
szalonzene, tánczene volt a divat, de később a zenei ízlés
is modernizálódott. Így saját magam terveztem és csi -
nál tam egy basszusgitárt, hozzá erősítőt is. Egy hoked li -
láb készítő asztalos vágta ki az alapját, a többit kis segít-
séggel én szereltem össze.

– 1966-ban megnősült, és említette, hogy csak addig
zenélt. Miért hagyta abba?

– Asztmás lettem, és akkor még nem voltak olyan
gyógyszerek, amik lehetővé tették volna, hogy folytas-
sam a trombitajátékot, de a zenei iránti szeretetem meg-
maradt, továbbra is gyűjtöttem és hallgattam a leme ze -
ket, ez még ma is életem szerves része.

Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget, tevékeny
hosszú életet kívánok! -kr-

A március 15-i nemzeti ünnepen kiemelkedő előadó -
művészi és zenepedagógusi munkája elismeréseként a
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitün-
tetésben részesült Rónai Zoltán, együttesünk állandó
kísérőjének, a Fix-Stimm zenekarnak, illetve a Duna
Művészegyüttes zenekarának a tagja. Zoli édesapja,
Ró nai Lajos szárnya alatt kezdte gyerekkorában a ze -
né  lés művészetének elsajátítását, amit az évek során
több hangszeren is országosan elismert szintre emelt, és
tudását alázattal adja át a fiatalabb zenésztársainak is. 

Nagy szeretettel gratulálunk, kívánjuk, hogy még
hosszú évtizedeken keresztül hallhassuk virtuóz hege -
dű- és cimbalomjátékát. Reméljük, hogy hama rosan
ismét a zenéjére rophatjuk táncainkat. Péter Tibor

hirdetésérdemKereszt
rónai zoltánnak

8
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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

üGyfélfoGAdások  és elérhetőséGek

kIAdó:
bag nagyközség önkormány zata

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: prime rate Kft.

ImPresszum

w BAGI PolGármesterI hIVAtAl
2191. Bag, Szent Imre utca 52.
Tel: +36 (28) 504-135, 504-140, 504-141
Fax: +36 (28) 504-136
Web: www.bagfalu.hu
ügyfélfogadási idő:
Hétfő:13:00-16:30
Kedd: NINCS
Szerda: 7:30-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: NINCS
péntek: 7:30-12:00
ügyfélszolgálat: 22-es, 24-es mellék
Soltész Lászlóné, Tel: +36 20/482-8005
E-mail: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu
titkárság, hr, munkaügy: 11-es mellék
marosi Hajnalka: Tel: +36 30/667-0471
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
titkarsag@bagfalu.hu
igazgatas@bagfalu.hu
polgármester: palya Zoltán,
Tel: +36 30/667-0734
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés
Hétfő: 13:00-16:00
alpolgármester: dr. péter mihály,
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés 
minden hónap első hétfő: 14:00-16:30
jegyző: 18-as mellék
Burghardtné Tóth Ilona,
Tel: +36 30/667-4590
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés
Hétfő: 13:00-16:00
pénzügyi csoport: 17-es mellék
Bognár Anita, Tel: +36 20/438-7788
Nagy Katalin, Tel: +36 20/275-2576
pongóné palya Krisztina, 
Tel: +36 20/240-2762
E-mail: penzugy@bagfalu.hu
pénztár: 15-ös mellék
palya Szilvia, Tel: +36 20/297-7735
E-mail: penztar@bagfalu.hu
anyakönyv: 12-es mellék
Benke Henriett, Tel: +36 20/388-8224
E-mail: anyakonyv@bagfalu.hu
adó és szociális csoport: 23-as mellék
Szabó Henrietta, Tel: +36 20/297-8435
E-mail: ado@bagfalu.hu
Albert Csabáné, Tel: +36 20/297-7990
E-mail: szocial@bagfalu.hu
hatósági és szociális ügyek: 25-ös m.
Balázsné drávay Evelein,
Tel: +36 20/438-7275
E-mail: hatosagi@bagfalu.hu
műszaki és hagyatéki ügyint.: 19-es m.
Benedek miklós, Tel: +36 30/667-2540
E-mail: muszaki@bagfalu.hu

w fAluGondnok
Fekete László, Tel: +36 20/401-7711

w temetőGondnok
varga István, Tel: +36 20/983-7592

w dózsA GyörGy műVelődésI ház 
és könyVtár

intézményvezető: Katona Hargita,
Tel: +36 28/504-145, +36 20/438-7373
E-mail: kulturhazbag@gmail.com
Könyvtár: Horváthné Görög viktória,
Tel: +36 20/393-8567. Nyitvatartási
időben elérhető
Nyitva tartás: H-p: 14:00-18:00
K-Cs: 09:00-12:00, 13:00-16:00
Sze-Szo-v: ZárvA 
E-mail: konyvtar.bag@gmail.com

w IGlIce nAPközI otthonos óVodA
intézményvezető: Labáthné Gódor Anna
Tel: +36 28/504-150, 408-316
+36 20/438-7074
E-mail: bagiovoda@freemail.hu
Web: www.igliceovoda.hu
óvoda- és iskolaétkezési díjak
Kozáné Sztrehovszki mariann,
Tel: +36 30/665-8477, +36 28/408-316

w BAGI ArAny jános 
áltAlános IskolA

intézményvezető: Szásziné Győri Éva
Tel: +36 30/935-7305, +36 28 504-155
E-mail: bagiskola@bagiiskola.sulinet.hu
Web: www.bagiiskola.hu

w PolGárőrséG
Tel: +36 30/515-6945
E-mail: bagpolgarorseg@gmail.com

w eBrendész
Aranyi jános, Tel: +36 20/938-5192

w körzetI meGBízott
jánvári Gábor, Tel: +36 20/289-1764

w GyermekjólétI 
és csAládseGítő szolGálAt

Tel: +36 28/504-135, 504-140/16-os m.
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu

w PostA
Tel: +36 28/408-033

w rómAI kAtolIkus PléBánIA
Karácsondi mihály atya,
Tel: +36 28/408-029,  +36 30/216-3431
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