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önkormányzat
l Semmelweis-nap alkalmából
önkormányzatunk köszöntötte
az egészségügyi dolgozókat.
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l Úrnapja – e különleges
római katolikus ünnep 
eredete és falunkban élő
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önkormányzAtI hírek

kedves
végzősők

azzal, Hogy 
kitartottatok nyolc
éven keresztül a

bagi iskola és egymás 
mellett, megtanultatok 
valami igazán fontosat. ”

Kissé rendhagyó körülmények között zajlott az
idei nyolcadikosok utolsó éve a bagi általános

isko lában. Sajnos elmaradtak a hagyományos rendez -
vé nyek: a szüreti bál és a farsangi nyitótánc is, és a
tan év nagy részét otthon töltötték. Ez alkalommal
hozzájuk szólok.

Kedves Végzősök!
Legmeghatározóbb iskolai éveitek fejeződtek be most.
Talán ma még nem tudjátok, hogy mennyire meg hatá -
rozó az első nyolc év, de ahogy majd telnek az évek és
egy-egy találkozás alkalmával felelevenítitek az élmé -
nyeiteket, megerősödik bennetek ez az érzés.

Azzal hogy, kitartottatok nyolc éven keresztül a bagi
iskola és egymás mellett, megtanultatok valami igazán
fontosat. Megtanultátok a kitartást, és azt hiszem, hogy
ez a legfontosabb dolog, amit a matematika az irodalom
és egyéb tantárgyak mellett az iskola adhat számotokra.

Ősztől majd középiskolások lesztek, és egyre na gyobb
önállóságot várnak el tőletek. Egyre inkább rajtatok múlik

majd, hogy hogyan álljátok meg a helyeteket az életben.
Tanuljatok, dolgozzatok úgy, hogy a szakmátok, hivatá-
sotok mesterei legyetek!

Sokszor szokták mondani, hogy nem az iskolának,
nem a tanároknak és nem a szüleiteknek, hanem maga-
toknak tanultok. A tudás az egyetlen dolog, amely
mindig veletek lesz, bárhová magatokkal tudjátok vinni,
hiszen amit megtanultok, az ott van a fejetekben. Azt
senki nem veheti el tőletek.

A tanulást soha ne hagyjátok abba, hiszen ez az
egyetlen lehetőség arra, hogy fejlődjetek, és ki tudjatok
teljesedni az életben.

Ahogy Marie Curie mondta:
Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi
baj, ha az embernek van kitartása, s főleg önbizalma.
Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
és azt a valamit bármi áron is el kell érnünk.

Palya Zoltán
Polgármester

Az eltelt két hónapban továbbra is Bag Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének javaslatai, majd
a rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kihirdetését
követően a polgármester hozta a döntéseket.

l Az étkezési térítési díjak 9 százalékkal emelkedtek
2021. május 1-jétől, így az óvodai háromszori étkezés
745 Ft, az iskolai háromszori étkezés díja 885 Ft, a
szünidei gyermekétkeztetési ebéd díja pedig 620 Ft lett. 
l A Gólyahír Bölcsőde intézményvezetői pályázata sike -
resen lezárult, 2021. július 1-től munkába áll a bölcsőde
vezetője. Bölcsődei tájékoztató hamarosan.
l A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz közigaz-
gatási szünet a polgármesteri hivatalban, nyári közigaz-
gatási szünetet 2021. 07. 19. – 2021. 07. 23., és 2021.
08. 09. – 2021. 08. 19.  A téli közigazgatási szünet 2021.
12.22. – 2021. 12. 31. között lesz. Ezen idő alatt
(ügyfélfogadási napokon délelőtt) csak telefonos
ügyelet és ügyfélszolgálati iroda működik.
l Települési értéktár bizottság létrehozásáról született
döntés. A Bagi Értéktár Bizottság hamarosan megkezdi
a munkát. A törvényben meghatározottak szerint azo -
nosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létre-
hozza a települési értéktárat, és nyilvántartás céljából

megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottság részére. A Bagi
Arany János Általános Iskola diákjai már többször részt
vettek a Nemzeti Értéktár vetélkedőjén.
l Megtörtént a 2020. év pénzügyi zárszámadása. Az
összesített bevételi főösszeg 1 096 962 684 Ft, kiadási
főösszeg 817 381 291 Ft. A www.bagfalu.hu honlapon
megtalálható a rendelet és a mellékletei.
l Településfásítási Program keretében 20 korai juharfát
kapott az önkormányzat az Agrárminisztériumtól.
l Idén is számos virág teszi szebbé településünket. Vi -
rág  ágyásokba mintegy 700 virágot ültettünk be, a vil-
lanyoszlopokra háromágú virágtartókat helyeztünk el.
Ezekbe közel 400 muskátli díszeleg, melyeket az önkor -
mányzat dolgozói folyamatosan locsolnak. 
l 2021. május 6-án oltóbusz volt településünkön, közel
130 ember oltására került sor azon a napon. Az I. és II.
sz. orvosi rendelőben is folyamatosan zajlik az oltás az
egészségügyi dolgozóink által.
l A kormány a veszélyhelyzetet őszig meghosszabbította.
A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás tovább ra is
csak elektronikus úton működik, a hivatal épü letébe be -
lép ni előzetes telefonos egyeztetést követően lehet a meg -
fe lelő szigorú előírásokat betartva (maszk, kéz fertőt le ní -
tés, hőmérőzés). Köszönjük eddigi felelős magatartásukat.

Házhoz menő szelektíV hulladékgyűjtés szállítási napjai: 
2021. július 16. péntek, 2021. augusztus 20., péntek, 2021. szeptember 17., péntek

Házhoz menő zöld hulladékgyűjtés szállítási napjai: 
2021. szeptember 4., szombat
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Az állomásépület műszAkI átAdásA
2021. június 23-án elindult a bagi vasúti megálló állo -
más épületének, környékének, P+R parkolójának és a
Dózsa György úti útfelújításnak műszaki átadás-átvételi
eljárása (a peronok átadása már korábban megtörtént).
Mivel az átvételt megakadályozó hibát egyik résztvevő
sem jelzett, így remélhetőleg hamarosan megnyit a lég -
kondicionált váróterem is. Természetesen még hátravan
pár apróbb munka: a volt állomásépület környé ké nek

rendbetétele, gyomirtás, pár kisebb javítás, korrigá lás, a
sitt elszállítása, füvesítés, további fák ültetése (ez utób-
biakra majd ősszel kerül sor).

Megnyitásra vár az állomásépületben a pénztár, és fel
kell még szerelni a jegykiadó automatákat, a lifteket is be
kell üzemelni. A gyalogos híd megnyílt, így a túl oldalra
történő átjutás is kényelmesebb, biztonságosabb!

Kérünk mindenkit, vigyázzon a szépen felújított új
állomásunkra!

ÓVodA tetőfelújítás – nyertes pályázAt
Az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz té -
sek támogatása” tárgyú pályázati kiírás alapján, önkor -
mányzatunk a 2020. évben 28 267 219 Ft összegű
támogatásban részesült a Belügyminisztériumtól az
Iglice Napközi Otthonos Óvoda épület tetőhéja za tá -
nak felújítására, fejlesztésére. 

Az óvodánkban korábban már elkészült az aka dály -
 mentesítés, megtörtént a komplett elektromos bel ső
hálózat felújítása, tornaszobát, majd a műve lődési
házzal és tornacsarnokkal közös energetikai pályá -
zaton hőszigetelt nyílászárókat, külső hő szi getelést és
hőszivattyús fűtési rendszert is kapott, végül az iskolá-
val és hivatallal közös napelemes pályázaton napele-
mek is kerültek rá. Egyedül a tető maradt ki ezidáig,
de a Belügymi niszté rium nak köszönhetően, befejezés -
képp most már ezt is fel tudjuk újítani.

Statikus tervezővel konzultálva arra pályáztunk,
hogy a meglévő rácsos főtartószerkezetet nem bont -
juk el (ami a hőszigetelés megbontásával is járt
volna), csupán rozsdamentesítést és rozsdagátló fes-
tést kap, illetve minden egyes tartó felső övéhez
csavarozással egy-egy 10×10-es gerendát rögzí -
tünk, ami a szükséges statikai megerősítést
biztosítja. A tetőre fóliázás, majd új cserép kerül. A
cserép egy jó részét Varga András bagi vállalkozó

adományozta az óvodánknak, ezúton is köszönjük
hozzájárulását ahhoz, hogy végre teljes legyen e
közintézményünk felújítása!

A munkára a legjobb ajánlatot a szintén bagi vál-
lalkozó, Seprős Tamás és csapata, a Se-Ta Plusz '12
Kft. adta, így a kivitelezést ők nyerték el. 

Az alábbi képen jól látszik a tető két oldala: jobb -
ra az eredeti állapot, balra a felújított, megerősített,
lefóliázott felület (egyelőre cserép nélkül).
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1. Mit szerettem az oviban, miért
szerettem ide járni?
• Jókat lehet játszani a társaink -
kal, barátainkkal.
• Szerettem az óvó néniket, dadust,
mert kedvesek voltak és minden-
ben segí tettek.
• Nagyon jó volt a meséket hall-
gatni, verseket tanulni, rajzolni,
énekelni.
• Az oviban vannak a legjobb játé -
kok: társas, dupló, legó, kirakó.
• Szerettem, ha jókat nevettünk,
az óvó nénik viccelődtek velünk.
• Itt szereztem a legjobb barátot.
• Ügyesebb, okosabb lettem.

2. Mit nem szerettem, miért nem
szerettem ide járni?
• Korán kellett kelni.
• Aludni kellett.
• Néha szigorú volt az óvó néni.
• Az udvaron sokat vitatkoznak a
gyerekek, verekednek is.
• Néha nem szerettem azt csinál-
ni, amit az óvó néni kért.
• Az ennivalók nem ízlettek.
• Voltak hisztis gyerekek, akik za -
var tak engem.
• Hangosak a gyerekek. 
• Nem szerettem, ha bántottak a
gyerekek. 
• Hiányzott anya, apa.

Egy középső csoportos csendesen
figyeli a beszélgetést.
D.Zs.N.: Te mit kérdezel tőlük?
Óvónő: Miért nem szeretett óvo -
dá ba járni? Te sem szerettél ele -
inte, mert nem volt itt az anya.
D.Zs.N.: Most már nincs rá időm,
hogy rá gondoljak, és itt minden
tökéletes.
EZÉRT ÉRDEMES 
ÓVODAPE DA GÓGUSNAK
LENNI!
Még akkor is, ha sokszor fáradt-
nak érezzük magunkat, mert az
ilyen sza  vak mindent elfeledtet-
nek velünk. T. Csné

miért jÓ az ovi?

Szeretném magam és a többi ballagó gyermek és szülei
nevében megköszönni a sok türelmet és a szeretetet,
amit nyújtottatok gyerekeinknek. 

Eljött a nagy nap! Ballagnak a gyerekeink az óvodából.
Minden szülő örömmel látja, hogy elröppent az idő, és
lassan új korszak veszi kezdetét, jön az iskola. Jó látni,
hogy gyermekeink milyen okosak és ügyesek lettek,
milyen sokat fejlődtek az itt eltöltött idő alatt. 

Aggódva hagytuk itt az első beszoktatási napokban
csemetéinket. Mi lesz ha…?, Mi történik ha…? – tettük
fel a kérdést, de hamarosan megnyugvást találtunk, hisz
láttuk, hogy szerető óvónők és dadusok veszik körül
őket. Megbizonyosodtunk, hogy óvodás gyerekeink jó
kezekben vannak, az óvónők szakmai tudása és fel ké -
szültsége maximális, a dadusok pedig nélkülöz hetet -
lenek. Öröm volt a szívemben mikor láttam gyerekem
arcán a készü lő dés, az izgalom, a kíváncsiság sugarát
akár a karácso nyi ünnepen, víz világnapján, farsang ide-
jén, gyereknapon és ezt még sorolhatnám!

Köszönöm fáradhatatlan munkájukat, a szerető,
gyen  géd vigasztalásokat, simogatásokat, öleléseket, de
legfő képp azt, hogy szerették a gyermekeinket. Kö szö -
net a mosolyért, a sok-sok biztatásért, a jókor jött
dorgálásért, orrfújásért, a vigasztalásért, tiszta ágyért, a
friss kalácsért, fűnyírásért, mondókákért, a barátságért,
hámozott gyü mölcsért, tornaóráért, a szigorért, a jóért,
a megbo csá tásért, biztonságért, csillogó szemekért,
kedves szóért, kirándulásokért, a végre megpörgetett
„r”-ért, a mesélésért, és az időért, amit a gyerekekre
szántak! És sorolhatnék még ezer dolgot, amit meg
lehetne/kellene köszönni a bagi Iglice óvodának és az ott
dolgozó összes embernek kivétel nélkül. És ezzel a pár
mondattal elmondtam azt is, hogy gyermekem csakis
szeretettel és örömmel járt ebbe az óvodába. 

A legtökéletesebb választás volt ez az óvoda. Tele
pozitívumokkal és nagy űrt hagyva kicsi lelkében/ szívé -
ben búcsúzott gyermekem 2021. június 18-án.

B. M. 
szülő 

A június hónap a gyermekek számára sok szép dolgot adott, mert készülődtek a csoportok a tanévzáróra, bal-
lagásra. A tanévzáró ünnepélyeket még a szülőknek videó formájában küldtük el, a ballagáson már részt ve -
hettek szabadtéren, az udvaron. A ballagó gyerekek örömmel készültek, énekelték a dalokat, tanulták a búcsú zó
verseket. Közben sokat beszélgettünk velük. Két kérdésünk volt, amiről szívesen hallgattuk a válaszaikat.

ÓvodábÓl iskolába
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a dm (drogerie markt) bújócs -
kázzatok a nappal! készítsétek

el nApVédelmI bunkItokAt
címmel hirdetett pályázatot.

gyerekekkel közösen napvé del mi
bunki készült az óvoda udvarán, hogy
a gyerekek el tudjanak bújni a nap
káros sugarai elől. több technikával,
különböző alapanyagokból és tech-
nikával (lepedőre nyomat készítés,
festés, szö vés növényekből, sátor mo -
 gyo rófa ágakból) készítettünk a gye -
re kekkel közösen nap vé dő sátra kat.
A legtöbb szavazatot elérő óvoda
nagyobb díjazásban ré sze sült.
emellett naptejet, nap  szemü ve ge -
ket, mese  köny vet, sportszereket
lehe tett nyerni.

közösség – Óvodai Hírek
Bagi hírlap l 2021. jÚliuS–auguSztuS
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„nAp gyermekeI”
pályázAt

Pünkösdi játékok

gyermek- és sportnap

szent iván-napi tűzugrás

PILLANATKÉPEK
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közösség – iskolai Hírek6
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búcsúzni kell most cimborák, 
tovább, tovább… 
valami elmúlik, ami jÓ volt nekünk.

valaHonnan el kell menni, aHol jÓl éreztük magunkat.
valakit el kell Hagyni, akit kedveltünk.

Amikor az általános iskolákban a végzős diákok több éven át tartó tanulmányaik végéhez érnek,
talán sokukban megfogalmazódnak ezek a gondolatok. A búcsúzás egyben egy új lehetőség, 

egy új élet kapuját nyitja meg a fiatalok számara. Ennek kapcsán beszélgettem a két nyolcadikos
osztályt búcsúztató pedagógus kollégámmal, ők hogyan emlékeznek vissza az elmúlt négy évre.

Talán menjünk vissza a kezdetekhez. 

PÓTháNÉ GEIER TüNDE: Már
általá nos iskolás koromban tudtam,
hogy tanár szeretnék lenni.  Lakó te -
lepen nőttem fel, és akkoriban
mindig kint bandáztunk. Szerettem
a gye re kek közelében lenni. Játszó -
té ren hintáztunk, énekeltettem a
kicsiket, tőlünk zengett a tér.

Szerettem ta nul  ni és a sport is mindig közel állt
hozzám. Felső tagozatos koromban versenyszerűen
atletizáltam. Mivel szerettem mozogni, így mindenféle
sportot kipróbáltam, aminek később a főiskolán nagy
hasznát vettem, mert testnevelőként volt rálátásom a
kü lönböző sport ágakra. Ugyanakkor anyukám is jó
példa volt számomra, aki tanítóként dolgozott, és
nagyon elhivatott volt a szakmája iránt.

Pótháné Geier Tünde: Immár 25 éve vagyok a tanári
pályán. Amikor egy tanárember kap egy új osztályt,
legnagyobb feladat számára, hogy az adott  csapatot
közösséggé kell formálnia, hogy jól működjenek
egymással és a tanárokkal is. Ez nem megy egyik évről
a másikra. Egyrészt az életkori sajátosságok is
meghatározzák, másrészt tudomásul kell venni, hogy
25 évvel ezelőtt mások voltak a gyerekek, és nekünk
pedagógusoknak is haladnunk kell a korral. Bár az
alapértékeket meg kell tartani, de nekünk is vál -
toznunk, fejlődnünk kell, és újabb és újabb mód -
szereket kell alkalmaznunk, hogy céljainkat elérjük.
Amit nagyon fontosnak tartok, az a bizalom, empátia,
a gyerekek megértése, elfogadása. Semmi estre sem a
félelemkeltés által kivívott tisztelet elérése, hiszen nem
félelmet, hanem bizalmat kell kiépíteni a gyerekekben.
A tananyag elsajátítása terén pedig elsősorban gondol -
kodni kell megtanítani őket, amit a napi munkámban
nagyon fontosnak találok. 

Ifj. SZALAI ZOLTáN: Ami első -
ként és leginkább hatott rám, az a
szülői min ta, hiszen édesapám is
több év ti zede tanárként dolgozik.
Majd közösen táboroztattunk
gye re keket, sokszor volt, hogy sa -
ját cso portot bízott rám. Amikor
ifi csapatban, az U21-ben fociz-

tam Turán, az akkori edzőm rám bízta a 13-14 éves
korú gyerekek játékba való bevezetését. Ezek mind
olyan tapasztalatok voltak, amik megerősítettek
engem abban, hogy ez a pálya nekem való.

Ifj. Szalai Zoltán: Sima István tanár úrtól 6. osztályban
vettem át a csoportot, így 3 évig voltam osztályfőnök.

Amikor megkaptam ezt az osztályt, mindjárt lát-
tam, hogy nem lesz egyszerű feladatom. Egy tanárnak
nemcsak tanítani kell a rábízott gyerekeket, hanem
nevelni is. Fiatal korom ellenére ebben szintén nagy
segítséget adott a szülői illetve apai minta. Ahhoz,
hogy bármilyen eredményt fel tudjak mutatni, az
több éves munkát igényel. 

Legfontosabbnak a követ kezetességet és a foly to -
nosságot emelném ki. Következetes legyek a gyere -
kekhez, és mindennek mindig legyen követ kez -
ménye. Ugyanakkor minden döntésemnek folyto -
nosnak kellett lennie, látván azt, hogy a csoport lét-
száma és összetétele a 4 év során sok változáson
ment keresztül. Ebből kellett nekem egy közösséget
építe nem, ami igazi kihívást jelentett számomra. A
gye rekek elfogadták egymást és engem is, illetve én
is szív esen voltam velük.

„A szülőI példA meghAtározÓ”

Pedagógusként, osztályfőnökként, miben látjátok/láttátok a legnagyobb kihívást feladatot?

Ti miért választottátok a tanári pályát?
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Azon gondolatokkal szeretném köszönetemet kifejez ni
kollégáim felé, amiket ők maguk fogalmaztak meg, és
legmeghatározóbb volt beszélgetésünk során.

TüNDE nagyon fontos értéknek tartotta / tartja
mun kájában a bizalmat és a közösségépítést a nevelés
szempontjából. Elmondhatjuk, hogy a bizalom elen ged -
hetetlen minden más társas kapcsolatban is. 

ZOLTáN azt a fajta hálát emelte ki, amit volt isko -
lája iránt érez mind a mai napig. Ugyanakkor említette
azt a kitartást, ami arra tanította, hogy mindenkivel
lehet együtt dolgozni, csak meg kell keresni az utat,
amin közösen egymást segítve lehet járni. 

Tünde, Zoltán, köszönöm a beszélgetést és a nyári
szünetre jó pihenést és feltöltődésre alkalmas napokat
kívánok!

Volterné Jamrik Éva

Pótháné Geier Tünde: A gyerekkel eltöltött idő szá-
momra soha nem volt teher. Szívesen csináltunk ha -
vonta egy hétvégén különböző programokat. Minden
közösen eltöltött időben volt valami jó, mint ahogy
minden gyerekben is van valami jó. Ezek az együtt lé -
tek ezt elő is hozták. Így pandémia után, az elmúlt egy
hónapban nagyon sok közös programot szerveztem.
Ezzel is kárpótolva a gyerekeket, amiből kimaradtak a
vírus miatt az elmúlt másfél év során. Az év végi kirán-
dulást, kikapcsolódást a saját otthonomba szerveztem
meg. A gyerekek majd két teljes napot és egy éjszakát
tölthettek nálunk. Társasoztak, játszottak, jókat be -
szélgettünk. Biztos vagyok benne, hogy ez örök emlék
marad számukra. Ez is egy gesztus volt részemről, ami
a bizalomra épült, ezért mertem bevállalni.

Pótháné Geier Tünde: Ami igazán feltöltött, az az a
fajta bizalom, amivel hozzám fordultak, bíztak ben-
nem, és nagyon sok olyan gondolatot megosztottak
velem, amit mással nem. Nagyon erős kötődés alakult
ki köztünk. Ezért ismét bebizonyosodott számomra,
ha szeretettel fordulok tanítványaim felé, többszö -
rösen visszakapom azt a szeretetet. 

A bizalom és a feltétel nélküli elfogadás az, amit
ismételten megtanultam tanítványimtól.

Ifj. Szalai Zoltán: Az a szép a pedagógus munkában,
hogy az idő múlásával a szép emlékek azok, amik
leginkább megmaradnak. Első találkozásom az osz -
tállyal egy tesióra volt, ahol helyettesítőként egy kézi-
labdameccset vezettem, ami olyan jól sikerült, hogy a
gyerekek máig emlegetik. 

Mivel történelmet is tanítottam, ezért mindig
kaptak olyan feladatot egy adott témában, amivel
próbáltam felkelteni az érdeklődésüket a történelem
iránt. Az általam megadott téma alapján házi dolgo-
zatot, illetve kiselőadást kellett tartaniuk. Ilyen volt
az, amikor az egyik fiú tanítványom a liliomos arany-
forintról tartott kiselőadást. Ez olyan jól sikerült,
hogy a gyerekek még most is emlékeznek a lényeges
dolgokra.

Ifj. Szalai Zoltán: A feltétlen elfogadás. Úgy a gyere -
kek egymáshoz fűződő kapcsolata, mint a felnőtthöz
való alkalmazkodás, ragaszkodás. Sokan megkér dez -
ték tőlem, hogy miért jöttem a bagi iskolába tanítani.
Én ide jártam nyolc évig és nagyon sok szépet és jót
kaptam ettől az iskolától. Nyilván akkor nem igazán
tudtam értékelni, de az élet mindent megmagyaráz.
Azt a csodálatos nyolc évet, amit itt töltöttem mini-
mum ennyivel kívánom meghálálni, hogy ide jöttem
vissza, mint tanárember. Diákként el tudtam fogadni
minden osztálytársamat, és nekem is voltak roma
osztálytársaim. Megtanultam velük együtt dolgozni,
amit a mindennapi életben ma is kamatoztatok.

bIzAlom, köVetkezetesség – elengedethetetlen értékek A tAnárI pályán

Mi volt az elmúlt 3-4 év legemlékezetesebb élménye?

„közös élmények, emlékek, AmIk feltöltenek”

Mit tanultatok az osztályotoktól?

„elfogAdás, hálAszerepe A pedAgÓgus munkábAn”
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Az Indulás…
Mindjárt év elején komoly változásnak számított, hogy
az ingyen tankönyvek mellett 72 rászoruló tanulónak
tanszercsomagot is tudtunk adni. Bag Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig 15 000
forint tanévkezdő támogatást adott minden iskolánkba
járó tanulónak.

A tanévet hagyományos formában kezdtük, de a
Covid fert őzés miatt már a szüreti mulatságról is le
kellett mondanunk, illetve a farsangi bált sem tudtuk
megtartani a nyolcadikosok legnagyobb bánatára.
Hogy kárpótoljuk őket, nem kellett vizsgázniuk, és a
ballagást is – bár a meg szo kottól eltérően – megtar-
tottuk. Ezúton is köszönjük a polgárőrségnek, hogy
jelenlétükkel hozzájárulnak közösségi programjaink
biztonságos megtartásához.

Az évközi hagyományos ünnepségeket osztály -
keretben tartottuk, a műsort iskolarádión keresztül hall-
gattuk meg. Hogy mégse maradjunk teljesen prog -
ramok nélkül, reggeli ébresztőt tartottak nekünk a
Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, majd
a Filharmonikusok koncertjét élvezhettük a Dózsa
György Művelődési Házban. 

dIgItálIs átállás
A tanítás márciusig hagyományos formában, márciustól
májusig online formában valósult meg. Az átállás ebben
a tanévben sokkal rutinosabban ment, mint tavaly.
Néhány tanuló azonban az online oktatás előnyeit ki -
használva lényegesen kevesebbet dolgozott, mint a min-
dennapos iskolába járáskor. A hiányzás visszaszo rí tá sá -
ról, a munka fontosságáról folyamatosan kon zultáltunk
a gyermekjóléti szolgálattal, az óvodavezetővel, védő -
nő vel, az önkormányzat, a szociális bizottság és a
BAGázs munkatársaival is. 

Hatalmas köszönet jár azoknak a szülőknek, hozzá-
tartozóknak, akik ebben a nem egyszerű időszakban
végig a gyermekeik mellett álltak, lehetővé tették – okos
eszköz, taneszközök, megfelelő tanulósarok biztosításá-
val –, hogy a gyerekek az otthon töltött időszakban is
naprakészek, adott időpontban elérhetőek legyenek.
Köszönjük az együtt-tanulást is!

Az otthon tanulás időszakában a BAGázs munkatár-
sai is igyekeztek segíteni a rászoruló gyerekeknek, igye -
keztek motiválni a családokat, amit ezúton is köszö -
nünk nekik.

Versenyek, progrAmok
A tankerületi versenyek ugyan elmaradtak, de helyi
versenyeket tartottunk, és Szekeresné Fercsik Anna
tanárnő tanítványai idén is megnyerték a Pest megyei
diákoknak szervezett Pest Megyei Értéktár vetélkedőt.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk. 

Idén is volt Horváthné Maczkó Katalin szerve zé sé -
ben papírgyűjtés, jött a Télapó, karácsonyoztunk, fagyiz -
tunk a gyerekekkel. Az ajándékok anyagi fedezetét idén
is  az önkormányzat vállalta magára. 

Miután enyhültek az egészségügyi előírások,
elkezdtünk az osztályok számára közös, iskolából
kimenős programokat szervezni. Többek között volt
„ottalvásos” osztályprogram, kerékpártúra és osztály -
kirándulások is. 

Év végén tankerületi/intézményi keretből a Csodák
Palotájába, önköltségi formában a Fővárosi Állatkertbe
vittük tanítványaink több mint egyharmadát. A kitűnő
tanulóknak járó cirkuszjegyek felhasználása érdekében,
ha igény van rá, augusztus 22-ig megszervezzük a közös
cirkuszlátogatást. 

különleges helyzet
A vírushelyzet nem csak a programszervezésre nyomta
rá bélyegét: A közösségi tereken kötelező volt a maszk -
viselés, és iskolába lépéskor a lázmérés, kézfertőtlenítés.
Amikor a tankerületi maszkok elfogytak, az önkor-
mányzattól kértünk és kaptunk masz kokat. Szintén az
önkormányzat köz re mű kö désével Dezamics Pétertől
ózonosító készüléket kaptunk kölcsön, aminek szintén
jó hasznát vettük.

A pedagógusok munkája mellett a technikai dolgo-
zók munkája is nélkülözhetetlen volt. Szinte állandóan
fertőtleníteniük kellett (kilincset, padokat…). 

Tavasszal a honvédség fertőtlenítette az egész is ko -
lát, megelőzve ezzel egy nagyobb járvány kialakulását. 

Köszönöm mindenkinek, aki a megelőzéshez és a
nagyobb járvány elkerüléséhez valamivel is hozzájárult.

Bár a szülők nem jöhettek be az épületbe, megtalál-
tuk a módját a kommunikációnak; segítségünkre volt
ebben a Kréta, a Messenger, az okostelefonok és a gyer-
mekvédelmi körben szervezett tanácskozások, eset-
megbeszélések is. 

Megtörtént a tanulók egészségügyi szűrése, tanít -
ványaink megkapták a kötelező védőoltásokat is. Idén
azonban nem csak a gyerekeket, a dolgozókat is szűrték
és oltották. Mára már megérkeztek a védettséget iga-
zoló kártyák is. 

felújítások, Adományok, fejlesztések
Karácsonyra egy budapesti cégtől – az Optima Forma
Kft-től – 16 kerékpárt kaptunk ajándékba 977 294
forint értékben, amit már több osztályunk is kipróbált.

Viszonylag nagy beruházásként a Dunakeszi Tanke -
rület és a diákönkormányzat támogatásával a tetőtérben
kialakítottunk egy tanári étkezőt.

A nyári takarításra, a szükséges javításokra 250 000
Ft-ot kaptunk a tankerülettől, amiből a nyári festést, a
kinti padok és játékok felújítását, 1-es és 2-es tanterem-
ben linóleumcserét szeretnénk megvalósítani.

Hibrid, de eredményes tanév
beszámolÓ a 2020/21-es tanévről
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Bár az általam felsoroltaknak látszólag semmi köze
sincs a gyerekek eredményeihez, tanulásához, a pedagó-
gusok mentálhigiénéjéhez; azonban úgy gondolom,
mindenképpen alapot adnak, hátteret teremtenek
ahhoz, hogy gyerekek és pedagógusok jól/jobban érez-
zék magukat az iskolában, egészségesek legyenek/
egészségesek maradjanak testileg, lelkileg, és ez közvet -
ve mégiscsak hozzájárul ahhoz, hogy tanítványaink szép
eredményeket érjenek el.

eredmények

Az első osztálybÓl kitűnő lett:
fülöp Petra kitti, 
kustra léna, 
Palya maxim,
jeles rendűen teljesített (1-2 négyes):
berla villő, 
csizmár zsuzsanna, 
gódor lehel, 
karácsondi karina, 
katona martin, 
macsala gergő, 
Péter teréz, 
soós bence, 
vadas benett.

A másodIk osztálybÓl kitűnő lett:
katona júlia,
Paltán fanni,
varga mira,
varga viktória,
gódor zétény,
jeles rendűen teljesített (1-2 négyes):
bódi barnabás,
czira benedek,
katona sára,
mester zoé,
Pap zsófia,
remenár nóra,
vigh minka.

A hArmAdIk osztálybÓl kitűnő lett: 
abonyi kinga, 
kajári gergő, 
márkos koppány, 
jeles rendűen teljesített (1-2 négyes):
bognár gergely, 
lakatos adrienn.

A negyedIk osztálybÓl kitűnő lett: 
bartók kristóf zoltán,
katona júlia,
katona veronika, 
jeles rendűen teljesített (1-2 négyes):
Hrúz bálint,
katona milán lászló,
katona lóránt.

Az ötödIk osztálybÓl jeles rendűen teljesített
bakos botond.

A hAtodIk osztálybÓl kitűnő lett:
Paltán eszter,
Palya alex,

A hetedIk osztálybÓl kitűnő lett:
balázs ákos,
Horváth noa,
jeles rendűen teljesített (1-2 négyes):
fényes benedek

A nyolcAdIk éVfolyAmrÓl kitűnő lett:
kánai mína katalin,
jeles rendűen teljesített (1-2 négyes):
deme adrienn éva.

A tanulókat az oklevéllel 
és jutalomkönyvvel ajándékoztuk meg.

ArAny jános-díj
Arany János-díjat kapott jó tanulmányi eredményéért,
versenyeken vagy a sportban elért szép eredményeiért:

Benke Dániel, Deme Adrienn Éva, Halász Milán és
Kánai Mína Katalin 8. a osztályos tanuló.

Gratulálunk mindenkinek, aki a képességeinek
megfelelő maximumot kihozta magából, akár kitűnő,
akár jeles, akár közepes tanuló is az illető!

köszönet A szülőknek
Az osztályfőnökök javaslata alapján Benke Henriettnek,
Halász Zsuzsannának és Fekete Lászlónénak adhattam
át oklevelet és 1-1 szál virágot a 8 év alatt az osztály és
az iskola érdekében végzett munkájáért. Természetesen
nem csak 3 szülő segített minket az évek folyamán,
hiszen lehetőségei, képességei szerint mindenki ellátta
az általa vállalt feladatot (dekorálás, büfézés vagy bár-
milyen, menet közben felmerülő akadály elhárítása).

Sajnos évismétlőink és pótvizsgázóink is vannak,
velük augusztusban még találkozunk. Remélem a nyá -
ron lesz idejük felkészülni a pótvizsgára.

Köszönöm kollégáimnak, tanítványainknak, szüleik -
nek, segítőiknek, segítőinknek a sok munkát, mellyel
eredményessé tették az elmúlt tanévet! Külön kö szö -
nöm nyugdíjba menő kollégáimnak – Czibula Máriá-
nak, Kocsis Ildikónak és Tóthné Irsán Ágnesnek – azt a
több évtizedes munkát, amit a gyerekek megsegítésére,
épülésére végeztek. 

Kívánom, hogy a nyáron az iskolai élet minden sze -
rep lőjének, segítőjének legyen lehetősége feltöltődni, és
hogy a betegség mindenkit kerüljön el!

Szásziné Győri Éva
igazgató
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A pandémia kezdete óta, idén, június 13-án tartottuk
meg első olyan programunkat, ahol szabadabban talál -
kozhattak a falu lakói. A szeles idő ellenére számos
család ellátogatott a művelődési ház előtti parkba, hogy
kötetlenül a szabadban töltse a vasárnap délutánt. Csa -
lá dias hangulatban telt az idő, jó volt beszélgetni és vég -
re maszk nélkül mosolyogni egymásra, nézni a gyerekek
önfeledt játékát. A családok, baráti társaságok maguk kal

hozták a jókedvüket, a piknikhez nélkülöz hetetlen pok -
rócot és kosarakat, amikből előkerültek a házi finomsá-
gok. Ezeket közösen elfogyasztva, jókat csevegve, gyor-
san ránk esteledett.

Reméljük, hogy a kényszerpihenő után lassan egyre
többünkben ébred fel a közösségi lét utáni vágy, és a
követ kező programokon egyre többen csatlakoznak
hozzánk. Bencze Izabella

a munkálatokban kocsis mihály, deme istván, maschek lászló, 
aszódi ferenc, Halász tibor és Péter Pál vettek részt, köszönet érte. 

nyárindítÓ Piknik

Aki ismeri Kocsis Mihályt, tudja, hogy
nem a tétlenkedésről híres, sokkal in -
kább arról, hogy 86 évesen fiatalokat
meghazudtoló módon képes tenni a kö -
zös ségért. Így történt, hogy Misa bácsi –
aki tagja a Piros Bagért Egyesületnek –
a fejébe vette, hogy a befizetett egye -
sületi tagdíjakból csináljanak valamit
ismét a falu javára. És amit egyszer ő a
fejébe vesz, azt meg is valósítja. 

Misa bácsi nyitott szemmel és füllel jár a
településen, mindig tudja, éppen hol és
miben segíthet, s ehhez állandó társai is
vannak. Nem telt bele sok idő, s a Piros
Bagért Egyesület közel négyszázezer fo -
rintos anyagi támogatásával, a nyug díjas
klub tagjainak segítségével közterületi
bútorokat, asztalokat és padokat ké szí -
tettek, és az önkormányzat engedélyével
a művelődési ház előtti parkba helyez -
ték ki azokat. Nagy örömmel tapasz-
taljuk, hogy milyen sokan hasz nálják a
padokat, idősek és fiatalok egyaránt.
Vigyázzunk rájuk, hogy sokáig szolgál -
ják majd a bagiak kényelmét! Hisszük és
reméljük, hogy az idősek társadalmi
szerepvállalása követendő példa lesz a
fiatalabb generáció számára!            -kh-

ajándék a falunak 
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nyAljuk A fAgylAltot...
Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a nemzetközi
gyermeknapot. Ebből az alkalomból Bag Nagy köz ség
Önkormányzata apró meglepetéssel köszöntötte a
bagi óvodás és iskolás gyermekeket. palya zoltán
polgármester úr – jókívánságai kíséretében – a fagyi -
zó  ban beváltható kuponokat ajándékozott a helyi
okta tási, nevelési intézményekbe járó gyermekeknek.
Sokan már aznap elnyalták a fagylaltjukat, mások az
év végi kirándulások után közösen fagyiztak egyet az
osztálytársaikkal.                                                 - kh-

Görög Viktória vagyok, családommal már
több, mint 12 éve élünk Bagon, és nagy -
szerűen érezzük itt magunkat. 5 éve pedig
én vagyok a falu könyvtárosa. Mindig is
szerettem olvasni, én még a kötelező olvas -
mányokat is lelkesen forgattam, így öröm-

mel töltöm napjaimat a könyvek között. Feladatomnak
érzem, hogy népszerűsítsem az olvasást, a könyvtárláto-
gatást. Ezért is fogadom mindig szívesen az óvodás cso-
portokat, hiszen belőlük lesznek a jövő olvasói. Nagy
megelégedéssel tölt el, hogy felnőtt könyvklubunk –
töretlen lelkesedés mellett – ősszel már az 5. születés-
napját ünnepelheti. Örömmel válaszoltam elsőként a
Könyvjelző rovat kérdéseire.

mIlyen stílusú könyVeket olVAsok 
A legszíVesebben?
Nagyon széles a paletta. Szeretem a történelmet,

főleg a XX. század történelmét, ezért gyakran olva-
sok ilyen té májú könyveket. Érdekel a csillagászat és az

asztro fizika; ezekből a laikusok számára is érthető műveket
olvasom szívesen, mert a tudományosabbakat nehezen értem
meg. regényekből pedig mindenevő vagyok, talán csak a
családre gényeket nem kedvelem annyira.

hol olVAsok A legszíVesebben?
Bárhol. ha egyedül vagyok otthon, akkor olvasok
evés közben is, az asztalnál. Vagy a kanapén,

néha pedig a legkényelmesebb fotelben is.
Szívesen olvasok utazás közben is, például vonaton. a stran-
don is mindig van nálam könyv.

két könyV, AmIt szíVesen Ajánlok
olVAsásrA: 

jung chang: vadhattyúk. 
kína három lánya

jörg baberowski: 
felperzselt föld. 

sztálin erőszakuralma

megnézem-e A könyVek borítÓját? 
Szeretem, ha egy könyv mutatós is, nemcsak
olvasmányos. Sajnos többször ért már csalódás:

szép a borító, de unalmas, vagy érdektelen szá-
momra a könyv. Általában azonban nem a borító alapján
választok olvasnivalót, hanem a fülszöveget olvasom el.

hAsználok-e e-book olVAsÓt?
igen, bár jobban szeretek hagyományos, papír
könyvet olvasni. De néha praktikusabb az 

e-book olvasó, mivel könnyű és sok könyv ráfér.
Nyaraláshoz például ideális.

mI, VAgy kI segít döntenI AbbAn, hogy
mIlyen könyVet olVAssAk el?
Vannak olyan emberek, akikkel hasonló az

ízlésünk, ezért ha ők ajánlanak valamit, azt rend-
szerint el is olvasom. Néha hirtelen benyomás alapján döntök
arról, hogy mit olvassak, vagy könyvajánló blogokat nézegetek. 

Vásárolok, VAgy kölcsönzök könyVet?
Mostanában ritkán veszek könyvet, egyértel -
műen a könyvtár kínálatából választok inkább.

ha mégis olyat szeretnék olvasni, ami nincs meg
a könyvtárban, akkor általában elektronikusan szoktam vá -
sárolni, mert otthon már nincs hely új példányoknak a polcon.

VAn-e meghAtározÓ olVAsmányélményem? 
eleanor Porter: az élet játéka. gyerekkoromban
olvas tam először pollyanna történetét, és nagy

hatást gyakorolt a világlátásomra. Fő mondani-
valója, hogy mindig kell találni valami örömöt az életben, bár-
milyen aprót is. gyakran eszembe jut ez a regény azóta is,
szóval mondhatom, hogy hatással volt az életemre.

VAn olyAn könyV, AmI nAgyon megérIntett? 
endo suszaku: némaság című regényét a
barátnőm ajánlására olvastam el. Mélyen meg -

érintett a regény, sokat sírtam olvasás közben.
Miután befejeztem, még hetekig gondolkodtam rajta. több
olvasónak is ajánlottam már a könyvtárban, és mindenkinek
tetszett. 

bAgI könyVjelző

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

sorozatunkban falunk egy-egy lakóját kérjük meg, hogy rövid bemutatkozást
követően válaszoljon néhány olvasással, könyvekkel kapcsolatos kérdésünkre. 
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megújult A klubszobA Is
Idén tavasszal látszólag sok minden nem történt a mű -
velődési házban, a vaskapu mindig zárva volt. A dolgo -
zók ugyan bejártak minden nap, de azok, akik a helyet
élettel töltik meg, akikért a ház működik, a látogatók
sajnos a rendelkezések miatt nem jöhettek. Elmaradtak
az egyesületi- és klub alkalmak is, a klubszoba üresen
állt. Ezért aztán, kihasználva ezt a, reméljük, ritka alkal -
 mat, hozzáfogtunk a régóta aktuális felújításhoz. 

Egy ideje már terveztük a munkát, lassanként, amikor
intézményi költségvetésünkből ki tudtunk szorítani egy
keveset, megvásároltuk a szükséges alapanyagokat. A
munkák nagy részét az intézmény dolgozói végezték.
Így került sor az aljzatburkolat cseréjére, a helyiség és
a régi bútorok festésére, új függönytartók vásárlására
és függönyök varrására, fali fogasok készítésére. A vil-
lanyszerelési munkálatoknál természetesen szakember
segítségét vettük igénybe, és Torda János nyugdíjas
villanyszerelő mester ellenszolgáltatás nélkül sietett a
segítségünkre, melyet ezúton is köszönünk. Hálásak
vagyunk Péter Pálnak, a művelő dési ház ezermeste -
rének, mert nélküle ez nem valósul hatott volna meg,
illetve köszönjük a segítséget Kocsis Mihálynak és
Aszódi Ferencnek.

felújítás A műVelődésI házbAn
A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban az
elmúlt évtizedben számos fejlesztés valósult meg, ennek
ellenére, mint azt sokan tudják, az intézmény vizes-
blokkja nem felelt meg a mai kor követel mé nyeinek. A
képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy a 2020. évi
közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot beadva –
mely a magyarországi közművelődési intézmények mű -
szaki, technikai eszközállományának, berendezési tár-
gyainak gyarapítására, épületének karbantartására,
felújítására szolgál – igyekszik támogatást nyerni a felújí -
tás hoz. Így a Bag Nagyközség Önkormányzata által vál-
lalt 600 000 Ft önrész és az elnyert 260 000 Ft támo-
gatás terhére megújulhatott az intézmény vizesblokkja. 

Mind a női, mind a férfi mosdóban a panelek 18 mm
vastag standard világosszürke színű melamin bevonatú
laminált lapból készültek, rozsdamentes szerelvé nyek kel,
natúr alumínium profilokkal, pipere felszereléssel. A fel -
újítás által egy sokkal esztétikusabb környezetet sikerült
kialakítani, mely reményeink szerint az intézmény láto-
gatóinak és dolgozóinak komfortérzetét is növelni fogja. 

A megújult klubtermet azóta már szerencsére újra
birtokba vehették a védettségi igazolvánnyal rendel -
kező látogatók. Rendszeresen találkoznak ott a nyugdí-
jasok, a társasjáték klub tagjai, civil szervezetek, végre
kényelmesen leülhet egy nagyobb társaság is egy asztal-
hoz tárgyalni, beszélgetni, ismét itt tartották meg a
szokásos véradó napot. Sőt, még az oltóbuszos stábnak
is megfelelő helyet biztosított. 

A klubszobával lassanként az utolsó helyisége is
megújult a művelődési háznak. Nagy öröm látni a fejlő -
dést, amely reméljük, hogy tovább folytatódik. Követ -
kező célunk az öltöző megújítása, és álmunk, hogy új
székeket tudjunk beszerezni a klubba, amelyek jobban
illenek a megújult környezetbe, kényelmesek és strapa -
bíróak is. Bízunk abban, hogy ehhez is lesz majd elég
anyagi forrásunk, esetleg társadalmi felajánlásunk. 

Katona Hargita

Hirdetés
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A hattyúdal, a meghatározás szerint, keser -
ves, szívre ható dal, melyet a régi költők kép -

zelete szerint a hattyú halála előtt elzeng. Manap-
ság azonban sokkal inkább átvitt értelemben hasz -
nálják: valakinek (pl. a költőnek vagy zene szer ző -
nek) az az írása, dala, amelyet
ha lála előtt vagy éppen eltá vo -
zása előtt utoljára írt.

Most ilyen átvitt értelemben
adtam én is e rövid írásnak ezt
a címet. Minden valószínűség
szerint ez lesz utolsó írásom a Bagi Hírlap hasáb-
jain. Mint már köztudott, Marton Zsolt püspök
atya augusztus 31-i hatállyal Tóalmásra helyezett.

A mögöttünk levő tizenkét és fél év alatt sok
minden történt falunkban, illetve egyházköz sé -
günk ben. Isten dicsőségét hirdetik mindezek. Vala-
hogy úgy kell, hogy legyen az ember vele, mint
Haydn, a nagy zeneszerző, amikor bemutatták a
Teremtés című művét, amely nagy sikert aratott, s
ő felment a színpadra szűnni nem akaró taps kö ze -
pette. Akkor a mester lassan – mutató ujját felfelé
tartva – felemelte karját, s amikor elcsendesedett a
taps, halkan csak ennyit mondott: Onnan, felülről
van minden!

Valahogy ilyen lelkülettel, ilyen alázattal kell
mind azon események felé fordulni, amelyek az el -
múlt sok év alatt lezajlottak: Onnan felülről, azaz
az Istentől jön minden. Övé a dicsőség; Övé a
magasz talás; Övé a hála!

Ez az idő arra sarkall most búcsúzásul engem,
hogy Isten után köszönetet mondjak mindazoknak,
akik ott álltak mellettem ezen idő alatt, és segítet-
ték munkámat. Köszönet egyházközségünk minden
hívő keresztényének, köszönet a falu egész la kos -

ságának, s külön köszönet azok-
nak a közvetlen munkatársak-
nak, akikkel együtt és kö zösen
építettük Isten Országát!

Szeretném, ha nem venné
senki sem bántónak, hogy nem

nevezek meg senkit sem név szerint. Egyrészt: oly
sok nevet kellene felsorolni, hogy nem férne bele
e hírlap keretei közé, és nem szeretném az sem,
hogy valaki kimaradjon; másrészt: a keresztényi
alázat és egyszerűség mindenkit arra kell, hogy
ösztönözzön, hogy ne a földi, de sokkal inkább a
mennyei dicsőségért fáradozzon.

Tisztelettel kérem, hogy a bagiaktól meg szokott
nagy szívvel és segítőkészséggel vegyék körül utódo-
mat, Tóth József Miklós atyát. Segítsék mun ká ját,
hogy ő is jól érezhesse magát itt, a Galga mentén.

Köszönet mindenkinek és bocsánatot kérek
azoktól, akiket talán megbántottam! Mindenkinek
azt kívánom, hogy Mennyei Atyánk áldása kísérje
földi élete során! A viszontlátásra!
Dicsértessék a jézus Krisztus!

Karácsondi Mihály

Hattyúdal

Ismét AktíV A nyugdíjAsok élete
Átvészelve ezt a nehéz időszakot, a nyugdíjasok is fellélegezve
kezdték meg a nyári programjainkat. Elkezdődtek a hétfői ének -
kari próbák, a vasárnapi kártyapartik. Hagyomány a klubban, hogy
az énekkar elhunyt tagjaitól temetésükön rövid énekkel búcsú -
zunk, de idén ez is elmaradt. A járványhelyzet javulása lehetővé
tette, hogy ezt bepótoljuk. Egyik hétfői próbanapon kimentünk a
temetőbe, és az elhunytak sírjánál emlékeztünk meg róluk. Május
utolsó vasárnapjának délutánján összejöttünk egy uzsonnás, jó
hangulatú beszélgetésre. Nagyon várta már mindenki, hogy végre
ezt megtehessük. Elkezdtük szervezni a közös nyári kirándulásokat
is, reméljük meg is tudjuk ezeket valósítani. 

Csné., Sándor E.

Az idei évben a járványhelyzet miatt
nem tudtunk olyan aktívan dolgozni,
mint az előző években. De így is meg-
próbáltuk felkutatni a rászoruló és
hátrányos helyzetű családokat, akiknek
élelmiszercsomagot és étkezési bur-
gonyát juttattunk el. Béres cseppet és C
vitamint adományoztunk az idős és
betegeskedő lakosok részére. Kukoricát
és dughagymányt kaptunk adomány -
ként a Váci Egyházmegyei karitasztól,
amelyet a nagycsaládosok között osz-
tottunk szét, húsvétkor a turai szociális
otthon lakóinak, akik között bagiak is
vannak, gyümölcs vásárlásra pénzt
adományoztunk. Bízunk benne, hogy a
járványhelyzet elmúltával aktívabban
tudunk karitatív tevékenységet folytat-
ni. Szeretnénk a szépkorú születésna-
posokat (90 és 95 éveseket) felköszön-
teni, a szociális otthonban élőket és a
faluban élő idős, beteg embereket
meglátogatni. Továbbra is figyelemmel
kísérjük a rászorulókat, és szükség
esetén segítséget nyújtunk nekik.

szent rItA kArItAsz csoport
2021. I. fél éVI teVékenysége

Szeretnénk megköszönni Misi atyának a lapunk számára
küldött tartalmas cikkeket. Iten áldása kísérje további útján!

BH_2021_4_24 oldal_2009-januar.qxd  2021.07.16.  9:43  Page 13



közösség – egyHáz
Bagi hírlap l 2021. jÚliuS–auguSztuS

14

Úrnapja Jézus Krisztus testének és vérének ünneplése az
Oltáriszentségben. Különleges római katolikus ünnep,
amelyet ilyen formában a görög katolikus és ortodox
egyház sem tart meg, a protestáns egyházakban pedig
egészen más kultusza van az Úr testének és vérének. 

Az ünnep eredete nagycsütörtökre, az utolsó vacsorára
nyúlik vissza, ekkor adta Jézus szeretetének legnagyobb
bizonyítékát tanítványainak, az Oltáriszentséget, amely-
ben valóságosan hívei között maradt. 

Az egyházban már a középkorban kialakult az Oltá -
riszentség külön megünneplése, mivel nagycsütörtökön
a gyász mellett nem volt erre méltó mód. Így került az
ünnep egy másik csütörtöki napra, pünkösdi utáni má -
sodik csütörtökre. Az úrnapi körmenetek Magyar orszá -
gon először a királyi udvarban, városokban jelentek
meg. Az ünnep különösen a reformáció után értéke lő -
dött fel, a katolikus egyházhoz való tartozás kifejezé sé -
nek ünnepélyes alkalma lett. A Galga menti falvakban is
ekkortól honosodhatott meg az úrnapi körmenet pom-
pás, barokk formája. 

A sátorkészítő családok megjelenését a 19. századra
tehetjük. Az ekkor már jobb módban elő parasztok vál-
lalták, hogy négy úrnapi sátrat készítenek a faluban. Ba -
gon ezek a tehetősebb családok a főúton laktak, álta lá -
ban híd volt a házuk előtt. A négy sátor a négy égtáj sze -
rint különböző irányban helyezkedett el. A szentmiséről
körmenet indult, amely során a pap a sátorkészítő csalá-
dok háza elé vonult. Itt a ház előtt hársfából készített
sátorba helyezte az Oltáriszentséget. A sátrakat szent -
képekkel, szobrokkal, kivarrott terítőkkel díszítették. A
terítők hagyományos lyukhímzéssel, bagi motívu mok -
kal készültek, azonban szakrális motívumok, szövegek
is kerültek rájuk. A sátrat gallyakkal, virágokkal díszítet-
ték, amit az erdőben, a mezőn szedtek. A díszítés az
ünnep reggelén történt. A sátorba később szőnyeg is
került, amit kakukkfűvel szórtak meg. A körmenet során
az abban az évben elsőáldozáshoz járuló gyerekek az

Oltáriszentség előtt szintén kakukkfüvet szórtak, ezt
vál totta fel a 20. században a rózsaszirom.

Bagon néprajzi adatok vannak arról, hogy a sátor -
ké szítő családoknak különös presztízse volt a község-
ben. A sátorkészítés apáról fiúra szállt. A bagi lányok
eseté ben mindenképp előnyt jelentett, ha egy olyan
családba tud tak beházasodni, amely sátorkészítő volt.
Ha egy lánynak sátorkészítő fiú udvarolt, a lány leen dő
anyósának Úrnapja reggelén már virágot vitt a sátor -
hoz. Úgy tartották Bagon, hogy akik a sátrat készítik,
azokon áldás lesz. Ehhez kapcsolódik, hogy a kakukk -
füvet, illetve a sátor leveleit megőrizték, szentelmé -
nynek tekintették a falubeliek. Az úrnapi sátor részeit
semmiképpen nem dobták ki, a népi orvos lában fel
nem használt darabjait elégették. 

A második világháború után a szokás nagymérték-
ben átalakult. Az ünnepet nem tarthatták meg csütör tö -
kön, így a közeli vasárnapra került. A sátrak pedig átke -
rültek a templom köré, ahol a 20. század folyamán
elvesztették egykori jellegzetes sátor formájukat és
szabadtéri oltárokká alakultak. A körmenet szertartás-
rendje nem sokat változott, csak a megtett távolság kor-
látozódott a templomkert köré. A sátorkészítő családok
még ma is folytatják munkájukat a templom körüli
oltárok elkészítésében is, hiszen nekik vannak meg az
ünnephez szükséges, méltó tárgyak, díszek. 

Ebben az évben az első sátrat Németh Péter családja,
rokonai készítették. 

A második sátrat a cursillo-s csoport tagjai
díszítették. 

A harmadik sátor készítése és virá go sí tása ifjabb
Péter Mihály családjának köszön hető. 

A ne gyedik sátrat sok-sok év óta idősebb Péter
Mihály csa ládja díszíti

Köszönet mindannyiuknak, hogy a hagyományokat
megőrzik, tovább örökítik, ezzel is szebbé téve ezt a
keresztény ünnepet.

Volter Domonkos

„amerre jár az ég s föld királya”
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1. sátor – németh Péter és családja

4. sátor – id. Péter mihály és családja

3. sátor – ifj. Péter mihály és családja

2. sátor – corsullio-s csoport 
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mindenem a tánczene
Miért is szeretjük a zenét? Kutatók szerint, nincs olyan
ember, aki ne szeretne zenét hallgatni. Elsősorban a
zene örömet jelent, ugyanakkor egy-egy régi dalhoz
szép emlékek fűződnek. Kedvenc dalunk boldoggá tesz
minket, egy érzelem, emlék, ami a dalhoz kapcsolódik.

– Sanyi bácsi, mikor és hogyan került közel a zenéhez?
– Mindig is izgatott a zene. Már kisgyermekként

nagyon szerettem énekelni. Iskolás koromban tagja
voltam az énekkarnak, amit annak idején Nagy Flórián
tanár úr vezetett az iskolában. Nyugdíjasként is énekel-
tem Giczi Rudolf énekkarában. 

Az első hangszerem egy kicsi, szoprán szaxofon volt,
amit legénykoromban vásároltam. Később, mikor már
több pénzem volt, ezt a hangszert
leadtam egy hangszer javítónál Buda -
pesten, és vásároltam egy másikat,
ami a mai napig megvan. A kedves
kis hangszeremet, az akkori Fővárosi
Nagycirkusz artistája vásá rol ta meg,
aki zenés bohócjelene tekkel szóra -
koz tatta a közönséget. Ezt onnan
tudom, hogy szerettem volna vissza-
vásárolni első hangsze remet. Ő sok
éven keresztül használta a cirkuszi
pro dukciójában. Talán te is emlékszel
arra a jelenetre, amikor a bohóctól
mindig elveszik a hangsze rét és erre
azt válaszolja „Nem baj, van másik!”
Köztük volt az én hangszerem is.

Jó voltam zenélésben, magamtól
jöttem rá a hangokra, nagyon sze -
rettem játszani, csak úgy magamtól.
Majd alapító tagként kerültem a

Caraván zenekarba 1954-ben, amit Balázs Gusztáv
hívott életre. Majd 1959 májusában megnősültem és
bekerültem egy olyan családba, ahol a zene szintén
meghatározott szerepet töltött be. Feleségem édesapja
szintén zenélt. Ő zongorázni tanult az akkori kán-
tortól, Bagó Józseftől. 

– Ahogy említette, a zene korán meghatározóvá vált
életében. Mikor kezdett komolyabban foglalkozni a
zenével?

– Az 1960-as évek elején Bagon is megkezdődött a
zeneoktatás a művelődési házban. A Magyar Opera -
ház  tól kijárt Bagra egy szintén fúvós zenész, Mihál -
kovics Tivadar, s annak a tanítványa lettem. Ő tanított
meg kottát olvasni, zenélni és a szolfézs világába is

bevezetett. A szolfézs egy olyan
tárgy volt, amely lehetővé tette a
zene jobb, könnyebb meg értését,
elem zését. Fejlesztette a hallásomat,
ritmusérzékemet.

Hetente egyszer, hétfőnként este
6-kor voltak az órák. Három évig
tanultam a zeneiskolában, amiről
bizonyítványt is kaptam. A bagi
zeneiskolában kiváló eredménnyel
végeztem.

– A Caraván zenekarban játszott
évekig. Hol és mikor voltak a
próbák? Milyen volt a kapcsolata a
zenésztársakkal?

– Nagyon jó volt a kapcsolat a
zenésztársakkal, hiszen mindannyi-
unkat a zene szeretete hozott közel
egymáshoz. Szorgalmasan gyako-
roltunk és minden héten tartottunk

bagi zenekarok
Egykori bagi zenészeket bemutató sorozatunk következő tagja Bagi
Sándor, aki hamarosan betölti 85. életévét. Fúvós hangszeren játszott
éveken keresztül és alapító tagként került be a Caraván zenekarba.
Szinte az egész életét kitöltötte a zene. 2017-ben tette le végleg a hang -
szerét. A keze alatt sok bagi és környékbeli fiatal megtanult zenélni.
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próbákat Balázs Gusztiéknál, később Tóth Péter bácsi
üzletében. Majd hétvégenként zenéltünk bálokban,
illetve esküvőkön, nagyobb családi rendezvényeken.

– A zenélés volt a fő foglalkozása? Mit csinált,
amikor nem muzsikált?

– Nagyon szerettem a zenélést, de nem ez volt a fő
foglalkozásom. Iskolai végzettségem alapján mintaké -
szí tő mester voltam. Fiatal koromban Budapesten dol-
goztam a Ganz Vagon- és Gépgyárban, mint minta ké -
szítő. Később a gödöllői gépgyárban, majd Aszódon is
dolgoztam, és innen mentem nyugdíjba. Tehát hétköz-
nap munka a gyárban, hétvégén zenélés. Szombaton
lagziban játszottam, vasárnap este bálban, és sokszor
előfordult, hogy hétfőn is volt még egy lagzink. Akko-
riban nem volt ez szokatlan, hogy hétköznap is tartot-
tak lakodalmat.

Mozgalmas napokat éltem, de a zene volt a minde -
nem. Egyszer összeszámoltam, hogy eddigi életem
során körülbelül 100 zenésszel zenéltem együtt. Sok
vendégmuzsikussal is felléptem. Egy évben volt 30-35
lagzi, plusz még a bálok, különböző ünnepi események,
majális, szüret, szilveszter, farsang, húsvét. Május 1-jén
zenével ébresztettük a falu lakóit. Stráfkocsival jártuk
körbe a települést a kora reggeli órákban, és a lakosok
zeneszóra ébredtek. Volt, hogy kijöttek az emberek, és
itallal, süteménnyel köszönték meg a zenét. Nagyon
szép élmény volt.

– A felesége hogyan viszonyult ahhoz, hogy Ön
hétvégenként távol volt? Voltak alkalmak, amikor
elkísérte Önt, illetve a zenekart?

Az előzőekben már említettem, hogy apósom is
szerette a zenét, ezért a feleségemnek ez természetes
volt. Bálokba vagy más egyéb zenei rendezvényekre
mindig elkísért. 

– Gondolom, hogy máig szívesen hallgat zenét.
Milyen zenét szeret?

A menő magyar tánczenét szeretem mind a mai
napig. Szinte „éjjel-nappal” hallgatom a rádióban, tévé -
ben.

– Mikor tette le végleg a hangszert? Mikor szólal-
tatta meg utoljára?

– Immár négy éve annak, hogy utoljára közönség
előtt játszottam. Itthon néha-néha kezembe veszem a
hangszeremet, de már az is régen volt. 

De Sanyi bácsit megihlették az emlékek, és minden
kérés nélkül felesége, Marika néni kihozta a szaxofont
a belső szobából. Sanyi bácsi kinyitotta a kis bőröndöt,
kezébe vett egy textil darabot, és elkezdte simogatni,
törölgetni a hangszerét, a jó öreg szaxofont. Ahogy
elnéztem, valójában nem is volt poros, hiszen zárt tok-
ban volt, és le volt takarva. De jó volt megérintenie
kedvenc tárgyát így hosszú idő után. Majd össze -
szerelte és megszólaltatta szaxofonját, elkezdett
játszani. Először lassan, döcögősen jöttek a hangok, de
később egyre biztosabban feltörtek a dallamok és min-
den hangnak megvolt a helye. 

„Akácos út, ha végig megyek rajtad én,
Eszembe jut egy régi szép regény:
Nyáreste volt, madár dalolt a fán, ….”

Majd a következő nóta, felesége örömére, a Fekete
szem éjszakája című dal volt. 

„Fekete szem éjszakája,
Hány csillag ragyog le rája.
Hány csillagból van a szemed Zsófikám?
Hogy az egész mennyországgal ragyogsz rám.”

Mi pedig könnyeinket visszatartva hallgattuk a
zenét. Igen, a szaxofon ismét megszólalt, mert meg akart
szólalni. És nemcsak a dallamok, hanem az emlé kek is
feltörtek. Marika néni féltő és óvó gondos kodással
segíti férjét. Milyen szép is az, amikor valakit annyira
szeretnek 62 év házasság után! Marika néni éveken
keresztül az önkormányzatnál dolgozott, mint anya -
könyvvezető, és nagyon sok fiatal párt adott össze.

Öröm és igazán megható érzés volt számomra, hogy
ott lehettem, hiszen gyerekként, nekem is vannak em -
lék képeim Sanyi bácsiról. Egy pillanatra visszare pül -
tünk a múltba, előtörtek az emlékek. Az esküvőjük nap -
ja, a közös bálok, hétköznapok.

Hálával és köszönettel tartozom Sanyi bácsinak és
feleségének, hogy beengedtek otthonukba, és részese
lehettem ennek a múltidéző eseménynek. Kívánok
további jó egészséget és még sok-sok szeretetben
eltöltött éveket.

Volterné Jamrik Éva
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A magyar egészségügy napjához kapcsolódóan 2021. július 7-én Bag
Nagyközség Önkormányzata állófogadásal egybekötött köszöntésre
hívta a bagi egészségügyi alapellátásban dolgozókat. Meghívást kap-
tak háziorvosok és asszisztenseik, a gyógyszerész, a védőnők, a fogor-
vos és asszisztense, az aszódi rendelőintézet és mentőszolgálat veze -
tője, illetve a tisztifőorvos. A meghívás célja kettős volt. Egyrészről az
önkormányzat fontosnak tartja, hogy a Bagon dolgozó egészségügyi
dolgozók személyesen is ismerjék egymást, így a jövőben könnyebben
tudják majd a munkájuk során keletkező feladatokat egymást segítve
megoldani. Másrészről Palya Zoltán polgármester úr és Voltené Jam-
rik Éva képviselő asszony, az önkormányzat egészségügyi, kulturális
és oktatási bizottságának elnöke köszönetet kívánt mondani az elmúlt
időszak megfeszített munkájáért. 

Palya Zoltán polgármester úr köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az
elmúlt időszak olyan különleges helyzetet hozott, amivel még az egész ség -
ügyben régóta dolgozók sem találkoztak. Köszönetet mondott, hogy ru -
gal masak voltak és kitartóan végezték munkájukat, hogy mindenki minél
előbb megkaphassa a megfelelő egészségügyi ellátást. 

Volterné Jamrik Éva képviselő asszony hozzátette, hogy ha baj van
az egészségünkkel, akkor a helyi ellátórendszer az első lépcsőfok,
tulajdonképpen a jelenlévők kaput nyitnak a megfelelő egészségügyi
ellá táshoz. Ő is megköszönte az áldozatos munkát, javuló körülmé -
nyeket, jó egészséget és kitartsát kívánt az egészségügyben dolgozók-
nak. Majd a hölgyek egy cserép virágot, az urak pedig egy különlege-
sen finom bort kaptak.

Sajnos – az egészségügy már csak ilyen – nem mindenki tudott a
meghívásnak eleget tenni. Akik nem voltak jelen azoknak a polgármester
úr és a képviselő asszony személyesen vitte el a szép virágot, illetve az
üveg bort köszönetképpen.  kr

„visszaadod a szemekbe 
a kristálycsillogást, a mosolyt…”

semmelweIs-nApI köszöntés Zöld Attila
SEMMELwEIS-NAPI KöSZöNTő
Túl mindenen, túl az
ünnepi beszédeken,
hogy épp ma született,
s mentett anyai életet,
hogy lett a mai nap az
ünneped, megpihen egy
pillanatra segítő kezed, és
szemed is picit elmereng,
engedve, hogy a bizonyosság
megerősödjön benned, mert
magadtól sem kérdezted, csak
tetted azt, amit érezted, hogy
tenned kell, nem várva
dicsérő beszédet, csak teszed
nap mint nap, és tenni fogod holnap is,
fáradságot nem kímélve, mert a
segítő jó-szó, az őszinte biztatás,
egy örökbe adott simogatás,
hogy segítek, s majd nem fáj,
hogy visszaadod a szemekbe
a kristálycsillogást, a mosolyt,
hozza az időtlen száguldást,
ekkor érzed, varázserdőben jársz,
és téged is varázslat vesz körül,
felejthetetlenül...

Túl mindenen, túl az
ünnepi beszédeken,
átsejlik egy hang, s
Te nyújtod kezed
csendesen...
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– Mi az, amit szívesen megoszt az olvasókkal önmagáról?
– Budapesten születtem, jelenleg Domonyban élek

felnőtt nagyfiammal. Az orvosi egyetemet 1986-ban a
SOTE-n végeztem. Ezt követően 8 évig dolgoztam Sal-
gótarjánban a megyei kórház gasztroenterológiai bel-
gyógyászatán. 1992-ben szereztem belgyógyászati szak -
orvosi vizsgámat, majd 1994 júniusától Domonyban
dolgozom mint háziorvos.

A mai napig jó döntésnek tartom, hogy a házi orvos -
lást választottam. Nagyon szeretem ezt a munkát, mert
ebben a munkakörben folyamatos, évekig tartó kapcsolat
alakulhat ki beteg és orvosa között. Közelebb kerülhetek
a betegeimhez, ezáltal jól megismerem őket, figyelemmel
tudom kísérni egészségi állapotukat. Segítek a betegségek
leküzdésében, egy kicsit életük részévé válok. Az odafi-
gyelés minden ember számára nagyon fontos és sok eset-
ben ez már fél gyógyulást jelent, mert ezáltal a páciensek
biztonságban érzik magukat és észlelik, érzik a törődést,
és ezért nagyon hálásak tudnak lenni.

Természetesen a házi orvoslás mellett folyamatosan
képeztem magam, így 1998-ban háziorvostan szakvizs-
gát tettem. Ez a háziorvosi teendők ellátásához szük-
séges szakvizsga tudásanyaga. A háziorvos nem szak -
képzettség nélküli általánosos orvos, aki nem special-
izálódott, hanem olyan orvos, aki az alapellátási felada-
tok ellátására szakosodott.  Hosszú évekig az aszódi
sürgősségi ügyeleten is dolgoztam.

Bagon 2020 novemberétől dolgozom mint helyet -
tesítő háziorvos. Szívesen dolgozok Bagon, mert megsze -
rettem az itt élő embereket a velük való foglalkozást.
Legfontosabb feladatom és egyben célom is a gyógyítás,
de más egyéb módon is próbálok az embereken segíteni,
hiszen erre tettem esküt. 

– Milyen feladatokat kellett ellátnia Covid idején?
– A járványügyi helyzet nem csak a kórházak

számára volt megterhelő, hanem a háziorvosok

munkája is nagyban megváltozott, megsokszorozó-
dott. A betegeket folya matosan kellett tájékoztatni a
járványügyi intézkedésekről, majd a Covid-betegek
gyógykezelése is komoly feladat volt úgy orvos, mint
beteg számára. Igen komoly logisztikai munkát
követelt a védőoltások beadásának megszervezése. A
feladat ezen részét Kati, az asszisztensem végezte,
illetve a hivatal is biztosított egy dolgozót, aki segítette
a telefonos egyeztetéseket. A védőoltások beadása,
adminisztrálása szintén nagy odafigyelést igényelt.

– Mi volt a legnagyobb kihívás, feladat ebben az
időszakban?

– Az egészség a legfőbb kincsünk, szoktuk mon-
dani, ezért valahol érthető volt, hogy az emberek fél-
tek az ismeretlen betegségtől, és emiatt türelmetlenek
voltak úgy egymással, mint az egészségügyi személy -
zettel szemben is. Természetesen mindent megtettünk
annak érdekében, hogy minden jól alakuljon. Aztán
nehézséget okozott minden egyéb háziorvosi
tevékenység. Gondolok itt a nem működő kórházi
osztályok és szakrendelések feladatainak részleges
ellátására, illetve a személyes találkozások minimali -
zására.

– Mennyivel könnyebb most és mit csinálnak
jelenleg?

– Jelenleg a helyzet kezd normalizálódni, a szakren-
delések beindultak. A nem sürgős háziorvosi ellátások
és műtétekre is sor kerülhet, aminek az elmaradása az
emberekben nagy frusztrációt okozott.

– Mit tanácsol a lakosok számára az elkövetkezendő
időszakra?

– A Covid-járvány pozitív hozadékának megőrzése,
saját egészségünk óvása, törődés embertársainkkal az
idős emberekkel.

az ElMÚlt MÁSFÉl ÉV ÓriÁSi KihíVÁSOK ElÉ ÁllítOtta 
az EgÉSzSÉgÜgYEt ÉS a hÁzi OrVOSlÁSt. 

ha MEgBEtEgSzÜNK a hÁziOrVOS az, aKit ElSŐKÉNt FElKErESÜNK.
Bag tElEpÜlÉSEN KÉt OrVOS iS EllÁtja a Falu BEtEgEit, 

SajNOS CSaK hElYEttESítŐKÉNt, 
DE NagYON hÁlÁSaK VagYuNK, hOgY KÖzSÉgÜNK laKÓi 

BiztONSÁgBaN ÉrEzhEtiK MaguKat, ha MEgBEtEgEDNEK. 
KÖSzÖNEtÜNKEt ÉS tiSztElEtÜNKEt ÚgY SzErEtNÉNK 
KiFEjEzNi, hOgY BEMutatjuK ŐKEt FaluNK laKÓiNaK.

akik értünk dolgoznak
dr. lénárd magdolna az i. sz orvosi rendelőben dolgozik  

mint Helyettesítő Háziorvos
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Az olvasók már közelebből megismerhették őt az
elmúlt év augusztusában megjelent Bagi Hírlapban
készült interjú által. Akkoriban Dr. Balatoni Gyöngyi
doktornőt köszöntöttük a Bagon töltött 40 éves házior-
vosi szolgálatáért. Ebből a cikkből szeretnék néhány
gondolatot beemelni, ismét feleleveníteni.

„A SOTE II. számú Sebészeti Klinikáján dolgoztam
és kaptam egy telefont, Dr. Balatoni Gyöngyi hívott,
hogy nem szeretnék-e vele asszisztensként dolgozni.
Mivel a klinikán napi 12-14 órát, néha többet is kellett
dolgoznom, és a gyermekem még óvodás volt, nem volt
kérdéses, hogy igent mondok. A telefonhívást májusban
kaptam, és június 1-jén már itt kezdtem. Az önkor-
mányzat beiskolázott, egy szakosítót még el kellett vé -
gez nem, bár már több szakasszisztensi végzettségem
volt. Majd munka mellett az akkoriban HÍD-ként em le -
getett képzést is elvégeztem, ami diplomás szak ápolói
végzettséget adott. Nem bántad meg? Hát egyáltalán
nem.” „Amikor bejövök a rendelőbe, és az asztalomon
vár egy köszönőlevél, akkor minden rosszkedvem, elcsi -
gázottságom elszáll.”(Könczöl Rita – szerk.)

– Hogyan élted meg az elmúlt hónapokat? Mi volt a
legnagyobb kihívás?

– Az elmúlt időszak mindannyiunk számára nagy
kihívás volt. Elsőként a megelőzésre kellett nagy

hangsúlyt fektetni, majd a betegeket folyamatosan tájé -
koztatni az épp aktuális helyzetről. Ez gyakorlatilag
folyamatos telefonálásból állt, próbáltam a betegeket
türelemre inteni és megnyugtatni, mivel mindenki félt
a fertőzéstől. Én minden nap 8-tól este 6-ig elérhető
voltam, és ez a betegeknek megnyugtató volt, hiszen
volt hova fordulni, ha tanácsra volt szükségük. 

Miután megérkeztek a várva várt vakcinák, meg
kellett szervezni az oltásokat, megfelelő oltópontokra
küldeni a betegeket, ami napi 4-5 óra telefonálás volt,
majd az adatokat továbbítani kellett a kormányhivatal
felé, természetesen munkaidő után. 

Aztán következett a rendelőben történő betegek
oltása, ami szinten óriási odafigyelést igényelt, hiszen a
krónikus, idős betegek oltása volt az elsődleges, majd
jött a fiatalabb krónikus korosztály a prioritások szem
előtt tartásával. Ez sem volt egyszerű, de negkönnyí tette
a dolgomat, hogy jól ismerem a betegeimet. Itt szeret -
ném megköszönni a hivatal segítségét, mert biztosított
egy állandó munkatársat, aki besegített a telefonos
egyeztetések lebonyolításába.

Örülök, hogy az oltás a mi körzetünkben sikeres
volt, kb. 850 ember oltását szerveztük meg. Ez csak
úgy sikerülhetett, hogy szuper csapatmunka folyt. 

Min  denki nek szép nyarat kívánok, vigyázzanak
magukra!

– Néhány gondolat magáról és munkájáról.
– Férjemmel, két gyermekemmel és apósommal

Püspökhatvanban lakom. Pályafutásomat a váci Já -
vorszky Ödön Kórház Neurológiai Osztályán kezdtem,
kislányom születése után TEVA-nál helyezkedtem el.
Amikor gyerekek nagyobbak lettek, ismét alkalmam nyílt
az orvoslással foglalkozni, így a családorvoslást választot-
tam, mivel tetszett, hogy a páciensekkel közelebbi kap -
csolatot, hosszabb távú gondozást lehet kialakítani.
Háziorvostan szakvizsgám 2014-es keltezésű, a házior-
voslás mellett üzemorvosként is dolgozom. 

Szeretek kirándulni, új helyeket felfedezni. Van egy
vizslánk, ő is szívesen csatlakozik programjainkhoz.
Szeretem a színházat és a zenét is.

Állandó munkahelyem Galgahévíz, ha nem is ott
lakom, mégis második otthonom. Nagyon szeretem az
ott lakó embereket is. Bagon helyettes háziorvosként
2019 májusában kezdtem dolgozni. Kicsit tartottam
tőle, hiszen kisgyerekek is a praxis betegei, de végül ez
lett a munkám egyik legszebb része. Az első perctől
kezdve nagy segítséget jelentett Koleszáné Ilonka, aki
szeretettel fogadott. Mind a szakmát, mind a betegeket

jól ismerte, és segítségével könnyű volt beilleszkedni.
Balatoni doktornő után az iskolaorvosi feladatokat is
megörököltem. A védőnő kolléganővel új területet
fedeztem fel: az iskolát. Gyerekek egészségi állapotá-
nak felmérése, kötelező védőoltások beadása volt a
feladatunk. Sajnos Covid ebbe is beleszólt.

– Mi volt a feladatuk Covid idején?
A személyes találkozásokat a legszükségesebbekre kel -

lett korlátozni. Ez nemcsak az iskolai feladatokat érin -
tette, hanem a betegekkel való kapcsolattartást is alap-
jaiban változtatta meg. 

Telefonos konzultációk szá ma többszörösére nőtt.
Sokszor nemcsak a fizikális pana szok, hanem a lelki
problémák is megoldásra vártak. Az új helyzet, az új
veszélyforrás fiatalt és időst is megérintett. Igyekeztünk
megnyugtatást nyújtani ebben a számunkra is ismeretlen
helyzetben. Aggódtunk a telepi részen lakók miatt,
hiszen közöttük jóval szorosabb a fizikai kapcsolat. Sok
kisgyermekes család napi szinten közeli kontaktusban él,
közöttük nehezebb a távolságot tartani, a karantén
fogalma nem ismert számukra.

katona zoltánné, kati 
az i. sz orvosi rendelő asszisztense, immár 26 éve

dr. takács beatrix a 2. sz orvosi rendelőben dolgozik, 
mint Helyettes Háziorvos

közösség – egészségügy 20
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– Örülök, hogy említi a telepi emberek gondozását
is. Itt szeretném köszönetemet kifejezni, mint képviselő,
hogy ez év márciusában felvállalta és segített abban,
hogy a telepen élők megbetegedése során megszervezte
a tesztelésben való részvételt, függetlenül attól, hogy
kihez tartozott az adott beteg. 

Ez természetes volt részemről, hiszen ez a fela -
datom. De ebben az esetben ki kell emelni a BAGázs
civil szer ve zetet, akik folyamatos kapcsolattartás révén
szer vez ték, koordinálták ezt. Az új év elhozta a sokak
által várt oltást is. Eleinte az emberek érthető türel-
metlenségével kellett megküzdenünk. Természetesen a
legtöbben, minél előbb akart részesülni a védettséget
nyújtó vakcinából. Betegeink nek meg kellett mag-
yaráznunk, hogy a lista hosszú, és sokan járnak
hasonló cipőben. Igyekeztünk mindenkit minél előbb
védelemben részesíteni. Ennek nemcsak a betegekkel
kapcsolatos része, hanem az adminisztrációs terhek is
új feladatok elé állítottak bennünket. Párhu zamosan
kellett a rendelésnek és az oltópontnak is lehetőség
szerint zökkenőmentesen működnie. Az oltás a beteg
számára néhány perc volt, de mind előtte, mind utána
sok háttérfeladatot igényelt, amiben Ilonka na gyon
precíz munkát végzett. Amikor a „gyorsan oltást
akarók” megkapták a vakcinát, újabb feladat érkezett.
Akik hezitáltak, akik konkrét elképzelésekkel felké -
szülve kérték az oltást, nekik is próbáltunk segíteni.
Igyekeztünk legjobb tudásunk szerint információt

nyújtani a vakcinák és esetleges mellékhatásaival kap -
csolatban feltett kérdésekre.

– Covid idején kaptak-e plusz segítséget a házior vo -
sok? Kitől és mit?

A legtöbb segítséget az Aszódi Járási Hivatalban dol-
gozó kolléganőktől kaptuk. Az oltóanyagok ren de lőbe
szállítását is időre teljesítették. Megkeresésünkre a bagi
önkormányzat, amikor szükséges volt, kisbusszal szállí-
totta budapesti, ill. veresegyházi oltópont ra azon pácien -
seket, akiknek ez gondot jelentett. A falu lehetőséget ka -
pott egy oltóbusz fogadására. Az oltóbuszon akkor még
teljesen új oltóanyag oltására adódott lehetőség, így a
betegek bizalmát is meg kellett nyerni az ismeretlen iránt.

– Mennyivel könnyebb most a helyzet és mit csinál-
nak jelenleg?

– Jelenleg a második oltások beadása folyik, emellett
a járvány komolyabb időszakában elmaradt szak ren -
delői, kórházi vizsgálatok szervezése is nagy kihívás.

– Milyen tanácsokat adna a bagi a lakosok számára
az elkövetkezendő időszakra?

A csatát megnyertük – egyelőre –, de a háborút még
nem. Ezt a találó mondatot nem én fogalmaztam meg,
de nagyon igaznak érzem. Az óvatosságot ne feledjük,
és aki eddig habozott kérje a vakcinát nemcsak saját,
hanem mindannyiunk érdekében.

– Kérem, hogy néhány mondat erejéig meséljen
magáról!

– Kolesza Istvánné, Ilonka vagyok. Végzettségemet
tekintve nővér. Férjemmel Galgahévízen lakom. Szom-
szédunkban lakik az édesanyám és a húgom a családjával.
Ez nagyon jó így. Két gyermekem már önálló családi életet
élnek Budapest vonzáskörzetében A lányom a Külügy -
minisztériumban a fiam a Wizzairnél dolgozik. Kö  zösen
már 4 fiú unokával ajándékoztak meg. 1989. január 1-jé -
től dolgozom Bagon, mint asszisztens, akkoriban Dr. Per-
jési György mellett kezdtem. Az évek mú lá sával megtan-
uljuk, tudatosul bennünk, hogy ez a munkakör maximális
alázatosságot, szolgálatot kíván. Ahogy ezt a NAGY
ELŐD mondta: „A betegnek mindig igaza van”. 

Az életem aktív korszakában eredeti szakmámmal
párhuzamosan dekoratőrként, virágkötőként dolgoz-
tam. Az ehhez szükséges szakvizsgát letettem. Igazán
szívesen emlékszem erre az időszakra. Mivel paraszti
gyökereket nehéz kiírtani, ezért a hobbim a kerthez
kötődik. Szeretem a virágokat, fákat, a napfényt.

– Ön hogyan élte meg a Covid 19 alatti munka
nehézségeit, kihívásait?

– Új időszámítás indult az egészségügyben, új kihívá-
sokkal feladatokkal, szolgálatokkal. Az oltások szer ve -
zése lebonyolítása volt az én feladatom, illetve a meg-

növekedett adminisz tráció elvégzése. A beoltottak
szoros nyomon követése. A betegek pszichés vezetése,
gon dozása. Segítséget gyakran a betegektől kaptunk
azzal, hogy megértőek voltak, illetve az Aszódi Járási
Hivatalban dolgozók rugalmassága segítőkészsége
nélkül nehéz lett volna precízen naprakésznek lenni.

Jelenleg az elmaradt oltások megszervezése, admi -
nisztrálása, rendezése, ellenőrzése folyik. Valójában
még nem lett könnyebb, mivel beindultak a szak ren -
delések, műtétek és ezek körüli adminisztráció bőven
ad feladatot.

– Mit tanácsol a betegeknek?
– Pihenjenek, nehéz időszak volt ez mindenkinek!

Vigyázzanak magukra, élvezzék a nyarat és továbbra is
tartsák be a higiéniás szabályokat!

– Köszönöm a beszélgetést, és hogy lehetőséget adtak
arra, hogy nem csak munkájukat, hanem Önöket is
közelebbről megismerhettük.

A fAlu Vezetése és lAkÓI neVében, ezúton
szeretném köszönetemet kIfejeznI mIndkét
házIorVosnAk és AsszIsztensének, hogy ebben A
nehéz IdőszAkben áldozAtos munkájukkAl bIz-
tosították településünk betegellátását.

Volterné Jamrik Éva

kolesza istvánné, ilonka a 2. sz orvosi rendelő asszisztense 
már Hosszú évek Óta
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elkészítése:
a babot ízesítve
megfőzzük, összetörjük.
a felszeletelt
hagymából, paprikából,
paradicsomból, és
darált húsból, só és
fűszerpaprika hoz-
záadásával kevés olajon
lecsót készítünk. Végül
rápakoljuk a törtbab
tetejére. tálaláskor
mindenki ízlés szerint
szaggathat belőle.

legjobb a lecsÓ
„lecsÓ az, amit a készítője 
annak szán.”

lecsÓs bAb
hozzávalók:
l  20-30 dkg vörösbab
l  2 paradicsom
l  3 paprika
l  2 vöröshagyma
l  30 dkg darált hús
l  só, bors
l  pirospaprika
l  babérlevél
l  olaj

a lecsó kiváló könnyű nyári étel, legtöbbeknek a
kertjé ben megteremnek a hozzávalók, illetve
könnyen beszerezhetők nyár idején. igazából
valamennyien másként készítjük, de az biztos,
hogy van benne benne paprika, paradicsom,
hagyma… meg egy csomó minden más. 
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a bagi tc utánpótlás 

6-19 éVes korIg VárjA A
focIznI szerető fIAtAlokAt.

érdeklődni simó lászló edzőnél lehet 
a 30/5904-606-os telefonszámon.

a bagi csaPaté a bronzérem!

a bagi tc u19-es csapata a Pest megye ii. utánpótlás bajnokságán bronzérmet szerzett. 
a csapatnak, edzőiknek: simó lászlónak és széplaki bélának gratulálunk a sikerhez.

felhíVás
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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
óráig.
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.
tel.: 06-70-370-3104.
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, 06-20-566-6548
elérhető: Kedd 9–15. csütörtök
10–14 óráig. 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 Evelin,
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: titkarsag@bag-arany.hu 
Web: http://bagiiskola.edu.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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