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A TArTAlOmBól

Dohánytörvény
Január�1-jétől�szigorodott�a�nem�do�-
�hányzók� védelméről� és� a� dohány�-
ter�mékek�fogyasztásának,�forgalma�-
zásának�szabályairól�szóló�1999.�évi
Xlii.�törvény / 3. oldal

édes perec, cukros alma 
Tavaly,�még�karácsony�előtt,�de�cem�-
ber�18-án�az�Arany�Já�nos�ál�ta�lá�nos
is�ko�la�„né�me�te�se�i�"�Bécs�ben�tet�tek
egy�szép,�té�li�ki�rán�du�lást.��

/ 5. oldal

marika óvó néni
„A�gye�rek�örö�mét�lát�va�ben�nem�is�hi�-
he�tet�len�bol�dog�ság�ke�let�ke�zett,�hogy
őt�is�el�tud�tam�jut�tat�ni�er�re�a�szint�re.
ezekért�a�pil�la�na�tok,�ér�de�mes�pe�da�-
gó�gus�nak�len�ni”.�/ 6–7. oldal

Tóth Gá bor or szág gyű lé si kép vi se lő, Bag pol gár mes te re
le vél ben for dult Or bán vik tor mi nisz ter el nök höz, hogy Aszód
vá ros köz pont tal Galga men te is mét vissza kap has sa tör té -
nel mi já rá si szék hely ét. A le ve let, a rá ka pott vá laszt és
Obreczán Fe renc or szág gyű lé si kép vi se lő az üggyel kap cso -
la tos le ve lét alább kö zöl jük.

TóTh Gá bor or száG Gyű lé si kép vi se lő, 
baG pol Gár mes Ter ének le ve le

Tisz telt mi nisz ter el nök Úr!
nem�ké�szül�tem�po�li�ti�kai�pá�lyá�ra,�csu�pán�„dub�lőr�-
�ként”�ug�rot�tam�be�dr.�sző�ke�Pál he�lyé�re�az�őt�ért
csa�lá�di�tra�gé�dia�mi�att� (szü�lei�el�vesz�té�se�1�hó�na�pon
be�lül)� az� 1998-as� or�szág�gyű�lé�si� vá�lasz�tá�sok�ra,� amit
ak�kor�si�ke�re�sen�meg�nyer�tünk,�és�még�hár�mat�egy�-
más�után.

Az�óta�igyek�szem�leg�jobb�tu�dá�som�mal�és
tisz�tes�ség�gel� szol�gál�ni� a� pol�gá�ri� ol�dalt.
Fél�úton,� a� kö�vet�ke�ző� or�szág�gyű�lé�si� vá�-
lasz�tá�sok�ra� va�ló� fel�ké�szü�lés�kor� je�lez�tem,
hogy�a�kö�vet�ke�ző�or�szág�gyű�lé�si�vá�lasz�tá�so�-
kon�már�nem�kí�vá�nok�kép�vi�se�lő�ként� in�dul�ni,
ez�zel� is� se�gít�ve� a� par�la�ment� át�ala�kí�tá�sá�nak
kon�cep�ci�ó�ját.� Mint� szá�mom�ra� is�mert�té� vált,
Pest�me�gye�5.�szá�mú�vá�lasz�tó�ke�rü�le�te�–�Aszód
tér�sé�ge�–�mint�önál�ló�vá�lasz�tó�ke�rü�let�a�to�váb��biak�-
ban�meg�szű�nik.

sok�ap�ró�kö�zös�si�kert�mond�ha�tunk�ma�gun�ké�nak�az
el�múlt�12�év�ben,�amely�a�pol�gá�ri�ol�dal�és�sze�rény�sze�-
mé�lyem�kö�zös�mun�ká�já�nak�tud�ha�tó�be.�ko�moly�gond�nak
lá�tom�vi�szont�a�je�len�le�gi�köz�igaz�ga�tá�si�rend�szer�át�ala�-
kí�tá�sá�val�kap�cso�lat�ban�ki�ala�kul�ni�lát�szó�hely�ze�tet.

Önál�ló�föld�raj�zi�egy�ség�nek�te�kint�he�tő�galga-völ�gye,
ahol�svá�bok,�szlo�vá�kok,�ru�szi�nok,�ma�gyar-és�oláh�ci�gá�-
nyok�él�nek�a�ma�gyar�ság�gal� együtt� több� száz�év� óta� egy
élet�kö�zös�ség�ben.�Mint�egy�16� te�le�pü�lés,� több�mint�40�ezer

em�ber�to�váb�bi�éle�tét,�min�den�nap�jait�nagy�mér�ték�ben�be�fo�lyá�-
sol�ni�fog�ja�az�új�já�rá�si�rend�szer�ki�ala�ku�lá�sa.

Mint�önál�ló�vá�lasz�tó�ke�rü�let�meg�szű�nik,�a�já�rás�szét�for�gá�-
csolt�tá�vá�lik,�ez�a�fen�ti�e�ken�túl�ko�moly�po�li�ti�kai�de�val�vá�ló�dást
je�lent� a� tér�ség�nek.� A� köz�le�ke�dé�si� struk�tú�ra� és� min�den
más�in�do�kolt�tá�te�szi,�hogy�a�galga-völgye�to�vább�ra�is�szo�ros
egy�ség�ma�rad�jon.��������������������������������� (folytatás�a�2.�oldalon)

Já�rá�si�székhely�legyen�Aszód

PesT meGye TervezeTT JárásAi
Terület 6 390,7km2

Népesség: 1 235 308 fő
Járások száma: 15 db. 
Települések száma: 187 db.

Gödöllő

Aszód
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Akár�sze�mé�lyes�szé�gye�nem�nek�is�te�kint�he�tem,�hogy�négy
egyé�ni�man�dá�tum�meg�szer�zé�sét�kö�ve�tő�en�úgy�kell�tá�voz�nom
a�po�li�ti�kai�él�vo�nal�ból,�hogy�vá�lasz�tó�ke�rü�le�tem�meg�szű�nik,�és
a�galga-völ�gye�szét�da�ra�bol�va,�több�vá�ros�(gö�döl�lő,�Ve�res�egy�-
ház,�Vác)�hát�só�ud�va�rá�vá�deg�ra�dá�ló�dik.�A�gö�döl�lői,�vá�ci�já�rá�si
szék�hely�meg�kö�ze�lí�té�se�ko�moly�anya�gi�és�köz�le�ke�dé�si�ne�héz�-
sé�get�je�lent�het�a�tér�ség�la�kó�i�nak.

Tisz�te�let�tel�ké�rem�a�Mi�nisz�ter�el�nök�Urat,�sze�mé�lyes�érin�-
tett�sé�gem�okán�is,�hogy�Aszód�vá�ros�köz�pont�tal�a�galga�men�-
te� 46� év� után� is�mét� vissza�kap�has�sa� sa�ját� tör�té�nel�mi� já�rá�si
szék�hely�ét.� Úgy� gon�do�lom,� hogy� a� kö�vet�ke�ző� or�szág�gyű�lé�si
vá�lasz�tá�so�kon� na�gyon� ko�moly� stra�té�gi�ai� szem�pont� le�het� a
fen�ti�ek�po�zi�tív�el�bí�rá�lá�sa.�

Tóth�gá�bor�or�szág�gyű�lé�si�kép�vi�se�lő,�
Bag�pol�gár�mes�te�re

obreczán Fe renc or száG Gyű lé si kép vi se lő le ve le

Tisz telt mi nisz ter el nök Úr!
Versegen�szü�le�tett�és�Versegen�élő�or�szág�gyű�lé�si�kép�vi�se�lő�-
ként�tá�mo�ga�tom�Tóth�gá�bor or�szág�gyű�lé�si�kép�vi�se�lő�kez�de�-
mé�nye�zé�sét,�hogy�a�galga�men�te�Aszód�köz�pont�tal�is�mét�já�-
rá�si�szék�hely�le�gyen.

el�ső� íz�ben�a� tör�vény�hat�sá�gok�ról�szó�ló�1886.�évi�XXi.� tör�-
vény�cikk� ír�ta�elő,�hogy�a� já�rá�sok�nak�ál�lan�dó�szék�he�lye�kell,
hogy�le�gyen.�A�vár�me�gye�já�rá�sai�1898-ig�meg�őriz�ték�tör�té�nel�-
mi�leg� ki�ala�kult� el�ne�ve�zé�se�i�ket,� ak�kor�tól� kezd�ve� azon�ban
szék�hely�ük� ne�vét� vet�ték� fel.� Az� 1910-es� évek� ele�jén� Pest-
Pilis-solt-kiskun� vár�me�gye� já�rá�si� be�osz�tá�sát� je�len�tő�sen
meg�vál�toz�tat�ták�Bu�da�pest�kör�nyé�kén,�ugyan�is�1910-re�a�fő�vá�-
ros�von�zás�kör�ze�té�nek�gyors�né�pes�ség�nö�ve�ke�dé�se�mi�att�több

já�rás�né�pes�sé�ge,�így�a�gö�döl�lő�ié�is,�meg�kö�ze�lí�tet�te�a�száz�ezer
főt.�ezért�ke�rült�sor�az�Aszó�di�já�rás�meg�szer�ve�zé�sé�re�1911�és
1913�kö�zött.�A�gö�döl�lői�já�rás�észak�ke�le�ti�ré�szé�ből�ki�ala�kí�tott
új�já�rás�szék�he�lyé�ül�Aszódot�vá�lasz�tot�ták.�Az�egy�ko�ri�me�ző�vá�-
ros�a�kör�nye�ző�te�le�pü�lé�sek�ha�gyo�má�nyos�ke�res�ke�del�mi�köz�-
pont�ja�volt,�emel�lett�vas�úti�és�köz�úti�cso�mó�pont�tá�is�vált�a�20.
szá�zad�ele�jé�re.

1965�vé�gén�gö�döl�lőt�vá�ros�sá�nyil�vá�ní�tot�ták,�ki�vált�a�gö�döl�-
lői�já�rás�ból,�így�an�nak�né�pes�sé�ge�je�len�tő�sen�csök�kent.�A�vá�-
ros�sá�nyil�vá�ní�tás�azt�is�je�len�tet�te,�hogy�a�Pest�me�gyei�ta�nács
irá�nyí�tá�sa� alá� ren�del�ték.� en�nek� kö�vet�kez�mé�nye�ként� ke�rült
sor�az�Aszó�di�já�rás�meg�szün�te�té�sé�re.

kér�jük� kez�de�mé�nye�zé�sünk� tá�mo�ga�tá�sát,� hogy� a� galga-
völ�gye�tör�té�nel�mi�leg�ki�ala�kult�egy�sé�ge�a�já�rá�sok�ki�ala�kí�tá�sá�-
nak�ered�mé�nye�ként�hely�re�áll�jon.

Oberczán�Fe�renc�
or�szág�gyű�lé�si�kép�vi�se�lő

a mi nisz Ter el nök séG vá lasz le ve le

Tisz telt Pol gár mes ter Úr!
Or�bán�Vik�tor mi�nisz�ter�el�nök�úr�nak�írt�le�ve�lét,�amely�ben�ké�ri,
a�galga�men�te�és�Aszód�vá�ros�is�mét�vissza�kap�has�sa�sa�ját�tör�-
té�nel�mi�já�rá�si�szék�hely�ét,�kö�szö�net�tel�meg�kap�tuk.

Tá�jé�koz�ta�tom�Önt�ar�ról,�hogy�a�meg�ke�re�sés�tar�tal�má�ra�va�ló
te�kin�tet�tel�le�ve�lét�il�le�té�kes�ség�ből�to�váb�bí�tot�tuk�a�köz�igaz�ga�tá�si
és�igaz�ság�ügyi�Mi�nisz�té�ri�um�hoz,�navracsiscs�Ti�bor mi�nisz�ter�el�-
nök-he�lyet�tes�úr�hoz,�va�la�mint�sza�bó�eri�ka ál�lam�tit�kár�asszony�-
hoz.�ké�rem,�a�to�váb�bi�ak�ban�for�dul�jon�hoz�zá�juk�bi�za�lom�mal.

Bali�gabrielle�
tit�kár�ság�ve�ze�tő

2012. ja nu ár 18-án tar tot ta idei el ső ülé sét az
Aszó di Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak Több cé lú
Tár su lá sa Ta ná csa. 

A�Tár�su�lá�si�Ta�nács�el�fo�gad�ta�a�2012.�évi�i.�fél�éves�mun�-
ka�prog�ram�ját.�

A� fél�év� fo�lya�mán�sor�ke�rül�a�költ�ség�ve�tés�meg�tár�-
gya�lá�sá�ra� és� el�fo�ga�dá�sá�ra,� az� elő�ző� évi� gaz�dál�ko�dás
ér�té�ke�lé�sé�re,� a� 2011-es� kö�zös� fel�adat-el�lá�tás� ke�re�té�-
ben�vég�zett�te�vé�keny�ség�ről�be�szá�mo�lók�fog�nak�el�han�-
goz�ni,�és�az�év�so�rán�ha�tály�ba�lé�pő�jog�sza�bály�vál�to�zá�-
sok�nak�meg�fe�le�lő�en�a�kü�lön�bö�ző�fel�ada�to�kat,�meg�ál�la�-
po�dá�so�kat� és� sza�bály�za�to�kat� is� felül� fog�ja� vizs�gál�ni� a
Ta�nács.

ezt�kö�ve�tő�en�a�Ta�nács�el�fo�gad�ta�a�bel�ső�el�len�őr�zé�si
fel�adat�2011.�évi�el�lá�tá�sá�ról�szó�ló�be�szá�mo�lót.�A�fel�adat-
el�lá�tás�ban�részt�ve�vő�8�ön�kor�mány�zat�nál�és�költ�ség�ve�-
té�si�szer�ve�ik�nél��230�el�len�őr�zé�si�na�pon�ös��sze�sen�24�el�-
len�őr�zést�vé�gez�tek�a�bel�ső�el�len�őrök.�

A� Tár�su�lá�si� Ta�nács� 2012-ben� – ha�son�ló�an� a� ta�va�lyi
év�hez�– a�bel�ső�el�len�őr�zé�si�fel�ada�tot�csak�nor�ma�tív�tá�-
mo�ga�tás� igény�be�vé�te�lé�vel,� kü�lön� ön�kor�mány�za�ti� for�rás
nél�kül�ter�ve�zi.�Aszód�2012.�ja�nu�ár�1-jé�től�csat�la�ko�zott�a
fel�adat-el�lá�tás�hoz.

A�2011�ok�tó�be�ré�ben�el�fo�ga�dott�2012.�évi�fel�adat-el�-
lá�tá�si� terv�re�épül�ve�a�Ta�nács�el�fo�gad�ta�a�kö�zös� fel�-
adat-el�lá�tás�hoz�szük�sé�ges�in�téz�ke�dé�se�ket.�Az� idei�év�re
vo�nat�ko�zó�kö�zös�fel�adat-el�lá�tás�jog�sze�rű�szer�ve�zé�se,�az
ál�la�mi�nor�ma�tív�tá�mo�ga�tá�sok�igény�lé�si�fel�tét�ele�i�nek�va�-
ló�meg�fe�le�lés� ér�de�ké�ben�ha�tár�idő�ket� ha�tá�ro�zott�meg�a
Tár�su�lá�si�Ta�nács�az�in�téz�mény�fenn�tar�tó�tár�su�lá�sok�ra,�a
pe�da�gó�gi�ai�szak�mai�szol�gál�ta�tá�sok�fel�adat�ra,�a�mun�ka-
és�tűz�vé�del�mi�fel�ada�tok�ra,�va�la�mint�a�bel�ső�el�len�őr�zé�si
fel�adat�ra.

A� Ta�nács� ülé�se�i�nek� te�le�ví�zi�ós� fel�vé�te�le� 2012-ben� is
lát�ha�tó� lesz� a� galga� te�le�ví�zi�ó�val� kö�tött� meg�ál�la�po�dás
alap�ján.�

Vé�ge�ze�tül� a� kis�tér�ség� pol�gár�mes�te�rei� tá�jé�koz�ta�tót
hall�gat�tak�meg�a�Tár�su�lás�2012.� ja�nu�ár�10-én� fenn�ál�ló
kö�ve�te�lé�se�i�ről,�va�la�mint�ál�lást�fog�lal�tak�a�2012.�évi�kis�-
tér�sé�gi�nő�nap�meg�ren�de�zé�sé�nek�le�he�tő�sé�gé�ről.

A�Tár�su�lá�si�Ta�nács�ülé�se�i�ről,�a�kis�tér�ség�ben�zaj�ló�ak�-
tu�á�lis�ese�mé�nyek�ről�és�pá�lyá�za�ti�le�he�tő�sé�gek�ről�bő�veb�-
ben� az� Aszó�di� kis�tér�ség� Ön�kor�mány�za�ta�i�nak� Több�cé�lú
Tár�su�lá�sa�hon�lap�ján�ol�vas�hat�nak�(www.aszodikisterseg.hu).

dr.�kó�rós�Tí�mea
kis�tér�sé�gi�re�fe�rens

A Több cé lú Tár su lás TA ná csA jA nu ár 18-i ülé sé rŐl
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Teljes dohányzási tilalom:
1.�köz�ok�ta�tá�si�intézményben1�(pl.�óvo�da,�ál�ta�lá�nos�is�ko�la�és�kö�zép�is�ko�la),
és�a�be�já�ra�tá�tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�vol�sá�gon�be�lül,

2.� gyer�mek�jó�lé�ti,� gyer�mek�vé�del�mi� in�téz�mény�ben� (pl.� böl�cső�de),� és� a
be�já�ra�tá�tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�vol�sá�gon�be�lül,�(pl.�óvo�da,�ál�ta�lá�nos�is�ko�-
la�és�kö�zép�is�ko�la),�és�a�be�já�ra�tá�tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�vol�sá�gon�be�lül,�

3.�egész�ség�ügyi�szol�gál�ta�tó�nál�(pl.�kór�ház,�ren�de�lő)�és�ahol�eü.�szol�gál�-
ta�tást��is��nyúj�ta�nak�füg�get�le�nül��az�in�téz�mény�ren�del�te�té�sé�től,�és�a�be�já�ra�tá�-
tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�vol�sá�gon�be�lül,�il�let�ve�a�do�hány�zó�hely�az�in�téz�mény
te�rü�le�tén�kí�vül�úgy�je�löl�he�tő�ki,�ha�az�egész�ség�ügyi�szol�gál�ta�tást�igény�be�ve�-
vők�szo�ká�sos�vagy�szük�ség�sze�rű�út�vo�na�lá�tól�meg�fe�le�lő�en�el�kü�lö�nül,

4.�he�lyi�köz�for�ga�lom�ban�köz�le�ke�dő�kö�zös�sé�gi�köz�le�ke�dé�si�esz�kö�zön,
he�lyi�ér�de�kű� vas�úton,�me�net�rend� alap�ján�bel�föl�di� hely�kö�zi� köz�for�ga�lom�-
ban�köz�le�ke�dő�au�tó�bu�szon,�va�la�mint�me�net�rend�sze�rint�köz�le�ke�dő�sze�-
mély�szál�lí�tó�vo�na�ton�(pl.�héV,�BkV,�Vo�lán�és�MáV�já�ra�tok),�

5.�mun�ka�hely�zárt�lég�te�rű�he�lyi�sé�ge�i�ben,�
6.�köz�for�gal�mú�intézmény�zárt�lég�te�rű�he�lyi�sé�ge�i�ben�(füg�get�le�nül�at�-

tól,�hogy�a�be�lé�pés�eset�leg�fel�té�tel�hez�kö�tött,�pl.�zárt�kö�rű�ren�dez�vény)�és
a�be�já�ra�tá�tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�vol�sá�gon�be�lül

7.�köz�te�rü�le�ti�ját�szó�te�re�ken,�to�váb�bá�a�ját�szó�te�rek�kül�ső�ha�tár�vo�na�lá�-
tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�vol�sá�gon�be�lül,�zárt�lég�te�rű�he�lyi�sé�ge�i�ben�(füg�-
get�le�nül�at�tól,�hogy�a�be�lé�pés�eset�leg�fel�té�tel�hez�kö�tött,�pl.�zárt�kö�rű�ren�-
dez�vény)�és�a�be�já�ra�tá�tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�vol�sá�gon�be�lül.

8.� a� köz�for�gal�mú� vas�úti� lé�te�sít�mé�nyek� és� pá�lya� tar�to�zé�ka�i�nak� sze�-
mély�for�ga�lom�szá�má�ra�meg�nyi�tott�te�rü�le�te�in,�meg�ál�ló�ban,�vá�ra�ko�zó�he�lyen,
il�le�tő�leg�he�lyi�ség�ben,�va�la�mint�nyílt�lég�te�rű�meg�ál�ló,�vá�ra�ko�zó�hely�ese�tén
an�nak�kül�ső�ha�tár�vo�na�lá�tól�szá�mí�tott�5��mé�te�res�tá�vol�sá�gon�be�lül�(ha�a
te�rü�let�kül�ső�ha�tár�vo�na�la�nem�ál�la�pít�ha�tó�meg�egy�ér�tel�mű�en,�ak�kor�ki�je�-
lö�lő�táb�lá�tól�vagy�más�jel�zés�től�szá�mí�tott�5�mé�te�res�su�ga�rú�kör�nek�meg�-
fe�le�lő�kör�zet�ben�ti�los�do�há�nyoz�ni),

9.�köz�te�rü�let�nek�mi�nő�sü�lő,�a�gya�lo�gos�for�ga�lom�szá�má�ra�nyit�va�ál�ló�alul�-
já�rók�ban�és�egyéb,�zárt�lég�te�rű�köz�for�gal�mú�köz�le�ke�dő�össze�kö�tő�te�rek�ben.�

Csak ki je lölt he lyen meg en ge dett a do hány zás:
A)�nyílt�lég�tér�ben�ki�je�lölt�do�hány�zó�he�lyen:

1.�köz�for�gal�mú�in�téz�mény�te�rü�le�tén�(pl.�ud�var),
2.�mun�ka�he�lyen�(pl.�ud�var),�
B)�zárt�lég�tér�ben�ki�je�lölt�do�hány�zó�he�lyen:
1.�bün�te�tés-vég�re�haj�tá�si�in�téz�mé�nyek�ben�a�fogvatartottak�-�köz�tük�a

kó�ros�el�me�ál�la�po�tú�ak�szá�má�ra,
2.�pszi�chi�át�ri�ai�in�té�zet�ben�a�pszi�chi�át�ri�ai�be�te�gek�szá�má�ra,�
3.�a�már�mű�kö�dő�szi�var�szo�bák�ban,
4.�zárt�té�ri��mun�ka�he�lyen,�ahol�a�mun�ka�he�lyi�klí�ma�a�kü�lön�jog�sza�bály�-

ban�meg�ha�tá�ro�zott�kor�ri�gált�ef�fek�tív�hő�mér�sék�let�a�24°C-ot�meg�ha�lad�ja.�

Ki je lö lés nél kül is meg en ge dett a do hány zás:
1.�a�do�hány�ter�mék�ke�res�ke�del�mi�be�mu�ta�tó�ja�cél�já�ból�lét�re�jött�ren�dez�vé�nyen,

2.�szál�lás�szol�gál�ta�tást�nyúj�tó�in�téz�mé�nyek�ki�fe�je�zet�ten�do�hány�zó�ként
ki�adott� és� ek�ként� meg�je�lölt,� zárt� lég�te�rű� szo�bá�i�ban,� fel�té�ve,� hogy� más
ren�del�ke�zés�vagy�tűz�vé�del�mi�elő�írás�egyéb�ként�nem�tilt�ja.

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató dön té sé től füg gő en:
1.�he�lyi�ön�kor�mány�zat�ren�de�le�té�ben�köz�te�rü�le�tet�nem�do�hány�zó�köz�te�rü�-
let�nek�nyil�vá�nít�hat.

2.�Ma�gán�for�ga�lom�ban�köz�le�ke�dő�kö�zös�sé�gi�köz�le�ke�dé�si�esz�kö�zön�(pl.
ta�xi,�bé�relt�busz)�a�do�hány�zó�hely�ki�je�lö�lé�sé�ről�az�üzem�ben�tar�tó�dönt.�

3.� szó�ra�koz�ta�tó,� ven�dég�lá�tó� szol�gál�ta�tást� nyúj�tó� köz�for�gal�mú� in�téz�-
mény� üze�mel�te�tő�je� az� in�téz�ményt� nem�do�hány�zó� in�téz�ménnyé� nyil�vá�nít�-
hat�ja.�eb�ben�az�eset�ben�do�hány�zó�he�lyet�nyílt�lég�tér�ben�sem�kell�ki�je�löl�ni.

4.�A�mun�kál�ta�tó�a�mun�ka�he�lyet�nem�do�hány�zó�mun�ka�hellyé�nyil�vá�nít�-
hat�ja.�eb�ben�az�eset�ben�a�mun�ka�vál�la�lók�az� in�téz�mény� tel�jes� te�rü�le�tén
nem�do�há�nyoz�hat�nak�be�le�ért�ve�pl.�az�ud�vart� is.�Mun�kál�ta�tó�az�ügy�fe�lek
ré�szé�re�to�vább�ra�is�kö�te�les�do�hány�zó�he�lyet�nyílt�lég�tér�ben�ki�je�löl�ni.�do�-
hány�zás�til�tá�sá�nak,�il�let�ve�le�he�tő�sé�gé�nek�meg�je�lö�lé�se�A�do�hány�zá�si�kor�-
lá�to�zás�sal�érin�tett,� va�la�mint�a�do�hány�zás�ra�ki�je�lölt�he�lye�ket,�he�lyi�sé�ge�-
ket,�va�la�mint�köz�te�rü�le�te�ket�fel�irat�vagy�más�egy�ér�tel�mű�jel�zés�al�kal�ma�-
zá�sá�val��– tűz�vé�del�mi�szem�pon�tú�ti�la�lom�ese�tén�szab�vá�nyos�til�tó�táb�lá�val,
il�let�ve�pik�to�gram�mal�– szem�be�tű�nő�mó�don�meg�kell�je�löl�ni.�nem�do�hány�-
zó�in�téz�mé�nyek,�nem�do�hány�zó�mun�ka�he�lyek�ese�tén�a�nem�do�hány�zó�in�-
téz�ménnyé/nem�do�hány�zó� mun�ka�hellyé� mi�nő�sí�tés� té�nyét� jól� lát�ha�tó� és
egy�ér�tel�mű�fel�irat�vagy�jel�zés�al�kal�ma�zá�sá�val�kell�fel�tün�tet�ni.

A�„�szem�be�tű�nő"�va�la�mint�a�„�jól�lát�ha�tó"�és�az�„egy�ér�tel�mű”�ki�fe�je�zé�-
sek nem�ob�jek�tív�ka�te�gó�ri�ák,�ezért�az�ánTsz�hon�lap�já�ról�(www.antsz.hu)
le�tölt�he�tő�fel�ira�to�kat�il�let�ve�jel�zé�se�ket�ja�va�sol�juk�al�kal�ma�zás�ra.

do�hány�zó�hely�egész�ség�ügyi�szol�gál�ta�tást�nyúj�tó�in�téz�mény�be�já�ra�tá�-
tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�vol�sá�gon�kí�vül�is�csak�úgy�je�löl�he�tő�ki,�ha�a�do�-
hány�zó�hely� az� egész�ség�ügyi� szol�gál�ta�tást� igény�be�ve�vők� szo�ká�sos� vagy
szük�ség�sze�rű�út�vo�na�lá�tól�meg�fe�le�lő�en�el�kü�lö�nül.

A� szó�ra�koz�ta�tó,� ven�dég�lá�tó� szol�gál�ta�tást� nyúj�tó� köz�for�gal�mú� in�téz�-
mé�nyek�ese�té�ben�a�do�hány�zó�he�lyet�a�be�já�rat�tól�szá�mí�tott�5�mé�te�res�tá�-
vol�sá�gon�be�lül�ab�ban�az�eset�ben�le�het�ki�je�löl�ni,�ha�az�in�téz�mény�te�rü�le�-
tén�a�nyílt�lég�te�rű�do�hány�zó�hely�ki�je�lö�lé�sé�nek�fel�tét�elei�a�be�já�rat�tól�szá�-
mí�tott�5��mé�te�res�tá�vol�sá�gon�kí�vül�nem�áll�nak�fenn.

zárt�lég�te�rű�do�hány�zó�hely�ki�je�lö�lé�se�kor,�a�do�hány�zó�hely�nem�do�hány�-
zó�he�lyi�ség�gel�azo�nos�he�lyi�ség�ben�nem�je�löl�he�tő�ki.�zárt�lég�te�rű�do�hány�-
zó�hely�ese�tén�a�meg�fe�le�lő�lég�cse�re�fel�tét�ele�it�nyí�lás�zá�ró�szer�ke�ze�tek�kel
vagy�egyéb�mű�sza�ki�be�ren�de�zés�fel�sze�re�lé�sé�vel�biz�to�sí�ta�ni�kell�úgy,�hogy
do�hány�füst�a�nem�do�hány�zó�he�lyi�sé�gek�be�ne�jut�has�son�be.�

in tézke dé sek a do hány zá si ti lal mak, kor lá to zá sok meg sér té se ese tén:
A�köz�for�gal�mú�in�téz�mény�fel�adat�kör�ében��el�já�ró,�va�la�mint�a��kö�zös�sé�gi
köz�le�ke�dé�si�esz�köz�mű�köd�te�té�sé�ben�hi�va�tás�sze�rű�en�köz�re�mű�kö�dő�sze�-
mély�(a�to�váb�bi�ak�ban�ren�del�ke�zés�re�jo�go�sult)�jog�sér�tés�ész�le�lé�se�ese�-
tén�kö�te�les:

1.�a�jog�sér�tés�ha�la�dék�ta�lan�be�fe�je�zé�sé�re�fel�hív�ni�a�jog�sér�tőt,
2.�an�nak�ered�mény�te�len�sé�ge�ese�tén�fel�szó�lí�ta�ni�a�köz�for�gal�mú�in�téz�-

mény,�il�let�ve�a�köz�le�ke�dé�si�esz�köz�el�ha�gyá�sá�ra,
3.�el�já�rás�le�foly�ta�tá�sát�kez�de�mé�nyez�ni.
A�köz�for�gal�mú�in�téz�mény�bel�ső�sza�bály�za�tá�ban�meg�ha�tá�ro�zott�sze�-

méllyel� (en�nek� hi�á�nyá�ban� az� in�téz�mény� ve�ze�tő�jé�vel,� üze�mel�te�tő�jé�vel,� a
ren�dez�vény�szer�ve�ző�jé�vel,�kö�zös�sé�gi�köz�le�ke�dé�si�esz�köz�üzem�ben�tar�tó�-
já�val,�köz�ok�ta�tá�si� in�téz�mény�ve�ze�tő�jé�vel,� il�let�ve�a�mun�kál�ta�tó�val)�szem�-
ben�el�le�het�te�kin�te�ni�az�egész�ség�vé�del�mi�bír�ság�ki�sza�bá�sá�tól,�ha�a�ren�-
del�ke�zés�re� jo�go�sult� a� do�hány�zás�ra� vo�nat�ko�zó� kor�lá�to�zást� meg�sér�tő�vel
szem�ben�fel�hí�vá�si,�fel�szó�lí�tá�si,�el�ha�gyás�ra�fel�hí�vá�si,�il�le�tő�leg�el�já�rás�in�dí�-
tá�si�kö�te�le�zett�sé�gé�nek�bi�zo�nyít�ha�tó�an�ele�get�tett.�

egész ség vé del mi bír ság:
egész�ség�vé�del�mi� bír�ság� csak� azon� do�hány�zás�sal� össze�füg�gő� ti�lal�mak,
kor�lá�to�zá�sok�meg�sér�té�se�ese�tén�azon�ter�mé�sze�tes�sze�méllyel�szem�ben
szab�ha�tó�ki,�aki�a�cse�lek�mény�el�kö�ve�té�se�kor�14.�élet�év�ét�be�töl�töt�te�és�sa�-
ját�jö�ve�de�lem�mel�ren�del�ke�zik.�

A bír ság mér té ke:
1.�a�ter�mé�sze�tes�sze�méllyel�szem�ben,�aki�til�tott�he�lyen�do�hány�zik�20�000-
50�000�Ft�

2.�az�nvt.�be�tar�tá�sá�ért�fe�le�lős�sel�szem�ben�100�000-250�000�Ft
3.� az� in�téz�mény,� szer�ve�zet,� üze�mel�te�tő� vagy� gaz�da�sá�gi� tár�sa�ság

esetében1.000.000-2.500.000�Ft.
egész�ség�vé�del�mi� bír�ság� meg�fi�ze�té�sé�nek� egyik� mód�ja� a� hely�szí�nen

meg�ál�la�pí�tott�és�ki�sza�bott�egész�ség�vé�del�mi�bír�ság:�max.�30.000�fo�rint,�ha
30�na�pon�be�lül�be�fi�ze�tés�re�ke�rül,�el�len�ke�ző�eset�ben�akár�50�000�Ft�is�le�het.

el já rá si ha tár idők:
Az�egész�ség�vé�del�mi�bír�ság��fő�sza�bály�ként��a�jog�sér�tő�ma�ga�tar�tás�ról�va�ló
tu�do�más�szer�zést� kö�ve�tő� � 6� hó�na�pon� be�lül� al�kal�maz�ha�tó,� és� a� jog�sér�tő
ma�ga�tar�tás�ta�nú�sí�tá�sá�tól�szá�mí�tott�1�éven�túl�nem�szab�ha�tó�ki.

át me ne ti ren del ke zé sek:
A�ha�tó�ság��2012.�ja�nu�ár�1.�és�2012.�már�ci�us�31.�kö�zött��az�el�len�őr�zést�vég�-
ző�egész�ség�ügyi�ál�lam�igaz�ga�tá�si�szerv�(a�me�gyei�kor�mány�hi�va�tal�ok�nép�-
egész�ség�ügyi�szak�igaz�ga�tá�si�szer�vei)��az�egész�ség�vé�del�mi�bír�ság�ki�sza�-
bá�sát� mel�lő�zi,� ha� a� ha�tó�sá�gi� el�len�őr�zés� so�rán� meg�ál�la�pí�tott� jog�sér�tést
meg�va�ló�sí�tó�cse�lek�mény�mi�att�2011.�de�cem�ber�31-én�ha�tá�lyos�sza�bá�lyok
alap�ján�bír�ság�ki�sza�bá�sá�nak�nem�lett�vol�na�he�lye.

Kap cso ló dó sza bá lyok:
A�tár�sas�há�zak�és�a�la�kás�szö�vet�ke�ze�tek�ese�té�ben�az�aláb�bi�sza�bá�lyok�lép�-
nek�ha�tály�ba:�A�há�zi�rend�– a� tu�laj�do�nos�tár�sak�összes� tu�laj�do�ni�há�nyad
sze�rin�ti�leg�alább�né�gyö�tö�dös�több�sé�gé�vel�meg�ál�la�pí�tott�– el�té�rő�ren�del�-
ke�zé�se�hi�á�nyá�ban�ti�los�do�há�nyoz�ni�a�kö�zös�tu�laj�don�ban�lé�vő�zárt�lég�te�rű
épü�let�ré�szek�ben,�te�rü�le�te�ken,�il�let�ve�he�lyi�sé�gek�ben.

2012. jAnuár 1-jéTŐl szigorodoTT A nemdohányzók védelmérŐl 
és A dohányTermékek fogyAszTásánAk, forgAlmAzásánAk 

egyes szAbályAiról szóló 1999. évi Xlii. Törvény
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hogy�2012�februárjától�
a szelektív hulladékszállítás
minden hónap első 
szerdáJáN
lesz�hétfő�helyett.�

Bag�nagyközség�
Önkormányzata

TáJékOzTATJUk�A�TiszTelT�lAkOsságOT,

A Pest me gyei Ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság fel ké szü lé si
te vé keny sé ge a rend kí vü li té li idő já rá si vi szo nyok so rán je -
lent ke ző ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra

A�Pest�Me�gyei�ka�taszt�ró�fa�vé�del�mi� igaz�ga�tó�ság�a� fel�té�te�lek
meg�te�rem�té�sé�vel� és� a� sze�mé�lyi� ál�lo�mány� fel�ké�szí�té�sé�vel
fel�ké�szült�a�rend�kí�vü�li�té�li� idő�já�rá�si�vi�szo�nyok�so�rán�je�lent�-
ke�ző�ka�taszt�ró�fa�vé�del�mi� fel�ada�tok�el�lá�tá�sá�ra.�A�meg�tar�tott
me�gyei�és�a�he�lyi�vé�del�mi�bi�zott�sá�gok�ülé�se�in�egyez�tet�ték�a
pol�gár�mes�te�ri� hi�va�ta�lok�ra,� a� ka�taszt�ró�fa�vé�de�lem�re,� az
ánTsz-re�és�a�rend�őr�ség�re�há�ru�ló�fel�ada�to�kat,�és�ez�zel�fel�-
ké�szül�tek� a� szer�ve�ze�tek� az� eset�le�ge�sen� be�kö�vet�ke�ző� ve�-
szély�hely�zet�re.�

A� te�le�pü�lé�si� ön�kor�mány�zat�ok� köz�re�mű�kö�dé�sé�vel� fel�mé�-
rés�re� ke�rül�tek� a� me�gyé�ben� ta�lál�ha�tó� élel�mi�szer-� és� gyógy�-
szer�kész�le�tek,�a�szük�ség�el�lá�tá�si,�me�le�ge�dé�si�he�lyek,�a�men�-
té�si�mun�ká�la�tok�ba�be�von�ha�tó�gép�jár�mű�vek,�tech�ni�kai�esz�kö�-
zök,�a�te�le�pü�lé�sen�re�kedt,�más�te�le�pü�lé�sen�dol�go�zók,�di�á�kok,
úton� re�ked�tek� men�té�se,� az� ide�ig�le�nes� el�he�lye�zés� és� el�lá�tás
ér�de�ké�ben.

Az�igaz�ga�tó�ság�a�nép�egész�ség�ügyi�szak�igaz�ga�tá�si�szerv�-
vel� együtt�mű�köd�ve� össze�gyűj�töt�te� a� fo�lya�ma�tos,� rend�sze�res
el�lá�tást�igény�lő�be�te�gek,�il�let�ve�a�szü�lés�előtt�ál�ló�kis�ma�mák
szá�mát,�lak�hely�ét,�szál�lí�tá�suk�mód�ját.

ál�lan�dó�kap�cso�lat�ban�ál�lunk�a�te�rü�le�ti�leg�il�le�té�kes�áram-,
gáz-,� víz-� és� távhő� szol�gál�ta�tók�kal,� a� társ�szer�vek�kel,� az
együtt��mű�kö�dő� szer�ve�ze�tek�kel,� szer�vek�kel� a� meg�elő�zé�si,
men��té�si� te�vé�keny�ség�össze�han�go�lá�sa,� lo�gisz�ti�kai� tá�mo�ga�tás
biz�to�sí�tá�sa�ér�de�ké�ben.

A�hi�va�tá�sos,�va�la�mint�az�ön�kor�mány�za�ti�tűz�ol�tó�pa�rancs�-
nok�sá�gok�szük�ség�ese�tén�meg�erő�sí�tett�szol�gá�lat�tal�biz�to�sít�-
ják�a�vé�del�met.�Benkovics�zol�tán�pv.�dan�dár�tá�bor�nok,�a�Pest
Mki�igaz�ga�tó�ja�el�ren�del�te,�hogy�azok�az�úton�re�kedt�sze�mé�-
lyek�,�akik�nek�gép�jár�mű�ve�a�me�gye�te�rü�le�tén�el�akadt,�a�köz�úti

men�tés�ide�jé�re,�te�kin�tet�tel�a�zord�idő�já�rás�ra,�tartózkodjanak�a
tűz�ol�tó�lak�ta�nyák�ban.�

A�BM�OkF�Or�szá�gos�ipar�biz�ton�sá�gi�Fő�fel�ügye�lő�jé�nek�köz�-
le�mé�nyét�to�váb�bí�tot�tuk�a�me�gyé�ben�ve�szé�lyes�áru�szál�lí�tá�sá�-
val�fog�lal�ko�zó�vál�lal�ko�zá�sok�fe�lé.�eb�ben�a�köz�le�mény�ben�fel�-
hív�tuk�a�vál�lal�ko�zók�fi�gyel�mét�a�rend�kí�vü�li�té�li�idő�já�rá�si�vi�szo�-
nyok�ra,�il�let�ve�fel�szó�lítottuk�őket,�hogy�le�he�tő�ség�sze�rint�ezen
idő�szak�ban�kor�lá�toz�zák,�vagy�füg�gesszék�fel�a�ve�szé�lyes�áru
szál�lí�tó�te�vé�keny�sé�gü�ket.�

A� la�kos�ság� a� mé�di�á�ból,� va�la�mint� a� www.katasztro-
favedelem.hu,� a� www.pest.katasztrofavedelem.hu� hon�la�po�-
kon,� il�let�ve� az� Or�szá�gos� Me�te�o�ro�ló�gi�ai� szol�gá�lat� hon�lap�ján
(www.met.hu)� tá�jé�ko�zód�hat�a�ki�ala�kult�hely�zet�ről�és�a�kö�ve�-
ten�dő�ma�ga�tar�tá�si�sza�bá�lyok�ról.

kATAszTróFAVédelMi�TáJékOzTATó
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Bár�még�sö�tét�volt,�hi�deg�is�és�ál�mo�sak
is�vol�tunk�a�ko�rán�ke�lés�től,�még�is�vá�ra�-
koz�va�in�dul�tunk�út�nak.

Az�út�vi�szo�nyok�jók�vol�tak,�a�nap�is�ki�-
sü�tött,�és�egy�ket�tő�re�Auszt�ri�á�ban�vol�tunk.

el�ső�ál�lo�má�sunk�egy�kis�prog�ram�-
mó�do�sí�tás�sal� a� ka�rá�cso�nyi� vá�sár� volt.
no�vem�ber�kö�ze�pé�től�ka�rá�cso�nyig�a�vá�-
ros�ház�előt�ti�tér�va�rázs�la�tos�ka�rá�cso�nyi
vá�sár�rá�ala�kul�át.�A�kb.150�stand�mind�-
egyi�két� meg�néz�ni� szin�te� le�he�tet�len
volt,� de� szük�ség�te�len� is,� hi�szen� min�-
den�hol�gyö�nyö�rű� fe�nyő�dí�szek,�mű�vé�szi
por�té�kák� vet�tek� ben�nün�ket� kö�rül.� Or�-
run�kat� fi�nom� édes�sé�gek,� sü�te�mé�nyek
il�la�ta�csik�lan�doz�ta,�úgy�hogy�gyor�san�be
is�kap�tunk�ezt-azt,�kek�szet,�édes�pe�re�-
cet,�cuk�ros�al�mát�és�it�tunk�rá�egy�iga�zi,
for�ró� gye�rek�pun�csot.� (Bár� né�há�nyan
ka�cér�kod�tak�az�al�ko�ho�los�vál�to�zat�tal�is,

de� hát� sar�kuk�ban� volt� a� „csupaszem”
ta�nár�né�ni,�így�csak�a�pis�lo�gás�ma�radt,
no�meg�a�gye�rek�puncs.)

Mi�u�tán� jól� el�fá�rad�tunk� a� jö�vés-me�-
nés�ben,�min�den�il�la�tot,�szín�ka�val�ká�dot,
han�gu�la�tot�ma�gunk�ba�szív�tunk,�jó�le�sett
vissza�ül�ni�a�busz�ba.

kö�vet�ke�ző� ál�lo�má�sunk� a� schön�-
brunni� kas�tély� volt.� előt�te� szin�tén� na�-
gyon�szép�ka�rá�cso�nyi�vá�sárt�lát�hat�tunk,
ahol�a�ha�gyo�má�nyos�dí�szek�mel�lett�kéz�-
mű�ves� al�ko�tá�so�kat� és� kéz�zel� ké�szí�tett
ék�sze�re�ket� vo�nul�tat�tak� fel� a� ki�ál�lí�tók.
egy� kó�rus� pe�dig� ka�rá�cso�nyi� da�lo�kat
éne�kelt...�A�kas�tély�előt�ti�vá�sár�ban�nem
so�ká�ig�időz�tünk,�itt�a�cé�lunk�a�habs�bur�-
gok� im�po�záns,� ba�rokk� stí�lus�ban� épült
re�zi�den�ci�á�já�nak�meg�te�kin�té�se�volt.

A�schönbrunni�kas�tély�eu�ró�pa�egyik
leg�szebb� ba�rokk� épít�mé�nye.� A� te�rü�let

1569-ben� ke�rült� a� habs�bur�gok� ke�zé�be,
ami�kor�ll.�Mik�sa�csá�szár�meg�vá�sá�rol�ta�és
ud�va�ri�bir�tok�nak�ne�vez�te�ki�azt.�1642-ben
ll.�Fer�di�nánd�öz�ve�gye,�ele�o�nó�ra�csá�szár�-
né� egy� gyö�nyö�rű� dísz�kas�télyt� épít�te�tett
ide,�amely�a�schönbrunn�el�ne�ve�zést�kap�-
ta.�1683-ban�Bécs�ll.�tö�rök�ost�ro�ma�ide�jén
a� bir�tok� szin�te� tel�je�sen� el�pusz�tult.� Az
1696-tól� ki�ala�kí�tott� új� kas�télyt� és� ker�tet
Má�ria�Te�ré�zia�ural�ko�dá�sa�alatt�– 1743-tól –
tel�je�sen�át�épí�tet�ték.�ek�kor�schönbrunn,�a
hoz�zá� tar�to�zó� rep�re�zen�ta�tív� kert�tel� már
az�ud�va�ri�élet�köz�pont�ja�volt.�A�bel�ső�te�-
rek�nem�csak�a�csá�szá�ri�csa�lád�tar�tóz�ko�-
dá�si�he�lyé�ül�szol�gál�tak,�ha�nem�rep�re�zen�-
tá�ci�ós� cé�lo�kat� is� be�töl�töt�tek,� szám�ta�lan
ün�nep�sé�gen,� ren�dez�vé�nyen�kel�lett,� hogy
szim�bo�li�zál�ják�és�erő�sít�sék�a�Mo�nar�chia
presz�tí�zsét.�A�bel�ső�épí�té�sze�ti�stí�lu�sok�ban
öt�vö�ző�dik�a�ba�rokk,�a�ro�ko�kó�és�a�bie�der�-
mei�er.�A�kas�tély�1441�he�lyi�ség�ből�áll,�eb�-
ből�45�lá�to�gat�ha�tó.

Meg�ér�ke�zé�sünk�kor�kap�tunk�fe�jen�ként
egy-egy�kis�ké�zi�mag�nót,�amin�ma�gyar
nyel�ven�meg�hall�gat�hat�tuk�a�kas�tély�tör�-
té�ne�tét,�és�szo�bá�ról�szo�bá�ra�jár�va�egyéb
ér�de�kes� in�for�má�ci�ó�val,� lát�ni�va�ló�val� let�-
tünk�gaz�da�gab�bak.

ki�rán�du�lá�sunk� utol�só� ál�lo�má�sa,
amit�már�min�den�ki�na�gyon�várt,�a�Prá�-
ter�ben�/�vi�dám�park�/lévő�vi�lág�hí�rű�óri�ás���-
ke�ré�ken�va�ló�uta�zás�volt.�Az�óri�ás�ke�rék,
ami�a�vá�ros�egyik�jel�ké�pe,�1896-97-ben
épült,�és�mind�a�mai�na�pig�üze�mel. nos,
in�nen�fönt�ről,�mint�egy�65�mé�ter�ma�gas�-
ság�ból,� a� pa�no�rá�má�ban� gyö�nyör�köd�ve
bú��csúz�tunk�Auszt�ria�fő�vá�ro�sá�tól,�re�mél�-
ve,�hogy�ha�ma�ro�san�új�ra�el�jö�vünk,�hogy
még� töb�bet� lát�has�sunk� és� ta�pasz�tal�-
has�sunk

süpekné�Bé�ké�si�ág�nes
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eb ben a hó nap ban sza bó Benjáminné óvó nő vel ké szí tet tem
interjút ab ból az al ka lom ból, hogy 32 évi mun ka után nyug díj ba
vo nult. A be szél ge té sün ket az aláb bi ked ves tör té net tel kezd te.

„raj�zo�lás�köz�ben�be�szél�get�tem�az�új�cso�por�tom�mal,�mi�köz�ben
is�mer�ked�tünk�egy�más�sal,�ezért�min�den�gyer�mek�el�mond�ta�a
ne�vét� és�min�den�ada�tot� a� csa�lád�já�ról.�Ami�kor�már�min�den�ki
be�fe�jez�te�a�mon�dan�dó�ját,�én�is�be�mu�tat�koz�tam�ne�kik,�hogy�én
sza�bó� Benjáminné� Tóth� Má�ria� va�gyok,� mi�re� az� egyik� kis�lány
cso�dál�koz�va�így�ki�ál�tott:�„– de�te�Ma�ri�ka�óvó�né�ni�vagy,�hát�nem
is�mersz�ma�gad�ra?!”

b.F.k. ez iga zán ara nyos tör té net! kér lek, azért me sélj a
gyer mek ko rod ról és az éle ted ről is ne künk.

ma ri ka óvó nő: Bagon�szü�let�tem,�az�őse�im�már�több�év�szá�-
za�da� él�tek� itt.� édes�apám� Tóth� Pé�ter� hen�tes� volt� Aszó�don� és
Bagon.� édes�anyám� gódor� Mar�git ház�tar�tás�be�li� volt,� il�let�ve
rész�mun�ka�idő�ben�édes�apám�nak�se�gí�tett�a�bolt�ban.�két�fiú�test�-
vé�rem�volt,�Fe�renc�bá�tyám�né�me�tor�szág�ban�él�a�csa�lád�já�val,
Jó�zsi�öcsém�saj�nos�fi�a�ta�lon�meg�halt.

leg�ki�sebb� ko�rom�ból� jól� em�lék�szem� ar�ra,� hogy� nya�ran�ta,
amíg�anyu�ék�a�föl�de�ken�dol�goz�tak,�a�neu�mann�-ház�ba�jár�tam
óvo�dá�ba,�amit�na�gyon�sze�ret�tem.

Az�ál�ta�lá�nos�is�ko�lát�Bagon,�a�gim�ná�zi�u�mot�Aszó�don�vé�gez�-
tem�el.�Az�érett�sé�gi�után�szin�te�azon�nal�férj�hez�men�tem,�és�1
év�múl�va�már�meg�is�szü�le�tett�szil�via ne�vű�le�á�nyunk.�Mi�vel�ke�-
vés�volt�a�mun�ka�idő�vel�el�töl�tött� idő�sza�kom�a�szü�lé�sig,�csak�4
hó�nap�szü�lé�si�sza�bad�ság�járt�ne�kem,�az�tán�dol�goz�ni�kezd�tem
Aszó�don,� a� ta�nács�há�zán� ad�mi�niszt�rá�tor�ként.� 1976-ban� az�tán
meg�szü�le�tett�hen�ri�et�ta ne�vű�le�á�nyunk,�aki�vel�itt�hon�ma�rad�tam
gye�sen.�ez�alatt�az�idő�szak�alatt�meg�ke�re�sett�Ba�lázs�klá�ra ve�-
ze�tő�óvó�nő,�hogy�nem�aka�rok-e�óvó�nő�len�ni.�én�kap�va�kap�tam
az�aján�la�ton,�hi�szen�na�gyon�sze�ret�tem�fog�lal�koz�ni�a�gye�re�kek�-
kel,�az�ad�mi�niszt�ra�tív�mun�kát�pe�dig�meg�le�he�tő�sen�egy�han�gú�-
nak�tar�tot�tam.��így�vál�lal�tam�a�ké�pe�sí�tés�nél�kü�li�óvó�női�mun�kát.
egy� év� múl�va� fel�vet�tek� a� kecs�ke�mé�ti� óvó�nő�kép�ző� in�té�zet�be,
me�lyet�l980-ban�vé�gez�tem�el.

b.F.k.: nem bán tad meg a dön té se det?
ma ri ka óvó nő: nem,�so�ha�nem�bán�tam�meg,�hogy�e�mel�lett

a�pá�lya�mel�lett�dön�töt�tem!�Min�dig�nagy� iz�ga�lom�mal�vár�tam�4
éven�te�az�új�cso�port�ja�i�mat,�hi�szen�cso�dá�la�tos�volt�új�ra�és�új�ra
lát�ni�a�há�rom�tól�hat�éves�gyer�me�kek�na�pon�kén�ti�fej�lő�dé�sét,�jel�-
lem�be�li�és�ügyes�ség�be�li�ala�ku�lá�sát.

b.F.k.: mit sze ret tél a leg job ban az óvó női mun kád ban?
ma ri ka óvó nő: szin�te�mind�egyik�ré�szét�sze�ret�tem.�egyál�ta�-

lá�ban�jó�volt�a�gye�re�kek�kö�zött�len�ni.�Tu�dod,�mind�egyik�óvó�nő�-
nek�van�olyan�ok�ta�tá�si�te�rü�le�te,�ame�lyik�kö�ze�lebb�áll�hoz�zá.�én
a�ma�te�ma�ti�kát,�a�test�ne�ve�lést�és�a�vi�zu�á�lis�ne�ve�lést�sze�ret�tem,
és�azok�ból�tar�tot�tam�a�leg�több�fog�lal�ko�zást.

Fan�tasz�ti�kus� él�mény� volt� szá�mom�ra,� ahogy� a� gye�re�kek
fel�fog�ták�a�kü�lön�bö�ző�ma�te�ma�ti�kai�össze�füg�gé�se�ket!�em�lék�-
szem�pél�dá�ul�ar�ra,�ami�kor�épp�ott�volt�ná�lam�a�turai�szak�fel�-
ügye�lő,� és� az� egyik� gyen�gébb� ké�pes�sé�gű� kis�fiú� pont� ak�kor
jött�rá�egy�lo�gi�kai�fel�adat�meg�ol�dá�sá�ra,�és�örö�mé�ben�tap�sol�-
ni�kez�dett.�A�gye�rek�örö�mét�lát�va�ben�nem�is�hi�he�tet�len�bol�-
dog�ság�ke�let�ke�zett,�hogy�őt�is�el�tud�tam�jut�tat�ni�er�re�a�szint�-
re.�Tu�laj�don�kép�pen�ezek�azok�a�pil�la�na�tok,�ame�lyek�a�mi�ju�-
tal�ma�ink�a�ki�tar�tó�mun�kán�kért,�és�ame�lye�kért�ér�de�mes�pe�-
da�gó�gus�nak�len�ni.

A�test�ne�ve�lést�azért�sze�ret�tem,�mert�jó�volt�lát�ni�a�gyer�me�-
kek�nél� a� fel�sza�ba�dult� moz�gás� ad�ta� örö�möt.� én� min�dig� ve�lük
együtt�tor�náz�tam,�lab�dáz�tam,�ver�se�nyez�tem.

A�vi�zu�á�lis�ne�ve�lés�ben�az�volt�a�szép,�hogy�a�kez�de�ti�fir�kák�-
tól�a�gye�re�kek�ho�gyan�ju�tot�tak�el�az�él�mé�nyek,�me�sék,�tör�té�né�-
sek�ké�pi�meg�je�le�ní�té�sé�ig,�a�kez�de�ti� fol�tok� fes�té�sé�től�a�szí�nes
al�ko�tá�so�kig.

A� kéz�mű�ves� te�vé�keny�sé�gek� ar�ra� szol�gál�tak,� hogy� a� gyer�-
me�kek�ke�ze�al�kal�mas�sá� vál�jon�majd�az� írás�ra.�ezért� fűz�tünk
gyön�gyöt,� varr�tunk,� körmöcskéztünk,� szőt�tünk,� vág�tunk,� ra�-
gasz�tot�tunk,�majd�a�fen�ti� tech�ni�kák�kal�ké�szí�tett�mű�vek�kel�dí�-
szí�tet�tük�fel�a�cso�port�szo�bát,�vagy�lep�tük,�aján�dé�koz�tuk�meg�a
csa�lád�tag�ja�it�a�gye�re�kek�nek.

Az�óvo�dai�ün�nep�sé�gek�re�min�dig�boldogan�ké�szül�tem�a�gye�-
re�kek�kel,�hi�szen�ezek�kel�úgy�egy�más�nak,�mint�a�szü�le�ik�nek�is
nagy�örö�met�sze�rez�tek.�Az�ün�ne�pé�lyek�ar�ra�is�szol�gál�tak,�hogy
a�ha�gyo�má�nyo�kat�meg�is�mer�tes�sük�és�át�ad�juk�a�gye�re�kek�nek.
Ter�mé�sze�te�sen� ez� já�ték� köz�ben� és� ál�tal� tör�tént,� tán�cok�kal,
mon�dó�kák�kal�és�da�lok�kal�együtt.�ilyen�volt�a�szü�ret,�az�őszi�be�-
ta�ka�rí�tó�mun�ká�la�tok,�a�Mi�ku�lás�ér�ke�zé�se,�a�ka�rá�csony,�a� far�-
sang,�a�hús�vét�és�a�pün�kös�dö�lés.�

b:F:k: mit szól tak a cso por tod gyer me kei ah hoz, hogy
nyug díj ba men tél?

ma ri ka óvó nő: Még�jú�ni�us�ban�az�óvó�nő�tár�sam�el�bú�csúz�ta�-
tott�a�gye�re�kek�kel,�akik�nek�meg�ma�gya�ráz�tuk,�hogy�már�pi�he�-
nés�re� van� szük�sé�gem,� mert� na�gyon� rég�óta� dol�go�zom.� Azért
ne�he�zen�vál�tam�meg�tő�lük,�mert�még�2�évet�az�óvo�dá�ban�ma�-
rad�tak�a�cso�por�tom�tag�jai.�

kép�zeld,� mi�kor� ősszel� meg�lá�to�gat�tam� őket,� az� egyik� kis�-
lány�ki�tárt�ka�rok�kal�ro�hant�fe�lém,�ami�kor�meg�lá�tott,�és�azt�ki�-
a�bál�ta:�„– Ma�ri�ka�né�ni!�Ugye,�már�nem�vagy�nyug�dí�jas?!”

„de�te�Ma�ri�ka�óvó�né�ni��vagy, � � � � � �

„a gye rek örö mét lát va ben nem is hi he tet len bol dog ság
ke let ke zett, hogy őt is el tud tam jut tat ni er re a szint re...”
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épp, hogy csak el bú csúz tat tuk a 2011-es
évet, az óvo da a Gyer me ke kért Ala pít vány
tag jai nagy fá ba vág ták a fej szé jü ket. ez év
ja nu ár já ban meg ren dez ték im már 16. al -
ka lom mal jótékonysági báljukat. Fá radt sá got nem kí mél ve
mun kál kod tak azon, hogy si ke res le gyen a ren dez vény.

A�bálra�az�óvo�dás�ko�rú�gye�re�kek�szü�le�it�és�min�den�szó�ra�-
koz�ni� vá�gyó�em�bert�sze�re�tet�tel� in�vi�tál�tak.�Ami�a� ren�de�ző�-
kön�múlt,�azt�meg�tet�ték.

de�mit�tet�tek�a�szó�lí�tot�tak?�so�kak�nál�zárt�fü�lek�re�ta�lált�a
meg�hí�vás.�Pe�dig�azon�kí�vül,�hogy�kel�le�mes�ki�kap�cso�ló�dást
nyúj�tott,�an�nál�még�fon�to�sabb,�hogy�mind�ez�az�óvo�dás�gye�-
re�ke�kért� tör�tént,� hogy� jobb� kö�rül�mé�nye�ket� te�remt�hes�sünk
szá�muk�ra,�és�vég�re�el�ké�szül�hes�sen�a� tor�na�te�rem,�de�még
so�rol�hat�nám,�mi�min�den�re�for�dít�hat�nánk�a�be�fo�lyó�ös��sze�get.

nem�ér�tem,�mi�lett�ve�lünk,�ba�giak�kal,�a�kö�zös�sé�gi�éle�-
tünk�kel?!�Pró�bál�junk�már�új�ra� ki�csit� ös��sze�fog�ni,�mer�jünk
lel�ke�sed�ni,�lás�suk�már�meg�a�dol�gok�mé�lyén,�hogy�fon�to�-
sak,�hogy�mind�nyá�jun�kat�érin�te�nek!

A bál�kel�le�mes�han�gu�lat�ban�telt�el.�A�meg�je�lent�ven�dé�-
ge�ket�luk�ács�Ju�dit kö�szön�töt�te,�majd�Tábikné�Ter�ka rö�vi�den
ös��sze�gez�te� az� ala�pít�vány� mun�ká�ját,� ered�mé�nye�it.� A� bagi

Muharay��elemér�nép�i�együt�tes�tag�jai�új�-
sze�rű,� mind�an��nyi�unk� szá�má�ra� él�ményt
nyúj�tó�mű�so�ra�meg�ala�poz�ta�a�jó�han�gu�la�-
tot.� ezt� kö�ve�tő�en� az� óvo�da� épü�le�té�ben

mű�kö�dő� kony�hán� el�ké�szí�tett� svédasz�ta�los� va�cso�rát� fo�-
gyaszt�hat�ták�a�ven�dé�gek.� �A�fi�nom�sá�gok�egész�es�te�és�éj�-
sza�ka�fo�lya�mán�a�bá�lo�zók�ren�del�ke�zé�sé�re�áll�tak.�A�ze�nét�a
galga�express�Band�ze�ne�kar�szol�gál�tat�ta.�A�so�kat�lá�tott�vén
mű�ve�lő�dé�si�ház�el�gon�dol�kod�va�csó�vál�ta�a�fe�jét,�hogy�bi�zony
a�jó�val�ko�ráb�bi�évek�ben�men��nyi�vel�több�láb�kop�tat�ta�kö�ve�ze�-
tét.�Talpaláva�ló�ból�nem�volt�hi�ány,�talp�ból�le�he�tett�vol�na�jó�-
val�több�is.�An�nak�el�le�né�re,�hogy�nem�volt�telt�ház,�a�han�gu�-
lat�jó�volt,�ezt�mu�tat�ta,�hogy�a�ven�dé�gek�so�ká�ig�ki�tar�tot�tak.
haj�na�li�ket�tő�kor�ke�rült�sor�a�tom�bo�la�sor�so�lás�ára,�mely�ben
ér�té�kes�nye�re�mé�nyek�lel�tek�gaz�dá�ra.��

s�akik�ott�vol�tunk,�el�mond�hat�juk:�et�tünk,�it�tunk,�jót�mu�-
lat�tunk.�Aki�nem�hi�szi,�jár�jon�utá�na.�Meg�te�he�ti�ezt�egy�esz�-
ten�dő�múl�tá�val,� fel�té�ve,�hogy�a�ku�ra�tó�ri�um�tag�jai�nem�ve�-
szít�ve�lel�ke�se�dé�sük�ből�új�ra�meg�ren�de�zik�majd�a�bált,�foly�-
tat�va�a�ne�mes�célt�szol�gá�ló�ha�gyo�mányt.ez�úton�sze�ret�nénk
kö�szö�ne�tet�mon�da�ni�mind�azok�nak,�akik�bár�mi�vel�hoz�zá�-
já�rul�tak,�hogy�a�ren�dez�vény�si�ke�res�le�gyen.�

Palaga�lászlóné�Magdi�óvó�néni

Mond�tam,�hogy�az�va�gyok,�de�majd�gyak�ran�meg�lá�to�gat�lak
ti�te�ket.�Mi�re�egy�má�sik�kis�lány�meg�kér�dez�te:�„– de�mi�kor�jössz
vissza�óvó�né�ni�nek?”�s�mi�kor�mond�tam,�hogy�már�nem�jö�vök,
csak�lá�to�ga�tó�ként,�a�kis�lány�szo�mo�rú�an�kér�dez�te:�„– nem�jössz
vissza�so�ha�töb�bé?!”�Tu�dod,�ak�kor�tu�da�to�so�dott�iga�zán�ben�nem
is�és�gon�do�lom,�a�gye�re�kek�ben�is,�hogy�a�bú�csú�vég�le�ges.

b.F.k.: úgy tu dom, a mun kás sá god el is me ré se ként a ma -
gyar köz tár sa ság nem ze ti erő for rás mi nisz té ri u má nak mi -
nisz te ré től em lék la pot és ér dem ér met kap tál.

ma ri ka óvó nő: igen,�ez�meg�le�pe�tés�ként�ért.�A�kol�le�ga�nők
kez�de�mé�nye�zé�sé�re� kap�tam� meg� Tábik� Andrásnéval� együtt� a
mi�nisz�té�ri�um�tól.

b.F.k .: mondj va la mit még a táv la ti ter ve id ről, cél ja id ról.
ma ri ka óvó nő: sze�ret�ném�tar�tal�ma�san�el�töl�te�ni�a�hát�ra�le�vő

éle�te�met� a� csa�lá�dom� kö�ré�ben,� akik� min�dig� tá�mo�gat�tak� a
hosszú�évek�so�rán,�és�megértőek�vol�tak�ve�lem�szem�ben�még
ak�kor�is,�ami�kor�a�sok�mun�ka�mi�att�az�óvo�dá�val�szem�ben�hát�-
tér�be�szo�rul�tak.

sze�ret�nék�még�ker�tész�ked�ni,�ké�zi�mun�káz�ni,�ol�vas�gat�ni,�ki�-
rán�dul�ni,�az�az�él�vez�ni�a�nyug�dí�jas�éve�ket.

a bagi hír lap és a ma gam ne vé ben kí vá nok a to váb bi évek -
hez jó egész sé get, sok örö möt, bé kes sé get és is ten ál dá sát!

baczoniné 
Felszeghy katalin

� � � � � � � �� hát�nem�is�mersz�ma�gad�ra?!”

óvo�da�bál
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az asszonyokhoz
Az�as��szo�nyok�kal�kez�dem,�mert�is�ten�nagy�fe�le�lős�sé�get�he�lye�-
zett� ke�ze�tek�be.� lel�ke�te�ket� ér�zé�ke�nyebb�re� te�rem�tet�te,� mint� a
fér�fi�a�két.�Akar�ta,�hogy�sza�vát�hall�gat�va�ve�zes�sé�tek�a�csa�lá�dot
kö�ze�lé�be.�A�csa�lád�nak�le�gye�tek�kö�zép�pont�jai,�ha�férj�hez�men�-
te�tek�és�gyer�me�ket�szül�te�tek.�érez�zé�tek�fe�le�lős�nek�ma�ga�to�kat
csa�lád�tag�ja�i�to�kért.�Te�remt�se�tek�bé�kés�ott�hont,�hol�fér�je�i�tek�és
a�gyer�me�kek�öröm�mel�le�het�nek!�sza�va�tok�le�gyen�min�dig�csen�-
des,�fi�gyel�me�tek�tel�jes!�ne�csak�a�szük�sé�ges�ház�tar�tá�si�te�en�-
dő�i�tek�re� ügyel�je�tek!� A� mel�lé�tek� ren�delt� lel�ke�ket� ve�zes�sé�tek
sze�lí�den!� is�ten� se�gít�sé�gé�vel� ne�vel�jé�tek� gyer�me�ke�i�te�ket!� egy�-
sze�rű�en�te�gyé�tek�és�hall�gas�sa�tok�a�szí�ve�tek�re!

ne�en�ged�je�tek�a�gyer�me�kek�nek�is�ten�el�le�né�ben!�ne�hagy�-
já�tok,�hogy�a�vi�lág�gúzs�ba�kös�se�őket!�szán�já�tok�re�á�juk�a�leg�-
töb�bet,�ami�e�Föl�dön�most�a�leg�ér�té�ke�sebb.�idő�tö�ket�ad�já�tok�a
ki�csi�nyek�nek!�Fe�dez�zé�tek� fel� a� szé�pet,� ami�pénz�nél�kül� is�az
övék�le�het!�ne�saj�nál�já�tok,�ha�üres�a�tár�cá�tok,�és�szo�mo�rú�ak�a
gyer�mek�sze�mek!�Ve�gyé�tek�ész�re�ma�ga�tok�is,�hogy�töb�bet�ad�-
hat�tok�ne�kik�a�fi�gye�lem�mel,�mint�pénz�zel!�ha�sa�ját�éle�ted�ben
fel�is�me�red�a�jót,�azt�a�mér�he�tet�len�so�kat,�mit�Atyád�adott,�gyer�-
me�ke�i�tek�is�így�tesz�nek.�Amit�lát�nak,�ab�ból�me�rí�te�nek.�le�gye�-
tek�elé�ge�det�tek,�ak�kor�ők� is�azok� lesz�nek!�kö�ve�te�lő�dző�gyer�-
mek�nek�any�ja�is�az,�ezt�ne�fe�led�jé�tek!

ne�vel�jé�tek�az�egy�sze�rű�ség�re�a�gyer�me�ke�ket,�mert�így�az�el�-
kö�vet�ke�zen�dő�idők�ben�ke�ve�set�szen�ved�nek!�Be�csül�jé�tek�meg�az
ételt,�amit�elé�jük�tesz�tek!�ké�szít�sé�tek�azt�nagy�gond�dal,�nyu�ga�-
lom�mal!� Úgy� te�gyé�tek� elé�jük,� mint� szent�sé�get!� Mond�já�tok� el,
hogy�a�táp�lá�lé�kot�is�ten�ad�ja�az�em�ber�nek,�aki�mun�ká�já�val�te�rem�ti
azt�meg.�Be�szél�je�tek�ar�ról,�mily�so�kan�fá�ra�doz�tak�ad�dig,�míg�a
ke�nyér�az�asz�tal�ra�ke�rül�he�tett.�Tölt�se�tek�po�ha�ra�ik�ba�tisz�ta�vi�zet
és�mond�já�tok�el,�hogy�e�nél�kül�nincs�élet.�sze�ret�tes�sé�tek�meg�a
gyer�me�kek�kel,�be�csül�jé�tek�és�ta�ka�ré�kos�kod�ja�tok�ve�le!�

Ol�vas�sa�tok� me�sét� a� gye�re�kek�nek!� A� né�pek� me�séi� so�kat
mon�da�nak�nek�tek,�ezek�ből�ol�vas�sa�tok�a�ki�csi�nyek�nek!�Az�est
le�gyen�csen�des!�ne�vár�já�tok�tü�rel�met�le�nül,�amíg�a�gye�rek�vég�-
re�el�szen�de�rül!�Mi�ért�ro�han�tok�a�te�le�ví�zió�elé?�Ab�ban�mi�jót�lát�-
hat�tok?�Má�sok�ki�ta�lált�éle�tét�mi�ért�bá�mul�já�tok?�Ta�lán�nem�ér�-
de�kes�a�ti�é�tek?�Ta�lán�nincs�mit�meg�be�szél�ni�fér�je�tek�kel?

ne�foly�jon�ki�ke�ze�i�tek�kö�zül�a�drá�ga�idő!�ne�szór�já�tok�szét�a
kin�cset!�es�te� le�gye�tek�a� leg�szeb�bek!�so�kan�él�nek�kö�zöt�te�tek,
akik�mun�ká�ba�men�nek�reg�gel,�gon�dos�ké�szü�lő�dés�után�in�dul�-
nak�el.�es�te�le�ve�tik�félt�ve�vi�selt�ru�há�i�kat�és�há�zi�vi�se�le�tet�öl�te�-
nek.�ez�is�le�gyen�íz�lé�ses,�szép,�tisz�teld�meg�fér�je�det,�gyer�me�-
ke�det!�Min�den�as��szony�szép,�lel�ke�tek�tük�rö�ző�dik�tes�te�tek�ben.
nyújt�sá�tok�ezt�az�is�te�ni�ke�gyet�azok�nak,�aki�kért�él�tek!

Fi�gyel�je�tek�fér�je�i�tek�re!�A�fér�fi�ak�vál�lá�ra�nagy�te�her�ne�he�ze�dik
ezek�ben�az�idők�ben.�A�ke�ser�ve�sen�meg�ke�re�sett�min�den�na�pi�be�te�-
vő,�a�bár�mi�kor�je�lent�ke�ző�mun�ka�nél�kü�li�ség,�harc�az�élet�ben�ma�-
ra�dá�sért.�ha�ott�hon�nem�ta�lál�nak�ke�gyes�sé�get,�az�anyag�a�Föld�be
húz�za�őket.�ne�en�ged�jé�tek!�Ad�ja�tok�ne�kik� örök�ér�té�ket!�Ül�je�tek
mel�lé�jük�csen�de�sen!�nem�kell�min�dig�be�szél�ne�tek!�hall�gas�sa�tok
és�fi�gyel�jé�tek�fér�je�tek�ar�cát,�ke�zét!�Csön�des�fi�gye�lem�mel�kö�ves�sé�-
tek,�ha�be�szél!�Te�gye�tek�le�ak�kor�ke�ze�tek�ből�min�dent,�hadd�érez�-
ze,�hogy�fon�tos�szá�mo�tok�ra,�amit�kö�zöl�ni�akar�ve�le�tek!

ne� pa�nasz�kod�ja�tok� fér�je�i�tek�nek� és� ne� kö�ve�te�lőd��dze�tek!
gond�ja�i�tok�ról�ke�ve�set�be�szél�je�tek!�Azo�kat�vi�gyé�tek�is�ten�elé�be!
kö�zös� fel�ada�tok�ról� be�szél�je�tek!� gyer�me�ke�i�tek� ne�ve�lé�se� le�het
ez� vagy�mun�ká�tok,� ami�ös��sze�köt� ti�te�ket.�Ol�vas�sá�tok�a�Bib�li�át
es�te!�Be�szél�je�tek�éle�tem�ről�és�az�el�kö�vet�ke�zen�dő�idők�ről!�ne
kér�dez�zé�tek:�mi�lesz�ve�lünk?�Tu�da�koz�zá�tok�is�ten�aka�ra�tát,�va�-
jon�nek�tek�mi�lyen�sze�re�pet�szán?

a Fér Fi ak hoz
A�fér�fi�ak�hoz�szó�lok.�nagy�a�ti�fe�le�lős�sé�ge�tek�ezek�ben�az�idők�ben.
iz�ma�i�to�kat�meg�fe�szít�ve�dol�goz�tok,�és�a�leg�töb�ben�elé�ge�det�le�nek
vagy�tok.�Mi�ért�akar�tok�a�min�den�nél�töb�bet?�Mun�kál�kod�ja�tok
úgy,�hogy�nap�vé�gé�re�el�fá�rad�ja�tok!�Az�est�ta�lál�jon�ott�hon�ben�-
ne�te�ket!�Tér�je�tek�ha�za�mo�soly�gó�arc�cal�és�üd�vö�zöl�jé�tek�sze�lí�-
den�gyer�me�ke�i�te�ket!�ne�bán�já�tok,�ha�si�val�kod�nak,�ha�han�gos
be�széd�del�za�var�ják�pi�he�né�se�te�ket!�Ad�já�tok�idő�tö�ket�előbb�ne�-
kik,�ne�küld�jé�tek�ma�ga�tok�mel�lől�őket�el!�Fi�gyel�jé�tek�fej�lő�dé�-
sü�ket�és�ad�ja�tok�há�lát�is�ten�nek,�ha�egész�sé�ge�sek!�le�gye�tek
há�lá�sak,�és�örül�je�tek,�ha�épek!

ne�ke�res�se�tek�ma�ga�tok�nak�más�szó�ra�ko�zást,�mint�a�csa�-
lád!�so�kan�tér�tek�be�mun�ka�után�tár�sa�i�tok�kal�fo�ga�dók�ba.�Fo�ga�-
dót�mond�tam,�mert�va�ló�ban�fog�nak�ott�ti�te�ket.�A�bor�és�a�sem�-
mit�te�vés�tar�tóz�tat�nak�há�za�i�tok�tól�tá�vol�ben�ne�te�ket.�Ta�lán�nincs
ott�hon�dol�go�tok?�Ta�lán� la�ká�so�tok�ban�min�den�rend�ben?�Meg�-
néz�ted-e�gyer�me�ked�fü�ze�tét,�raj�zát,�meg�hall�gat�tad-e,�hogy�is�-
ko�lá�ban�mi�ként� tel�je�sí�tett?�Az� aj�tók,� ab�la�kok� rend�ben� zá�ród�-
nak-e?�nyúj�tot�tad-e�erős�ka�rod�se�gít�sé�gül�fe�le�sé�ged�nek?

le�gye�tek� fi�gyel�me�sek!� Ad�ja�tok� ap�ró� aján�dé�ko�kat� az
asszony�nak,�gyer�mek�nek!�Végy�fel�ott�ho�nod�ba�ve�ze�tő�uta�don�a
föld�ről�egy�csil�lo�gó�gesz�te�nyét!�Add�a�ki�csi�nyek�nek,�fa�ragj�be�lő�-
le�bá�but!�Mondd�el�ne�kik,�hogy�gyer�mek�ként�mi�ként�ját�szot�tál,
mer�re�kó�bo�rol�tál!�Adj�ke�zük�be�szer�szá�mot,�és�kö�zö�sen�mun�kál�-
kod�ja�tok!�Ta�nítsd�meg�gyer�me�ke�i�det�iz�ma�i�kat�hasz�nál�ni!

Ott�ho�nod�ba,�ha�be�lépsz,�mo�so�lyogj�fe�le�sé�ged�re!�nézz�sze�-
mé�be,�és�szó�lítsd�úgy,�mint�mi�kor�vol�tál�if�jú�sze�rel�me�se!�szo�-
rítsd�meg�a�ke�zét,� for�dítsd�ma�gad� fe�lé�ar�cát!�lásd�meg,�ha
bol�dog,�vedd�ész�re,�ha�szen�ved!�ne�en�gedd,�hogy�kön��nyes�le�-
gyen�a�sze�me!

Be�csüld�meg�az�ételt,�amit�eléd�tesz!�ne�légy�vá�lo�ga�tós,
nagy�ét�kű� em�ber!� Be�csüld� meg� tár�sad� fá�ra�do�zá�sát,� mel��lyel
meg�tisz�tel�di�csérd�meg,�ha�íz�lett,�ma�radj�csend�ben,�ha�nem!

kí�mél�jé�tek�fe�le�sé�ge�i�te�ket,�hogy�mo�so�lyuk�so�se�her�vad�jon
el!�Tart�sá�tok�meg�a�ren�det,�ügyel�je�tek�a� la�kás� tisz�ta�sá�gá�ra!
Fi�gyel�mez�tes�sé�tek�er�re�gyer�me�ke�i�te�ket�is,�és�ta�nít�sá�tok�meg
őket�a�há�zi�mun�ká�ra!

ne�ha�tal�mas�kod�ja�tok�a�csa�lád�fe�lett!�irá�nyít�sá�tok�éle�tü�ket,
de�leg�in�kább�pél�da�mu�ta�tás�sal�te�gyé�tek!�ha�kell,�avat�koz�za�tok
be�szi�go�rú,�de�meg�bo�csá�tó�kéz�zel!�le�gye�tek�tö�ké�le�te�sek,�mert
gyer�me�ke�i�tek�sze�mé�ben�ti�vagy�tok�is�ten!�Vál�ja�tok�mél�tó�vá�er�re
a�szó�ra:�Atya!�ne�csak�tes�tük�ről,�lel�kük�ről�is�gon�dos�kod�ja�tok!

Mi�ként� le�het�tek� Atyák,� ha� sa�já�to�to�kat� nem� is�me�ri�tek?
hon�nan�ve�szi�tek�a�jó�pél�dát,�ha�is�tent�nem�ke�re�si�tek?�A�Bib�li�á�-
�ból� me�rít�se�tek,� ta�ná�csa�im� sze�rint� él�je�tek!� A� Bib�lia� min�den
kér�dé�se�tek�re�meg�fe�lel,�így�ti�is�he�lye�sen�vá�la�szol�hat�tok�gyer�-
me�ke�i�tek�nek.�le�gye�tek�hoz�zá�juk�tü�rel�me�sek,�sze�re�tet�tel� ta�-
nít�gas�sá�tok�őket!

Tisz�tel�jé�tek�az�öre�ge�ket!�le�gye�tek�há�lá�sak,�hogy�uta�to�kon
el�kí�sér�tek�ti�te�ket!�Fo�gad�já�tok�el,�hogy�szü�le�i�tek� is�em�be�rek,
té�ved�het�tek�nem�ke�ve�set!�Amit�jól�tet�tek,�azt�kö�ves�sé�tek�éle�-
te�tek�ben,� amit� hely�te�le�ní�te�tek,� ves�sé�tek� el!� ne� te�kint�se�tek
ha�rag�gal� idős� szü�le�i�tek�re,� bot�lá�sa�ik�kal� együtt� fo�gad�já�tok� el
őket!�gon�dos�kod�ja�tok�ró�luk,�ne�az�öre�gek�le�gye�nek�tá�ma�sza�i�-
�tok!�hall�gas�sa�tok�sza�va�ik�ra,�hasz�nál�já�tok�fel�kí�nált�ta�pasz�ta�-
la�ta�i�kat!�éle�te�tek�ről�ma�ga�tok�dönt�se�tek,�de�a�jó�ta�ná�csot�ne
ves�sé�tek�el!�gyer�me�ke�i�tek�ne�ve�lé�sét�ne�bíz�zá�tok�a�nagy�szü�-
lők�re!�Akik�már�vál�lal�tak�egy�éle�tet,�tel�je�sí�tet�ték,�amit�az�ég
ren�delt,�re�á�juk�újabb�ter�he�ket�ne�he�lyez�ze�tek!

(folytatjuk)
Figyelmünkbe�ajánlotta:�éva�néni

Jézus KriszTus TANáCsAi A CsAládhOz
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JEGYEK KAPHATÓK: www.jegy.hu a Broadway jegyirodában és az interticket hálózatán.
Gödöllőn a Sportcsarnokban, a Művészetek Házában a Belvárosi jegyirodában, 

a Városi Könyvtárban, valamint a régió művelődési házaiban.

HNA
PRODUKCIO

Az előzetes 

programban közreműködik: 

Tarsoly zenekar,  
...meglepetés...

VENDÉG: 

FERENCZI 
GYÖRGY

2012. március 10. 20 óra( (G Ö D Ö L LŐ , S Z I E  S p o r t c s a r n o k  

�������
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Kapunyitás: 19 órakor. Ülőhely korlátozott számban,
csak a lelátókon. Helyfoglalás: érkezési sorrendben!!!

VERESI
KRÓNIKA

IKLADI HÍREK ZÖLD ÚJSÁG KÓKA ÉS KÖRNYÉKE

����
����
�		����
�������

Az egé szen ki csik től az idő seb be kig
vár ta az egy ház kö zös ség vi dám dél -
utá ni együtt lét re egy ház kö zös sé gé nek
tag ja it 2012. ja nu ár 28-án a plé bá nia
mel let ti Apos to lok szál lá sá ra. 

kö�zös�já�ték�kal�in�dult�a�dél�után�Pávics
lászlóné�Ma�ri�ka és�nagy�Tiborné�ro�zi�ka
ve�ze�té�sé�vel,�majd�csa�pa�to�kat�al�kot�tak
a� szép� szá�mú� meg�je�len�tek,� hogy� kü�-

lön�bö�ző� ügyes�sé�gi,� va�la�mint� mű�velt�-
sé�gi� já�ték�ban� el�dönt�sék,� idén� me�lyik
csa�pat�gyűj�ti�a�leg�több�pon�tot.�

nagy�ne�ve�tés�kí�sér�te�a�vicc�me�sé�lő
ver�senyt,�és�nagy�igye�ke�zet�a�far�san�gi
jel�mez�ké�szí�tő�ver�senyt.�Min�den�csa�pat
egy� kis� pil�lan�gót� kel�lett,� hogy� va�rá�-
zsol�jon�meg�ha�tá�ro�zott�alap�anyag�ból.�A
győz�tes� csa�pat� a� leg�na�gyobb� táb�la
cso�ko�lá�dét�vi�het�te�ha�za,�majd�min�den�-

ki�fa�la�toz�ha�tott�a�ba�tyus�asz�tal�ról,�töb�-
bek�kö�zött�fi�nom�far�san�gi�fán�kot�is.�

idén�má�so�dik�al�ka�lom�mal�le�het�tünk
így� együtt,� re�mél�jük� jö�vő�re� még� több
krisztusban�test�vé�rünk�el�jön.�����������-kr-

Vi�gAs�ság�BAn,�hiT�Ben�– egyÜTT
egy ház kö zös sé gi fAr sAn gi mu lAT ság Az Apos To lok szál lá sán
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Gö döl lő kul tu rá lis éle té ben je len tős sze re pet be töl tő, idén
11 éves Ad hoc szín ház elő ször mu tat ko zik be a Galga men -
te ked ves te le pü lé sén, Bagon, a mű ve lő dé si ház ban egy fel -
hőt len szó ra ko zást ígé rő ze nés víg já ték kal, a léni né ni vel.

A�da�rab�cse�lek�mé�nye�léni�né�ni�örök�sé�ge�kö�rül�fo�rog.�Ter�mé�-
sze�te�sen� pár�hu�za�mo�san� sze�rel�mi� szá�lak� is� át�szö�vik� a� há�rom
fel�vo�nást.�A�sok�szer�vez�ke�dés,�kom�bi�ná�lás�és�ál�ru�ha�után�min�-
den�ki�meg�ta�lál�ja�a�ma�ga�pár�ját,�és�az�örök�ség�is�jó�hely�re�ke�rül.�

Jöj�jön�el,�dől�jön�hát�ra,�kap�cso�lód�jon�ki�a�há�rom�fel�vo�nás
alatt,�és�ga�ran�tál�juk,�hogy�egy�jó�ide�ig�ész�re�vét�le�nül�a�szín�da�-
rab�da�la�it�fog�ja�dú�dol�ni!

A�gö�döl�lői�Ad�hoc�szín�ház�tár�su�la�ta�a�bagi�be�mu�ta�tó�után
mis��szi�ós� út�ra� in�dul:� áp�ri�lis�ban� Be�reg�szá�szon,� ok�tó�ber�ben
pe�dig� Csík�sze�re�dán� jó�té�kony�sá�gi� elő�adás�ként� mu�tat�ja� be� a
léni�né�nit.�A�be�folyt�ös��szeg�gel�a�gyimesfelsőloki�árpád-házi
szent�er�zsé�bet�gim�ná�zi�um�szín�ját�szó�sa�i�nak�mun�ká�ját� sze�-
ret�né�se�gí�te�ni.



OrvOsi ÜGyeleTeK

há zi Or vOs OK reN de lé si ide Je
Dr. ba la to ni Gyön gyi (Bag,�hősök�tere�1.)�Telefon: +36/28-504-215
rendelési idő: hét�fő,�kedd,�Csü�törtök:�8-12�óráig,�szer�da:�14-18�óráig,�
Pén�tek:�8-11�óráig.�(pénteken�csak�pá�ratlan�hé�ten)
Dr. józsa viktória (Bag,�dózsa�györgy�u.�53.)�Telefon: +36/28-408-031
rendelési idő: hétfő:�10-14�óráig,�kedd:�12-16�óráig,�szerda:�9-13�óráig,
Csütörtök:�12-16�óráig,�Pén�tek:�9-12�óráig,�(péntek�csak�páros�héten).

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

A FOG Or vOs reNdelési ideJe 
Dr. szabó melánia (Bag,�hősök�tere�1.)�Telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfőn,�szerdán,�Pénteken:�14.00-19.00�óráig,�kedden,
Csütörtökön:�8.00-13.00�óráig.�

állATi ÜGyeK

ÜGyeleTes állATOrvOsOK:
Dr. szőke zsolt. kartal,�Felszabadulás�u.�197.�Tel.:�+36�20�956-6529������
Dr. németh mihály. Aszód,�kossuth�lajos�u.�62.�Tel.:�+36�30�275-4718������
Dr. márton jános. galgamácsa,�kiskút�u.�3.�Tel.:�+36�30�400-9819

eBreNdész, állATmeNTő:
sipos józsef. 2115�Vácszentlászló,�erdő�u.�75.�Tel.:�+36�20�203-2359������
e-mail:�ebfarm.sipos@gmail.com,��www.ebfarm.eoldal.hu

vers miNdeNKiNeK

Búcsú�egy�csillagtól
(Mari�zsuzsi�emlékére)

Csillagok�az�égen,
csillagok�a�földön
nem�tündökölhet�örökké
senki�és�semmi�sem.

Megkopnak�a�fények,
de�egy�picit�még�égnek.
Mert�minden�ember�csillag,
egyik�sokáig�ég,�a�másik�elillan.

Te�most�átadod�a�helyed,
véget�ér�egy�utazás.
nincs�rá�szó,�csak�döbbenet,
nincs�kérdés,�nincs�felelet.

Megőrizzük�emlékedet,
Az�Úr�vigyázzon�rád,
Ő�legyen�veled.

Bálint�Piroska
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idén�se�feledkezzünk�meg�arról,�hogy�személyi�jövedelemadónk�1�százalékát
valamely� bíróság� által� bejegyzett� egyház,� vagy� a� költ�ségvetési� törvényben
meghatározott�kiemelt�elő�irány�zat�ja�vá�ra,�1�százalékát��pedig�alapítvány,�tár-
sadalmi�szer�vezet�vagy�kü�lön�nevesített� intézmény� javára�adományozhatunk.
sajnos�sokan�nem�élnek�ezzel�a�lehetőséggel,�pedig�a�társadalmi�szer�ve�zetek,
így�a�bagi�civilek�is�jelentős�bevételhez�jutnak�a�felajánlásokból.�álljon�itt�a�bagi
szervezetek�neve�és�adószáma,�ne�feledkezzünk�el�róluk!

w óvoda�a�gyermekekért�Alapítvány�adószáma: 18673144-1-13
w Bagi�Polgárőrség�adószáma: 18697562-1-13
w Muharay�elemér�népművészeti�egyesület�adószáma: 19184472-1-13
w helytörténeti�Baráti�Társulat�adószáma: 19181943-1-13
w Bonifác�Alapítvány�adószáma: 18674482-1-13
w szent�András�Alapítvány�adószáma: 18666894-1-13
w Bag�és�Testvérvárosai�Baráti�egyesülete�adószáma: 18698934-1-13
w Bagi�TC�‘96�adószáma: 18673546-1-13
w együttérzés�közhasznú�Alapítvány�adószáma: 18686816-1-13
w Piros�Bagért�egyesület�adószáma: 18721584-1-13
w szinkron�nyugdíjas�egyesület�adószáma: 100433701-2-05
w Bagi�focisuli�adószáma: 18727078-1-13

egy�százalék�civileknek Felhívás
A�Bagi TC ‘96 és�a�Bagi Focisuli
várja�az�5–11�év�közötti�fiúk�
je�lentkezését�a�foci iskolába.
Jelentkezés: simó lászló edző
Telefon: 06-30-590-46-06

személyi jövedelemadójának
1%-át kérjük�adja
a Bagi TC ‘96 részére. 
előre�is�köszönjük�a
felajánlásokat.

Bagi�TC�‘96�Vezetősége

A BAGi 
POlGárőrséG 

TeleFONszámA: 
06-30/62-10-210
06-30-51-56-945

Az Aszódi 
reNdőrÖrs 

TeleFONszámA:
28/400-012



kiadó: bag nagyközség önkormányzata  
szerkesztők: könczöl rita, baczoniné 
felszeghy katalin, szabados Tamás.
nyomdai munkák: rosental kft. 
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu
lAPzárTA: minden hónap utolsó napja

imPresszum

TóTh Gá BOr
Or száG GyŰ lé si KéP vi se lő

Te�le�fon:�06-30-9325-821
e-mail:�toth.gabor@fidesz.hu

*
Kép vi se lői fo ga dó órák: 

Tura,�Ta�bán�u.�42.�
min�den�hó�nap�utol�só�pén�tek�

16-18�órá�ig,�vagy
Bag,�szent�im�re�u.�52.�
(Pol�gár�mes�te�ri�hi�va�tal)�

min�den�hét�csü�tör�tök�dél�előtt.
Be�je�lent�ke�zés,�elő�ze�tes�

időpontegyeztetés szükséges.

FOGAdóóráK

ez+az12 BAgi�hírlAP 2012�FeBrUár

AmeNNyiBeN:  
w egyedül�érzi�magát�az�otthonában,�társaságra�vágyik,
w családja�elsősorban�a�munkájával�van�elfoglalva�és

keveset�látja�őket,
w egyre�nehezebb�az�otthoni�rezsiköltségeket�kifizetni,

ami�a�folyamatos�otthonlétből�adódik,

AKKOr JeleNTKezzeN A hévízGyÖrKÖN iNduló
időseK KluBJáBA AhOl leheTőséG NyíliK
NAPKÖzBeN: 
w a�közösségi�együttlétre,
w a�pihenésre,
w a�személyi�tisztálkodásra,
w a�személyes�ruházat�tisztítására,
w napi�háromszori�étkezésre.

A BeJárás KisBusszAl BizTOsíTOTT!
Az� idősek� nappali� ellátásának� térítési� díja
jöve�de�lem�től�függően�változó,�megközelítőleg
a� térítésmentességi� kategóriától� a napi 30
forintig terjedhet.
Amennyiben�napi�háromszori�étkezést�is�kér,
annak� a� díja� szintén� jövedelemtől� függő:
jelenleg minimum 123.- Ft./nap, maximum
410.- forint naponta.
A szelvényt kérjük töltse ki, amennyiben�je�-
lent�kezni�szeretne�a�rövidesen�induló�idősek
klubjába�2012. 02. 28.-ig! A szelvényt juttas sa
el  a Polgármesteri hivatal irodájába Furdi
Katalinhoz! (2191�Bag,�szent�i.�u.�52.�Bejárat
a�Coop�üzlet�felől)��tel.:�06-30-693-5930.

idŐsek�klUBJA�héVízgyÖrkÖn!

Név…………………………………………………………......................................................................................

lakcím…………………………………...............................................   Telefon……………………………..............

Napi háromszori étkezést:  kérek nem kérek                        (jelölje�a�négyzetben)

aláírásommal jelentkezem az idősek klubjába  …………………………………………….................................

TájékozTaTó!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2012. február 1. és 2012. március 31.
között  palya richárdné és hajdú erzsébet időskorú lakossokkal foglalkozó
kapcsolattartó megkezdi a település idős korú lakosságának a felkeresését.

Fő feladatuk: tájékozódás az idősek fűtési, élelmezési, egészségügyi
állapotáról és az esetleges problémákról.

bag nagyközség önkormányzata

duGulás elháríTás, 
vízvezeték szerelés 
és egyéb nemű munkák
KOrreKT árAKKAl!
Gyors, ponTos munkavéGzés
hívjon bizalommal: 06-70-209-6239


