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1394 – 2012
A TArTAlOmBól

Dohánytörvény

édes perec, cukros alma

marika óvó néni

Január1-jétőlszigorodottanemdohányzók védelméről és a dohánytermékekfogyasztásának,forgalmazásánakszabályairólszóló1999.évi
Xlii.törvény / 3. oldal

Tavaly,mégkarácsonyelőtt,december18-ánazAranyJánosáltalános
iskola „németesei" Bécsben tettek
egyszép,télikirándulást.
/ 5. oldal

„Agyerekörömétlátvabennemishihetetlenboldogságkeletkezett,hogy
őtiseltudtamjuttatnierreaszintre.
ezekértapillanatok,érdemespedagógusnaklenni”./ 6–7. oldal

JárásiszékhelylegyenAszód
Tóth Gábor országgyűlési képviselő, Bag polgármestere
levélben fordult Orbán viktor miniszterelnökhöz, hogy Aszód
város központtal Galga mente ismét visszakaphassa történelmi járási székhelyét. A levelet, a rá kapott választ és
Obreczán Ferenc országgyűlési képviselő az üggyel kapcsolatos levelét alább közöljük.

TóTh Gábor orszáGGyűlési képviselő,
baG polGármesTerének levele

embertovábbiéletét,mindennapjaitnagymértékbenbefolyásolnifogjaazújjárásirendszerkialakulása.
Mintönállóválasztókerületmegszűnik,ajárásszétforgácsolttáválik,ezafentiekentúlkomolypolitikaidevalválódást
jelent a térségnek. A közlekedési struktúra és minden
másindokolttáteszi,hogyagalga-völgyetovábbraisszoros
egységmaradjon. (folytatása2.oldalon)

PesT meGye TervezeTT JárásAi
2

Tisztelt miniszterelnök Úr!
nemkészültempolitikaipályára,csupán„dublőrként”ugrottambe dr.szőkePál helyéreazőtért
családitragédiamiatt(szüleielvesztése1hónapon
belül) az 1998-as országgyűlési választásokra, amit
akkorsikeresenmegnyertünk,ésméghármategymásután.
Azótaigyekszemlegjobbtudásommalés
tisztességgel szolgálni a polgári oldalt.
Félúton, a következő országgyűlési választásokra való felkészüléskor jeleztem,
hogyakövetkezőországgyűlésiválasztásokonmárnemkívánokképviselőkéntindulni,
ezzel is segítve a parlament átalakításának
koncepcióját. Mint számomra ismertté vált,
Pestmegye5.számúválasztókerülete–Aszód
térsége–mintönállóválasztókerületatovábbiakbanmegszűnik.
sokapróközössikertmondhatunkmagunkénakaz
elmúlt12évben,amelyapolgárioldalésszerényszemélyemközösmunkájánaktudhatóbe.komolygondnak
látomviszontajelenlegiközigazgatásirendszerátalakításávalkapcsolatbankialakulnilátszóhelyzetet.
Önállóföldrajziegységnektekinthetőgalga-völgye,
aholsvábok,szlovákok,ruszinok,magyar-ésoláhcigányok élnek a magyarsággal együtt több száz év óta egy
életközösségben. Mintegy 16 település, több mint 40 ezer

Terület 6 390,7km
Népesség: 1 235 308 fő
Járások száma: 15 db.
Települések száma: 187 db.

Aszód
Gödöllő

2
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Akárszemélyesszégyenemnekistekinthetem,hogynégy
egyénimandátummegszerzésétkövetőenúgykelltávoznom
apolitikaiélvonalból,hogyválasztókerületemmegszűnik,és
agalga-völgyeszétdarabolva,többváros(gödöllő,Veresegyház,Vác)hátsóudvarávádegradálódik.Agödöllői,vácijárási
székhelymegközelítésekomolyanyagiésközlekedésinehézségetjelenthetatérséglakóinak.
TisztelettelkéremaMiniszterelnökUrat,személyesérintettségemokánis,hogyAszódvárosközponttalagalgamente 46 év után ismét visszakaphassa saját történelmi járási
székhelyét. Úgy gondolom, hogy a következő országgyűlési
választásokon nagyon komoly stratégiai szempont lehet a
fentiekpozitívelbírálása.
Tóthgáborországgyűlésiképviselő,
Bagpolgármestere

járásnépessége,ígyagödöllőiéis,megközelítetteaszázezer
főt.ezértkerültsorazAszódijárásmegszervezésére1911és
1913között.Agödöllőijárásészakkeletirészébőlkialakított
újjárásszékhelyéülAszódotválasztották.Azegykorimezővárosakörnyezőtelepülésekhagyományoskereskedelmiközpontjavolt,emellettvasútiésközúticsomóponttáisválta20.
századelejére.
1965végéngödöllőtvárossányilvánították,kiváltagödöllőijárásból,ígyannaknépességejelentősencsökkent.Avárossányilvánításaztisjelentette,hogyaPestmegyeitanács
irányítása alá rendelték. ennek következményeként került
sorazAszódijárásmegszüntetésére.
kérjük kezdeményezésünk támogatását, hogy a galgavölgyetörténelmilegkialakultegységeajárásokkialakításánakeredményekénthelyreálljon.
OberczánFerenc
országgyűlésiképviselő

obreczán Ferenc orszáGGyűlési képviselő levele
Tisztelt miniszterelnök Úr!
VersegenszületettésVersegenélőországgyűlésiképviselőkénttámogatom Tóthgábor országgyűlésiképviselőkezdeményezését,hogyagalgamenteAszódközponttalismétjárásiszékhelylegyen.
első ízben a törvényhatságokról szóló 1886. évi XXi. törvénycikk írta elő, hogy a járásoknak állandó székhelye kell,
hogylegyen.Avármegyejárásai1898-igmegőriztéktörténelmileg kialakult elnevezéseiket, akkortól kezdve azonban
székhelyük nevét vették fel. Az 1910-es évek elején PestPilis-solt-kiskun vármegye járási beosztását jelentősen
megváltoztattákBudapestkörnyékén,ugyanis1910-reafővárosvonzáskörzeténekgyorsnépességnövekedésemiatttöbb

a miniszTerelnökséG válaszlevele
Tisztelt Polgármester Úr!
OrbánViktor miniszterelnökúrnakírtlevelét,amelybenkéri,
agalgamenteésAszódvárosismétvisszakaphassasajáttörténelmijárásiszékhelyét,köszönettelmegkaptuk.
TájékoztatomÖntarról,hogyamegkereséstartalmáravaló
tekintettellevelétilletékességbőltovábbítottukaközigazgatási
ésigazságügyiMinisztériumhoz,navracsiscsTibor miniszterelnök-helyettesúrhoz,valamintszabóerika államtitkárasszonyhoz.kérem,atovábbiakbanforduljonhozzájukbizalommal.
Baligabrielle
titkárságvezető

KisTérséGi híreK www.AszOdiKisTerseG.hu

A Többcélú Társulás TAnácsA jAnuár 18-i ülésérŐl
2012. január 18-án tartotta idei első ülését az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Tanácsa.
ATársulásiTanácselfogadtaa2012.évii.félévesmunkaprogramját.
A félév folyamán sor kerül a költségvetés megtárgyalására és elfogadására, az előző évi gazdálkodás
értékelésére, a 2011-es közös feladat-ellátás keretébenvégzetttevékenységrőlbeszámolókfognakelhangozni,ésazévsoránhatálybalépőjogszabályváltozásoknakmegfelelőenakülönbözőfeladatokat,megállapodásokat és szabályzatokat is felül fogja vizsgálni a
Tanács.
eztkövetőenaTanácselfogadtaabelsőellenőrzési
feladat2011.éviellátásárólszólóbeszámolót.Afeladatellátásbanrésztvevő8önkormányzatnálésköltségvetésiszerveiknél230ellenőrzésinaponösszesen24ellenőrzéstvégeztekabelsőellenőrök.
A Társulási Tanács 2012-ben – hasonlóan a tavalyi
évhez– abelsőellenőrzésifeladatotcsaknormatívtámogatás igénybevételével, külön önkormányzati forrás
nélkültervezi.Aszód2012.január1-jétőlcsatlakozotta
feladat-ellátáshoz.

A2011októberébenelfogadott2012.évifeladat-ellátás i tervre épülve a Tan ács elfog adta a köz ös feladat-ellátáshozszükségesintézkedéseket.Azideiévre
vonatkozóközösfeladat-ellátásjogszerűszervezése,az
államinormatívtámogatásokigénylésifeltételeinekvaló megfelelés érdekében határidőket határozott meg a
TársulásiTanácsazintézményfenntartótársulásokra,a
pedagógiaiszakmaiszolgáltatásokfeladatra,amunkaéstűzvédelmifeladatokra,valamintabelsőellenőrzési
feladatra.
A Tanács üléseinek televíziós felvétele 2012-ben is
látható lesz a galga televízióval kötött megállapodás
alapján.
Végezetül a kistérség polgármesterei tájékoztatót
hallgattak meg a Társulás 2012. január 10-én fennálló
követeléseiről,valamintállástfoglaltaka2012.évikistérséginőnapmegrendezéséneklehetőségéről.
ATársulásiTanácsüléseiről,akistérségbenzajlóaktuáliseseményekrőléspályázatilehetőségekrőlbővebben az Aszódi kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulásahonlapjánolvashatnak(www.aszodikisterseg.hu).

dr.kórósTímea
kistérségireferens
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2012. jAnuár 1-jéTŐl szigorodoTT A nemdohányzók védelmérŐl
és A dohányTermékek fogyAszTásánAk, forgAlmAzásánAk
egyes szAbályAiról szóló 1999. évi Xlii. Törvény
Teljes dohányzási tilalom:
1.közoktatásiintézményben1(pl.óvoda,általánosiskolaésközépiskola),
ésabejáratátólszámított5méterestávolságonbelül,
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde), és a
bejáratátólszámított5méterestávolságonbelül,(pl.óvoda,általánosiskolaésközépiskola),ésabejáratátólszámított5méterestávolságonbelül,
3.egészségügyiszolgáltatónál(pl.kórház,rendelő)ésaholeü.szolgáltatástisnyújtanakfüggetlenülazintézményrendeltetésétől,ésabejáratátólszámított5méterestávolságonbelül,illetveadohányzóhelyazintézmény
területénkívülúgyjelölhetőki,haazegészségügyiszolgáltatástigénybevevőkszokásosvagyszükségszerűútvonalátólmegfelelőenelkülönül,
4.helyiközforgalombanközlekedőközösségiközlekedésieszközön,
helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő személyszállítóvonaton(pl.héV,BkV,VolánésMáVjáratok),
5.munkahelyzártlégterűhelyiségeiben,
6.közforgalmúintézményzártlégterűhelyiségeiben(függetlenülattól,hogyabelépésesetlegfeltételhezkötött,pl.zártkörűrendezvény)és
abejáratátólszámított5méterestávolságonbelül
7.közterületijátszótereken,továbbáajátszóterekkülsőhatárvonalátólszámított5méterestávolságonbelül,zártlégterűhelyiségeiben(függetlenülattól,hogyabelépésesetlegfeltételhezkötött,pl.zártkörűrendezvény)ésabejáratátólszámított5méterestávolságonbelül.
8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak személyforgalomszámáramegnyitottterületein,megállóban,várakozóhelyen,
illetőleghelyiségben,valamintnyíltlégterűmegálló,várakozóhelyesetén
annakkülsőhatárvonalátólszámított5méterestávolságonbelül(haa
területkülsőhatárvonalanemállapíthatómegegyértelműen,akkorkijelölőtáblátólvagymásjelzéstőlszámított5méteressugarúkörnekmegfelelőkörzetbentilosdohányozni),
9.közterületnekminősülő,agyalogosforgalomszámáranyitvaállóaluljárókbanésegyéb,zártlégterűközforgalmúközlekedőösszekötőterekben.
Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:
A)nyíltlégtérbenkijelöltdohányzóhelyen:
1.közforgalmúintézményterületén(pl.udvar),
2.munkahelyen(pl.udvar),
B)zártlégtérbenkijelöltdohányzóhelyen:
1.büntetés-végrehajtásiintézményekbenafogvatartottak-köztüka
kóroselmeállapotúakszámára,
2.pszichiátriaiintézetbenapszichiátriaibetegekszámára,
3.amárműködőszivarszobákban,
4.zárttérimunkahelyen,aholamunkahelyiklímaakülönjogszabálybanmeghatározottkorrigálteffektívhőmérsékleta24°C-otmeghaladja.
Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás:
1.adohánytermékkereskedelmibemutatójacéljábóllétrejöttrendezvényen,
2.szállásszolgáltatástnyújtóintézményekkifejezettendohányzóként
kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy más
rendelkezésvagytűzvédelmielőírásegyébkéntnemtiltja.
A tulajdonos/fenntartó/munkáltató döntésétől függően:
1.helyiönkormányzatrendeletébenközterületetnemdohányzóközterületneknyilváníthat.
2.Magánforgalombanközlekedőközösségiközlekedésieszközön(pl.
taxi,béreltbusz)adohányzóhelykijelölésérőlazüzembentartódönt.
3. szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja.ebbenazesetbendohányzóhelyetnyíltlégtérbensemkellkijelölni.
4.Amunkáltatóamunkahelyetnemdohányzómunkahellyényilváníthatja. ebben az esetben a munkavállalók az intézmény teljes területén
nemdohányozhatnakbeleértvepl.azudvartis.Munkáltatóazügyfelek
részéretovábbraiskötelesdohányzóhelyetnyíltlégtérbenkijelölni.dohányzástiltásának,illetvelehetőségénekmegjelöléseAdohányzásikorlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket,valamintközterületeketfeliratvagymásegyértelműjelzésalkalmazásával– tűzvédelmiszempontútilalomeseténszabványostiltótáblával,
illetvepiktogrammal– szembetűnőmódonmegkelljelölni.nemdohányzóintézmények,nemdohányzómunkahelyekeseténanemdohányzóintézménnyé/nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és
egyértelműfeliratvagyjelzésalkalmazásávalkellfeltüntetni.

A„szembetűnő"valaminta„jóllátható"ésaz„egyértelmű”kifejezések nemobjektívkategóriák,ezértazánTszhonlapjáról(www.antsz.hu)
letölthetőfeliratokatilletvejelzéseketjavasoljukalkalmazásra.
dohányzóhelyegészségügyiszolgáltatástnyújtóintézménybejáratátólszámított5méterestávolságonkívüliscsakúgyjelölhetőki,haadohányzóhely az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy
szükségszerűútvonalátólmegfelelőenelkülönül.
A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekesetébenadohányzóhelyetabejárattólszámított5méterestávolságonbelülabbanazesetbenlehetkijelölni,haazintézményterületénanyíltlégterűdohányzóhelykijelölésénekfeltételeiabejárattólszámított5méterestávolságonkívülnemállnakfenn.
zártlégterűdohányzóhelykijelölésekor,adohányzóhelynemdohányzóhelyiséggelazonoshelyiségbennemjelölhetőki.zártlégterűdohányzóhelyeseténamegfelelőlégcserefeltételeitnyílászárószerkezetekkel
vagyegyébműszakiberendezésfelszerelésévelbiztosítanikellúgy,hogy
dohányfüstanemdohányzóhelyiségekbenejuthassonbe.
intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások megsértése esetén:
Aközforgalmúintézményfeladatkörébeneljáró,valamintaközösségi
közlekedésieszközműködtetésébenhivatásszerűenközreműködőszemély(atovábbiakbanrendelkezésrejogosult)jogsértésészleléseeseténköteles:
1.ajogsértéshaladéktalanbefejezésérefelhívniajogsértőt,
2.annakeredménytelenségeeseténfelszólítaniaközforgalmúintézmény,illetveaközlekedésieszközelhagyására,
3.eljáráslefolytatásátkezdeményezni.
Aközforgalmúintézménybelsőszabályzatábanmeghatározottszeméllyel (ennek hiányában az intézmény vezetőjével, üzemeltetőjével, a
rendezvényszervezőjével,közösségiközlekedésieszközüzembentartójával, közoktatási intézmény vezetőjével, illetve a munkáltatóval) szembenellehettekinteniazegészségvédelmibírságkiszabásától,haarendelkezésre jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel
szembenfelhívási,felszólítási,elhagyásrafelhívási,illetőlegeljárásindításikötelezettségénekbizonyíthatóanelegettett.
egészségvédelmi bírság:
egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással összefüggő tilalmak,
korlátozásokmegsértéseeseténazontermészetesszeméllyelszemben
szabhatóki,akiacselekményelkövetésekor14.életévétbetöltötteéssajátjövedelemmelrendelkezik.
A bírság mértéke:
1.atermészetesszeméllyelszemben,akitiltotthelyendohányzik2000050000Ft
2.aznvt.betartásáértfelelősselszemben100000-250000Ft
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság
esetében1.000.000-2.500.000Ft.
egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszínen
megállapítottéskiszabottegészségvédelmibírság:max.30.000forint,ha
30naponbelülbefizetésrekerül,ellenkezőesetbenakár50000Ftislehet.
eljárási határidők:
Azegészségvédelmibírságfőszabálykéntajogsértőmagatartásrólvaló
tudomásszerzést követő  6 hónapon belül alkalmazható, és a jogsértő
magatartástanúsításátólszámított1éventúlnemszabhatóki.
átmeneti rendelkezések:
Ahatóság2012.január1.és2012.március31.közöttazellenőrzéstvégzőegészségügyiállamigazgatásiszerv(amegyeikormányhivataloknépegészségügyiszakigazgatásiszervei)azegészségvédelmibírságkiszabását mellőzi, ha a hatósági ellenőrzés során megállapított jogsértést
megvalósítócselekménymiatt2011.december31-énhatályosszabályok
alapjánbírságkiszabásánaknemlettvolnahelye.
Kapcsolódó szabályok:
Atársasházakésalakásszövetkezetekesetébenazalábbiszabályoklépnek hatályba: A házirend – a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad
szerintilegalábbnégyötödöstöbbségévelmegállapított– eltérőrendelkezésehiányábantilosdohányozniaközöstulajdonbanlévőzártlégterű
épületrészekben,területeken,illetvehelyiségekben.
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kATAszTróFAVédelMiTáJékOzTATó
A Pest megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság felkészülési
tevékenysége a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására
A Pest Megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a feltételek
megteremtésével és a személyi állomány felkészítésével
felkészültarendkívülitéliidőjárásiviszonyoksoránjelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására. A megtartott
megyeiésahelyivédelmibizottságoküléseinegyeztettéka
polgármesteri hivatalokra, a katasztrófavédelemre, az
ánTsz-reésarendőrségrehárulófeladatokat,ésezzelfelkészültek a szervezetek az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetre.
A települési önkormányzatok közreműködésével felmérésre kerültek a megyében található élelmiszer- és gyógyszerkészletek,aszükségellátási,melegedésihelyek,amentésimunkálatokbabevonhatógépjárművek,technikaieszközök,atelepülésenrekedt,mástelepülésendolgozók,diákok,
úton rekedtek mentése, az ideiglenes elhelyezés és ellátás
érdekében.
Azigazgatóságanépegészségügyiszakigazgatásiszervvel együttműködve összegyűjtötte a folyamatos, rendszeres
ellátástigénylőbetegek,illetveaszüléselőttállókismamák
számát,lakhelyét,szállításukmódját.
állandókapcsolatbanállunkaterületilegilletékesáram-,
gáz-, víz- és távhő szolgáltatókkal, a társszervekkel, az
együttműködő szervezetekkel, szervekkel a megelőzési,
mentési tevékenység összehangolása, logisztikai támogatás
biztosításaérdekében.
Ahivatásos,valamintazönkormányzatitűzoltóparancsnokságokszükségeseténmegerősítettszolgálattalbiztosítjákavédelmet.Benkovicszoltánpv.dandártábornok,aPest
Mkiigazgatójaelrendelte,hogyazokazútonrekedtszemélyek,akiknekgépjárműveamegyeterületénelakadt,aközúti

mentésidejére,tekintettelazordidőjárásra,tartózkodjanaka
tűzoltólaktanyákban.
ABMOkFOrszágosiparbiztonságiFőfelügyelőjénekközleményéttovábbítottukamegyébenveszélyesáruszállításávalfoglalkozóvállalkozásokfelé.ebbenaközleménybenfelhívtukavállalkozókfigyelmétarendkívülitéliidőjárásiviszonyokra,illetvefelszólítottukőket,hogylehetőségszerintezen
időszakbankorlátozzák,vagyfüggesszékfelaveszélyesáru
szállítótevékenységüket.
A lakosság a médiából, valamint a www.katasztrofavedelem.hu, a www.pest.katasztrofavedelem.hu honlapokon, illetve az Országos Meteorológiai szolgálat honlapján
(www.met.hu)tájékozódhatakialakulthelyzetrőlésakövetendőmagatartásiszabályokról.

TáJékOzTATJUkATiszTelTlAkOsságOT,
hogy2012februárjától
a szelektív hulladékszállítás
minden hónap első
szerdáJáN
leszhétfőhelyett.

Bagnagyközség
Önkormányzata
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A BAGi ArANy JáNOs álTAláNOs isKOlA hírei

édesPereC,CUkrOsAlMA,
FOrrógyerekPUnCs
kArácsony elŐTTi kirándulás bécsben
2011. december 18-án az Arany János általános iskola „németeseivel" Bécsben
tettünk egy szép, téli kirándulást.
Bármégsötétvolt,hidegisésálmosak
isvoltunkakoránkeléstől,mégisvárakozvaindultunkútnak.
Azútviszonyokjókvoltak,anapiskisütött,ésegykettőreAusztriábanvoltunk.
első állomásunk egy kis programmódosítással a karácsonyi vásár volt.
novemberközepétőlkarácsonyigavárosházelőttitérvarázslatoskarácsonyi
vásárráalakulát.Akb.150standmindegyikét megnézni szinte lehetetlen
volt, de szükségtelen is, hiszen mindenhol gyönyörű fenyődíszek, művészi
portékák vettek bennünket körül. Orrunkat finom édességek, sütemények
illatacsiklandozta,úgyhogygyorsanbe
iskaptunkezt-azt,kekszet,édesperecet,cukrosalmátésittunkráegyigazi,
forró gyerekpuncsot. (Bár néhányan
kacérkodtakazalkoholosváltozattalis,

de hát sarkukban volt a „csupaszem”
tanárnéni,ígycsakapislogásmaradt,
nomegagyerekpuncs.)
Miután jól elfáradtunk a jövés-menésben,mindenillatot,színkavalkádot,
hangulatotmagunkbaszívtunk,jólesett
visszaülniabuszba.
következő állomásunk a schönbrunni kastély volt. előtte szintén nagyonszépkarácsonyivásártláthattunk,
aholahagyományosdíszekmellettkézműves alkotásokat és kézzel készített
ékszereket vonultattak fel a kiállítók.
egy kórus pedig karácsonyi dalokat
énekelt...Akastélyelőttivásárbannem
sokáigidőztünk,ittacélunkahabsburgok impozáns, barokk stílusban épült
rezidenciájánakmegtekintésevolt.
A schönbrunni kastély európa egyik
legszebb barokk építménye. A terület

1569-ben került a habsburgok kezébe,
amikorll.Miksacsászármegvásároltaés
udvaribirtoknakneveztekiazt.1642-ben
ll.Ferdinándözvegye,eleonóracsászárné egy gyönyörű díszkastélyt építtetett
ide,amelyaschönbrunnelnevezéstkapta.1683-banBécsll.törökostromaidején
a birtok szinte teljesen elpusztult. Az
1696-tól kialakított új kastélyt és kertet
MáriaTeréziauralkodásaalatt– 1743-tól –
teljesenátépítették.ekkorschönbrunn,a
hozzá tartozó reprezentatív kerttel már
azudvariéletközpontjavolt.Abelsőtereknemcsakacsászáricsaládtartózkodásihelyéülszolgáltak,hanemreprezentációs célokat is betöltöttek, számtalan
ünnepségen, rendezvényen kellett, hogy
szimbolizálják és erősítsék a Monarchia
presztízsét.Abelsőépítészetistílusokban
ötvöződikabarokk,arokokóésabiedermeier.Akastély1441helyiségbőláll,ebből45látogatható.
Megérkezésünkkorkaptunkfejenként
egy-egy kis kézi magnót, amin magyar
nyelvenmeghallgathattukakastélytörténetét,ésszobárólszobárajárvaegyéb
érdekes információval, látnivalóval lettünkgazdagabbak.
kirándulásunk utolsó állomása,
amitmármindenkinagyonvárt,aPráterben/vidámpark/lévővilághírűóriáskerékenvalóutazásvolt.Azóriáskerék,
amiavárosegyikjelképe,1896-97-ben
épült,ésmindamainapigüzemel. nos,
innenföntről,mintegy65métermagasságból, a panorámában gyönyörködve
búcsúztunkAusztriafővárosától,remélve,hogyhamarosanújraeljövünk,hogy
még többet láthassunk és tapasztalhassunk
süpeknéBékésiágnes
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„deteMarikaóvónénivagy,
ebben a hónapban szabó Benjáminné óvónővel készítettem
interjút abból az alkalomból, hogy 32 évi munka után nyugdíjba
vonult. A beszélgetésünket az alábbi kedves történettel kezdte.

„rajzolásközbenbeszélgettemazújcsoportommal,miközben
ismerkedtünkegymással,ezértmindengyermekelmondtaa
nevét és minden adatot a családjáról. Amikor már mindenki
befejezteamondandóját,énisbemutatkoztamnekik,hogyén
szabó Benjáminné Tóth Mária vagyok, mire az egyik kislány
csodálkozvaígykiáltott:„– deteMarikaóvónénivagy,hátnem
ismerszmagadra?!”
b.F.k. ez igazán aranyos történet! kérlek, azért mesélj a
gyermekkorodról és az életedről is nekünk.
marika óvónő: Bagonszülettem,azőseimmártöbbévszázada éltek itt. édesapám Tóth Péter hentes volt Aszódon és
Bagon. édesanyám gódor Margit háztartásbeli volt, illetve
részmunkaidőbenédesapámnaksegítettaboltban.kétfiútestvéremvolt, Ferenc bátyámnémetországbanélacsaládjával,
Józsiöcsémsajnosfiatalonmeghalt.
legkisebb koromból jól emlékszem arra, hogy nyaranta,
amíganyuékaföldekendolgoztak,aneumann-házbajártam
óvodába,amitnagyonszerettem.
AzáltalánosiskolátBagon,agimnáziumotAszódonvégeztemel.Azérettségiutánszinteazonnalférjhezmentem,és1
évmúlvamármegisszületettszilvia nevűleányunk.Mivelkevésvoltamunkaidőveleltöltöttidőszakomaszülésig,csak4
hónapszülésiszabadságjártnekem,aztándolgoznikezdtem
Aszódon, a tanácsházán adminisztrátorként. 1976-ban aztán
megszületetthenrietta nevűleányunk,akivelitthonmaradtam
gyesen.ezalattazidőszakalattmegkeresettBalázsklára vezetőóvónő,hogynemakarok-eóvónőlenni.énkapvakaptam
azajánlaton,hiszennagyonszerettemfoglalkozniagyerekekkel,azadminisztratívmunkátpedigmeglehetősenegyhangúnaktartottam.ígyvállaltamaképesítésnélkülióvónőimunkát.
egy év múlva felvettek a kecskeméti óvónőképző intézetbe,
melyetl980-banvégeztemel.
b.F.k.: nem bántad meg a döntésedet?
marika óvónő: nem,sohanembántammeg,hogyemellett
apályamellettdöntöttem!Mindignagyizgalommalvártam4
éventeazújcsoportjaimat,hiszencsodálatosvoltújraésújra
látniaháromtólhatévesgyermekeknaponkéntifejlődését,jellembeliésügyességbelialakulását.
b.F.k.: mit szerettél a legjobban az óvónői munkádban?
marika óvónő: szintemindegyikrészétszerettem.egyáltalábanjóvoltagyerekekközöttlenni.Tudod,mindegyikóvónőnekvanolyanoktatásiterülete,amelyikközelebbállhozzá.én
amatematikát,atestneveléstésavizuálisneveléstszerettem,
ésazokbóltartottamalegtöbbfoglalkozást.
Fantasztikus élmény volt számomra, ahogy a gyerekek
felfogtákakülönbözőmatematikaiösszefüggéseket!emlékszempéldáularra,amikoréppottvoltnálamaturaiszakfelügyelő, és az egyik gyengébb képességű kisfiú pont akkor
jöttráegylogikaifeladatmegoldására,ésörömébentapsolnikezdett.Agyerekörömétlátvabennemishihetetlenboldogságkeletkezett,hogyőtiseltudtamjuttatnierreaszintre.Tulajdonképpenezekazokapillanatok,amelyekamijutalmainkakitartómunkánkért,ésamelyekértérdemespedagógusnaklenni.

„a gyerek örömét látva bennem is hihetetlen boldogság
keletkezett, hogy őt is el tudtam juttatni erre a szintre...”
Atestneveléstazértszerettem,mertjóvoltlátniagyermekeknél a felszabadult mozgás adta örömöt. én mindig velük
együtttornáztam,labdáztam,versenyeztem.
Avizuálisnevelésbenazvoltaszép,hogyakezdetifirkáktólagyerekekhogyanjutottakelazélmények,mesék,történések képi megjelenítéséig, a kezdeti foltok festésétől a színes
alkotásokig.
A kézműves tevékenységek arra szolgáltak, hogy a gyermekek keze alkalmassá váljon majd az írásra. ezért fűztünk
gyöngyöt, varrtunk, körmöcskéztünk, szőttünk, vágtunk, ragasztottunk,majdafentitechnikákkalkészítettművekkeldíszítettükfelacsoportszobát,vagyleptük,ajándékoztukmega
családtagjaitagyerekeknek.
Azóvodaiünnepségekremindigboldogankészültemagyerekekkel,hiszenezekkelúgyegymásnak,mintaszüleiknekis
nagyörömetszereztek.Azünnepélyekarraisszolgáltak,hogy
ahagyományokatmegismertessükésátadjukagyerekeknek.
Természetesen ez játék közben és által történt, táncokkal,
mondókákkalésdalokkalegyütt.ilyenvoltaszüret,azőszibetakarító munkálatok, a Mikulás érkezése, a karácsony, a farsang,ahúsvétésapünkösdölés.
b:F:k: mit szóltak a csoportod gyermekei ahhoz, hogy
nyugdíjba mentél?
marika óvónő: Mégjúniusbanazóvónőtársamelbúcsúztatottagyerekekkel,akiknekmegmagyaráztuk,hogymárpihenésre van szükségem, mert nagyon régóta dolgozom. Azért
nehezenváltammegtőlük,mertmég2évetazóvodábanmaradtakacsoportomtagjai.
képzeld, mikor ősszel meglátogattam őket, az egyik kislánykitártkarokkalrohantfelém,amikormeglátott,ésaztkiabálta:„– Marikanéni!Ugye,márnemvagynyugdíjas?!”
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hátnemismerszmagadra?!”
Mondtam,hogyazvagyok,demajdgyakranmeglátogatlak
titeket.Mireegymásikkislánymegkérdezte:„– demikorjössz
visszaóvónéninek?”smikormondtam,hogymárnemjövök,
csaklátogatóként,akislányszomorúankérdezte:„– nemjössz
visszasohatöbbé?!”Tudod,akkortudatosodottigazánbennem
isésgondolom,agyerekekbenis,hogyabúcsúvégleges.
b.F.k.: úgy tudom, a munkásságod elismeréseként a magyar köztársaság nemzeti erőforrás minisztériumának miniszterétől emléklapot és érdemérmet kaptál.
marika óvónő: igen, ez meglepetésként ért. A kolleganők
kezdeményezésére kaptam meg Tábik Andrásnéval együtt a
minisztériumtól.

épp, hogy csak elbúcsúztattuk a 2011-es
évet, az óvoda a Gyermekekért Alapítvány
tagjai nagy fába vágták a fejszéjüket. ez év
januárjában megrendezték immár 16. alkalommal jótékonysági báljukat. Fáradtságot nem kímélve
munkálkodtak azon, hogy sikeres legyen a rendezvény.

b.F.k .: mondj valamit még a távlati terveidről, céljaidról.
marika óvónő: szeretnémtartalmasaneltölteniahátralevő
életemet a családom körében, akik mindig támogattak a
hosszúéveksorán,ésmegértőekvoltakvelemszembenmég
akkoris,amikorasokmunkamiattazóvodávalszembenháttérbeszorultak.
szeretnékmégkertészkedni,kézimunkázni,olvasgatni,kirándulni,azazélveznianyugdíjaséveket.
a bagi hírlap és a magam nevében kívánok a további évekhez jó egészséget, sok örömöt, békességet és isten áldását!
baczoniné
Felszeghy katalin

Muharayelemérnépiegyüttestagjaiújszerű, mindannyiunk számára élményt
nyújtóműsoramegalapoztaajóhangulatot. ezt követően az óvoda épületében
működő konyhán elkészített svédasztalos vacsorát fogyaszthattákavendégek.Afinomságokegészesteéséjszakafolyamánabálozókrendelkezéséreálltak.Azenéta
galgaexpressBandzenekarszolgáltatta.Asokatlátottvén
művelődésiházelgondolkodvacsóváltaafejét,hogybizony
ajóvalkorábbiévekbenmennyiveltöbblábkoptattakövezetét.Talpalávalóbólnemvolthiány,talpbóllehetettvolnajóvaltöbbis.Annakellenére,hogynemvoltteltház,ahangulatjóvolt,eztmutatta,hogyavendégeksokáigkitartottak.
hajnalikettőkorkerültsoratombolasorsolására,melyben
értékesnyereményekleltekgazdára.
sakikottvoltunk,elmondhatjuk:ettünk,ittunk,jótmulattunk.Akinemhiszi,járjonutána.Megtehetieztegyesztendő múltával, feltéve, hogy a kuratórium tagjai nem veszítvelelkesedésükbőlújramegrendezikmajdabált,folytatvaanemescéltszolgálóhagyományt.ezútonszeretnénk
köszönetetmondanimindazoknak,akikbármivelhozzájárultak,hogyarendezvénysikereslegyen.
PalagalászlónéMagdióvónéni

óvodabál

Abálraazóvodáskorúgyerekekszüleitésmindenszórakozni vágyó embert szeretettel invitáltak. Ami a rendezőkönmúlt,aztmegtették.
demittettekaszólítottak?sokaknálzártfülekretalálta
meghívás. Pedig azon kívül, hogy kellemes kikapcsolódást
nyújtott,annálmégfontosabb,hogymindezazóvodásgyerekekért történt, hogy jobb körülményeket teremthessünk
számukra, és végre elkészülhessen a tornaterem, de még
sorolhatnám,mimindenrefordíthatnánkabefolyóösszeget.
nemértem,milettvelünk,bagiakkal,aközösségiéletünkkel?! Próbáljunk már újra kicsit összefogni, merjünk
lelkesedni,lássukmármegadolgokmélyén,hogyfontosak,hogymindnyájunkatérintenek!
A bálkellemeshangulatbanteltel.AmegjelentvendégeketlukácsJudit köszöntötte,majdTábiknéTerka röviden
összegezte az alapítvány munkáját, eredményeit. A bagi
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Jézus KriszTus TANáCsAi A CsAládhOz

az asszonyokhoz

a FérFiakhoz

Azasszonyokkalkezdem,mertistennagyfelelősségethelyezett kezetekbe. lelketeket érzékenyebbre teremtette, mint a
férfiakét.Akarta,hogyszaváthallgatvavezessétekacsaládot
közelébe.Acsaládnaklegyetekközéppontjai,haférjhezmentetekésgyermeketszültetek.érezzétekfelelősnekmagatokat
családtagjaitokért.Teremtsetekbékésotthont,holférjeitekés
agyermekekörömmellehetnek!szavatoklegyenmindigcsendes,figyelmetekteljes!necsakaszükségesháztartásiteendőitekre ügyeljetek! A mellétek rendelt lelkeket vezessétek
szelíden! isten segítségével neveljétek gyermekeiteket! egyszerűentegyétekéshallgassatokaszívetekre!
neengedjetekagyermekeknekistenellenében!nehagyjátok,hogyavilággúzsbakösseőket!szánjátokreájukalegtöbbet,amieFöldönmostalegértékesebb.időtöketadjátoka
kicsinyeknek! Fedezzétek fel a szépet, ami pénz nélkül is az
övéklehet!nesajnáljátok,haüresatárcátok,ésszomorúaka
gyermekszemek!Vegyétekészremagatokis,hogytöbbetadhattoknekikafigyelemmel,mintpénzzel!hasajátéletedben
felismeredajót,aztamérhetetlensokat,mitAtyádadott,gyermekeitekisígytesznek.Amitlátnak,abbólmerítenek.legyetek elégedettek, akkor ők is azok lesznek! követelődző gyermeknekanyjaisaz,eztnefeledjétek!
neveljétekazegyszerűségreagyermekeket,mertígyazelkövetkezendőidőkbenkevesetszenvednek!Becsüljétekmegaz
ételt,amiteléjüktesztek!készítsétekaztnagygonddal,nyugalommal! Úgy tegyétek eléjük, mint szentséget! Mondjátok el,
hogyatáplálékotistenadjaazembernek,akimunkájávalteremti
aztmeg.Beszéljetekarról,milysokanfáradoztakaddig,míga
kenyérazasztalrakerülhetett.Töltsetekpoharaikbatisztavizet
ésmondjátokel,hogyenélkülnincsélet.szerettessétekmega
gyermekekkel,becsüljétekéstakarékoskodjatokvele!
Olvassatok mesét a gyerekeknek! A népek meséi sokat
mondanak nektek, ezekből olvassatok a kicsinyeknek! Az est
legyencsendes!nevárjátoktürelmetlenül,amígagyerekvégreelszenderül!Miértrohantokatelevízióelé?Abbanmijótláthattok?Másokkitaláltéletétmiértbámuljátok?Talánnemérdekesatiétek?Talánnincsmitmegbeszélniférjetekkel?
nefolyjonkikezeitekközüladrágaidő!neszórjátokszéta
kincset!estelegyetekalegszebbek!sokanélnekközöttetek,
akikmunkábamennekreggel,gondoskészülődésutánindulnakel.estelevetikféltveviseltruháikatésháziviseletetöltenek.ezislegyenízléses,szép,tiszteldmegférjedet,gyermekedet!Mindenasszonyszép,lelketektükröződiktestetekben.
nyújtsátokeztazistenikegyetazoknak,akikértéltek!
Figyeljetekférjeitekre!Aférfiakválláranagytehernehezedik
ezekbenazidőkben.Akeservesenmegkeresettmindennapibetevő,abármikorjelentkezőmunkanélküliség,harcazéletbenmaradásért.haotthonnemtalálnakkegyességet,azanyagaFöldbe
húzza őket. ne engedjétek! Adjatok nekik örök értéket! Üljetek
melléjükcsendesen!nemkellmindigbeszélnetek!hallgassatok
ésfigyeljétekférjetekarcát,kezét!Csöndesfigyelemmelkövessétek,habeszél!Tegyetekleakkorkezetekbőlmindent,haddérezze,hogyfontosszámotokra,amitközölniakarveletek!
ne panaszkodjatok férjeiteknek és ne követelőddzetek!
gondjaitokrólkevesetbeszéljetek!Azokatvigyétekistenelébe!
közös feladatokról beszéljetek! gyermekeitek nevelése lehet
ez vagy munkátok, ami összeköt titeket. Olvassátok a Bibliát
este!Beszéljetekéletemrőlésazelkövetkezendőidőkről!ne
kérdezzétek:mileszvelünk?Tudakozzátokistenakaratát,vajonnektekmilyenszerepetszán?

Aférfiakhozszólok.nagyatifelelősségetekezekbenazidőkben.
izmaitokatmegfeszítvedolgoztok,ésalegtöbbenelégedetlenek
vagytok.Miértakartokamindennéltöbbet?Munkálkodjatok
úgy,hogynapvégéreelfáradjatok!Azesttaláljonotthonbenneteket!Térjetekhazamosolygóarccalésüdvözöljétekszelídengyermekeiteket!nebánjátok,hasivalkodnak,hahangos
beszéddelzavarjákpihenéseteket!Adjátokidőtöketelőbbnekik,neküldjétekmagatokmellőlőketel!Figyeljétekfejlődésüketésadjatokhálátistennek,haegészségesek!legyetek
hálásak,ésörüljetek,haépek!
nekeressetekmagatoknakmásszórakozást,mintacsalád!sokantértekbemunkautántársaitokkalfogadókba.Fogadótmondtam,mertvalóbanfognakotttiteket.Aborésasemmittevéstartóztatnakházaitoktóltávolbenneteket.Talánnincs
otthon dolgotok? Talán lakásotokban minden rendben? Megnézted-egyermekedfüzetét,rajzát,meghallgattad-e,hogyiskolában miként teljesített? Az ajtók, ablakok rendben záródnak-e?nyújtottad-eerőskarodsegítségülfeleségednek?
legyetek figyelmesek! Adjatok apró ajándékokat az
asszonynak,gyermeknek!Végyfelotthonodbavezetőutadona
földrőlegycsillogógesztenyét!Addakicsinyeknek,faragjbelőlebábut!Monddelnekik,hogygyermekkéntmikéntjátszottál,
merrekóboroltál!Adjkezükbeszerszámot,ésközösenmunkálkodjatok!Tanítsdmeggyermekeidetizmaikathasználni!
Otthonodba,habelépsz,mosolyogjfeleségedre!nézzszemébe,ésszólítsdúgy,mintmikorvoltálifjúszerelmese!szorítsd meg a kezét, fordítsd magad felé arcát! lásd meg, ha
boldog,veddészre,haszenved!neengedd,hogykönnyeslegyenaszeme!
Becsüldmegazételt,amitelédtesz!nelégyválogatós,
nagyétkű ember! Becsüld meg társad fáradozását, mellyel
megtiszteldicsérdmeg,haízlett,maradjcsendben,hanem!
kíméljétekfeleségeiteket,hogymosolyuksosehervadjon
el! Tartsátok meg a rendet, ügyeljetek a lakás tisztaságára!
Figyelmeztessétekerregyermekeiteketis,éstanítsátokmeg
őketaházimunkára!
nehatalmaskodjatokacsaládfelett!irányítsátokéletüket,
deleginkábbpéldamutatássaltegyétek!hakell,avatkozzatok
beszigorú,demegbocsátókézzel!legyetektökéletesek,mert
gyermekeitekszemébentivagytokisten!Váljatokméltóváerre
aszóra:Atya!necsaktestükről,lelkükrőlisgondoskodjatok!
Miként lehettek Atyák, ha sajátotokat nem ismeritek?
honnanveszitekajópéldát,haistentnemkeresitek?ABibliából merítsetek, tanácsaim szerint éljetek! A Biblia minden
kérdésetekremegfelel,ígytiishelyesenválaszolhattokgyermekeiteknek.legyetekhozzájuktürelmesek,szeretetteltanítgassátokőket!
Tiszteljétekazöregeket!legyetekhálásak,hogyutatokon
elkísértektiteket!Fogadjátokel,hogyszüleitekisemberek,
tévedhetteknemkeveset!Amitjóltettek,aztkövessétekéletetekben, amit helytelenítetek, vessétek el! ne tekintsetek
haraggal idős szüleitekre, botlásaikkal együtt fogadjátok el
őket!gondoskodjatokróluk,neazöregeklegyenektámaszaitok!hallgassatokszavaikra,használjátokfelkínálttapasztalataikat!életetekrőlmagatokdöntsetek,deajótanácsotne
vessétekel!gyermekeiteknevelésétnebízzátokanagyszülőkre!Akikmárvállaltakegyéletet,teljesítették,amitazég
rendelt,reájukújabbterheketnehelyezzetek!
(folytatjuk)
Figyelmünkbeajánlotta:évanéni
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VigAsságBAn,hiTBen– egyÜTT
egyházközösségi fArsAngi mulATság Az AposTolok szállásán
Az egészen kicsiktől az idősebbekig
várta az egyházközösség vidám délutáni együttlétre egyházközösségének
tagjait 2012. január 28-án a plébánia
melletti Apostolok szállására.

lönböző ügyességi, valamint műveltségi játékban eldöntsék, idén melyik
csapatgyűjtialegtöbbpontot.
nagynevetéskísérteaviccmesélő
versenyt,ésnagyigyekezetafarsangi
jelmezkészítőversenyt.Mindencsapat
egy kis pillangót kellett, hogy varázsoljonmeghatározottalapanyagból.A
győztes csapat a legnagyobb tábla
csokoládétvihettehaza,majdminden-

közösjátékkalindultadélután Pávics
lászlónéMarika ésnagyTibornérozika
vezetésével,majdcsapatokatalkottak
a szép számú megjelentek, hogy kü-

VENDÉG:

FERENCZI
GYÖRGY

es
Az előzet űködik:
em
ban közr
program

zene...kar,
Tarsomly
eglepetés
...

(

2012. március

10. 20 óra

GÖDÖLLŐ, SZIE Sportcsarnok

Kapunyitás: 19 órakor. Ülőhely korlátozott számban,
csak a lelátókon. Helyfoglalás: érkezési sorrendben!!!
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.
VERESI
KRÓNIKA
IKLADI HÍREK

HNA
PRODUKCIO

ZÖLD ÚJSÁG KÓKA ÉS KÖRNYÉKE

(

kifalatozhatottabatyusasztalról,többekközöttfinomfarsangifánkotis.
idénmásodikalkalommallehettünk
így együtt, reméljük jövőre még több
krisztusbantestvérünkeljön.-kr-

10

BAgihírlAP

kulTúra

Gödöllő kulturális életében jelentős szerepet betöltő, idén
11 éves Ad hoc színház először mutatkozik be a Galga mente kedves településén, Bagon, a művelődési házban egy felhőtlen szórakozást ígérő zenés vígjátékkal, a léni nénivel.
Adarabcselekményeléninéniörökségekörülforog.Természetesen párhuzamosan szerelmi szálak is átszövik a három
felvonást.Asokszervezkedés,kombinálásésálruhautánmindenkimegtaláljaamagapárját,ésazörökségisjóhelyrekerül.

FeBrUár

Jöjjönel,dőljönhátra,kapcsolódjonkiaháromfelvonás
alatt,ésgarantáljuk,hogyegyjóideigészrevétlenülaszíndarabdalaitfogjadúdolni!
AgödöllőiAdhocszínháztársulataabagibemutatóután
missziós útra indul: áprilisban Beregszászon, októberben
pedig Csíkszeredán jótékonysági előadásként mutatja be a
léninénit.Abefolytösszeggelagyimesfelsőlokiárpád-házi
szent erzsébet gimnázium színjátszósainak munkáját szeretnésegíteni.

2012FeBrUár

szolGálTaTó

egyszázalékcivileknek
idénsefeledkezzünkmegarról,hogyszemélyijövedelemadónk1százalékát
valamely bíróság által bejegyzett egyház, vagy a költségvetési törvényben
meghatározottkiemeltelőirányzatjavára,1százalékátpedigalapítvány,társadalmiszervezetvagykülönnevesítettintézményjaváraadományozhatunk.
sajnossokannemélnekezzelalehetőséggel,pedigatársadalmiszervezetek,
ígyabagicivilekisjelentősbevételhezjutnakafelajánlásokból.álljonittabagi
szervezetekneveésadószáma,nefeledkezzünkelróluk!
w óvodaagyermekekértAlapítványadószáma:

18673144-1-13

w BagiPolgárőrségadószáma:

18697562-1-13

w Muharayelemérnépművészetiegyesületadószáma:

19184472-1-13

w helytörténetiBarátiTársulatadószáma:

19181943-1-13

w BonifácAlapítványadószáma:

18674482-1-13

w szentAndrásAlapítványadószáma:

18666894-1-13

w BagésTestvérvárosaiBarátiegyesületeadószáma:

18698934-1-13

w BagiTC‘96adószáma:

18673546-1-13

w együttérzésközhasznúAlapítványadószáma:

18686816-1-13

w PirosBagértegyesületadószáma:

18721584-1-13

w szinkronnyugdíjasegyesületadószáma:
w Bagifocisuliadószáma:

100433701-2-05
18727078-1-13

OrvOsi ÜGyeleTeK

háziOrvOsOK reNdelési ideJe
Dr. balatoni Gyöngyi (Bag,hősöktere1.)Telefon: +36/28-504-215
rendelési idő: hétfő,kedd,Csütörtök:8-12óráig,szerda:14-18óráig,
Péntek:8-11óráig.(péntekencsakpáratlanhéten)
Dr. józsa viktória (Bag,dózsagyörgyu.53.)Telefon: +36/28-408-031
rendelési idő: hétfő:10-14óráig,kedd:12-16óráig,szerda:9-13óráig,
Csütörtök:12-16óráig,Péntek:9-12óráig,(péntekcsakpároshéten).
Nappali, éjszakai és hétvégi ügyelet
AhétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetisaTuraiközponti
Ügyeletlátjael.köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégén
péntekdélután14órátólhétfőreggel8óráighívható,illetvekereshetőfel.
címe: Tura, petőfi tér 2. Telefon.: 104
A FOGOrvOs reNdelési ideJe
Dr. szabó melánia (Bag,hősöktere1.)Telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfőn,szerdán,Pénteken:14.00-19.00óráig,kedden,
Csütörtökön:8.00-13.00óráig.

állATi ÜGyeK

ÜGyeleTes állATOrvOsOK:
Dr. szőke zsolt. kartal,Felszabadulásu.197.Tel.:+3620956-6529
Dr. németh mihály. Aszód,kossuthlajosu.62.Tel.:+3630275-4718
Dr. márton jános. galgamácsa,kiskútu.3.Tel.:+3630400-9819
eBreNdész, állATmeNTő:
sipos józsef. 2115Vácszentlászló,erdőu.75.Tel.:+3620203-2359
e-mail:ebfarm.sipos@gmail.com,www.ebfarm.eoldal.hu

BAgihírlAP11

Felhívás
ABagi TC ‘96 ésaBagi Focisuli
várjaaz5–11évközöttifiúk
jelentkezésétafoci iskolába.
Jelentkezés: simó lászló edző
Telefon: 06-30-590-46-06

személyi jövedelemadójának
1%-át kérjükadja
a Bagi TC ‘96 részére.
előreisköszönjüka
felajánlásokat.
BagiTC‘96Vezetősége
vers miNdeNKiNeK

Búcsúegycsillagtól
(Marizsuzsiemlékére)
Csillagokazégen,
csillagokaföldön
nemtündökölhetörökké
senkiéssemmisem.
Megkopnakafények,
deegypicitmégégnek.
Mertmindenembercsillag,
egyiksokáigég,amásikelillan.
Temostátadodahelyed,
végetéregyutazás.
nincsrászó,csakdöbbenet,
nincskérdés,nincsfelelet.
Megőrizzükemlékedet,
AzÚrvigyázzonrád,
Őlegyenveled.
BálintPiroska

A BAGi
POlGárőrséG
TeleFONszámA:
06-30/62-10-210
06-30-51-56-945
Az Aszódi
reNdőrÖrs
TeleFONszámA:
28/400-012
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idŐsekklUBJAhéVízgyÖrkÖn!
AmeNNyiBeN:
w egyedülérzimagátazotthonában,társaságravágyik,
w családjaelsősorbanamunkájávalvanelfoglalvaés
kevesetlátjaőket,
w egyrenehezebbazotthonirezsiköltségeketkifizetni,
amiafolyamatosotthonlétbőladódik,
AKKOr JeleNTKezzeN A hévízGyÖrKÖN iNduló
időseK KluBJáBA AhOl leheTőséG NyíliK
NAPKÖzBeN:
w aközösségiegyüttlétre,
w apihenésre,
w aszemélyitisztálkodásra,
w aszemélyesruházattisztítására,
w napiháromszoriétkezésre.

A BeJárás KisBusszAl BizTOsíTOTT!
Az idősek nappali ellátásának térítési díja
jövedelemtőlfüggőenváltozó,megközelítőleg
a térítésmentességi kategóriától a napi 30
forintig terjedhet.
Amennyibennapiháromszoriétkezéstiskér,
annak a díja szintén jövedelemtől függő:
jelenleg minimum 123.- Ft./nap, maximum
410.- forint naponta.
A szelvényt kérjük töltse ki, amennyibenjelentkezniszeretnearövidesenindulóidősek
klubjába2012. 02. 28.-ig! A szelvényt juttassa
el a Polgármesteri hivatal irodájába Furdi
Katalinhoz! (2191Bag,szenti.u.52.Bejárat
aCoopüzletfelől)tel.:06-30-693-5930.

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

lakcím…………………………………............................................... Telefon……………………………..............
Napi háromszori étkezést: kérek

nem kérek

(jelöljeanégyzetben)

aláírásommal jelentkezem az idősek klubjába …………………………………………….................................
FOGAdóóráK
TóTh GáBOr
OrszáGGyŰlési KéPviselő
Telefon:06-30-9325-821
e-mail:toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
Tura,Tabánu.42.
mindenhónaputolsópéntek
16-18óráig,vagy
Bag,szentimreu.52.
(Polgármesterihivatal)
mindenhétcsütörtökdélelőtt.
Bejelentkezés,előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

imPresszum
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

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

