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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja   

A tArtALoMBÓL

Önkormányzati hírek
ebben a hónapban is ülésezett
önkormányzatunk képviselő-
testülete. Lapunk összefoglalja
az ott történteket.

/ 2. oldal

Közbiztonsági délutánt...
...szervezett  önkormányzatunk,
ahol a rendőrség szakemberei 
látták el hasznos, tanácsokkal 
a jelenlévőket

/ 3. oldal

Kettős kereszt
Új emlékhellyel bővült falunk, a
temető előtti parkolóban a nemzeti
Összetartozás napján, június 4-én
avatták fel a kettős keresztet.

/ 4. oldal

2012-ben a Csong rád Me gyei Ön kor mány zat szer vez het te a
Magyar-Lengyel Ba rát ság Nap ját. Az Ópusztaszeren és Sze -
ge den 2012. már ci us 23-án meg ren de zett ese mény re több
szá zan ér kez tek Len gye lor szág ból és Ma gyar or szág leg kü -
lön bö zőbb ré sze i ből. 

Bronislaw Komorowski hang sú lyoz ta, hogy a ma gyar-len gyel
ba rát ság – át vé szel ve a ne héz idő sza ko kat – év szá zad ok óta
tart, ezért a jö vő ben is tar tós ma rad hat. A két or szág „bát ran,
büsz kén" ha lad hat cél ja, a kö zös, eu ró pai élet fe lé. Ki emel te,

fe jet kell haj ta ni a több mint ezer éves ma gyar, a kö zel ezer -
éves len gyel múlt és mind azok előtt, akik hoz zá já rul tak a két
nem zet kö zöt ti kap cso la tok fej lő dé sé hez. 

Az ün nep ség után a két ál lam fő az ár pád-em lék mű mel lett
el ül te tett egy-egy tölgy fát. A két, a gyö ke re i ben és a lomb-
ko ro ná já ban össze fo nó dó tölgy fa ugyan is a két nem zet ba rát -
sá gá nak év ez re des jel ké pe. Az eu ró pai Unió szem szö gé ből
néz ve a két nép tá mo ga tó ba rát sá ga igen fon tos, egy más
ér de ke i nek tá mo ga tá sa nél kül mind két nép gyen gébb len ne. 

-kr-

LenGyeL-MAGyAr BA ráT SáG nAP

Az ün nep sé gen je len volt Schmitt Pál az ak ko ri ma gyar köz tár sa sá gi el nök, Ma gyar An na Csong rád me gye el nö ke, Tóth
Gá bor a Ma gyar Or szág gyű lés Magyar-Lengyel Ba rá ti Ta go za tá nak el nö ke, fa lunk pol gár mes te re, Bronislaw Komorowski,
a Len gyel Köz tár sa ság el nö ke. Testvértelepülésünk lesz a lengyel Morawica, erről 2. oldalon olvashatnak.
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Az ÖNkorMáNyzAt hírei

Bag Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le te
2012. má jus 31-én ülést tar tott, ahol Dé nes ta más kép vi -
se lő ki vé te lé vel va la mennyi kép vi se lő je len volt, így az
ülés ha tá ro zat ké pes volt.

Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi be szá mo ló
Az ülé sen je len volt Ba kos Mó ni ka gyám ügyi elő adó, aki vá -
la szolt az írás ban be nyúj tott gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi fel ada tok kal kap cso la tos 2011. évi be szá mo ló kap -
csán fel me rült kér dé sek re. 

A be szá mo lót a tes tü let 5 igen sza va zat tal egy tar tóz ko -
dás sal el fo gad ta. 

Var ga And rás kép vi se lő fel aján lá sa
Var ga And rás ön kor mány za ti kép vi se lő 2012. évi tisz te let dí ját
fe le-fe le arány ban fel aján lot ta a Bagi TC’96, il let ve a Bagi
Pol gár őr ség tá mo ga tá sá ra. Kö szön jük a fel aján lást mind két
bagi ci vil szer ve zet ne vé ben.

A BA GÁZS ro ma kö zös sé gi há zat épít a te le pen 
A BA GáZS Köz hasz nú egye sü let két éve van je len a bagi ro ma
te le pen, és igen hasz nos, tar tal mas mun kát vé gez a ro ma
gye re kek fel zár kóz ta tá sa te rén. Dr. Both emő ke, az egye sü -
let el nö ke, az zal a ké rés sel for dult az ön kor mány zat hoz,
hogy se gít sék az egye sü le tet ab ban, hogy a ro ma te le pen
egy kö zös sé gi há zat lét re tud ja nak hoz ni. eh hez az ön kor -
mány zat tu laj do ná ban lé vő Li get ut cá ban lé vő te lek tu laj -
don jo gát 1000 Ft jel ké pes össze gért kér ték az ön kor mány -
zat tól. Az egye sü let vál lal ja, hogy a sa ját költ sé gén gon dos -
ko dik a te lek köz mű ve sí té sé ről, és a tel ken fel épít egy kö -
zös sé gi há zat. Az el ké szült ház ban az ön kor mány zat tal
együtt mű köd ve és egyez tet ve olyan te vé keny sé get foly tat
majd az egye sü let, amely a ro ma te le pen élők fel zár kó za tá -
sát szol gál ja. Így hoz zá já rul hat ah hoz, hogy mi nél több te le -
pi gye rek jár jon rend sze re sen is ko lá ba, és így csök ken jen a
bűn el kö ve tők szá ma Bagon. 

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta a kez de mé -
nye zést az zal a ki té tel lel, hogy a tu laj don jog át adás köz jegy -
ző előtt tör té nik, és ha a ter ve zett te vé keny ség bár mi lyen
ok nál fog va nem va ló sul na meg, vagy a ké sőb bi ek ben meg -
sza kad na, ak kor a te lek tu laj don jo ga vissza száll az ön kor -
mány zat ra.  

Együtt mű kö dé si meg ál la po dás a nem ze ti sé gi
ön kor mány zat tal
A Ma gyar Or szág gyű lés ta valy év vé gén új tör vényt fo ga dott el,
mely sze rint az ön kor mány zat ok nak együtt mű kö dé si meg -
ál la po dást kell köt ni ük a te le pü lé sü kön mű kö dő nem ze ti sé gi
(ko ráb ban ki sebb sé gi) ön kor mány zat ok kal. ez a meg  ál la po dás
meg szü le tett, a kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag el fo gad ta,
és Tóth Gá bor pol gár mes ter ja vas la tá ra Var ga And rás kép -
vi se lő pe dig részt vesz a nem ze ti sé gi ön kor mány zat ülé se in,
tart ja ve lük a kap cso la tot. 

Aka dály men te sí té si pá lyá zat
Ön kor mány za tunk, mint ko ráb ban ar ról be szá mol tunk, pá -
lyá za ti úton pénzt nyert a sport pá lya és a mű ve lő dé si ház
aka dály men te sí té sé re. A köz be szer zé si el já rást le foly tat ták,
de saj nos a mű ve lő dé si ház ese té ben csak olyan ki vi te le zé si
aján lat ér ke zett, amely je len tő sen meg ha lad ja a ren del ke -
zés re ál ló össze get. ezért az ön kor mány zat úgy ha tá ro zott,

hogy több vál lal ko zó meg hí vá sá val meg is mét li a köz be szer -
zé si el já rást.

A sport pá lya aka dály men te sí té sé re vi szont el fo gad ja az
el já rás nyer te sé nek, a Biso Bau Kft.-nek az aján la tát, de az
új bó li köz be szer zé si el já rás le zá rá sá ig sem mi lyen szer ző -
dést nem ír alá. A ha tá ro za tot a kép vi se lő-tes tü let név sze -
rint sza vaz ta meg. Az ered mény: An tal Istvánné – igen; dr.
Ba la to ni Gyön gyi – igen; Tábik Andrásné – igen; Var ga And -
rás – igen; Tóth Gá bor – igen; Ba lázs Já nos – igen.

Sze mét szál lí tás a ro ma te le pen
Ba lázs Já nos kép vi se lő az ülé sen a ro ma te lep sze mét szál -
lí tá sá val kap cso la tos vé le mé nyé nek adott han got. Az ott
ki he lye zett kon té ne rek el szál lí tá sa éven te a fa lu nak 1 mil lió
fo rint já ba ke rül, ezért azt ja va sol ja, hogy ne szál lít sák el
ez után a te lep ről a sze me tet. Tóth Gá bor pol gár mes ter
el mond ta, hogy saj nos nem biz tos, hogy a sze mét el nem
szál lí tá sa za var ná az ott élő ket, vi szont ko moly köz egész -
ség ügyi kö vet kez mé nyei le het nek. Beke And rea jegy ző nő
azt ja va sol ja, hogy pró bál ja nak meg egyez ni a nem ze ti sé gi
ön kor mány zat tal, hogy a te le pen élők fi zes sék a sze mét
el szál lí tá sá nak költ sé gét. Lap zár ta után ér ke zett a hír, hogy
ez a meg egye zés lét re jött. A te le pen élők há zan ként 1000
Ft-tal hoz zá já rul nak a sze mét el szál lí tá sá hoz, amit a nem -
ze ti sé gi ön kor mány zat egé szít ki.

Test vér te le pü lé sünk lesz a len gyel Morawica 
A len gyel or szá gi Morawica te le pü lés ko ráb ban meg ke res te
ön kor mány za tun kat, hogy a két te le pü lés lép jen testvér te -
lepülési kap cso lat ba az eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val. Má jus
29-én meg ér ke zett a hi va ta los meg hí vó, mely ben Morawica
meg hív ja te le pü lé sün ket au gusz tus 23-27-ig tar tan dó ta lál -
ko zó ra, ahol te le pü lé se ink kul tu rá lis és tör té nel mi ha gyo -
má nya i ról foly na esz me cse re. ez jó al ka lom ar ra, hogy a két
te le pü lés alá ír ja testvértelepülési meg ál la po dá sát. 

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta e szán dé kot.
A test vér te le pülési kap cso lat egyéb ként a két te le pü lés kul tu -
rá lis, tör té nel mi, sport és ha gyo mány őr ző te vé keny sé gé re
ter  jed ne ki. 

krAkÓw

MorAwiCA
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2012. má jus 22-én ön kor mány za tunk a gö döl lői
rend őr-fő ka pi tány ság gal kar ölt ve köz biz ton sá gi
dél utánt tar tott a mű ve lő dé si ház ban, aho va el ső -
sor ban a nyug dí ja so kat hív ta meg. Min den je len lé vő
hasz nos ta ná cso kat tar tal ma zó szó ró la po kat ve he -
tett át ér ke zés kor.

Szoboszlai Zsu zsan na, a Pest Me gyei rend őr-fő ka pi -
tány ság Bűn meg elő zé si osz tá lyá nak ve ze tő je kö szön -
töt te a szép szá mú meg je len te ket. Be mu tat ta a részt -
ve vő ket, Bozsó Zol tánt, a Gö döl lői rend őr-fő ka pi tány ság
ve ze tő jét, Tóth Gá bor pol gár mes ter urat és Gódor
Fe ren cet, az Aszó di rend őr őrs ve ze tő jét. Dr. Bilisics
Pé tert, a Pest Me gyei Pol gár őr ség el nö két és Dö mö tör
Lász lót, aki a bu da ör si SZeM (Szom szé dok egy má sért
Moz ga lom) kép vi se le té ben jött el. Az ese mény a Hír TV
ka me rái előtt zaj lott. ezek után Tóth Gá bor pol gár -
mes ter úr kö szön töt te a je len lé vő ket, majd Bozsó Zol -
tán vet te át a szót, aki össze fog lal ta a tér ség hely ze tét
a rend őr ség szem szö gé ből. Hang sú lyoz ta, hogy Bagon
csök ken a bűn cse lek mé nyek szá ma, egy rend őr jár őr
a te le pü lé sen 24 órá ban je len van. Az el múlt év ben 210
al ka lom mal haj tott vég re a rend őr ség fa lunk ban meg -
erő sí tett ki szál lást, a ve szé lyez tet te te rü le te ken fo ko -
zott a rend őri je len lét, amit ku tyás jár őr is se gít.

A kö vet ke zők ben Ha ran go zó Lász ló, a Pest Me gyei
rend őr-fő ka pi tány ság Bűn meg elő zé si osz tá lyá nak
mun ka tár sa tar tott elő adást ar ról, mit te he tünk mi
ma gunk a va gyo nunk vé del mé ben (lsd. ke re tes cikk).
A kö zön ség két kis fil met is lát ha tott, ame lyek a be -
sur ra ná sos tol va jok kal szem be ni vé de ke zés hez adtak
jó né hány inst ruk ci ót. Dö mö tör Lász ló a SZeM je len -
tő sé gé ről be szélt, hang sú lyoz va a la kos ság össze fo -
gá sát, ami je len tő sen ja vít hat a bűn ügyi sta tisz ti kán.
ezt kö ve tő en a je len le vők kér dé sei kö vet kez tek. Sok
prob lé ma fel me rült, de az idő rö vid sé ge mi att ezek
több sé gé re már nem le he tett ki elé gí tő vá laszt ad ni,
de a szer ve zők meg ígér ték, hogy új ra el jön nek.      -kr-

KÖZ BIZ TOn Sá GI DÉL UTán BAGOn

Bozsó Zoltán a Gödöllői rendőr-főkapitányság vezetője, Tóth Gábor
polgármester és Beke Andrea jegyző

Ha ran go zó Lász ló Dr. Bilisics Pé ter

BűNMegeLőzéSi tANáCSok iDőSekNek

w Ide gent le he tő leg ne en ged jen be a la -
kás ba. Ha ez még is el ke rül he tet len,
ak  kor so ha ne hagy ja őt egye dül egyet -
 len pil la nat ra sem! 

w A be sur ra nó tol va jok a nyi tott aj tón, ab -
la kon és er kély aj tón jut nak be a la kás -
ba. A kert ka put, la kás aj tót ak kor is zár -
ja kulcs ra, ha ott hon tar tóz ko dik, mert
így egy sze rű en meg aka dá lyoz hat ja,
hogy ide gen jus son be a la kás ba! Cél -
sze rű a föld szin ti ab la kok ra rá csot sze -
rel tet ni! A mel lék épü le te ket is tart sa
zár va, kü lö nö sen, ha el megy ott hon ról!

w Ér té ke it tart sa biz ton sá gos he lyen, ne
hagy ja szem előtt! Ha eset leg a la ká -
sá ban fi zet, vissza ad va la ki nek pénzt,
ügyel jen rá, hogy az il le tő ne lás sa, hol
tart ja meg ta ka rí tá sát!

w Ha gya nús  sze mé lyek csön get nek, ne
nyis son aj tót! Há za ló kat ne en ged je nek
be ott ho na ik ba, tő lük ne vá sá rol ja nak.

w Ha a lá to ga tó hi va ta los szerv re hi vat ko -
zik, kér jék el fény ké pes iga zol vá nyát.
Az el kö ve tők sok szor va la mi lyen szol -
gál ta tó cég re hi vat ko zás sal, an nak al -
kal ma zott ja ként je lent kez nek. Ilyen kor
ér de mes őket fel szó lí ta ni, hogy az er re
jo go sí tó ok mánnyal iga zol ják ma gu kat,
vagy hív ják fel a szol gál ta tót, hogy va ló -
ban az ő em be rük csön ge tett-e. egyéb -
ként ilyen kor a va ló di al kal ma zot tak
jel lem ző en elő ze te sen te le fo non egyez -
 te tett idő ben ke re sik fel a le en dő ügy fe -
let. Ha pe dig pénzt jöt tek hoz ni, az már
ele ve gya nús, a szol gál ta tók nem szok -
tak kész pénzt ily mó don ház hoz jut tat ni.

w Fo ko zot tan fi gyel jen, ha na gyobb
össze get vesz fel bank ban vagy va la -
me lyik au to ma tá nál, hi szen sok eset -
ben az el kö ve tő ki fi gye li, ki től lop hat.
Ha na gyobb össze get vesz fel, le he tő -
leg ne men jen egye dül. Bank kár tyá juk
mel let ne tart sák an nak PIn-kódját.

w Kór ház ba csak a leg szük sé ge sebb dol -
got vi gye ma gá val! Az ék sze re it, órá ját
hagy ja ott hon! na gyobb mennyi sé gű
kész pénzt se vi gyen ma gá val!

w A zsú folt he lyek, be vá sár ló köz pont ok,
pi a cok, tö meg köz le ke dé si esz kö zök,
ál lo más és meg ál lók a zseb tol vaj ok
szá má ra ide á lis el kö ve té si te re pet je -
len te nek! eze ken a hely szí ne ken kü lö -
nö sen fi gyel je nek az ér té ke ik re!

IrM
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Ket tős ke reszt a sze re tet jel ké pe
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187 éves a nem ze ti HIM nU SZUnK.
187 éve, 1823. ja nu ár 22-én ír ta le Köl -
csey Fe renc Him nu szunk szö ve gét
szatmárcsekei ma gá nyá ban. er kel Fe -
renc jó húsz esz ten dő vel ké sőbb ze né -
sí tet te meg. Gyö nyö rű köl tői mű e 64
sor. A tu dós iro da lom tör té né szek
azon ban nem túl gyak ran em le ge tik,
hogy va ló já ban mi ért is más ez, mint
sok eu ró pai or szág him nu sza. Mind járt
vá la szo lok rá – há rom pél dá val is: A
né me tek pél dá ul a Deutschland,
Deutschland über alles, Über alles in
der Welt kez de tű szö ve get ma már
nem ének lik. A má so dik vi lág há bo rú
után – mond juk így – a győz tes eu ró pa
til ta ko zott e meg fo gal ma zás el len,
mert e szö veg ugye bár annyit je lent,
hogy né met or szág min de nek fe let ti,
min de nek fe lett áll – az egész vi lá gon.
Meg ma radt Haydn gyö nyö rű ze né je és
ma, az ere de ti him nusz-vers har ma dik

sza ka szát ének lik a né me tek – bár mily
hi he tet len is, de csak 1991 óta. A Szov -
jet unió him nu sza a so ha nem lé te ző
sza bad sá got, az em be ri ség leg na -
gyobb pusz tí tó it, Le nint és Sztá lin él -
tet te év ti ze de ken át. A mos ta ni Oro -
szor szág nak – mond juk így a jog utód -
nak – csu pán 10 esz ten dős a him nu -
sza. A fran ci á ké, az úgy ne ve zett La
Mar seil laise – a vér ben ál ló harc ról
szól és fegy ver be hív. e rö vid ke eu ró pai
pél dá kat csak azért hoz tam ide, hogy
lás suk a leg fon to sab bat. Azt ugyan is,
hogy a mi Him nu szunk nem él tet ki -
rályt, ural ko dót, nem him nu sza még a
hon szer ző ár pád nak sem, az or szág
épí tő IV. Bé lá nak úgy szin tén nem, de
még a di a dalt di a dal ra hal mo zó Má -
tyást sem di cső í ti. A mi Him nu szunk az
év szá zad okon át szo ron ga tott, két ség -
beesett nép IMáD Sá GA a mi meg tar tó
Is te nünk höz.                           (folytatjuk)

A Mi HiMnUSZUnK MÁS MinT A TÖBBi...A Job bik Ma gyar or szág bagi szer ve ze -
té nek kez de mé nye zé sé re el ké szült a
te me tő előtt fel ál lí tan dó ket tős ke reszt
em lék mű. en nek fal ava tá sá ra a  Nem -
ze ti Össze tar to zás Nap ján, jú ni us 4-én
ke rült sor. 

Mezőfi Fe renc, a Bagi Pol gár őr ség ve ze tő -
je nyi tot ta meg az ava tó ün nep sé get. Be -
szé dé ben a ket tős ke reszt je len tő sé gé ről,
tör té nel mi ha gyo má nya ink so rán ki ala -
kult és hoz zá köt he tő je len té se i ről be -
szélt. ezek után An tal ádám Sa jó Sán dor
Ma gyar nak len ni cí mű ver sét sza val ta el,
majd Karácsondi Mi hály atya szen tel te fel
a ke resz tet, ki emel ve, hogy e ke reszt egy -
szer re je len ti azt, hogy ma gya rok és ke -
resz té nyek va gyunk itt eu ró pa szí vé ben.
Mezőfi Fe renc kö szö ne tet mon dott mind -
azok nak, akik se gí tet tek ab ban, hogy ez az
em lék mű el ké szül jön. A meg em lé ke zés
ko szo rú i nak el he lye zé se után a Him nusz
és a szé kely Him nusz el ének lé sé vel zá rult
az ava tó ün nep ség. kr.
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Má jus 9-én a ré gi ós hul la dék ke ze lő sa ját buszt kül dött ér -
tünk, hogy 50-ed ma gunk kal el lá to gas sunk – a zöld híd
Program keretében – ar ra a hul la dékfel dol go zó te lep re,
amely re Bagról is ke rül nek a ki do bás ra ítélt dol gok.

A busz ról le száll va egy be mu ta tóte rem be men tünk, ahol el -
ma gya ráz ták, hogy mi a kü lönb ség a „sze mét” és a „hul la -
dék” kö zött. Míg a „sze mét” már sem mi re sem jó, ad dig a
„hul la dé kot” új ra le het hasz no sí ta ni. A hul la dék fel dol go zá -
sá nak fo lya ma ta it kis fil mek ről te kin tet tük meg. A be mu ta tó
után két rész re osz tot ták a csa pa tot. Míg az egyik cso por tot
kör be ve zet ték a te le pen, ad dig a má sik cso port to váb bi fil me -
ket néz he tett. ki de rült, hogy a te lep lét re ho zá sá hoz Uni ós

pénzt kap tak, és hogy 106 te le pü lés ön kor mány za ta hoz ta lét -
re a tár su lást. 

A Gö döl lő mel lett ta lál ha tó lé te sít mény ben fut nak össze a
hul la dék gaz dál ko dás szá lai: van itt me cha ni kai elő ke ze lő,
köz pon ti kom posz tá ló és ké zi utó vá lo ga tó. Fel hív ták rá a fi -
gyel mün ket, hogy ve szé lyes hul la dék ne ke rül jön a ku kák ba,
mert – nem is olyan ré gen - min den ki rosszul lett a hul la dék -
vá lo ga tó fu tó sza la ga mel lett, mert va la ki hí gí tót do bott ki. el -
mond ták azt is, hogy több he lyen azért kel lett meg szün tet ni a
sze lek tív hul la dék gyűj tő kon té ne re ket, mert dög lött ál la to kat
dob tak bele…

Kö szön jük a 6. és a 7.-esek ne vé ben, hogy megint ki csit
oko sab bak let tünk: Furdi Vi vi en 7. osz tá lyos ta nu ló

A BAgi ArANy JáNoS áLtALáNoS iSkoLA hírei

Lá to ga tás az Ökör te lek völ gyi köz pon ti te le pen

im már ha gyo mány, hogy ál ta lá nos is ko lánk mű vé sze ti ta go -
za ta min den tan év vé ge fe lé kö ze led ve a mű ve lő dé si ház ban
be mu tat ja, hogy ab ban az év ben mi vel fog lal ko zott, mi lyen
ered mé nye ket ért el. er re 2012. má jus 25-én ke rült sor.

Fo dor Éva, a szín ját szó ta go zat ve ze tő je kö szön töt te az egy be -
gyűl te ket. A be mu tat ko zást Si ma Ist ván ta nár úr fu ru lyá zó, il -
let ve gi tá ro zó di ák jai kezd ték, majd a szín ját szók vet ték bir tok -
ba a szín pa dot. A Fa pi hék há rom elő adást hoz tak el a mai es -
té re. Kis Fa pi hék an gol gye rek ver sek ből
összeállított da rab ju kat, a nagy Fa pi hék Pe -
tő fi Sán dor A hely ség ka la pá csát ad ták elő. A
leg na gyob bak pe dig „csak ” éne kel tek, a KFT
együt tes Irén cí mű szá mát ad ták elő. A mű -
sor szám ok kö zöt ti szü ne tek ben Szivák-Tóth
Vik tor és a leg na gyobb szín ját szók kü lön bö -
ző já té kok kal szó ra koz tat ták a kö zön sé get.
Fo dor Éva el mond ta, hogy va la mennyi szín -
ját szó elő adás arany mi nő sí tést ka pott azon
a fesz ti vá lon, ahol fel lép tek, il let ve a nagy
Fa pi hék és a di ák szín ját szók a Pak son meg -
ren de zés re ke rü lő or szá gos fesz ti vál ra is
meg hí vást kap tak. Gra tu lá lunk ne kik. 

A föld től az égig
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eZ ÚTOn SZe reT nÉnK MeG KÖ SZÖn nI Tá MO GA TÓ InK Se GÍT -
SÉ GÉT, AKIK HOZ Zá Já rUL TAK ADO Má nyA IK KAL AZ ÓVO DAI
SPOrT-ÉS Gyer MeK nAP SI Ke reS MeG SZer Ve ZÉ SÉ HeZ.

Se gít sé get ad tak az aláb bi in téz mé nyek, vál lal ko zók, egye -
sü le tek és  ala pít vá nyok, csa lá dok és ma gán sze mé lyek:

Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta, Dó zsa györgy Mű ve lő -
dé si ház, rend őr ség, tűz ol tó ság, Men tő szol gá lat, géczy Bt,
galga Farm, ever-food kft, ár vács kás Vi rág bolt, író de ák pa -
pír bolt, Fanatix Bt, Pol gár őr ség, Bag tC ‘96, Vé dő ka rok Ala -
pít vány, Óvo da a gyer me ke kért Ala pít vány, Bol dog te réz
Anya ke resz tény egy ház 

Valamint a Luk ács csa lád, Dr. Pé ter Mi hály csa lád ja, ka -
to na kár oly csa lád ja, Be ne dek csa lád, Új vá ri csa lád, Ba lázs

zsoltné ka ti, Bajúsz csa lád, Vigassy csa lád, Fé nyes csa lád,
Ba kos csa lád, tóth csa lád, Far kas csa lád, il lés csa lád, Mc
Fegan csa lád, Martonosi ka ti, gyetvan Ani ta, Bratkovics At ti -
la és az óvo da dol go zói.

ezen a na pon a sószoba ki ala kí tá sá hoz gyűj töt tünk ado má nyo -
kat. A sport na pon 15.000.-Ft gyűlt össze er re a ne mes cél ra.

Tá jé koz tat juk a szü lő ket, ado má nyo zó kat, hogy a sószobára
tör té nő fel aján lá sok ból ed dig, a fen ti összeg gel együtt,
120.000.-Ft gyűlt össze. A sószoba ki ala kí tá sá nak összes költ -
sé ge mint egy 800.000.-Ft len ne. Kér jük a fa lu la kos sá gát, tá -
mo gas sák ado má nya ik kal a meg va ló sí tást.

Ko vács Istvánné óvo dave ze tő

A bagi Ig li ce nap kö zi Ott ho nos Óvo da
szer ve zé sé ben 2012. má jus 19-én a
sport pá lyán sor ver se nyek kel egy be kö -
tött gye rek nap volt.

Meg ér ke zés kor min den ki vá lasz ha -
tott egy ál lat kép pel el lá tott nyak ba
akaszt ha tó me dált. Az azo nos ké pet vá -
lasz tók ke rül tek egy csa pat ba. A csa pa -
tok szá má ra kü lön bö ző uta sí tá so kat
rej tet tek el  a pá lya kü lön bö ző pont ja in,

úgy hogy ezek be gyűj té se köz ben egy jó
kis fu tás sal in dult a já ték, majd hat ál lo -
más ügyes sé gi fel ada ta it kel lett  a csa -
pa tok nak tel je sí te ni. Cél ba do bás, ta -
lics ká ban gyer mek to lo ga tás, egy nagy
kör ala kú vász non lab da-egyen sú lyo zás
és más ha son ló, nem kis ügyes sé get
igény lő fel ada tok vár tak a ver seny zők re.
A sor ver senyt a Li ba csa pat nyer te, má -
so dik lett a Ma lac csa pat.  A moz gás

után jö het tek a fi nom sá gok. Lán gos, a
szü lők ál tal sü tött sü tik, fagy lalt és pat -
to ga tott ku ko ri ca, va la mint gyü mölcs
volt te rí té ken. Aki nem fá radt el, az ug -
rá ló vá raz ha tott, va la mit tán col ha tott
Gyetvan Ani ta a Muharay elem ér né pi
együt tes tag já nak ve ze té sé vel. A gye re -
kek lu fi fi gu rá kat vi het tek ha za em lék -
be, az ese mény vé gén min den ki ehe tett
a fi nom pap ri kás krump li ból is.        -kr-

SPOr TOS Gye rMeK nAP 
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A CSA LáD Dá Vá LáS Ün ne Pe
SZÜ LE TÉS HE TE BAGON 2012-BEN

A Szü le tés he te az év nek az a ki emelt he te, ami kor a csa -
lád ala pí tás sal kap cso la tos fon tos in for má ci ók egy egy sé -
ges ar cu lat tal ren del ke ző or szá gos ren dez vény so ro zat ke -
re té ben kon cent rál tan ér he tők el az ér dek lő dők szá má ra.
A Szü le tés he te or szá go san az idén ti ze dik al ka lom mal,
kö zel hat van hely szí nen ke rült meg ren de zés re. 

Bag har ma dik al ka lom mal kap cso ló dott be az or szá gos
prog ram so ro zat ba. A he lyi ren dez vény re má jus 11-13 kö -
zött ke rült sor. A ren dez vényt a szer ve zők igye kez tek úgy
össze ál lí ta ni, hogy min den kor osz tály ta lál jon ma gá nak ér -
de kes prog ra mot. 

A gye re kek nek Pol gár Jut ka me sélt, il let ve Szép hal mi-
Tóth Ju dit tar tott fer ge te ges tánc há zat. 

Meg hir de tés re ke rült to váb bá egy rajz pá lyá zat „Test vé -
rem szü let ik” cím mel, mely re kö zel 30 pá lya mű ér ke zett.
Két ka te gó ri á ban (kis-és kö zép ső cso por tos va la mint nagy -
cso por tos) tör tént ered mény hir de tés. 

A pá lyá zók ki sebb nye re mé nye ket és ok le ve let, míg az
el ső há rom he lye zett, mind két ka te gó ri á ban, az ok le vé -
len felül ér té kes nye re mé nye ket ka pott a szpon zo ra ink
jó vol tá ból. 

Amíg a szü lők az elő adá so kat hall gat ták, a gye re kek az
Ig li ce óvo da ál tal biz to sí tott ját szó ház ban kellemesen tölt -
het ték ide jü ket. 

Az ér dek lő dők nek a szak ma i lag hi te les, jól fel ké szült
szak em be rek tar tot tak elő adást a gyer mek ál dás fo ga dá sá -
ról (Karácsondi Mi hály atya gon do la tai a csa lád ról), a gyer -
mek ne ve lés egyes kér dé se i ről (kö tő dő ne ve lés, szop ta tás,
hor do zás, ho gyan ke zel jük a hisz tit, waldorf pe da gó gia, csa -
lád tá mo ga tá si rend sze rek, ta nu lá si prak ti kák), az egész -
ség meg őr zés le he tő sé ge i ről (egész sé ges táp lál ko zás, vegy -
szer men tes tisz ta ság, gyó gyí tó ke rék, Hellinger csa lád ál lí -
tás, ayurvédikus gyó gyí tás, ma gyar né pi gyó gyí tás, me ri di án
tor na). 

Az elő adá so kon túl az ér dek lő dők részt ve het tek egy
drá ma pe da gó gi ai já ték ban, mely nek cí me Nőj fel volt. A nő i -
ség, anya ság 1000 ar cát lát hat ták meg a rész te vők, és fe dez -
het ték fel ezt ma guk ban is. 

A nagy ér dek lő dés re va ló te kin tet tel a ren dez vény egyes
prog ram jai (me ri di án tor na, Hellinger csa lád ál lí tás, drá ma -
pe da gó gia, gyer mek tánc ház) ter ve ink sze rint foly ta tód nak a
to váb bi ak ban is. 

Papp Komáromi Judit

A ren dez vény szpon zo rai vol tak: 
- régioplusztv http://www.regioplusztv.hu/
- Galgatv http://www.galgatv.hu/
- Vixi-http://www.vixi.co.hu/
- Új pers pek tí va Kft-Mozaik pont    

www.mozaikpont.blogspot.com
- Ger gely tész ta http://www.gergelyteszta.hu/
- Író de ák papírbolt-Bag
- Ig li ce Óvoda-Bag
- Galgamenti Kábeltelevízió: 

http://www.galgaktv.hu/
- KockaKft-fajáték
- PanArom natúrkozmaikai Kft. 

http://www.panarom.hu/
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Tisz telt Bagiak, Tá mo ga tók!
A Le gyen az Ön Szív ügye is Ala pít vány főbb be vé te -
lei az Önök jó vol tá ból az aláb bi ak sze rint ala kul tak:

2011:
- 340.300 Bank szám lá ra tör tént be fi ze té sek ből;
- 510.000 Aszód jó té kony sá gi dél után;
- 300.000 Iklad jó té kony sá gi dél után
- 130.000 Iklad evan gé li kus egy ház gyűj té sé ből;
- 190.000 Galgahévíz jó té kony sá gi est;

2012:
- 250.000 Hévízgyörk jó té kony sá gi est;
- 306.000 Domony jó té kony sá gi ren dez vény;
- 329.000 Kartal jó té kony sá gi ren dez vény;
- 321.500 Bag jó té kony sá gi est.

A bagi ren dez vény a moz gás kor lá to zott mos dó
anyag költ sé gé hez je lent nagy ará nyú se gít sé get.

A szer ve zők ne vé ben kö szön jük az össze fo -
gást, a sze rep lők nek a mű sort, a sü te mé nye ket,
az ér dek lő dést és a tá mo ga tást.

Jól sikerült a jótékonysági est Bagon
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A plébánia közösségi terme (az Apostolok Szállása) 2012. június
4. óta újabb kezdeményezés helyszíne lett. Néhány lelkes
anyukával és apukával igazán bababaráttá alakítottuk az addig
jobbára csak felnőttek és iskolások által használt termet.

Alapos takarítás és a felesleges székek pincébe hordása után
sikerült barátságossá, kedélyessé tenni a helyszínt. A helyiség
egyik végébe szőnyeg és szivacsos ágy került a kisgyerekek
kedvéért. A polcon már néhány gyerekjáték sorakozik a kicsiknek
és nagyoknak szánt újságokkal együtt.

A szervező anyukák június 4-én már 9 óra előtt a helyszí-
nen voltak. Kirakták az aprósüteményeket tálcára és a teavíz
is főtt. elkészült az anyuka-baba klub felirat a parókia kapu-
jára és az Apostolok szállásának ajtajára.

Fáradozásunk nem volt hiábavaló. nagyon örültünk, mikor
9 óra után megérkeztek az első anyukák gyermekeikkel együtt.
A ki csik rögtön játszani kezdtek, a nagyok pedig beszélgetni.
Ka rá csondi Mihály atya is meglátogatott minket, pár szóban
üdvözölte a kezdeményezést és azt kívánta, hogy az itt meg -
jelenő anyukák sok-sok tapasztalatot cserélhessenek a gye -
reknevelés örö meiről, nehézségeiről és hogy egymást segítő
közösséggé alakulhassunk.

ezután mi, anyukák mutatkoztunk be egymásnak. Mi köz -
ben a felnőttek beszélgettek a gyerkőcök játszottak körülöt-
tünk, velünk. Mindenki talált magának való játékot az itteni
vagy az otthonról hozottak között. 

Később arról folyt a szó, hogy miért jó mesélni, mesét hall-
gatni. Azt hiszem egyetértettünk abban, hogy a meseolvasás
nagyobb hasznára válhat a gyerekeknek, mint a mesenézés.
Szóba került a gyerekirodalom sokszínűsége és az, hogy
mennyi igénytelen kiadvány árasztja el a könyvpiacot. 

Az inkább anyukákat érdeklő beszélgetés után baba -
mosolyogtató, babamozgató mondókákat tanulhattunk a kicsik
és édesanyjuk örömére. A találkozást közös imával zártuk.

Hihetetlenül gyorsan eltelt a délelőtt, és nagyon jó érzés
volt, hogy ennyien nyitottak erre a közösségi kezdeményezésre. 

A következő Anyuka-Baba klub június 18-án, hétfőn lesz.
9-12-ig várjuk a „régi” és új édesanyákat a plébánia közösségi
termében. Az érkezés és távozás időponja rugalmas, bármikor
be lehet kapcsolódni a programokba.

Szeretettel várunk minden leendő és gyakorló anyukát,
bármely korú gyerekkel (pl. pici babával is), vagy gyerek nélkül
is (gondolva azokra, akiknek gyereke óvodába, iskolába jár, de
még nem álltak munkába).

Szívesen látjuk azokat, akiknek számít, hogy gyerekük
milyen világban nő fel, akik számára a szeretet, a tisztesség, a
becsületesség irányadó értékek, akiknek fontos, hogy falunkon
belül kis közösséget alkothassunk és így segíthessük egymást,
akik beszélgetni szeretnének olyan anyukákkal, akiknek már
nagyobb gyerekeik vannak, akik szívesen megosztanák tapasz-
talataikat, akiknek kérdései vannak.

Paltán Bernadett
Horváthné Görög Viktória: email: ghviki@gmail.com
Paltán (nagy) Bernadett email: paltanbetti@freemail.hu

Az első Anyuka-Baba klub
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egye sü le tünk idén 6. al ka lom mal ren dez te meg a nyug dí jas
ma já li sát, mely re 10 kör nye ző te le pü lés nyug dí jas ének ka ra
volt meg hív va. 

Az idő já rás az nap pom pás volt, cso dá la to san sü tött a nap. Tag -
sá gunk már ko rán reg gel hoz zá lá tott a fi nom ebéd el ké szí té sé -
hez. Fel dí szí tet tük – a ma já lis hoz il lő en – a mű ve lő dé si há zunk
ud va rát, fel ál lí tot tuk az ét ke ző sát ra kat és a pa do kat is a né ző -
kö zön ség nek. Aki csak el jött a nyug dí jas tag sá gunk ból er re a
ren dez vény re, az mind ho zott ma gá val egy-egy tál cá nyi sü te -
ményt, hogy még ün ne pé lye seb bé te gyük ezt a ta lál ko zót.

Dél után sor ba ér kez tek a ven dé ge ink, akik kö zül több cso port
elő adá sá ban is gyö nyör köd het tünk. A han gu lat órá ról órá ra emel -
ke dett, fő leg, ami kor a ze ne ka runk húz ni kezd te a talp alá va lót.
Ak kor az tán min den ki tánc ra per dült, aki csak mo zog ni tu dott!
Iga zán nem néz tünk ki nyug dí jas nagy ma mák nak, nagy pa pák nak
sőt déd szü lők nek, ha nem jó ked vű fi a ta lok nak, mi leg alább is így
érez tük ma gun kat. A ven dé ge ink is ne he zen vet tek bú csút tő lünk,
annyi ra jól érez ték ma gu kat ná lunk. Sze ret nénk kö szö ne tet mon -
da ni ezért a si ke res ta lál ko zó ért a szer ve zők nek, a fő ző asszo nya -
ink nak, a meg je lent nyug dí jas tag ság nak, a szpon zo ra ink nak, akik
ado má nya ik kal  se gí tet tek:  a ger gely tész ta üzem nek, a tu ti os -
tya ké szí tő nek, az aszó di pék ség nek és a bagi  pol gár őr ség nek,
akik a te rü le tet vé del mét biz to sí tot ták.

A BAGI SZINKRON NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Majális, szellemi vetélkedő, találkozó
Ma já lis Turán
Má jus 12-én a turai nyug dí jas egye sü let ma já li sá ra vol -
tunk hi va ta lo sak. Mind annyi an fel öl töz tünk a szép bagi vi -
se let be, a fér fi ak is ün nep lő be, majd egy fel dí szí tett Cse -
pel te her au tón in dul tunk Turára. A ze ne ka runk egész
úton ját szot ta a bagi nép da lo kat, mi pe dig éne kel tünk és
min den já ró ke lő nek in te get tünk. A turaiak mind ki sza lad -
tak a ze ne szót és az éne ket meg hall va a fo ga dá sunk ra,
majd a ze ne ka runk já té ká ra együtt vo nul tunk be a nyug -
dí jas há zuk ud va rá ra, ahol már más te le pü lé sek nyug dí -
jas egye sü le té nek cso port jai is ott vol tak. A fi nom ebéd
után kez de tét vet te a mű sor, me lyen mi is fel lép tünk
ének kel és tánc cal, és igen nagy si kert arat tunk. Mi u tán
itt is jól ki tán col tuk ma gun kat, bú csút vet tünk a ven dég -
lá tó ink tól, és ugyan csak  ze ne szó val és ének kel  haj tot -
tunk vé gig ha zá ig a fal va kon a Cse pel te her au tón. 

Kö szön jük Bagi gá bornak, hogy oly tü rel me sen szál lí tott
min ket a te her au tó ján, és  Deme  ist ván nak, hogy a bagi pol -
gár őr ség au tó já val biz to sí tot ta  az utun kat.

Rész vé tel a Viii. or szá gos szel le mi 
ve tél ke dőn
Má jus 16-án Bu da pest re utaz tunk, hogy részt ve gyünk a
nyug dí jas Klu bok és Idő sek „Éle tet az Évek nek” Or szá gos
Szö vet sé ge ál tal ren de zett „Szép ha zánk, Ma gyar or szág”
cí mű VIII. or szá gos szel le mi ve tél ke dő jén. 10 kü lön bö ző
me gye 5-5 fős cso port jai ve tél ked tek egy más sal. A bagi
cso port kép vi sel te Pest me gyét. A fel adat la po kon 3 me gye
tu risz ti kai ne ve ze tes sé ge i ről, Vö rös mar ty Mi hály ról és ze nei
tu dá sunk ról kel lett bi zony sá got ten nünk. Öröm mel je lent -
het jük, hogy a mi cso por tunk – im már má sod szor – a má -
so dik he lye zést ér te el or szá gos szin ten. A cso port tag jai:
né meth Miklósné, Torda Jánosné, Baczoniné Felszeghy
Ka ta lin, Ha lász Ti bor és Torda Já nos vol tak. A dísz ok le ve let
Krizsán Sándorné or szá gos al el nök től ve het tük át.

Kis tér sé gi és nem zet kö zi nyug dí jas 
ta lál ko zó Apajon
Má jus 19-én Apajra utaz tunk, hogy részt ve gyünk a Kis -
tér sé gi és nem zet kö zi nyug dí jas ta lál ko zón. 

egy ha tal mas té ren állt a szín pad, előt te leg alább 300-
400 em ber ül he tett a szé ke ken. A ven dé ge ket elő ször
novák Pál, Apaj köz ség pol gár mes te re kö szön töt te, majd
Pánczél Kár oly, a tér ség or szág gyű lé si kép vi se lő je mond -
ta el be szé dét.

Össze sen 32 cso port mu tat ta be sok szí nű te het sé gét,
mi  bagi nép dal ok kal és tánc cal sze re pel tünk, me lyet a

ze ne ka runk kí sért. A dé li órák ban iga zi
kü lön le ges ség gel, szür ke mar há ból ké -
szült pör költ tel ven dé gel tek meg min ket,
ami iga zán fi nom volt. A mű sor szám ok
után a ze ne ka runk húz ni kezd te a talp alá -
va lót, és akik még ott vol tak, azok mind
bol do gan rop ták, amíg csak bír ta a ze ne -
ka runk. Ha za fe lé vé gig szólt a har mo ni ka
és a kla ri nét, mi pe dig ví gan éne kel tünk.
Fá rad tan, de jó han gu lat ban ér tünk az es ti
órák ban ha za.

B.F.K.
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orVoSok 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

reNDőrégi hírek

TÖBB HA Tó SÁG iS
KERESTE…

egy hévízgyörki fér fi tel ké -
nek drót ke rí tés ét is me -
ret len tettes/ek ki vág ták,
és az ud var ról kü lön fé le vas
tár gya kat tu laj do ní tot tak el
30 000 Ft ér ték ben, a ron gá -
lás sal oko zott kár 500 Ft. 

Az ügy ben bün te tő el já -
rás in dult. 

A nyo mo zás so rán má -
jus 15-én bűn cse lek mény
gya nú ja mi att elő ál lí tás ra
ke rült B.Z. 31 éves és L. Z.
38 éves bagi la ko s, akik a
gya nú sí tott ki hall ga tá suk
so rán fen ti bűn cse lek mény
el kö ve té sét el is mer ték. Az
el tu laj do ní tott vas tár gyak
fel ku ta tás ra ke rül tek, így a
lo pás sal oko zott kár tel jes
mér ték ben meg té rült.  

há zi or VoS ok reN De Lé Si iDe Je

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: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig, 
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig. 

i. számú rendelő: hősök tere 1. 
Dr. Balatoni gyöngyi. 
tel.: +36/28-504-215.

hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16
csütörtök: 8-12
péntek (páratlan héten): 8-11

ii. számú  rendelő: Dózsa gy. u. 53. 
Dr. Cséke ibolya 
tel.: +36/28-408-031

hétfő: 8-12
kedd: 12-18
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros héten): 8-11

BAgi PoLgárőrSég 
06-30/62-10-210, 
06-30/51-56-945

ASzÓDi reNDőrőrS
28/400-012

p

elsőáldozók a bagi templomban
2012 május 27-én, pünkösd vasárnapján 9 gyermek tehetett bizonyságot
hitéről. A 33 kérdésből álló bizonyságtételre Karácsondi Mihály (Misi atya), és
Benedek Józsefné (ági néni) készítette fel az elsőáldozókat. A Bagi Hírlap az
alábbi Igével ajándékozza meg őket: Jézus mondja: „Ha szerettek engem, meg-

tartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik

Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké; az igazság Lelkét, akit a

világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt,

mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (János 14:15–17)

Felső sor: Karácsondi Mihály atya, Koza Gergő, Benedek ákos, Szabados réka,
Halász Lili, Benedek József kántor,
első sor: Kádár roland, Boda eszter, Benke Dominik, Paltán Krisztián,  
Balázs Bence, Benedek Józsefné ági néni hitoktató
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MAgykőrÖSi kiNizSi – BAg 5–1 (4–0)
Nagy kő rös, 300 né ző. Ve zet te: Ke le men I. /6; 7/ (Ké ri Z., Gyikó T.)

NAgy kő rÖ Si ki Ni zSi tÖrteL FC: CsontosI. 6 – Mojzes r. 6,
Kurucsai M. 6, Picikász V. 5, Pe tő Z. 6 (Frank P. 6, a szü net ben) – Pin -
tér Z. 6 –Schrancz B. 7, Sza bó T. 6 (Járvás T. 0, 75. p.), Petric B.5 –
Ma lik G. 6, Tóth M. 6 (Szluka J. 5, 60. p.). Já té kos-edző: Tóth Mi hály.

BAgi tC ’96: endrődi P. 5 – nyá ri G. 5, Gráczki P.5, Szénási I.
5, Bu dai K. 4 – Simó A. 5, nagy II Péter5 (Ka to na K. 0, 84. p.), Za -
la eger sze gi r. 6, Fülep n.5 (Tóth Le ven te 0, 63. p.) – Szekula F. 6
(Szá raz r. 0,84. p.), Pá lin kás G. 6. edző: Tóth Lász ló. 

gÓL: Tóth M. (2), Schrancz B. (2), Ma lik G., ill.Pálinkás G. Sár -
gA LAP: Picikász V., ill. Gráczki P., Za la eger sze gi r.

tÓth Mi háLy: Las san ten den ci á vá vá lik, hogy már az el ső fél -
idő ben el dönt jük a mér kő zé se ket. A szü net ben már négy gól lal
ve zet tünk, ez után el len fe lünk ért he tő en lé lek ben is fel ad ta, és
könnyű dol gunk volt.

tÓth LáSz LÓ: Tisz tá ban vol tunk ve le, hogy je len hely ze tünk -
ben nem nagy kő rös ön fog juk meg vál ta ni a vi lá got, így leg alább azt
mond ha tom, hogy egy kal ku lál ha tó ve re ség be sza lad tunk be le.
en nek el le né re sem sza bad na elő for dul nia olyas mi nek, hogy 26
perc le for gá sa alatt négy olyan gólt kap junk, ami lyet egy ser dü lő
baj nok ság ban sze rep lő csa pat sem kap hat. Gra tu lá lok a ha za i ak -
nak a győ ze lem hez, min den hi bán kat kí mé let le nül ki hasz nál ták!

VerőCe – BAg 1–3 (0–1)
Verőce, 150 né ző. Ve zet te: Mátéffy r. /7; 4/ (Mold ván I., Feith Zs.) 

Ve rő Ce Se: Policsányi T. 4 – Kalhammer G.4 2=2, Ko vács P.
4–2=2, ru dolf M. 4 (Honti Cs. 0,75. p.), Bucsek G. 4 (Hor váth n. 0,
75. p.) – Debre G.5, ru dolf G. 4, Drajkó G. 4, Müller A. 4 – Szomor -
jaiT. 4, Bá ná ti G. 4. Játékos-edző: Kovács Pé ter. (A szak ve ze tő nem
kí ván ta osz tá lyoz ni a já té ko sok tel je sít mé nyét, így az ér dem je gye -
ket a szer kesz tő ad ta.) 

BAgi tC ’96: endrődi P. 7–2=5 – nyá ri G. 7–2=5, Gráczki P. 7,
Ocskai Z. P. 7 (Ka to na K. 0, 87.p.), Bu dai K. 7 – He ge dűs Cs. 7
(Szénási I. 6, 54. p.), Za la eger sze gi r. 8 (Szá raz r. 0, 75. p.), Ma ros
Sz. 6 (nagy II Pé ter 0, 70. p.), Fülep n. 6 – Szekula F. 7 (er dé lyi J.
6, 56. p.), Pá lin kás G. 6. edző: Tóth Lász ló. 

gÓL: Debre G. ill. Za la eger sze gi r. (2), Szekula F. Sár gA LAP:
Kalhammer G., Ko vács P., Debre G., ill. Ocskai Z. P., endrődi P.,
Bu dai K. ki áL Lít VA: Kalhammer G. a 76. perc ben (el lenfe le meg -
üté sé ért), Ko vács P. a 88. perc ben (a má so dik sár ga lap után), ill.
nyá ri G. a 88. perc ben (két kéz zel meg ütöt te el len fe lét), endrődi P.
a 88. perc ben (a má so dik sár ga lap után).

tÓth LáSzLÓ: Meg ér de mel ten hoz tuk el mind-há rom pon tot
Ve rő cé ről. re mé lem, nem csu pán ki ku kucs kál tunk az alag út ból,
ha nem meg ta lál tuk a vé gét is. (A ve rő ce i ek já té kos-edző je, Ko -
vács Pé ter nem kí vánt nyi lat koz ni a mér kő zésről.)

BAg – ALSÓNéMeDi 3–2 (2–1)
Bag, 200 né ző. Ve zet te: Ja kab á. /8; 2/ (Ko vács L.r., Suscsák J.) 

BAgi tC ’96: Ko lom pár B. 8 – Ocskai Z. P. 7, Gráczki P. 7
(Szá raz r. 0, 63. p.), Bu dai K. 7, SzénásiI. 7 – Ma ros Sz. 7, He ge -
dűs Cs. 7 (Pávics D. 0, 77. p.), Tóth Le ven te 7, Fülep n. 7 – Za la -
eger sze gi r. 8 (Ka to na K. 0, 88. p.), Pá lin kás G. 9 (er dé lyi J. 0,
63.p.). edző: Tóth Lász ló. 

ALSÓNéMeDi Se: Baranyi P. 4 – Pap T. 4 (DankóJ. 0, 82. p.),
Hégner Z. 5, Kozári Cs. 4, Szar ka Z. 4 – Füzi K. 5, La ka tos Zs. 4,
La dá nyi Zs. 4 (Kiss A. 4, 57.p.), Pi ros ka A. 5 – Var ga B. 4, Kaj dá csi
I. 5. Já té kos-edző: Hégner Zol tán. 

gÓL: Pá lin kás G. (2), Za la eger sze gi r., ill. Füzi K., Kaj dá csi I.

Sár gA LAP: Ocskai Z. P., Bu dai K., Ma ros Sz., Szá raz r., ill. Kaj -
dá csi I., Pi ros ka A., Pap T., Var gha B.

tÓth LáSzLÓ: Küz del mes mér kő zé sen tel je sen meg ér de melt
győ zel met arat tunk a jó erők ből ál ló Alsónémedivel szem ben. Gra tu -
lá lok min den já té ko som nak, ez a si ker az egész csa pat ér de me volt. 

hégNer zoL táN: nem gon dol tam vol na, hogy Bagon ilyen jó
idő ben ek ko ra el len szél ben fo gunk ját sza ni. Saj ná la tos mó don az
egyes szá mú asszisz tens má ra 20. perc ben át vet te a mér kő zés
irá nyí tá sát, csak az a baj, hogy té ves dön té se ket ho zott. Két gólt,
két 11-est nem kap tunk meg, eköz ben a ha za i ak har ma dik ta lá la -
ta nem is ki csi les ál lást kö ve tő en szü le tett meg. Olyat sem lát tam
még a fut ball pá lyán, hogy a fő ren de ző le ve szi a mel lé nyét és ne ki
akar men ni az egyik szur ko lónk nak. Bagon ez tör tént. et től füg -
get le nül gra tu lá lok a ha za i ak nak a győzelemhez!

PiLiS-LegeA – BAg 3–0 (0–0)
Pi lis, 250 né ző. Ve zet te: Kóródi II L. /7; 2/ (Séra B., Si mon J.) 

Pi Li Si Lk-LegeA: Gilan K. 0 – Sá pi n. 8, Zila Z.6 (Gál Sz. 7, 32.
p.), Kerepeszki Z. 8, Marginean Ch.8 – Me zei r. 8 (Ju hász J. 0, 76.
p.), Po pon T. 7, SáranT. 6 (Len gyel á. 0, 62. p.), Vizi D. 8 – Petyán G.
7,Molnár T. 7 (Póra-Simon Zs. 0, 86. p.). edző: Végh At ti la 

BAgi tC ’96: endrődi P. 7 – Ocskai Z. P. 6, Gráczki P. 6, Bu dai
K. 6 (Ka to na K. 0, 82. p.), Szénási I. 1–Hegedűs Cs. 6, Ma ros Sz. 6,
Tóth Le ven te 5 (er dé lyi J. 0, 69. p.), Fülep n. 5 – Za la eger sze gi r.
5, Pá lin kás G. 4 (Pávics D. 0, 62. p.). edző: Tóth Lász ló. 

gÓL: Petyán G., Mol nár T., Vizi D. Sár gA LAP: Me zei r.,
Marginean Ch., ill. endrődi P., Pá lin kás G., Ma ros Sz. ki áL Lít VA:
Szénási I. a 14. perc ben (a já ték ve ze tő meg sér té sé ért). 

Végh At ti LA: Az el ső fél idő az elő ze te sen el kép zel tek sze rint
ala kult, és szá munk ra jó kor jött el lenfe lünk já té ko sá nak ki ál lí tá -
sa. em ber előny ben fut bal loz va szü net után már job ban tud tunk
ér vé nye sül ni. 

SiMÓ LáSz LÓ, a Bag U19-es csa pa t edző je (Tóth Lász ló tá vol -
lét ében): Jó csa pat a Pi lis, de ezt a mér kő zést nem el ső sor ban mi -
at tuk ve szí tet tük el. A mi e ink – kü lö nö sen az el ső fél idő ben – re me -
kül ját szot tak, küz döt tek,haj tot tak, ezért is ad tam vi szony lag ma ga -
sabb osz tály za to kat a já té ko sok nak. Gra tu lá lok a ha za i ak nak a
győzelemhez!

A tABeLLA áLLáSA JÚNiuS 3-áN

cSApAT M Gy d V lG KG GK p
1. nK Kinizsi TL FC 28 22 5 1 101 24 77 71
2. Alsónémedi Se 28 16 8 4 69 45 24 56
3. Pilisi LK 28 12 10 6 54 36 18 46
4. Kisnémedi 28 13 4 11 55 49 6 43
5. Újlengyel DSe 28 10 9 9 53 54 -1 39
6. Örkény Se 28 9 11 8 37 35 2 38
7. Veresegyház VSK 28 10 7 11 42 44 -2 37
8. Bagi tC '96 28 10 6 12 44 53 -9 36
9. Gödöllői SK 28 9 8 11 39 40 -1 35

10. Hévízgyörk SC 28 10 4 14 49 58 -9 34
11. Budakalászi MSe 28 8 10 10 38 50 -12 34
12. Felsőpakony 28 7 11 10 48 46 2 32
13. Tárnok KSK 28 7 10 11 37 47 -10 31
14. Verőce Se 28 8 5 15 46 61 -15 29
15. Bugyi Se 28 7 6 15 45 84 -39 27
16. Sülysáp KSK 28 7 4 17 36 67 -31 25
M: Mérkőzés, gy: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, Lg: Lőtt gól,
kg: Kapott gól, gk: Gólkülönbség, P: Pont

A Sportszelet c. lap nyomán

A BAGI TC ‘96 ereDMÉnyeI

Minden kedden
és pénteken:



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

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

EZ+AZ12 BAGI HÍrLAP 2012 JÚnIUS

Lányok küzdelme és öröme címmel nyílt meg má jus 17-én
Fe hér Vik tor fo tog rá fus leg ked ve sebb ké zi lab da-fo tó i ból
össze vá lo ga tott ki ál lí tá sa. A kez dés re mint egy ne gyed órát
kel lett vár nia a szép szám mal össze gyűlt ven dég se reg nek a
Sport klub te le ví zió for ga tá sa mi att.

A ki ál lí tást dr. Ök rös Csa ba, a Vá ci nKSe ké zi lab da csa pa tá -
nak ve ze tő edző je nyi tot ta meg, majd ezt kö ve tő en kö zön ség -
ta lál ko zó ke re té ben le he tett kér dé se ket fel ten ni Vik tor nak,

va la mint a ki ál lí tás dísz ven dé ge i nek; Barján Bi an ká nak és
Klivinyi Kin gá nak, akik az él vo nal be li vá ci csa pat ki vá ló sá gai.

Vik tor, aki szü le té se óta bagi la kos el mond ta, hogy a
ké zi lab da-fo tó zás ban ta lál ta meg élet cél ját, és ez a te vé -
keny ség is se gít ne ki el fo gad ni azt a tényt, hogy izom sor -
va dá sa mi att ke rek esszék ben kell töl te nie min den nap ja it.

A 45 ké zi lab da-fo tót fel vo nul ta tó ki ál lí tás jú ni us 10-ig
in gye ne sen lá to gat ha tó a gödöllői Mű vé sze tek Há za ki ál lí -
tó ter mé ben, min den nap 9 és 21 óra kö zött.

„Lá nyOK KÜZ DeL Me ÉS ÖrÖ Me”

nap  óra hely

10. 06.00-22.00 Gödöllő

11. 08.00-18.00 Isaszeg 

12. 08.00-18.00 Gödöllő

13. 06.00-22.00 Mogyoród

14. 08.00-18.00 Gödöllő

15. 08.00-18.00 Kistarcsa

16. 08.00-18.00 Pécel

17. 06.00-22.00 Gödöllő

18. 06.00-22.00 Kerepes

19. 06.00-22.00 Gödöllő

20. 08.00-18.00 Kistarcsa 

21. 08.00-18.00 Pécel 

22. 06.00-18.00 Dány, Valkó

23. 08.00-18.00 Pécel 

24. 06.00-22.00 Gödöllő

25. 06.00-22.00 Mogyoród  

26. 06.00-22.00 Gödöllő

27. 08.00-18.00 Kistarcsa 

28. 06.00-22.00 Gödöllő 

29. 08.00-18.00 Pécel 

30 06.00-22.00 Mogyoród

TRAFipAx ElőREjElZéS
JÚNiuS HónApBAn


