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Aszód ismét járás
Összegyűjtöttük, hogy mi mindent
kell tudni az új járási rendszerről,
amelyben községünk Aszód
járáshoz fog tartozni. / 3. oldal

Szent István emlékmű
Augusztus 20-án felszentelték 
a Kapu Júlia által tervezett és 
Kapu Lajos által készített 
Szent István emlékművet. / 6. oldal

Álmodj velem! – Oratórium 2012

A falunapon Bag Nagy köz ség ért Em lék ér met kaptak: Kapu Júlia, Kapu Lajos, Balázs Klára, és Novák Istvánné Kepler Annamária

falunap 2012.  /  Beszámolónkat a 8–9. oldalon olvashatják
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2012 au gusz tus utol só he té ben im már har mad szor ra ke rült meg -
ren de zé sé re a nyá ri ora tó ri um. Ám az ed di gi évek kel el len tét ben a
gyer mek kel fog lal ko zó animátorok már Bag és Hévízgyörk fi a tal -
ja i ból ke rül tek ki. De kik is ezek az animátorok? Ők vol tak azon
fi a ta lok, akik az ora tó ri u mi hé ten a gye rme kek kel fog lal koz tak,

szó ra koz tat ták vagy épp se gí tet ték őket. Az idei té ma „Don Bosco
ál mai” volt. Bosco Szent Já nos az a szent, aki a 19. szá zad kö ze pén
Itá li á ban ora tó ri u mot ala pí tott a sze gény, el ha gyott fi a ta lok szá -
má ra. Az ő pél dá ját kö vet ve in dí tot tuk el az ora tó ri u mot kö rül be lül
90 bagi és hévízgyörki gyer mek szá má ra.   (folytatás az 5. oldalon)
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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. au gusz tus 21-én rend kí vü li ülést tar tott, ahol je len
volt. tóth Gá bor pol gár mes ter, dr. Ba la to ni Gyön gyi al pol -
gár mes ter, an tal Ist ván lászlóné, Ba lázs Já nos, Var ga and -
rás kép vi se lők, va la mint Beke and rea jegy ző és Be ne dek
mik lós mű sza ki ügy in té ző.

A pol gár mes ter kö szön töt te a kép vi se lő ket, a meg hí vott ven -
dé ge ket és a meg je len te ket. Meg ál la pí tot ta, hogy a kép vi se lő-
tes tü le ti ülés ha tá ro zatké pes, iga zol tan hi ány zik Dr. Dé nes
Ta más kép vi se lő úr.

A Dó zsa György Mű ve lő dé si Ház 
aka dály men te sí té se
Az ülé sen sor ke rült a Dó zsa György Mű ve lő dé si Ház aka dály -
men te sí té sé re má sod szor ra ki írt köz be szer zé si el já rás ered -
mény hir de té se. Dr. Ba la to ni Gyön gyi al pol gár mes ter asszony
az ülé sen el mond ta, hogy a pá lyá zat a mű ve lő dé si ház aka -
dály men te sí té sé re író dott ki. Az ere de ti el ső kör ben fel aján -
lott összeg nél két mil lió fo rint tal ala cso nyabb ki vi te le zé si árat
si ke rült meg ha tá roz ni, amit az ön kor mány zat il le té kes bi zott -
sá ga el fo ga dott. A kép vi se lő-tes tü let 6 igen sza va zat tal az
ülé sen ér vé nyes nek nyil vá ní tot ta a köz be szer zé si el já rást, a
mun ká la to kat a Galga Bau Kft. vé gez he ti el.

Ka taszt ró fa esetén…
A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel össze füg gő la kos ság vé de -
lem ér de ké ben, és a ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos fel -
ada tok meg fe le lő el lá tá sa ér de ké ben a Pest Me gyei Ka taszt -
ró fa vé del mi Igaz ga tó ság le vél ben szó lí tot ta fel ön kor mány za -
tun kat, hogy a tör vény elő írá sá hoz iga zod va az ön kor mány zat
je löl jön ki olyan be fo ga dó he lyet, ame lyet egy eset le ges ka -
taszt ró fa ese tén hasz nál ni le het.

Kép vi se lő-tes tü le tünk ki je löl te ka taszt ró fa ese tén a rá -
szo ru lók be fo ga dá sá ra ki je lölt hely ként a bagi Arany Já nos
Ál ta lá nos Is ko lát (2191 Bag, Szent And rás u. 41. – 773 hrsz.),
ahol a tan ter mek be 139 fő, a tor na csar nok ban pe dig to váb bi
158 fő el he lye zé sé re van le he tő ség. 

A fent em lí tett le vél ar ra is fel szó lí tot ta ön kor mány za tun -
kat, hogy a be fo ga dó he lyen ne vez zen ki öt főt, aki a pol gá ri
vé del mi fel ada to kat el lát ja. A kép vi se lő-tes tü let ha tá ro za tá -
ban ezt az öt főt is ki je löl te, ők a kö vet ke zők: Szásziné Győ ri
Éva (is ko la igaz ga tó), Matschekné Torda Amá lia (gaz da sá gi
he lyet tes), Ká dár Pé ter (kar ban tar tó), Nagy Jánosné (pe da gó -
gus), és Maczkó Ka ta lin (pe da gó gus).

Te her gép ko csi ti la lom a Trockáson
Mint köz is mert, a Galgamácsa gesz tor sá gá -
val ké szü lő, bagi szenny víz te lep be ru há zás a
vé gé hez kö ze le dik. Me net köz ben a ne héz
mun ka gé pek tel je sen tönk re tet ték a Trockás utat
(mind a két pad kát jár ha tat la nul szét rom bol ták, le nyom ták, az
utat be töm he tet len ká tyúk kal „tet ték” te le, fel hul lá mo sí tot -
ták), ami nek kö vet kez té ben a mai nap ra már szin te jár ha tat -
lan ná vált sze mély gép ko csi val. A hely re ál lí tá si ké rel me ink
mind má ig el uta sí tás ra ke rül tek, a til ta ko zá sunk ra pár la pát
mart asz fal tot (a sa ját kész le tünk ből) la pát tal be dön göl tek a
na gyobb lyu kak ba, de ez sem mit nem ja ví tott az úton, és a tar -
tós sá ga is igen erő sen két sé ges. Mind ez ab ban a tu dat ban fel -
há bo rí tó, hogy a szenny víz te le p Aszód dal össze kö tő sza ka szát
au tó pá lya mi nő ség ben, 6-7 cm vas tag, tü kör si ma asz falt tal

fed ték le. Tóth Gá bor pol gár mes ter úr az il le té kes hi va talt
meg ke res ve le vél ben kér te az út hely re ál lí tá sát. Ad dig is, amíg
meg ol dó dik az út ügye, szük sé ges, hogy táb lá val tilt suk meg a
Trockás úton a te her gép ko csi be haj tást. Bag Nagy köz ség Ön -
kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te el ren del te, hogy amíg a
Trockás út hely re ál lí tá sa meg nyug ta tó mó don nem ren de ző -
dik, ad dig a „Te her gép ko csi val be haj ta ni ti los” és a „Ki vé ve
me ző gaz da sá gi jár mű vek” ki egé szí tő jel ző táb lát a Trockás út
mind a két vé gé re el he lyez te ti. A táb la kor lá to zá sá nak be tar -
tá sát/be tar ta tá sát az aszó di rend őr őrs től kü lön le vél ben ké ri.

Gaz da sá gi jo gi ta nács adás
Bag Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le te úgy
dön tött, hogy gaz da sá gi – jogi ta nács adás sal meg bíz za a
Kleszó Ügy vé di Iro dát (1012 Bu da pest, Logodi ut ca 30. II/6.).

E meg bí zás in gat lan-ta nács adói és gaz da sá gi jo gi kér dé -
sek re ter jed ki, a meg bí zás dí ja 50.000 Ft+Áfa/ óra.

Irat tár át ala kí tás ki vi te le zé se
Tóth Gá bor pol gár mes ter úr az irat tár ral kap cso lat ban tá jé -
koz tat ta a tes tü le tet, hogy Be ne dek Mik lós mű sza ki ügy in té zőt
fel kér te, hogy az irat tár ügyé ben ké szít sen ter vet. Amit le het,
a köz cé lú mun ká sok kal vé gez tet nék el. A kép vi se lő-tes tü let 6
igen sza va zat tal ez zel kap cso la to san a kö vet ke ző ha tá ro za tot
hoz ta: „A tes tü let el fo gad ta és hoz zá já rult a Bag, Szent Im re
u. 53. alat ti épü let ben ke rül jön ki ala kí tás ra a pol gár mes te ri
hi va tal irat tá ra, oly mó don, hogy a meg lé vő há rom he lyi ség
he lyett négy he lyi ség ke rül jön ki ala kí tás ra a Be ne dek Mik lós
mű sza ki ügy in té ző ál tal ké szí tett terv rajz alap ján.

Hat va ni kór ház hoz tar to zunk
2012. jú li us 1-jé től köz sé günk be te gei, ha az aláb bi or vo si
osz tá lyok va la me lyik ét kí ván ják igény be ven ni, ak kor a hat va -
ni Al bert Sweitzer Kór ház il le té kes sé gi te rü le té hez tar toz nak:
bel gyó gyá szat, gasztroenteorológia, nefrlógia, se bé szet, szü -
lé szet, nő gyógy ászat, cse cse mő- és gyer mek gyógy ászat,
gyer mek gasztroenteorológia, ne u ro ló gia, tra u ma to ló gia,
in ten zív el lá tás, moz gás szer vi rehabiliztáció, kró ni kus
bel gyó gyá szat és kró ni kus nő gyógy ászat. 

Is mét van ebrendésze köz sé günk nek
Au gusz tus el se jé től az EBFARM Kft. (ügy ve ze tő igaz ga tó: Sipos
Jó zsef) lát ja el köz sé günk ben az ebrendészeti fel ada to kat. A
gaz dát lan ál la tok be fo gá sa – úgy, mint ré gen – he ten te két szer
tör té nik. A kó bor ál la to kat az EBFARM ebtelepére szál lít ják,
ahol azt a tu laj do no suk át ve he ti, vagy ahol új gaz dát ta lál hat -
nak ma guk nak. (www.ebfarm.eoldal.hu) Sipos Jó zse fet a
06/20/203-2359-es te le fon szá mon. Ké rem se gít sék mun ká ját!

Ké mény sep rés Bagon       
A Ma gyar Ké mény Kft. mun ka tár sai, a kö te le ző ké mény sep -
rő-ipa ri köz szol gál ta tás kö ré be tar to zó fel ada to kat, nagy köz -
sé günk te rü le tén, 2012. 08. 08. és 2012. 10. 30. kö zött vég zik.
A tár sa ság al kal ma zot tai a dol go zók ne vé re ki ál lí tott meg bí -
zó le vél lel ren del kez nek. Benedek Miklós

közérdekű hírek

Lapzárta után érkezett a hír, hogy elkészült a sportpálya épületének
akadálymentesítése, illetve az óvoda elektromos rendszerének
felújítása. Ezekről következő lapszámunkban beszámolunk.
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fa lunk 2013. ja nu ár 1-jé től ör ven de tes mó don az aszó di
já rás hoz fog tar toz ni. Ide so rol ták még tura, domony,
Galgahévíz, Galgamács, hévízgyörk, Iklad, kartal, Vácegres,
Verseg és ér te lem sze rű en aszód települést is. 

Pest me gyé ben 18 já rá si hi va tal lesz 2013. ja nu ár el se jé től.
2013 ja nu ár já tól or szág szer te 175 já rá si, a fő vá ros ban pe dig
23 ke rü le ti kor mány hi va tal kez di meg mű kö dé sét. 

A já rá si hi va ta lok el ső sor ban ok mány iro dai fel ada to kat,
gyer mek vé del mi és gyám ügye ket, va la mint egyes szo ci á lis,
kör nye zet vé del mi igaz ga tá si ügyek in té zé sét ve szik át a te -
le pü lé sek től. A mun ka ügyi ki ren delt sé gek, a nép egész ség -
ügyi in té ze tek, a kör ze ti föld hi va tal ok és az ál lat egész ség -
ügyi és élel mi szer-el len őr ző hi va ta lok is a já rá sok szak igaz -
ga tá si szer ve ként vég zik majd a fel ada ta i kat. Ugyan csak a
já rá sok lát ják majd el, szin te ki zá ró la go san a kom mu ná lis
igaz ga tás sal és a me ne dék jog gal kap cso la tos ügye ket. 

A jegy zők nél ma rad nak a he lyi adó val össze füg gő igaz -
ga tá si ügyek, az anya köny vi és ál lam pol gár sá gi ügyek, a te -
le pü lé si pol gá ri vé del mi fel ada tok, va la mint az ipar- és ke -
res ke del mi igaz ga tá si fel ada tok, a ha gya té ki el já rá sok és az
óvo dáz ta tá si tá mo ga tá sok in té zé se.

A Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um köz le mé nyé -
ben le ír ta, hogy a já rá sok és a já rá si szék he lyek ki ala kí tá sá nak

alap el ve az volt, hogy a me gyék ha tá ra i hoz iga zod va az ál lam -
pol gár ok szá má ra biz to sít sa az ál lam igaz ga tá si szol gál ta tá -
sok hoz va ló gyors és könnyű hoz zá fé rést, és a je len leg lé te ző
ügy in té zé si hely szí nek le he tő ség sze rint ma rad ja nak meg.

A tár ca tá jé koz ta tá sa sze rint min den egyes já rás szék he -
lyen lesz já rá si hi va tal, amely a me gyei kor mány hi va tal ok
szer ve ze ti egy sé ge ként mű kö dik majd.  -kr-

BAG Az ASzó DI JÁ RÁS HOz TAR TOz IK

az aszó di já rás az 1950-es me gye ren de zé sig pest-
pilis-Solt-kiskun vár me gyé hez, azu tán pest me gyé hez
tar to zó já rás volt ma gya ror szá gon, szék he lye aszód
volt. 1912 és 1965 kö zött mű kö dött.

Az Aszó di já rást 1912-ben szer vez ték. Ezt meg elő ző en
az ide be oszott 12 köz ség kö zül tíz a Gö döl lői, ket tő pe -
dig a Vá ci já rás hoz tar to zott.

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 (a
Gö döl lői, Monori és Rác ke vei) né pes sé ge is meg kö ze lí -
tet te a száz ezer főt. Ezért ke rült sor ezek te rü le té ből az
Aszó di, a Gyömrői és a Kis pes ti já rás meg szer ve zé sé re
1911 és 1913 kö zött. A há rom já rás kö zül ez mű kö dött a
leg to vább, több mint fél év szá za don át.

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.

Az 1950-es me gye ren de zés so rán a já rás Pest me -
gye ré sze lett, két köz sé gét el csa tol tak He ves me gye
Hat va ni já rá sá hoz. Az 1950-es já rás ren de zés so rán vi -
szont öt köz sé get ide csa tol tak a Vá ci já rás ból, de ezek
kö zül egy 1954-ben vissza ke rült oda.

1965 vé gén Gö döl lőt vá ros sá nyil vá ní tot ták, te hát 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 delt szer vek szá -
ma eggyel meg nőtt. Ez zel össze füg gés ben ke rült sor az
Aszó di já rás meg szű né sé re, köz sé gei kö zül ket tőt a Vá -
ci já rás hoz, a töb bit pe dig a Gö döl lő i hez csa tol ták.

Meg�je�len�tek�a�já�rá�si�be�so�ro�lá�sok

a kiskerek.hu regionális portál, a Galga mente településein tevékenykedő kiskereskedések, vállalkozások,
szolgáltatásait közli, hogy a lakosság könnyen rátalálhasson lakóhelyünk környezetében azokra a
lelőhelyekre, ahol termelőktől vásárolhatunk minőségi élelmiszereket, termékeket, illetve hozzáértő
szakemberektől rendelhetünk meg szolgáltatásokat. A katalógus rendszerben való szereplés a térség

szolgáltatóinak ingyenes, jelentkezni az info@kiskerek.hu e-mail címen, a 06-20-446-4850-es
telefonszámon, ill. a honlapon található űrlap kitöltésével lehetséges.  www.kiskerek.hu

WEBoLDAL AJáNLó:
www.kiskerek.hu – Galga mente katalógusa



ISKoLAI éLET4 BAGI HíRLAP 2012 SzEPTEMBER

az arany JánoS általánoS ISkola éS alapfokú műVéSzetoktatáSI Intézmény híreI

Szep tem ber 2-án, vasárnap Szásziné Győ ri éva meg nyi tot -
ta a 2012/2013-as tan évet. 

Az év nyi tón a 4 a és b osz tá lyo sok Nagy Tiborné és Tóthné
Irsán Ág nes szer ve zé sé ben Janikovszky Éva írá sa i ból össze -
ál lí tott mű sor ral ké szül tek, amely igye ke zett min den kis di á kot
rá han gol ni az is ko lá ra. Az igaz ga tó asszony év nyi tó be szé dé ben
el mond ta az idei tan év ben vár ha tó vál to zá so kat. 2013. ja nu ár
1-jé től az is ko la – a kor mány szán dé kai sze rint – ál la mi irá -
nyí tás alá ke rül, amely könnyít het ön kor mány za tunk ter he in.
Vissza tért az is ko lá ba Nagyné Bakti zsó fia né met ta nár, mint
ré gi-új pe da gó gus. Az idei tan év től a
nyug ál lo mány ba vo nult Fe hér Já nos he -
lyett új ne ve lő ve szi át az SNI-s gye re -
kek kel va ló fog lal ko zást, Begidsan Me -
lin da pe dig nap kö zis ne ve lő kén fog az is -
ko lá ban dolgozni. -k.r-

Új tan év, új fel ada tok, örö mök, élmények
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Begidsan Me lin da
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(folytatás az 1. oldalról)
Reg ge len ként imá val, majd kü lön bö ző já té kok kal
és tán cok kal kezd tük a na pot. (A tánc és az ének lés
so se ma rad ha tott ki a prog ram ból. Mi, animá-
torok, sok-sok dal lal és tánc cal ké szül tünk, amit
a gye re kek szem mel lát ha tó an él vez tek.) Ez után
kö vet ke zett a nap ko mo lyabb ré sze a plé bá nia
mel let ti Apos to lok szál lá sán, ahol a gye re kek
naponta meg te kint het tek egy kis szín já té kot, ami
a na pi té má hoz kap cso ló dott. Ezt kö ve tő en a
részt ve vőket beosztották kor osz tá lyon ként öt
cso port ba, ahol egy animátor ve ze té sé vel be szél -
ge tett a na pi té má ról. így szó volt a
meg bo csá tás ról, a szó fo ga dás ról, az
eré nyek ről, Szűz Má ri á ról és a hi va tá -
sok ról. Re mek gon do la tok han goz tak
el, a gye re kek szí ve sen osz tot ták meg
sa ját él mé nye i ket a té má ról. 

A be szél ge té sek után kö vet kez tek
a kéz mű ves fog lal ko zá sok, úgy mint
pa pír mun kák, üveg mat ri cák, va la mint
kar kö tők, agyag szob rok ké szí té se, de
gyöngy ál la tok és szö ge lős filográfiák
is ké szül tek. 

Dél ben, mi u tán kö zö sen el mond tuk az Úr -
an gya la imád sá got, el bú csúz tunk egy más tól, és
a gye re kek ha za men tek. A szervezők ezután
elő ké szít ették a dél utá ni já té ko kat. A gye re kek
3 órá tól jö het tek vissza, de so kan már fél 3-kor
ott vol tak, és vár tak bennünket. Olya nok is
akad tak, akik épp hogy ha za men tek ebé del ni,
már jöt tek is vissza, és ott bi cik liz tek a plé bá nia
kö rül. Dél után 4 órá ig a gye re kek az animá-
torokkal sza ba don játsz hat tak: pél dá ul ja pán
fo cit, ami az egyik ked ven cük volt, de szí ve sen
el fog lal ták ma gu kat más já té kok kal is. A to váb -
bi ak ban a tár sa ság csa pa tok ra osz lott, és négy
szín ben vo nul tak fel, majd kü lön bö ző já té kos
fel ada to kat tel je sí tet tek, ami ért pon tot sze rez -
het tek. A já té kok es te fél ha tig tar tot tak, majd
imá val zár tuk a na pot és ha za men tünk. 

A hét vé gez té vel el jött a zá ró est ide je is. Ide
már a szü lő ket is meg hív tuk, hogy meg te kint hes -
sék azo kat a kéz mű ves mun ká kat, ami ket a gyer -
me kek ké szí tet tek. Be mu tat tunk ne kik egy-két
szín da ra bot, ami ket a ki csik a hét fo lya mán gya -
ko rol tak be. A gye re kek lel ke se dé sét az is tük röz -
te, hogy a zá ró es ten szá mos szü lő és nagy szü lő
je lent meg ki fe jez ve ez zel ér dek lő dé sét.  

Re mé lem, hogy min den gyer mek nagy öröm -
mel és jó  ér zés sel gon dol vissza az ora tó ri u mi
hét re. Mi, szervezők pe dig szin tén így va gyunk ez -
zel, bár igaz, a hét vég re na gyon el fá rad tunk.
Azon ban a gye re kek ha tal mas sze re te tük kel vi -
szo noz ták az ér tük va ló mun kán kat. Min den tár -
sam ne vé ben mond ha tom, hogy nagy öröm volt
szá munk ra, mi kor egy-egy gye rek oda sza ladt
hoz zánk, hogy meg ölel hes sen, meg fog ja a ke zün -
ket, vagy csak egy ki csit be szél ges sen ve lünk. 

Volter Do mon kos

ORATóRIUM 2012
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au gusz tus 20-án ál lam ala pí tá sunk és az új ke -
nyér ün ne pén szen tel ték fel a mű ve lő dé si ház
előt ti park ban a ka pu Jú lia és ka pu la jos ál tal
ké szí tett és a fa lu nak ado má nyo zott Szent Ist ván
em lék mű vet, mely egyéb jel ké pek mel lett Szent
Ist ván kard ját for máz za meg.

Ál lam ala pí tá sunk ün ne pe há rom óra kor szent mi -
sé vel kez dő dött a szé pen fel újí tott bagi ka to li kus
temp lom ban Karácsondi Mi hály atya ve ze té sé vel.
A mi se után az ün nep lők a fő úton sé tál tak vé gig a
mű ve lő dé si há zig. Fi a tal fér fi ak vit ték a me net ben
a Szent Ko ro na és a ko ro ná zá si jel vé nyek má so la -
tát, va la mint a tör té nel mi vár me gyé ket jel ké pe ző
zász ló kat. A nagy me leg mi att rö vid szü ne tet kel -
lett tar ta ni, mert a fel vo nu ló kat hi deg ás vány víz zel
vár ták a mű ve lő dé si ház nál. Kis fel fris sü lés után
Baczoniné Felszeghy Ka ta lin az ün nep ség há zi -
gaz dá ja a meg je len te ket a Him nusz el ének lé sé re
kér te fel Bereczky Ber na dett ve ze té sé vel. Ün ne pi
be szé det An tal Ist ván Lászlóné ön kor mány za ti
kép vi se lő mon dott, eb ből idé zünk: 

„Ün ne pel jük és  áld juk bölcs
ki rá lyun kat, aki meg fon tolt
és át gon dolt dön té se i vel az
ak ko ri po li ti kai hely zet ben
meg te rem tet te a ma gyar -
ság nak, hogy meg ves se lá -
bát Eu ró pá ban, meg ad va azt
a le he tő sé get ne künk, ké sei
utó dok nak, hogy itt, ezen a tá jon ma is ma gyar nak
mond has suk ma gun kat. (...) Erős ke zű, nagy ki rá lyunk
nem tu dott min den től meg óv ni ben nün ket, de le he tő sé -
get adott ar ra, hogy Is ten se ge del mé vel erős nem zet té
vál junk. Mit is üzent, mily fe le lő sé get ra kott a vál lunk ra
Szent Ist ván? Azt, hogy ne csak má ról hol nap ra él jünk,
ne csak a bő ség ben kí ván junk lu bic kol ni a sült ga lam bot
vár va, ami ta lán a szánk ba re pül, ne csak jo ga in kat elő -
re tol va kö ve te lőz zünk, ha nem fe le lő sen gon dos kod -
junk éle tünk fo lyá sá ról. Szent Ist ván ki rály éle té vel pél -
dát mu ta tott ar ra is, hogy egy em ber éle té ben a leg fon -
to sabb a ha za, a nem zet, a csa lád, a hit és a sze re tet.” 

Tiszteld az Egyházat, és vigyázz reá! Aki az Anya -
szentegyházat kisebbíti, vagy gyalázza, Krisztus testét
támadja és gyalázza... (Részlet Szt. István intelmeiből)

Em lék mű ava tás Szent Ist ván nap ján

Ezek után az új kenyér felszen-
telése is megtörtént Kará cson di
Mihály plébános úr által. Az
atya megáldotta az idei termést
is, mejd együtt imádkoztak a
jelenlévők. 

köszönjük tószegi lajos nak
az ünnepi kenyereket, amelyek -
ből a felszentelés után bárki
ehetett 1-1 szeletet.

köszönet illeti az önkéntes
ereklye- és zászlóvivőket és a
bagi polgárőröket is, akik az
ünnepség zavartalan lefolyását
boztosították. 

-kr-
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Szep tem ber 2-án ün ne pel te a Szink ron nyug dí jas egye sü le -
tünk fenn ál lá sá nak 35. év for du ló ját, amely re meg hív tuk a
kör nye ző te le pü lé sek nyug dí jas egye sü le te i nek cso port ja it is.

A dísz ven dé gek kö zött volt az Or szá gos Nyug dí jas Szö vet ség
al el nö ke, Krizsán Sándorné, Ma ri ka, a Pest Me gyei Nyug dí jas
Szö vet ség el nö ke, Bod nár Gá bor és 2 el nök he lyet te se:
Mol nár Ferencné, Er zsi ke és Var agya György; Bag pol gár -
mes te re: Tóth Gá bor, Karácsondi Mi hály plé bá nos úr és Dr.
Ba la to ni Gyön gyi  al pol gár mes ter asszony.

Az ün nep sé get Ba lázs Já nos, a Szink ron Nyug dí jas Egye -
sü let el nö ke nyi tot ta meg. Be szé dé ben el mond ta, hogy a 35 év
alatt kik ve zet ték a nyug dí jas egye sü le tet. Saj nos ezek kö zül a
ve ze tők kö zül már szin te sen ki sem él. Ba lázs Já nos nagy
sze re tet tel és há lá val em lé ke zett meg a mun kás sá guk ról,
hi szen össze fog ták a fa lu szép ko rú la kos sá gát, ev vel célt,
ér tel met és kel le mes idő töl tést nyúj tot tak ne kik. Az tán
fel kér te a je len lé vő ket, hogy fel áll va em lé kez ze nek meg az
el huny tak ról, így ad va tisz te le tet ne kik.

Elő adá sa to váb bi ré szé ben be szá molt ar ról is, hogy az
egye sü le tet min dig az össze fo gás jel le mez te. A cso port ren -
ge teg tár sa dal mi mun kát vál lalt és vál lal a fa lu ért. Szin te
nincs olyan ren dez vény a fa lu ban, ame lyen a nyug dí jas egye -
sü let ne vál lal na sze rep lést a ze ne ka rá val, az ének ka rá val
vagy a szó lis tá i val. Büsz kén mond ta, hogy a mos ta ni egye sü -
let nek van sakk-kö re, ul ti és rö mi ra jon gó cso port ja, akik
több ször részt vet tek már a kár tya ver se nye ken is, van fér fi és
ve gyes kó ru sa is, akik igen sok ver se nyen meg mé ret ték már
a tu dá su kat, és sok-sok dí jat nyer tek, van nak ki vá ló éne kes
szó lis tá ink, akik a kó rus sal sok he lyen ní vós elő adá so kat tar -
tot tak már, van újab ban szín ját szó cso por tunk és tánc cso por -
tunk is, a ze ne ka runk pe dig me gye szer te is mert ki vá ló elő -
adá sa i ról. Szel le mi ve tél ke dő kön is részt szok tunk ven ni, leg -
utóbb is 2. he lye zést ér tünk el az or szá gos szel le mi ve tél ke -
dőn. El mond ta, hogy ab ban a sze ren csés hely zet ben va gyunk,
hogy az utób bi évek tör té né se it film re vet tük, ame lyet bár ki
meg néz het majd, ha a pol gár mes ter úr ígé re té nek meg fe le -
lő en meg ka punk az év for du ló al kal má ra egy projektort, ami a
film ve tí tést le he tő vé ten né. Ev vel az utó kor szá má ra is el ér -
he tő vé ten nénk az utób bi 8 év moz gó ké pek ben meg örö kí tett

ér té kes tör té né se it.  A ked ves ven dé gek eb ből egy kis íze lí tőt
néz het tek meg a pa ra vá nok ra ki tett fény ké pek ből.

Be szé de vé gén fel kér te Karácsondi Mi hály plé bá nos urat,
hogy az el huny ta kért mond jon ve lünk egy kö zös imát, ame lyet
az atya meg is tett, az tán meg ál dot ta a je len lé vő ket is. Ki fe jez -
te ab bé li örö mét, hogy a fa lu nak egy ilyen nagy lét szá mú ak -
tív, hasz nos és össze tar tó cso port ja van, akik re min dig le het
szá mí ta ni, ha a fa lu ér de ke i ről van szó.

Tóth Gá bor pol gár mes ter úr is mél tat ta a nyug dí jas egye -
sü le tet, kö szö ne tét fe jez te ki úgy Ba lázs Já nos nak, mint a
tag ság nak azért a sok mun ká ért, ame lyet a fa lu ban és a fa lu -
ért vé gez nek már 35 éve, és meg ígér te, hogy ha le het, ju tal -
mul anya gi lag tá mo gat ni fog ja a projektor meg vá sár lá sát. 

Az or szá gos és a me gyei nyug dí jas szö vet ség ve ze tői is
mél tat ták a 35 év mun ká ját, ki emel ve az utób bi évek si ke re it,
majd ok le vél lel ju tal maz ták az egye sü le tün ket és Ba lázs Já -
nost, a ve ze tőn ket.

Ezek után a je len lé vők gyö nyör köd het tek a bagiak és a ven -
dé gek: Aszód, Kartal, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura és Verseg
nyug dí jas cso port ja i nak elő adá sá ban. A si ke res mű sor után
min den kit meg hív tunk egy fi nom va cso rá ra, egy kis itó ká ra és
ren ge teg sü te mény re. Az tán ját sza ni kez dett a ze ne ka runk, és
min den ki tánc ra per dült, és órá kig mu lat tunk ön fe led ten. Kö -
szön jük mind ezt a ren de ző ség nek és a ze ne kar tag ja i nak!

Meg kell em lé kez nünk a tá mo ga tó ink ról is, akik sok ban
hoz zá já rul tak az ün nep ség si ke ré hez, így: a Ger gely tész tá ról,
a tutti os tyá ról és Bag pol gár mes te ri hi va ta láról. B.F.K.

ÉVES LETT A BAGI
NyUGDíJAS EGyESÜLET!35
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Dél után 3 óra kor Tóth Gá bor pol gár -
mes ter úr nyi tot ta meg a ren dez vényt.
A ven dé gek kö szön té se után kö szö ne -
tet mon dott Ba lázs Já nosnak és a
nyug dí ja sok nak, va la mint a köz hasz nú
mun ká sok nak, akik elő ké szí tet ték a
mű ve lő dé si há zat a ren dez vény re. Saj -
ná la tá nak adott han got, hogy a Ré tes-
fesz ti vál ról idén le kel lett mon da ni
pénz szű ke mi att, ám hang sú lyoz ta,

hogy re mé li, ez csak át me ne ti ál la pot.
Ezek után a pol gár mes ter úr át ad ta a
Bag Nagy köz ség ért Em lék ér me ket,
ame lyet idén né gyen ve het tek át: Ka pu
Jú lia, Ka pu La jos, Ba lázs Klá ra és
Novák Istvánné Kep ler An na Má ria. 

A mű sort Tóth Ju lis ka né ni in dí tot -
ta gyö nyö rű hang ján meg szó lal ta tott
bagi nép dal ok kal, majd a Muharay
Elem ér Né pi Együt tes if jú sá gi cso port ja

FA LU NAP 2012
a ha gyo má nyok tól el té rő en eb ben az év ben au gusz tus 19-én volt a fa lu nap
Bagon. a vál to za tást a sze rény anya gi hát tér, valamint a Szent Ist ván kard ja
em lék mű fel ava tá sa in do kol ta. (Il letőleg még az a tény játszott szerepet, hogy
a művelődési házban akadálymentesítési munkálatok kezdődtek volna nyáron,
de erre ősszel kerül sor). Va sár nap dél előtt már nagy volt a sür gés-for gás a
mű ve lő dé si ház hát só ud va rá ban fel ál lí tott sá tor ban, ahol a bagi nyug dí ja sok és
a pi ros Bagért egye sü let tag jai hoz zá lát tak a fi nom gu lyás le ves el ké szí té sé nek.
Sze ren csé re vol tak olya nok, akik a se rény ke dők re is gon dol tak, és fi nom
lán gos sal ked ves ked tek ne kik. az el ké szült gu lyás le ves ből min den ki ehe tett,
aki meg vá sá rol ta a 600 ft-os je gyet, ez zel tá mo gat va a fa lu na pi ren dez vényt. 

bag�nagy�köz�ség�ért�eM�lék�ér�Met�kaptak
ka pu Jú lIa, mű VéSz ne Vén: zSüllen

Bagon élő és al ko tó fes tő mű vész. Mű vé szi te het sé gét, bi zo -
nyá ra mű vé szet ked ve lő elő de i től, töb bek kö zött a hí res bagi
me se mon dó Pan dúr Pé ter től, déd ap já tól is örö köl het te.
Mun ká cson vég zett kép ző mű vé sze ti fő is ko lát. Szám ta lan
ki ál lí tá sa volt már ha zánk ban és Eu ró pa több vá ro sá ban is.
Több köny vet il luszt rá tor ként je gyez, több le xi kon is em lí ti
sze mé lyét, így a sváj ci Who is Who en cik lo pé di á ban is sze -
re pel. Mun kás sá gá ért 2002-ben sváj ci mű vé szi dip lo mát
ka pott, 2004-ben tisz te let és be csü let ki tün te tést vett át,
2007-ben Mun kácsy Ní vó-díj jal tün tet ték ki. 2005-ben a je -
ru zsá le mi Szent Láz ár Ka to nai és Is po tá lyos Lo vag rend lo -
vag gá ütöt te, majd tiszt jé vé avat ta, mert mun kás sá gá val
sok be teg gyer me ken se gí tett. Az óta is fá rad ha tat la nul mun-
 kál ko dik em ber tár sai éle té nek job bá té te lén. Fér jé nek Ka pu
La josnak ki vá ló mun ka tár sa, amel lett, hogy ih le tet ad, meg

is ter ve zi, raj zol ja  fér je el kép ze lé se it, majd a hi de gen ko vá -
csolt mun kák dí szí tő fes té sét is ő vég zi. Bagnak már több
fest ményt ado má nyo zott.

ka pu la JoS
Ő is Bagon él és al kot. 1995-től fe le sé ge biz ta tá sá ra kez dett
el mű vé szet tel fog lal koz ni. Ver se i vel, pasz tell ké pe i vel, hi de -
gen ko vá csolt mun ká i val több kü lön bö ző díj ban ré sze sült
(Ba tsá nyi Nagy díj, Ipar mű vé szet Ki vá ló Mes te re díj, Szent
Ist ván Em lék érem), szám ta lan ki ál lí tá sa volt, ame lyek nagy
si kert arat tak. A Szent Láz ár Ka to nai és Is po tá lyos Lo vag -
rend ed di gi, az em be ri sé gért vég zett mun kás sá gá ért őt is
lo vag jai kö zé fo gad ta. 

A mű vész há zas pár ta valy el ké szí tet te a Szent ko ro na és
a ko ro ná zá si jel vé nyek má so la tát, Bag cí me rét, amely a pol -
gár mes te ri hi va tal hom lok za tát dí szí ti. Az au gusz tus 20-i

FALuNAp
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ün nep sé gen avat ták fel leg utób bi mun ká ju kat a Szent Ist -
ván em lék mű vet, és már lát ha tó a bagi te me tő be já ra ta fö -
lött az ál ta luk ké szí tett Fel tá ma dunk fel irat. 

Bag nagy köz ség a Bag Nagy köz ség ért Em lék érem ado -
má nyo zá sá val kí ván ja meg kö szön ni ál do zat kész mun ká ju kat.

Ba lázS klá ra
Bagon szü le tett, 1971-től dol go zott a bagi óvo dá ban,
1977. ja nu ár 1-jé től nyug díj ba vo nu lá sá ig pe dig az óvo da
ve ze tő je lett. Mint in téz mény ve ze tő fo lya ma to san ké pez te
ma gát, 1987-ben ki vá ló mi nő sí té sű egye te mi ok le ve let
szer zett a sze ge di Jó zsef At ti la Tu do mány egye tem pe da -
gó gia sza kán. Ké sőbb az eg ri Hit tu do má nyi Fő is ko lán hit -
ok ta tói, majd hit tan ta ná ri ok le ve let szer zett. Me gyei, já -
rá si, in téz mé nyi szin ten ve ze tett to vább kép zé se ket több
té ma kör ben, padagógusi mun ká já ért 1988-ban Ki vá ló

mun ká ért ki tün te tést ka pott, 1995-ben pe dig re giszt rált
köz ok ta tá si szak ér tő lett.

Ve ze té se alatt az óvo dá ban a ne ve lő tes tü let meg szi lár -
dult, az óvo dai ne ve lé si prog ram ba be ke rült a ha gyo mány -
őr zés, mely a mai na pig fon tos ér té ket kép vi sel az óvo da
éle té ben. 

Ki tű nő kap cso la tot ala kí tott ki a gye re kek kel és szü le ik -
kel, ez ál tal min den ki óvó né ni je volt. 

Ez zel a díj jal kí ván ja meg kö szön ni Bag nagy köz ség a fa -
lu ért és az óvo dá ért vég zett mun ká ját. 

noVák IStVánné kep ler an namá rIa
1975-től él Bagon. Az ál ta lá nos is ko lá ban ének-ze nét és
ma gyar nyelv és iro dal mat ta ní tott, va la mint kó rust ve ze -
tett. zon go ra já ték kal kí sért tan órái so rán sok gye rek meg -
sze ret te a ko moly ze nét. Ne vé hez fű ző dik az év ti ze de ken át
mű kö dő bér le tes elő adás so ro zat, ahol sok fé le hang szer rel,
ze ne mű vel is mer ked het tek meg a bagi is ko lás gye re kek. 

így ke rül he tett sor ar ra is, hogy Pege Ala dár, a vi lág hí -
rű nagybőgőmű vész is szín pad ra lép he tett a bagi mű ve lő -
dé si ház ban.

1988-tól az aszó di ze ne is ko la zon go ra ta ná ra lett. Ke ze
alól rend sze re sen ke rül tek ki or szá gos zon go ra ver se nye ken
sze rep lő nö ven dé kek, több ta nít vá nya fel ső fo kú ze ne mű vé -
sze ti ta nul má nyo kat foly ta tott vagy je len leg is foly tat. A
Galga men ti gyer me kek ze nei ne ve lé sét már óvó dás ko ruk tól
kezd ve fel vál lal ta, ta nít vá nyai rend sze res sze rep lői vol tak a
fa lu ün ne pe i nek. Az utób bi 10 év ben a Cantiamo kó rust is
ve ze ti, amely nek több bagi tag ja is van. A kó rus már két CD-t
is meg je len te tett, rend sze re sen részt vesz kó rus ta lál ko zó kon. 

Ez zel a díj jal sze ret ne Bag nagy köz ség kö szö ne tet mon -
da ni kul tú ra te rem tő- és meg tar tó mun ká já ért, mellyel a
ko moly ze nét is meg sze ret tet te a bagiakkal.

Könczöl Rita

lé pett szín pad ra. A
Szink ron Nyug dí jas
Egye sü let Galga men ti
nép da lo kat éne kelt
kó rus ban, majd Ba sa
Pan ka né ni szó ló ban is.
A nyug dí ja sok fér fi tag -
jai be tyár nó ták kal szó -
ra koz tat ták a kö zön  sé -
get, majd a Ba czo niné
Felszeghy Ka ta lin egy

szé kely nép ro mánc cal ne ve tett meg
min den kit. A mű sor el ső fe lét Mu ha ray
Elem ér Né pi Együt tes ha gyo mány őr ző
cso port ja zár ta, akik szü re ti mu lat sá got
ad tak elő. Prof iz mu so kat tá maszt ja alá,
hogy nem es tek két ség ben, ami kor a kí -
sé rő ze nét szol gál ta tó CD-le ját szó el -
rom lott, ének hang gal kí sér ve csöpp nyi
meg sza kí tás mel lett tán col ták vé gig a
szá mot. Szü net után foly ta tó dott a mű -
sor, majd a Galga Exp ressz szol gál tat ta
a mu zsi kát egé szen éj fé lig. A fél egy kor
ment el az utol só ven dég, ak kor volt a
mű ve lő dé si ház ban ka pu zá rás. -kr- 
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köszönjük mindazok támogatását, akik nélkül nem lett volna
olyan sikeres az idei falunap: Fanatix, Aszódi pékség, Balogh
zöldséges, Sajóvölgye Takarékszövetkezet, Bagi polgárőrség,
piros Bagért Egyesület, Szinkron Nyugdíjas Egyesület, DELI VILL Kft.,
Mondok Ervinnek és a köszhasznúakból álló csapatának valamint
az óvoda konyhájának. 

FALuNAp
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A tá bor 4. nap ján ál ta lá nos és
sze mé sze ti vizs gá la tot tar tott a
Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat
orvos csapata. Az or vo sok össze -
sen 85 gye re ket vizs gál tak meg,
akik kö zül 23-nak ír tak fel szem -
üve get, ame lye ket a Mál tai Sze -
tetszolgálatnak kö szön he tő en a
gye  re kek in gye ne sen kap tak meg.
A BAGázs tag jai múlt hét csü tör -
tö kön osz tot tak ki a szem üve ge -
ket az új tu laj do no sok nak. A szü -
lők és a gye re kek ne vé ben na -
gyon kö szön jük a lehetőséget!
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őIdén har ma dik al ka lom mal ren dez te meg a BaGázs köz -

hasz nú egye sü let bagi nyá ri tá bo rát. a prog ra mok hely szí ne
a Bé ke ut ca, Szentlászlói út és a li get ut ca kör nyé ke volt. 

A két he tes tá bor alatt kü lön bö ző cso port -fog lal ko zá so kon
ve het tek részt a gye re kek – egye bek mel lett kész ség fej lesz -
tés, kéz mű ves fog lal ko zás, spor to lás, film ké szí tés sze re pelt
a prog ra mok kö zött. A tá bor ide je alatt kö zö sen dol goztunk az
Egye sü let tel kén. Fü vet nyír tunk, sze me tet szed tünk, pa do kat
ké szí tet tünk és egy „pa vi lont” is fel épí tet tünk, a he lyi gyer -
mek jó lé ti szol gá lat anya gi tá mo ga tá sá val.

A bagi tá bor utol só tel jes nap já ra fel gyor sul tak az ese -
mé nyek mind a te le pen, mind azon kí vül. A dél előtt fo lya mán
a Mál tai Sze re tet szol gá lat köz re mű kö dé sé vel ven dé gül lát -
tuk a monori fo ci csa pa tot, akik kel a Ba gázs FC több íz ben is
meg mér kő zött. A dél után fo lya mán a BAGázs tel kén fel ál lí -
tot tunk né hány köl csön kért bog rá csot, és a bagi há zi -
asszony ok fel ügye le te mel lett el kezd tünk le csót főz ni. In nen
csu pán né hány mé ter re a mé dia cso port for gat ta el ső hor -
ror film jét, ami ben min den sze re pet te le pi fi a ta lok ját szot tak
el. Az össz né pi la ko má zást kö ve tő en elő ké szül tünk az est
csúcs pont já ra, a Ki Mit Tud?-ra. A tánc- és rapelőadások, a

kö zös mentor-mentorált pro duk ci ók még a leg hi de gebb szí -
ve ket is meg me len get ték, a zsű ri ből pe dig töb bek közt
Szásziné Győ ri Éva, a bagi ál ta lá nos is ko la igaz ga tó nő je, il -
let ve La ka tos Ist ván, egy te le pen élő édes apa is ér té kel te az
elő adá so kat. Mi re a mu latt ság a vé gé hez ért, min den kin úr -
rá lett a tán col hat nék, és vé gül egy szám ere jé ig szin te az
egész te lep együtt tán colt. 

A tá bor két he te alatt kö rül be lül 40 ön kén tes for dult meg
Bagon. A részt ve vők egy ré sze már tag ja az Egye sü let nek, de
töb ben újon nan kap cso lód tak be a te le pen fo lyó mun ká ba. 

Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni a tá bor alat ti együtt -
mű kö dést, se gít sé get és tá mo ga tást a Bagi Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat mun ka tár sa i nak, a Bagi Ön kor mány zat nak, az
Arany Já nos Ál ta lá nos és Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko lá nak, a
Dó zsa György Mű ve lő dé si Ház dol go zó i nak, va la mint tá mo ga -
tó ink nak, akik ado má nya ik kal nagy ban hoz zá já rul tak a nyá ri
tá bor si ke res meg va ló sí tá sá hoz. A prog ram a Gyer mek és If -
jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sá val és a Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet köz re mű kö dé sé vel va ló sult meg.

Re mél jük, hogy jö vő nyá ron is si ke rül egy leg alább olyan
ese mény dús, vi dám és ta nul sá gos tá bor ral ké szül nünk, mint
ami lyen az idei volt.                                                              E.N.

III. Bagi Nyá ri Tá bor – Le gyünk egy ba gázs! 
BAGázS 2012 SzEPTEMBER
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ha nyár, ak kor uta zás! ki csik és na gyok,
csa lá dok és di á kok in dul nak nya ral ni, tá -
bo roz ni, ki rán dul ni, em lé ke ze tes sé ten ni
az év leg me le gebb és leg sza ba dabb idő -
sza kát. Van nak vi szont olyan csa lá dok,
akik nem tud ják gyer me ke ik szá má ra
biz to sí ta ni a fel hőt len nyá ri ki kap cso ló -
dást anya gi hely ze tük, a gye re kek men -
tá lis vagy épp szo ci á lis hely ze te mi att. 

A Ma gyar Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer -
ve ze te nyá ri prog ra mo kat szer ve zett és
szer vez je len leg is a me gyé ben élő gye -
rekek szá má ra az zal a cél lal, hogy szín vo -

na las, em lé ke ze tes prog ra mo kon ve hes -
se nek részt a gye re kek, anya gi és tár sa -
dal mi hely ze tük től füg get le nül. 2012 jú li u -
sá ban össze sen négy nyá ri tá bort szer ve -
zett a Ma gyar Vö rös ke reszt Pest Me gyei
Szer ve ze té nek két te rü le ti, egy he lyi szer -
ve ze te és két in téz mé nye, a tá bo rok ban
össze sen 150 gyer mek ve he tett részt. 

„Ezek a gye re kek sok szor az osz -
tály ki rán du lá sok ra sem tud nak el men -
ni, hi szen nem te he tik meg, hogy ki fi -
zes sék a rész vé te li dí jat.” – ír ja be szá -
mo ló já ban a Ma gyar Vö rös ke reszt Pest
Me gyei Szer ve ze té nek mun ka tár sa. 

A nyá ri tá bo rok alatt a ki kap cso ló dás
mel lett lo va gol hat tak, fo ciz hat tak, spor -
tol hat tak és vö rös ke resz tes ér té ke ket
is mer het tek meg a gye re kek.  A Du na -
ke szi Te rü le ti Szer ve zet  tá bo rá ban 44
gye rek tá bo roz ha tott Kápolnás nyéken, a
száz ha lom bat tai Csa lá dok Át me ne ti Ott -
ho na 1-2. 17 is ko lás ko rú kis la kó ja Su -
koróra uta zott. A Szigetszent miklósi Te -
rü le ti Szer ve zet 28 részt ve vő vel Enyin -
gen járt, a Szigetszentmiklósi He lyi
Szer ve zet 58 gyer mek kel a Ve len cei-tó
part ján sze re zett nyá ri él mé nye ket. 

A nyá ri tá bo rok meg szer ve zé sé ben
a Ma gyar Vö rös ke reszt for rá sai mel lett
he lyi ön kor mány zat ok és ma gánsze mé -
lyek is se gí tet tek ab ban, hogy a tá bo rok
meg va ló sul has sa nak. 

A Ma gyar Vö rös ke reszt Monor Te rü -
le ti Szer ve ze te a nyár utol só prog ram ja -
ként, 2012. szep tem ber 29-én 40 hát rá -
nyos kö rül mé nyek kö zött élő ül lői gyer -
me ket visz ki rán dul ni a bu da pes ti Cso -
dák Pa lo tá já ba. A ki rán du lás anya gi for -
rá sát a he lyi ön kor mány zat biz to sít ja a
gye re kek szá má ra. 

Megyesi Ju dit
Kom mu ni ká ci ós re fe rens

Vöröskeresztes táborok, kirándulások 
Pest megyei gyerekeknek

„A te rem tett vi lág só vá rog va vár ja
az Is ten fi a i nak meg je le né sét”.
(Róm 8:19). Azok nak a fi ak nak a
meg je le né sét, akik nem csak hisz nek, ha nem hir de tik és meg
is cse lek szik azt, amit a Bib lia ír. A Bib lia Is ten sza va. Is tent,
Is ten jel le mét Jé zus ál tal is mer het jük meg, aki a test té lett
Ige – így ír ja Já nos evan gé li u ma: Az Ige test té lett. (Ján 1:14)

Kör nye ze tünk re sok kal na gyobb ha tást gya ko rol nak a
tet tek, mint a sza vak. Edgar Guest ezt ír ja: „In kább sze ret nék
egyet len egy szer lát ni egy pré di ká ci ót, mint na pon ta hal la ni
egyet”. Azt hi szem mind annyi an is mer jük azt a meg jegy zést:
„Aki vagy az olyan han go san be szél, hogy nem hal lom tő le,
amit mon dasz”. Éle tünk te hát be szél, az em ber ma ga az üze -
net. A té nyek kor sza ká ban élünk, s a leg jobb érv Is ten mel -
lett a szent élet. A sza vak nak csak ak kor van sú lya. ha tett,
cse le ke det áll mö göt te. Hit ből fa ka dó cse le ke det, mert az
ilyen cse le ke det már a hit gyü möl cse. „Mert a hit, ha cse le -
ke de tei nin cse nek, meg holt ő ma gá ban”. (Jak2:17).

Az Igé nek test té kell len nie ben nünk, még a ma gyar nyelv is
így ha tá roz za meg az igét: Azo kat a sza va kat, ame lyek va la ki -
nek vagy va la mi nek a cse lek vé sét, tör té né sét, lé te zé sét vagy
ál la po tát fe je zik ki, igék nek hív juk. Egy lel kész ezt ír ta a há ló -
szo bá ja fa lá ra: Annyi ra va gyok Jé zus kö ve tő je, amennyi Igét
meg élek, meg te szek. Tud juk, hogy az Úr Jé zus az egyet len, Aki
tö ké le te sen meg tes te sí tet te azt, amit ta ní tott. Üze ne te és éle te
kö zött sem mi fé le el lent mon dás nem volt. Éle te és be szé de tel -
je sen össz hang ban volt. A mi éle tünk ben is így kel le ne, hogy le -
gyen. Te gyünk meg min dent en nek ér de ké ben. Pál apos tol ezt
ír ja le ve lé ben: „Nem mon dom, hogy már el ér tem vol na, vagy,
hogy már tö ké le tes vol nék, ha nem igyek szem, hogy el is ér jem,
ami ért meg is ra ga dott en gem a Krisz tus Jé zus.” (Fil 3:12)

Úton va gyunk mind annyi an. Biz tas -
suk, se gít sük, bá to rít suk egy mást!
óri á si szük ség van rá! A csa lád ban,

az is ko lá ban, a mun ka tár sak kö zött, úton, út fé len. Ha Is ten
Igé jét al kal maz zuk éle tünk re, ál dás sá vá lunk má sok szá má -
ra, ez az, amit a vi lág só vá rog va vár. Egy jó szót, ked ves,
sze líd han got, oda fi gye lést, a má sik mon dan dó já nak vé gig
hall ga tá sát, csak ab ban se gít sünk, ami re a má sik szük sé get
szenved… „Lá bam előtt mé cses a te igéd, ös vé nyem vi lá gos -
sá ga.” (zsolt 119:105). A Bib lia ve zet, meg mond ja, mit és ho -
gyan cse le ked jünk, csak men jünk és te gyük meg!

Pl.: Út mu ta tást kap a férj, ho gyan bán jon a fe le sé gé vel,
de ugyan úgy a fe le ség is, ho gyan érez zen, cse le ked jen fér -
jé vel. A szü lők irányt kap nak, ho gyan ne vel jék gyer me ke i ket,
a gyer me kek, ho gyan vi szo nyul ja nak szü le ik hez. Vá laszt
ka punk ar ra, hogy mi az iga zi sze re tet. A sze re tet nem ke -
re si a ma ga ja vát, nem az ve zér li, hogy én mit kap ha tok,
ha nem, hogy mit ad ha tok, mit se gít he tek. Le gyünk min -
den ben mér ték le te sek, mert tes tünk a Szent Lé lek temp -
lo ma, a Biblia az egészséges életre is nevel.

KED VES LÉ LEK! Ha még nem ta lál tad meg az Úr Jé zust,
ke resd ki tar tó an, Ő is ke res té ged, sőt már meg is ta lált, csak
ne he zen adod át magad Ne ki, még nem tudsz le mon da ni ön -
ző éle ted ről, szo ká sa id ról. így szól most hoz zád az Úr: „íme,
az aj tó előtt ál lok, és zör ge tek: ha va la ki meg hall ja a han go -
mat, és ki nyit ja az aj tót, be me gyek ah hoz, és ve le va cso rá lok,
ő pe dig én ve lem.” (Jel 3:20). 

Biz tos le hetsz ab ban, hogy a Jé zus sal va ló ta lál ko zás
gyö ke re sen meg vál toz tat ja éle ted! Amen.

P.P-né

Hit és cse le ke det
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Elő ze tes le tar tóz ta tás ban a lakásbetörők…
Há rom bagi fi a tal em ber gya nú sít ha tó több Bagon el kö ve tett
be tö rés el kö ve té sé vel.

B. Á. 19 éves, F. N. 26 éves és K. E. 21 éves bagi la ko sok
elő ze tes le tar tóz ta tá sa mel lett fo lyik a bün te tő el já rás.

A fér fi ak meg ala po zot tan gya nú sít ha tók az zal, hogy 2012.
áp ri lis 26. és jú ni us 11. kö zöt ti idő ben össze sen 19 eset ben
kö vet tek el Bag te rü le tén va gyon el le ni bűn cse lek mé nye ket. 

Több nyi re csa lá di há zak ke rí té sét ki bont va, az ud var ról tu -
laj do ní tot tak el vas és fém tár gya kat, csö ve ket, osz lo po kat,
csa tor ná kat, ké zi szer szá mo kat, víz óra ak na fe de le ket, hul -
lám pa lát, ta lics kát és há zi ál la to kat. A lo pá sok kal több száz -
ezer fo rint kárt okoz tak a he lyi la ko sok nak. 

A bűn cse lek mé nyek el kö ve té sét mind hár man rész ben el -
is mer ték, il let ve köl csö nö sen ter he lő val lo mást tet tek egy -
más ra. Te kin tet tel ar ra, hogy sza bad láb ra ke rü lé sük ese tén
fenn áll a ve szé lye an nak, hogy újabb va gyon el le ni bűn cse lek -
mé nye ket kö vet nek el, – a bí ró ság vég zé sé ben elő ze tes le tar -
tóz ta tá su kat ren del te el. 

Csa lá di ház ból lo pott kerékpárt…
Ál lam pol gá ri be je len tés ér ke zett az Aszó di Rend őr őrs jár őr
mo bil te le fon já ra, mely sze rint is me ret len tet tes 2012.07.09-én
18 óra 00 perc és 18 óra 30 perc kö zöt ti idő ben egy galgahévízi
a csa lá di ház ba, aj tó be nyo más mód sze ré vel be ha tolt, és on -
nan el tu laj do ní tott 1 db fér fi ke rék párt. 

Aszód Rend őr őrs jár őr szol gá la ta Andó zsolt r. őrmester
és Do bó At ti la r. őrmester né hány órá val ké sőbb el fog ta V. z.
galgahévízi la kost, akit gya nú sí tott ként hall gat tak ki az ügy -
ben, te kin tet tel ar ra, hogy meg ala po zot tan gya nú sít ha tó a
bűn cse lek mény el kö ve té sé vel.

Lő sze rek egy aszó di csa lá di házban…
A Gö döl lői Rend őr ka pi tány ság bün te tő el já rást foly tat Sz. T.
29 éves aszó di la kos el len lo pás vét ség gya nú ja mi att. 

A fen ti cse lek mény ben sza bad lá bon lé vő Sz. T. la ká sá ban
ház ku ta tás fo ga na to sí tá sá ra ke rült sor, mely so rán az egyik
szo bá ban cse kély mennyi sé gű lő szert ta lál tak a Gö döl lői
Rend őr ka pi tány ság nyo mo zói. 

A hely szí ni szem le so rán meg ál la pí tást nyert to váb bá,
hogy a csa lá di ház ban sza bály ta lan elekt ro mos ener gia vé te -
le zés sel mű köd te tik a szó ra koz ta tó  be ren de zé se ket. 

Az ud var ban megtaláltak még két da rab vad ma lacot, me -
lyek ere de té ről hi te les in for má ci ó val szol gál ni nem tud tak a
gyanúsítottak. A fen ti jog sér té sek el kö ve té se mi att Sz. T. elő -
ál lí tás ra ke rült a Gö döl lői Rend őr ka pi tány ság ra. 

Gyanúsítottkénti ki hall ga tá sa so rán el mond ta, hogy azért
kény sze rült az il le gá lis áram vé te le zés re, mert a „vad ma la -
cok” ze ne hi á nyá ban túl sá go san han go san vi sí ta nak. Ki hall -
ga tá sát kö ve tő en rend őr sé gi őri zet be vé te lé re ke rült sor.

Lukácsi zsuzsanna

idős�né�nit�ra�bol�tak�ki�fi�a�tal�ko�rú�ak�fé�nyes�nap�pal�az�utcán

TÁR SA DAL MI ÖSSzE FO GÁS BAGON

BűnüGyI krónIka

rab lás bűn tet te mi att in dí tott el já rást
a Gö döl lői rend őr ka pi tány ság Bűn ügyi
osz tá lya is me ret len tet te sek el len. 

2012. jú li us 23-án dél előtt egy 79 éves
bagi né ni ro ko na it lá to gat ta meg a te le -
pü lé sen. Ha za fe lé tar tott, ami kor dél
kö rü li idő ben a Szentlász lói út és a Jó -
zsef At ti la ut ca ke resz te ző dé sé nél egy
ak kor még is me ret len sze mély há tul ról
– a ru há za tá nál fog va – a föld re rán tot ta,
tás ká ját ki tép te a ke zé ből, majd a hely -
szín ről a Li get ut ca egyik csa lá di há zá ba
me ne kült be. A tás ká ban kö zel egy mil -
lió fo rint ér ték ben kész pénz és ér ték pa -
pír ok voltak,melyeket a hölgy nem akart
a há zá ban őri zet le nül hagy ni. 

Az idős sér tett, – aki az esés kö vet -
kez té ben 8 na pon be lül gyógy uló sé rü -
lé se ket szen ve dett – köz ben se gít sé gért
ki ál to zott. 

A bűn cse lek mény el kö ve té se után
né hány per cen be lül a hely szín re ér ke -
zett a he lyi járőrszol gá lat, akik a tér fel -
ügye le ti ka me ra rend szer ál tal rög zí tett
fel vé te leket vissza néz ték, me lyen jól
lát ha tó, hogy a bűn cse lek ményt két
sze mély kö vet te el.  A fel vé te lek, a sze -
mély le írás, va la mint az el kö ve tők ru -

há za ta alap ján be azo no sí tot ták a bűn -
cse lek mé nyek fel té te le zett fi a tal ko rú
el kö ve tő it.  

K. L. 14 éves és R. M. 16 éves bagi
la ko sok fel ku ta tá sá ra szé les kö rű tár sa -
dal mi össze fo gás jött lét re. A Gö döl lői
Rend őr ka pi tány ság ve ze tő je a sú lyos
bűn cse lek mény el kö ve tő i nek el fo gá sa
ér de ké ben je len tős rend őri erőt ve zé -
nyelt a te le pü lés re. A gya nú sí tot tak fel -
ku ta tá sá ban he lyi nyo mo zók, jár őrök,
ku tyás jár őr szol gá lat, va la mint a Ké -
szen lé ti Rend őr ség mun ka tár sai is

részt vettek. A he lyi pol gár őr egye sü let
ve ze tő je tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta Dr.
Bozsó zol tán r. dan dár tá bor no kot, így
pol gár őrök kel is ki e gé szült az el len őr ző
egy ség. 

A mai na pon, a ko ra es ti órák ban az
össze han golt  ku ta tás ered mé nye ként
el ső ként K. L. bagi fi a tal em bert fog ták
el a rend őrök, majd rö vid idő el tel té vel
tár sát is meg ta lál ták és elő ál lí tot ták. 

A nyo mo zók mind két gya nú sí tot tat
őri zet be vet ték, ki hall ga tá suk je len leg
is fo lya mat ban van.                           L.zS.
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a sze mé lyi tu laj don vé del me el ső sor ban a tu laj do nos ra tar -
to zik, te hát ön az el ső szá mú fe le lő se va gyo na, ér té kei vé -
del mé nek. ön től függ az, hogy la ká sa, la ká son kí vü li ér té -
kei, hét vé gi há za mennyi re vá lik be tö rők cél pont já vá. 

1. MA GA TAR Tá SI éS TAK TI KAI Vé DE LEM:

w A la kást, ka put ak kor is tart sák zár va, ami kor ott hon tar -
tóz kod nak. Min den eset ben hasz nál ják a biz ton sá gi lán -
cot, ugyan is a la kás aj ta ja be lül ről csak ak kor van be zár -
va, ha a biz ton sá gi lán cot is be akasz tot ta!

w La kó tár sa i val gon dos kod jon a he lyi sé gek meg fe le lő zá rá -
sá ról, az il le ték te le nek ott tar to zó dá sá nak meg aka dá lyo -
zá sá ról. Eb ből a szem pont ból is hasz nos a bér há zak lép -
cső há za i nak, pin cé i nek éj jel-nap pal va ló zá rá sa!

w Vég zett sé gét, cí me it ne tün tes se fel név táb lá ján, ha nem
fel tét le nül szük sé ges, mert eb ből va gyo ni hely ze té re le het
kö vet kez tet ni! 

w Egye dül élő nők – saját biz ton sá guk ér de ké ben – elég, ha
csak ve ze ték ne vü ket tün te tik fel!

w Időn ként vizs gál ják át a be já ra ti aj tót és kör nyé két, hogy
nin cse nek-e szá mok, je lek oda ír va, pa pír csík, gyu fa szál
az aj tó ré se i be dug va, cel lux-csík fel ra gaszt va. Eze ket
azon nal tá vo lít sa el, mi vel az Ön tá vol lé tei idő pont ja i nak
meg fi gye lé sét szol gál ják!

w Aj tó nyi tás előtt min den eset ben győ ződ jön meg – pl.: az
op ti kai ki te kin tő igény be vé te lé vel – az Ön höz ér ke ző sze -
mély ki lé té ről!

w Ha ide ge nek csen get nek be, és va la kit ke res nek, szol gál -
ta tást, vá sár lást aján la nak, rosszul lé tet szín lel nek, vagy
va la mi lyen ap ró sá got kér nek, ne en ged je be őket la ká sá -
ba. A „hi va ta los sze mé lyek től” is kér je el iga zol vá nyu kat!

w Ha is me ret len, la kók nak vélt sze mé lye ket lát nak cso ma -
gok kal (do boz, bő rönd, nagy tás ka, te le ví zió, ké pek, bú to -
rok, stb.) köz le ked ni la kó há zuk ban, fi gyel jék meg, hogy
me lyik la kás ból jöt tek ki. Pró bál ják meg sze mély le írá su -
kat meg je gyez ni, az ál ta luk hasz nált jár mű tí pu sát, rend -
szá mát ír ják fel!

w Nya ra lás előtt szól ja nak a szom széd juk nak, ro ko nuk nak,
hogy med dig lesz nek tá vol, és kér jék meg őket a le vél -
szek rény ki ürí té sé re, az új sá gok, díj be sze dő cé du lák be -
vé te lé re!

w Tá vol lét ük ide jé re cél sze rű a csen gőt ki kap csol ni, hogy a
la kás el ha gya tott sá ga ne le gyen könnyen el len őriz he tő!

w Ide ge nek kel ne kö zöl jék, hogy mi kor nin cse nek ott hon, de
ro ko na i knak, jó szom szé da ik nak min dig hagy ják meg
el ér he tő sé gü ket (cím, te le fon szám)!

w Ne tün tes se fel cí mét kulcs tar tó ján!
w La kás kul csát ne te gye aj ta ja kö ze lé ben ta lál ha tó „biz tos

rej tek hely re” (láb tör lő, vil lany óra szek rény stb.)!
w Ha a biz ton sá gi zá rat nem tud ja be zár ni, ne men jen el ha -

zul ról, mert le het, hogy a bű nö zők a la kást be tö rés re „elő -
ké szí tet ték”. Gon dos kod jon zár cse ré ről, de ne hagy ja fel -
ügye let nél kül a la kást!

w Kul csa it ne tart sa iga zol vá nya i val egy he lyen, mert el lo pá -
suk ese tén „kulcs ra kész” se gít sé get ad pon tos lak cí mé -
vel, au tó rend szá má val a be tö rők nek!

w Fi gyel jen ar ra, hogy ha za ér ke zés kor, vagy el tá vo zás kor ne
le gyen ide gen a la kás aj tó kö zelé ben!

w Tak ti kai vé de lem ként al kal maz ha tók olyan mű sza ki esz -
kö zök is, ame lyek a tu laj do nos ott lét ének lát sza tát kel tik,
pl.: idő kap cso ló val el lá tott vé let len sze rű fény- és hang ha -
tá so kat pro du ká ló be ren de zé sek!

KI MINT VE SzI zÁ RÁT, ÚGy ALUSSzA ÁL MÁT!

2. ME CHA NI KAI Vé DE LEM:

A leg több be tö rő, tol vaj az aj tón, ab la kon át  ha tol be a la kás -
ba, így a nyí lás zá rók vé del me a leg fon to sabb! Ez per sze vo -
nat ko zik a pin ce, a pad lás, a kam ra és ga rázs aj tó i ra, ab la ka -
i ra egy aránt. Át ha tol ha tat lan aj tó, ab lak még nem ké szült,
amit em ber be zár hat, azt ki is tud ja nyit ni.

de nem mind egy, hogy mi lyen áron és mennyi idő alatt!
A la ká sok be ha to lás el le ni vé del me ket tős célt szol gál.
Egy részt jel zi a be tö rő szá má ra, hogy nem lesz könnyű dol ga,
te hát meg elő zé si funk ci ó ja van, más részt fel tart ja a be tö rőt,
ese tenként olyan hosszú idő re, ami már ele gen dő ar ra, hogy
le lep lez zék, tet ten ér jék őt.

mi lyen kö ve tel mé nyek nek fe lel je nek meg az aj tók:
w A be já ra ti aj tó ke mény fá ból, vagy fém ből ké szül jön,
w az aj tó lap le gyen tö mör, 40-50 mm vas tag sá gú,
w csak op ti kai ki te kin tő le gyen raj ta (ab lak nem in do kolt),
w az aj tó lap és a tok zá rás pon tos sá ga ne ha lad ja meg a

2 mm-t,
w az aj tó lap zá rá sát mi ni mum 2 db biz ton sá gi zár biz to sít sa,

még ha té ko nyab bak a több pon ton zá ró dó aj tó zá rak, vagy
az ún. biz ton sá gi aj tók. 

w az aj tó kat ki eme lés és fe szí tés el len is biz to sí ta ni kell,
w ci lin der be té te ket, mágnesbetéteket vé dő pajzzsal kell

el lát ni, így meg aka dá lyoz hat juk azok me cha ni kai fe szí té -
sét, tö ré sét.

Mi lyen kö ve tel mé nyek nek fe lel je nek meg 
az ab la kok, ké mé nyek, szel lő zők:
Biz ton sá gunk ér de ké ben cél sze rű me cha ni kai vé de lem mel
el lát ni min den olyan nyí lást, amely nek nagy sá ga ak ko ra, hogy
egy vé ko nyabb test al ka tú em ber át fér raj ta. Egy jól el ké szí tett,
szak sze rű en be épí tett rács meg fe le lő me cha ni kai vé del met
nyújt, de a fém re dő nyök, va la mint már a mo dern tech ni ka
kép vi se le té ben a tö rés gát ló fó li ák is jól szol gá la tot te het nek.
Esz té ti kai szem pont ból nem min den ki tö rek szik ar ra, hogy
la ká sát min den hol be rá csoz tas sa. Ne kik aján la nánk az
elekt ro ni kai esz kö zök al kal ma zá sát.

(folytatjuk)

előz�zÜk�Meg�a�bajt!�a�bŰn�cse�lek�Mé�nyek�több�sé�ge�Meg�előz�He�tő!

Házunk védelme = nyugalmunk védelme
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laBdarúGáSw

r-pC planett peSt meGyeI I. oSztályú laBdarúGó-BaJnokSáG 
2012/2013. éVI ŐSzI fordulóJának mérkŐzéSeI
DáTuM IDőpoNT MéRKőzéS EREDMéNy IFI EREDMéNy

szeptember 9. (vasárnap) 16.30 Valkó KSK – Bagi tC '96 c –– c c –– c
szeptember 16. (vasárnap) 16.00 Bagi tC '96 – Püspökhatvan SE c –– c c –– c
szeptember 22. (szombat) 16.00 Galgahévíz SK – Bagi tC '96 c –– c c –– c
szeptember 30. (vasárnap) 16.00 Bagi tC '96 – Csomád KSK c –– c c –– c
október 6. (szombat) 15.00 Vácrátóti KSE – Bagi tC '96 c –– c c –– c
október 14. (vasárnap) 15.00 Bagi tC '96 – Vác-Deákvár SE c –– c c –– c
október 21. (vasárnap) 14.00 Kismaros – Bagi tC '96 c –– c c –– c
október 28. (vasárnap) 13.30 Bagi tC '96 – Erdőkertesi SE c –– c c –– c
november 3. (szombat) 13.30 Nagymaros – Bagi tC '96 c –– c c –– c
november 11. (vasárnap) 13.30 Bagi tC '96 – Iklad KFC c –– c c –– c
november 18. (vasárnap) 13.00 Bagi tC '96 – Kistarcsa VSC c –– c c –– c
november 25. (vasárnap) 13.00 Aszódi FC – Bagi tC '96 c –– c c –– c
az IfJúSáGI meCCSek mInden eSetBen a felnŐtt meCCSek elŐtt két óráVal kezdŐdnek!

!

Bagi tC ‘96  hí rei: Ér ke zett: Boda Já nos (Galgahévíz), Haj dú Sán dor (Szentmártonkáta). Tá vo zott: Nagy Pé ter, za la eger sze gi
Ro land (Csomád), Er dé lyi Já nos (Du na ke szi Ki ni zsi), Pin tér Fló ri án (Héhalom), Fülep Nor bert (Szentmártonkáta).

BaG – kerepeS 8–1 (4–0)

Aszód, 150 néző. Ve zet te: Cse hi A. /6; 5/ (Kányási I., Mol nár L.)
Gól: Sár mány V. (2), Hegedűs Cs. (2), Nagy P. (2), Pá lin kás

G., Ma ros Sz., ill. Ferenczi L. Sár Ga lap: Bu dai K., Ko lom pár
L., ill. Ferenczi L., Lulay K. 

haJ dú Sándor: En nél jobb kez dés ről nem is ál mod hat -
tunk vol na. Re mé lem, a foly ta tás is ilyen ki vá ló lesz. 

ponGó I péter: Az osz tály be li kü lönb ség meg lát szott a két
együt tes között.

BaG – VáCduka 3:3 (0:1)
Bag, 150 né ző. Ve zet te: Gör be P. /6; 4/ (Csá ki D., Pé csi I.) 

Gól: Pá lin kás G. (2), Haj dú S., ill. Rá kó czi L., Czerovszki G.,
Fézler L.

Sár Ga lap: He ge dűs Cs., Tóth L., Ma ros Sz., ill. Vi rág D.,
Fézler L., Rá kó czi L. 

kI ál lít Va: Bohony B. a 84. perc ben (gól-hely zet ben lé vő
el len fél lel szem ben el kö ve tett sza bály ta lan sá gért)ю

haJdú Sándor: Kö ze pes kez dés után egy könnyen nyer he -
tő meccset tet tünk ma gunk nak na gyon ne héz zé. Az el len fél ke -
vés gól hely ze té ből a le he tő leg töb bet ki hasz nál ta. A hoz zá ál lá -
sun kon vál toz tat ni kell, hogy meccse ket tud junk nyer ni. 

StetIna CSaBa: Tel je sen egyen ran gú ellen fe lei vol tunk a
bagiaknak, de saj nos ezen a jóiramú mér kő zé sen nem tud tuk
be gyűj te ni a há rom pon tot azért, mert a má so dik és a har ma -
dik ka pott gó lunk nál is té ves já ték ve ze tői íté le tek szü let tek.
Sok si kert kí vá nok a Bagnak!

a  taBella  álláSa  2012. SzeptemBer  7-én

CSApAT M Gy D V LG KG GK p
1. Erdőkertesi SE 3 3 0 0 20 3 17 9

2. Kistarcsai VSC 3 2 1 0 7 5 2 7

3. FSC-Kismaros 2 2 0 0 6 1 5 6

4. Csomád KSK 2 2 0 0 4 2 2 6

5. Nagymaros FC 3 2 0 1 8 7 1 6

6. Bagi tC ’96 2 1 1 0 11 4 7 4

7. Aszód FC 2 1 1 0 8 3 5 4

8. Iklad KFC 2 1 1 0 6 3 3 4

9. Valkó KSK 3 1 1 1 5 14 9 4

10. Vác-Deákvár SE 3 1 0 2 5 4 1 3

11. Vácrátóti KSE 3 1 0 2 3 4 1 3

12. Vácduka KSK 3 0 1 2 7 11 4 1

13. Gödöllői EAC-SzIE 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Püspökhatvan SE 3 0 0 3 4 9 5 0

15. Galgahévíz SK 3 0 0 3 1 12 11 0

16. Kerepesi SBE 3 0 0 3 3 16 13 0

m: Mérkőzés, Gy: Győzelem, d: Döntetlen, V: Vereség, lG: Lőtt gól,
kG: Kapott gól, Gk: Gólkülönbség, p: Pont
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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

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

Papírcsónak
Emberek jönnek
Emberek mennek
Szemedből majdnem
Peregnek a könnyek.

Peregnek a könnyek
Te sem tudod miért
Szemedben látom
Sírni szeretnél.

Ha fáj, ha bánt az élet
Ne add fel a reményt
Mosolyogj, és mondd azt,
hogy jobb is lehet még.

Úszik sok papírcsónak 
Az élet tengerén
Az egyikben te evezel
A másikban én.

Bálint Piroska

Ha ma ro san elő lép te tik Darnyik Ale -
xan der At ti la rend őr zász lóst, aki sú -
lyo san meg sé rült 5-én es te, ami kor
Turán egy tet ten ért tol vaj el fo gá sa kor
a bű nö ző se gít sé gé re kelt fél tu cat
em ber meg tá mad ta, ír ja ha tó sá gi for -
rás ra hi vat koz va a Ma gyar Nem zet.

Turán egy sza bad na pos rend őr
zász lós lo pá son ért tet ten egy he lyi
la kost, így azon nal szol gá lat ba he -
lyez te ma gát és in téz ke dett, de a gya -
nú sí tott el me ne kült. A rend őr rö vid
ül dö zés után el fog ta, ek kor már 6-8
hely bé li azt kö ve tel te, hogy a rend őr
en ged je el az el fo gott fér fit, majd el -
kezd ték lök dös ni, egyi kük elő vett egy

bics kát is. A turai fér fi ak a szin tén a
fa lu ban la kó rend őrt ez után üt le gel ni
kezd ték, és mi u tán a föld re ke rült,
meg rug dos ták. A bán tal ma zás kö vet -
kez té ben a rend őr el vesz tet te az esz -
mé le tét, és a tá ma dók a már el fo gott
gya nú sí tot tal együtt el me ne kül tek a
hely szín ről. A meg tá ma dott rend őr
se gít sé get kért, és össze sen 240
rend őr ér ke zett a hely szín re. Csü tör -
tök dél utá nig el fog ták az ügy hét gya -
nú sí tott ját. A zász lós, aki már hét éve
rend őr, nyolc na pon túl gyógy uló sé -
rü lé se ket szen ve dett, és a Hat va ni
Vá ro si Kór ház ba szál lí tot ták, ahol je -
len leg is meg fi gye lik.

elŐ lép te tIk a meG Vert rend Őrt turán



BaG eGyIk leGSzeBB réSzén
(domonyvölgy,�szőlő�utca)�–�a�domb

tetején,�gyönyörű kilátással és�nyugodt,
zöld�környezetben�– mindösszesen

1800nm-es�dupla telek külön-külön
vagy egyben eladó (2-2M).�budapesttől
kb.�30�kilométerre�található.�autóval,

távolsági�busszal�könnyen�megközelíthető.
a�telek�zavartalan,�csendes

környezetben�fekszik,�két�oldaláról
csendes�szomszédság,�harmadik

oldaláról�az�utca,�míg�negyedik�oldaláról
kis�gyalogút�övezi.�

a�bagi�főúttól�autóval�kb.�5�percre.�
érdeklődni lehet: 06 70 368 3067

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

apróhIrdetéS
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Töb ben is ész re vet ték, hogy a te me tő ben úgy ala kí ta nak ki új sí ro kat, hogy köz ben a
szom széd sí ro kat nem tart ják tisz te let ben. A ké pen sze rep lő eset ben a ré gi sír egyik
ol da lát még el is bon tot ták, hogy a szép új já ró lap el fér jen, il let ve a tör me lék kö ve ket,
ahe lyett, hogy el vit ték vol na, oda tet ték a sír elé. Ké rünk min den kit, hogy má sok ha lot -
ta i nak nyug he lyét tart sák tisz te let ben, ahogy az em be ri tisz tes ség meg kí ván ja. 

Ba Ba-ma ma kluB

Hála Istennek, elkészült a bagi
templom csodálatos tornya!

Mondjunk érte hálát!

Szep tem ber 7-én, a bagi pol gár mes te ri hi va tal ban ün nep lő be öl töz tet tük szí vün ket,
lel kün ket, tes tün ket, és meg ha tód va mentünk be a nász in du ló ra, hogy ta núi le gyünk
Gás pár Lász ló és La ka tos Éva há zas ság kö tés ének, mely dé li 12 óra kor kez dő dött.

Az if jú pár Is ten és a nász nép je len lét ében mond ták ki a bol do gí tó igent. A fo ga da lom -
té tel után az új férj ba rát ja kö szön töt te a há zas párt. El mond ta, hogy a há zas sá got az
Is ten sze rez te a fér fi nak és a nő nek, és mert nem jó egyedül lenni. A fiatal pár barátját
öröm mel töl töt te el az a tudat, hogy Lász ló és Éva fe le lős sé get vál lal egy más iránt, hisz
a bűnt, a pa ráz na sá got Is ten nem áld hat ja meg. „Le gyen meg be csült a há zas ság min -
den ki előtt, és a há zas élet le gyen tisz ta! A pa ráz ná kat és a há zas ság tö rő ket pe dig
íté le té vel sújt ja az Isten.“ (zsid13:4). El hang zott még, hogy egy mást se gít sék, mint
ahogy a pré di ká to rok köny ve is ír ja: „Job ban bol do gul ket tő, mint egy: fá ra do zá suk nak
szép ered mé nye van. Mert ha el es nek, az egyik em ber föl eme li a tár sát. De jaj az egye -
dül ál ló nak, mert ha el esik, nem eme li föl senki.“ (Préd 4:9–10). Benke zoltánné anya -
könyv ve ze tő a Sze re tet Himnusszal zár ta az ünnepet. Eze ket a bölcs és élet re va ló
in tel me ket mi is a szí vünk be zár tuk. Is ten áld ja meg há zas sá gu kat!                   P-né Éva

„Nem jó az embernek egyedül lenni...”

Szeptember 17-től
az óvodában!

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, az aktuális hónap 

minden második hétfőjén 16.30-tól!


