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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 – 2012
a tartalomBól

Önkormányzati hírek

Aszód ismét járás

Szent István emlékmű

2012. augusztus 21-én
önkormányzatunk képviselőtestülete rendkívüli ülést
/ 2. oldal
tartott.

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

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

Fotó: kr

Álmodj velem! – Oratórium 2012

2012 augusztus utolsó hetében immár harmadszorra került megrendezésére a nyári oratórium. Ám az eddigi évekkel ellentétben a
gyermekkel foglalkozó animátorok már Bag és Hévízgyörk fiataljaiból kerültek ki. De kik is ezek az animátorok? Ők voltak azon
fiatalok, akik az oratóriumi héten a gyermekekkel foglalkoztak,

szórakoztatták vagy épp segítették őket. Az idei téma „Don Bosco
álmai” volt. Bosco Szent János az a szent, aki a 19. század közepén
Itáliában oratóriumot alapított a szegény, elhagyott fiatalok számára. Az ő példáját követve indítottuk el az oratóriumot körülbelül
90 bagi és hévízgyörki gyermek számára. (folytatás az 5. oldalon)

falunap 2012. / Beszámolónkat a 8–9. oldalon olvashatják

A falunapon Bag Nagyközségért Emlékérmet kaptak: Kapu Júlia, Kapu Lajos, Balázs Klára, és Novák Istvánné Kepler Annamária
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az önkormányzat híreI
Bag nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete
2012. augusztus 21-én rendkívüli ülést tartott, ahol jelen
volt. tóth Gábor polgármester, dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, antal István lászlóné, Balázs János, Varga andrás képviselők, valamint Beke andrea jegyző és Benedek
miklós műszaki ügyintéző.
A polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket és a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, igazoltan hiányzik Dr. Dénes
Tamás képviselő úr.

fedték le. Tóth Gábor polgármester úr az illetékes hivatalt
megkeresve levélben kérte az út helyreállítását. Addig is, amíg
megoldódik az út ügye, szükséges, hogy táblával tiltsuk meg a
Trockás úton a tehergépkocsi behajtást. Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elrendelte, hogy amíg a
Trockás út helyreállítása megnyugtató módon nem rendeződik, addig a „Tehergépkocsival behajtani tilos” és a „Kivéve
mezőgazdasági járművek” kiegészítő jelzőtáblát a Trockás út
mind a két végére elhelyezteti. A tábla korlátozásának betartását/betartatását az aszódi rendőrőrstől külön levélben kéri.

Gazdasági jogi tanácsadás
A Dózsa György Művelődési Ház
akadálymentesítése
Az ülésen sor került a Dózsa György Művelődési Ház akadálymentesítésére másodszorra kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony
az ülésen elmondta, hogy a pályázat a művelődési ház akadálymentesítésére íródott ki. Az eredeti első körben felajánlott összegnél két millió forinttal alacsonyabb kivitelezési árat
sikerült meghatározni, amit az önkormányzat illetékes bizottsága elfogadott. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az
ülésen érvényesnek nyilvánította a közbeszerzési eljárást, a
munkálatokat a Galga Bau Kft. végezheti el.

Katasztrófa esetén…
A katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő lakosságvédelem érdekében, és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok megfelelő ellátása érdekében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levélben szólította fel önkormányzatunkat, hogy a törvény előírásához igazodva az önkormányzat
jelöljön ki olyan befogadó helyet, amelyet egy esetleges katasztrófa esetén használni lehet.
Képviselő-testületünk kijelölte katasztrófa esetén a rászorulók befogadására kijelölt helyként a bagi Arany János
Általános Iskolát (2191 Bag, Szent András u. 41. – 773 hrsz.),
ahol a tantermekbe 139 fő, a tornacsarnokban pedig további
158 fő elhelyezésére van lehetőség.
A fent említett levél arra is felszólította önkormányzatunkat, hogy a befogadó helyen nevezzen ki öt főt, aki a polgári
védelmi feladatokat ellátja. A képviselő-testület határozatában ezt az öt főt is kijelölte, ők a következők: Szásziné Győri
Éva (iskolaigazgató), Matschekné Torda Amália (gazdasági
helyettes), Kádár Péter (karbantartó), Nagy Jánosné (pedagógus), és Maczkó Katalin (pedagógus).

Tehergépkocsi tilalom a Trockáson
Mint közismert, a Galgamácsa gesztorságával készülő, bagi szennyvíztelep beruházás a
végéhez közeledik. Menet közben a nehéz
munkagépek teljesen tönkretették a Trockás utat
(mind a két padkát járhatatlanul szétrombolták, lenyomták, az
utat betömhetetlen kátyúkkal „tették” tele, felhullámosították), aminek következtében a mai napra már szinte járhatatlanná vált személygépkocsival. A helyreállítási kérelmeink
mindmáig elutasításra kerültek, a tiltakozásunkra pár lapát
mart aszfaltot (a saját készletünkből) lapáttal bedöngöltek a
nagyobb lyukakba, de ez semmit nem javított az úton, és a tartóssága is igen erősen kétséges. Mindez abban a tudatban felháborító, hogy a szennyvíztelep Aszóddal összekötő szakaszát
autópálya minőségben, 6-7 cm vastag, tükörsima aszfalttal

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy gazdasági – jogi tanácsadással megbízza a
Kleszó Ügyvédi Irodát (1012 Budapest, Logodi utca 30. II/6.).
E megbízás ingatlan-tanácsadói és gazdasági jogi kérdésekre terjed ki, a megbízás díja 50.000 Ft+Áfa/ óra.

Irattár átalakítás kivitelezése
Tóth Gábor polgármester úr az irattárral kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy Benedek Miklós műszaki ügyintézőt
felkérte, hogy az irattár ügyében készítsen tervet. Amit lehet,
a közcélú munkásokkal végeztetnék el. A képviselő-testület 6
igen szavazattal ezzel kapcsolatosan a következő határozatot
hozta: „A testület elfogadta és hozzájárult a Bag, Szent Imre
u. 53. alatti épületben kerüljön kialakításra a polgármesteri
hivatal irattára, oly módon, hogy a meglévő három helyiség
helyett négy helyiség kerüljön kialakításra a Benedek Miklós
műszaki ügyintéző által készített tervrajz alapján.
közérdekű hírek

Hatvani kórházhoz tartozunk
2012. július 1-jétől községünk betegei, ha az alábbi orvosi
osztályok valamelyikét kívánják igénybe venni, akkor a hatvani Albert Sweitzer Kórház illetékességi területéhez tartoznak:
belgyógyászat, gasztroenteorológia, nefrlógia, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat,
gyermek gasztroenteorológia, neurológia, traumatológia,
in tenzív ellátás, mozgásszervi rehabiliztáció, krónikus
belgyógyászat és krónikus nőgyógyászat.

Ismét van ebrendésze községünknek
Augusztus elsejétől az EBFARM Kft. (ügyvezető igazgató: Sipos
József) látja el községünkben az ebrendészeti feladatokat. A
gazdátlan állatok befogása – úgy, mint régen – hetente kétszer
történik. A kóbor állatokat az EBFARM ebtelepére szállítják,
ahol azt a tulajdonosuk átveheti, vagy ahol új gazdát találhatnak maguknak. (www.ebfarm.eoldal.hu) Sipos Józsefet a
06/20/203-2359-es telefonszámon. Kérem segítsék munkáját!

Kéményseprés Bagon
A Magyar Kémény Kft. munkatársai, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat, nagyközségünk területén, 2012. 08. 08. és 2012. 10. 30. között végzik.
A társaság alkalmazottai a dolgozók nevére kiállított megbíBenedek Miklós
zólevéllel rendelkeznek.
Lapzárta után érkezett a hír, hogy elkészült a sportpálya épületének
akadálymentesítése, illetve az óvoda elektromos rendszerének
felújítása. Ezekről következő lapszámunkban beszámolunk.

2012 SzEPTEMBER

KÖzüGy

BAGI HíRLAP

3

BAG Az ASzóDI JÁRÁSHOz TARTOzIK
Megjelentekajárásibesorolások
falunk 2013. január 1-jétől örvendetes módon az aszódi
járáshoz fog tartozni. Ide sorolták még tura, domony,
Galgahévíz, Galgamács, hévízgyörk, Iklad, kartal, Vácegres,
Verseg és értelemszerűen aszód települést is.
Pest megyében 18 járási hivatal lesz 2013. január elsejétől.
2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig
23 kerületi kormányhivatal kezdi meg működését.
A járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat,
gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális,
környezetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől. A munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok és az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok is a járások szakigazgatási szerveként végzik majd a feladataikat. Ugyancsak a
járások látják majd el, szinte kizárólagosan a kommunális
igazgatással és a menedékjoggal kapcsolatos ügyeket.
A jegyzőknél maradnak a helyi adóval összefüggő igazgatási ügyek, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi feladatok, valamint az ipar- és kereskedelmi igazgatási feladatok, a hagyatéki eljárások és az
óvodáztatási támogatások intézése.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleményében leírta, hogy a járások és a járási székhelyek kialakításának

az aszódi járás az 1950-es megyerendezésig pestpilis-Solt-kiskun vármegyéhez, azután pest megyéhez
tartozó járás volt magyarországon, székhelye aszód
volt. 1912 és 1965 között működött.
Az Aszódi járást 1912-ben szervezték. Ezt megelőzően
az ide beoszott 12 község közül tíz a Gödöllői, kettő pedig a Váci járáshoz tartozott.
Az 1910-es évek elején Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye járási beosztását jelentősen megváltoztatták Budapest környékén, ugyanis 1910-re a főváros vonzáskörzetének gyors népességnövekedése miatt több járás (a
Gödöllői, Monori és Ráckevei) népessége is megközelítette a százezer főt. Ezért került sor ezek területéből az
Aszódi, a Gyömrői és a Kispesti járás megszervezésére
1911 és 1913 között. A három járás közül ez működött a
legtovább, több mint fél évszázadon át.

alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést, és a jelenleg létező
ügyintézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg.
A tárca tájékoztatása szerint minden egyes járásszékhelyen lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok
-krszervezeti egységeként működik majd.

A Gödöllői járás északkeleti részéből kialakított új járás székhelyéül Aszódot választották. Az egykori mezőváros a környező települések hagyományos kereskedelmi központja volt, emellett vasúti és közúti csomóponttá
is vált a 20. század elejére.
Az 1950-es megyerendezés során a járás Pest megye része lett, két községét elcsatoltak Heves megye
Hatvani járásához. Az 1950-es járásrendezés során viszont öt községet idecsatoltak a Váci járásból, de ezek
közül egy 1954-ben visszakerült oda.
1965 végén Gödöllőt várossá nyilvánították, tehát kivált a Gödöllői járásból, így annak népessége jelentősen
csökkent. A várossá nyilvánítás azt is jelentette, hogy a
Pest Megyei Tanács irányítása alá rendelt szervek száma eggyel megnőtt. Ezzel összefüggésben került sor az
Aszódi járás megszűnésére, községei közül kettőt a Váci járáshoz, a többit pedig a Gödöllőihez csatolták.

WEBoLDAL AJáNLó:

www.kiskerek.hu – Galga mente katalógusa
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
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az arany JánoS általánoS ISkola éS alapfokú műVéSzetoktatáSI Intézmény híreI

Új tanév, új feladatok, örömök, élmények
Szeptember 2-án, vasárnap Szásziné Győri éva megnyitotta a 2012/2013-as tanévet.
Az évnyitón a 4 a és b osztályosok Nagy Tiborné és Tóthné
Irsán Ágnes szervezésében Janikovszky Éva írásaiból összeállított műsorral készültek, amely igyekezett minden kisdiákot
ráhangolni az iskolára. Az igazgató asszony évnyitó beszédében
elmondta az idei tanévben várható változásokat. 2013. január
1-jétől az iskola – a kormány szándékai szerint – állami irányítás alá kerül, amely könnyíthet önkormányzatunk terhein.
Visszatért az iskolába Nagyné Bakti zsófia némettanár, mint
régi-új pedagógus. Az idei tanévtől a
nyugállományba vonult Fehér János helyett új nevelő veszi át az SNI-s gyerekekkel való foglalkozást, Begidsan Melinda pedig napközis nevelőkén fog az iskolában dolgozni.
-k.rBegidsan Melinda

2012 SzEPTEMBER

KÖzÖSSéG

BAGI HíRLAP

5

(folytatás az 1. oldalról)
Reggelenként imával, majd különböző játékokkal
és táncokkal kezdtük a napot. (A tánc és az éneklés
sose maradhatott ki a programból. Mi, animátorok, sok-sok dallal és tánccal készültünk, amit
a gyerekek szemmel láthatóan élveztek.) Ezután
következett a nap komolyabb része a plébánia
melletti Apostolok szállásán, ahol a gyerekek
naponta megtekinthettek egy kis színjátékot, ami
a napi témához kapcsolódott. Ezt követően a
résztvevőket beosztották korosztályonként öt
csoportba, ahol egy animátor vezetésével beszélgetett a napi témáról. így szó volt a
megbocsátásról, a szófogadásról, az
erényekről, Szűz Máriáról és a hivatásokról. Remek gondolatok hangoztak
el, a gyerekek szívesen osztották meg
saját élményeiket a témáról.
A beszélgetések után következtek
a kézműves foglalkozások, úgy mint
papírmunkák, üvegmatricák, valamint
karkötők, agyagszobrok készítése, de
gyöngyállatok és szögelős filográfiák
is készültek.
Délben, miután közösen elmondtuk az Úrangyala imádságot, elbúcsúztunk egymástól, és
a gyerekek hazamentek. A szervezők ezután
előkészítették a délutáni játékokat. A gyerekek
3 órától jöhettek vissza, de sokan már fél 3-kor
ott voltak, és vártak bennünket. Olyanok is
akadtak, akik épphogy hazamentek ebédelni,
már jöttek is vissza, és ott bicikliztek a plébánia
körül. Délután 4 óráig a gyerekek az animátorokkal szabadon játszhattak: például japán
focit, ami az egyik kedvencük volt, de szívesen
elfoglalták magukat más játékokkal is. A továbbiakban a társaság csapatokra oszlott, és négy
színben vonultak fel, majd különböző játékos
feladatokat teljesítettek, amiért pontot szerezhettek. A játékok este fél hatig tartottak, majd
imával zártuk a napot és hazamentünk.
A hét végeztével eljött a záró est ideje is. Ide
már a szülőket is meghívtuk, hogy megtekinthessék azokat a kézműves munkákat, amiket a gyermekek készítettek. Bemutattunk nekik egy-két
színdarabot, amiket a kicsik a hét folyamán gyakoroltak be. A gyerekek lelkesedését az is tükrözte, hogy a záró esten számos szülő és nagyszülő
jelent meg kifejezve ezzel érdeklődését.
Remélem, hogy minden gyermek nagy örömmel és jó érzéssel gondol vissza az oratóriumi
hétre. Mi, szervezők pedig szintén így vagyunk ezzel, bár igaz, a hét végre nagyon elfáradtunk.
Azonban a gyerekek hatalmas szeretetükkel viszonozták az értük való munkánkat. Minden társam nevében mondhatom, hogy nagy öröm volt
számunkra, mikor egy-egy gyerek odaszaladt
hozzánk, hogy megölelhessen, megfogja a kezünket, vagy csak egy kicsit beszélgessen velünk.
Volter Domonkos

Fotó: Kr.
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Emlékműavatás Szent István napján
augusztus 20-án államalapításunk és az új kenyér ünnepén szentelték fel a művelődési ház
előtti parkban a kapu Júlia és kapu lajos által
készített és a falunak adományozott Szent István
emlékművet, mely egyéb jelképek mellett Szent
István kardját formázza meg.

„Ünnepeljük és áldjuk bölcs
királyunkat, aki megfontolt
és átgondolt döntéseivel az
akkori politikai helyzetben
megteremtette a magyarságnak, hogy megvesse lábát Európában, megadva azt
a lehetőséget nekünk, kései
utódoknak, hogy itt, ezen a tájon ma is magyarnak
mondhassuk magunkat. (...) Erős kezű, nagy királyunk
nem tudott mindentől megóvni bennünket, de lehetőséget adott arra, hogy Isten segedelmével erős nemzetté
váljunk. Mit is üzent, mily felelőséget rakott a vállunkra
Szent István? Azt, hogy ne csak máról holnapra éljünk,
ne csak a bőségben kívánjunk lubickolni a sült galambot
várva, ami talán a szánkba repül, ne csak jogainkat előre tolva követelőzzünk, hanem felelősen gondoskodjunk életünk folyásáról. Szent István király életével példát mutatott arra is, hogy egy ember életében a legfontosabb a haza, a nemzet, a család, a hit és a szeretet.”
Tiszteld az Egyházat, és vigyázz reá! Aki az Anyaszentegyházat kisebbíti, vagy gyalázza, Krisztus testét
támadja és gyalázza... (Részlet Szt. István intelmeiből)

Fotó: Könczöl Rita

Államalapításunk ünnepe három órakor szentmisével kezdődött a szépen felújított bagi katolikus
templomban Karácsondi Mihály atya vezetésével.
A mise után az ünneplők a főúton sétáltak végig a
művelődési házig. Fiatal férfiak vitték a menetben
a Szent Korona és a koronázási jelvények másolatát, valamint a történelmi vármegyéket jelképező
zászlókat. A nagy meleg miatt rövid szünetet kellett tartani, mert a felvonulókat hideg ásványvízzel
várták a művelődési háznál. Kis felfrissülés után
Baczoniné Felszeghy Katalin az ünnepség házigazdája a megjelenteket a Himnusz eléneklésére
kérte fel Bereczky Bernadett vezetésével. Ünnepi
beszédet Antal István Lászlóné önkormányzati
képviselő mondott, ebből idézünk:

Ezek után az új kenyér felszentelése is megtörtént Karácsondi
Mihály plébános úr által. Az
atya megáldotta az idei termést
is, mejd együtt imádkoztak a
jelenlévők.
köszönjük tószegi lajosnak
az ünnepi kenyereket, amelyekből 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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ÉVES LETT A BAGI
NyUGDíJAS EGyESÜLET!

Fotó: szt.

35

SzüLETéSNAp

Szeptember 2-án ünnepelte a Szinkron nyugdíjas egyesületünk fennállásának 35. évfordulóját, amelyre meghívtuk a
környező települések nyugdíjas egyesületeinek csoportjait is.
A díszvendégek között volt az Országos Nyugdíjas Szövetség
alelnöke, Krizsán Sándorné, Marika, a Pest Megyei Nyugdíjas
Szövetség elnöke, Bodnár Gábor és 2 elnökhelyettese:
Molnár Ferencné, Erzsike és Varagya György; Bag polgármestere: Tóth Gábor, Karácsondi Mihály plébános úr és Dr.
Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony.
Az ünnepséget Balázs János, a Szinkron Nyugdíjas Egyesület elnöke nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy a 35 év
alatt kik vezették a nyugdíjas egyesületet. Sajnos ezek közül a
vezetők közül már szinte senki sem él. Balázs János nagy
szeretettel és hálával emlékezett meg a munkásságukról,
hiszen összefogták a falu szép korú lakosságát, evvel célt,
értelmet és kellemes időtöltést nyújtottak nekik. Aztán
felkérte a jelenlévőket, hogy felállva emlékezzenek meg az
elhunytakról, így adva tiszteletet nekik.
Előadása további részében beszámolt arról is, hogy az
egyesületet mindig az összefogás jellemezte. A csoport rengeteg társadalmi munkát vállalt és vállal a faluért. Szinte
nincs olyan rendezvény a faluban, amelyen a nyugdíjas egyesület ne vállalna szereplést a zenekarával, az énekkarával
vagy a szólistáival. Büszkén mondta, hogy a mostani egyesületnek van sakk-köre, ulti és römi rajongó csoportja, akik
többször részt vettek már a kártyaversenyeken is, van férfi és
vegyes kórusa is, akik igen sok versenyen megmérették már
a tudásukat, és sok-sok díjat nyertek, vannak kiváló énekes
szólistáink, akik a kórussal sok helyen nívós előadásokat tartottak már, van újabban színjátszó csoportunk és tánccsoportunk is, a zenekarunk pedig megyeszerte ismert kiváló előadásairól. Szellemi vetélkedőkön is részt szoktunk venni, legutóbb is 2. helyezést értünk el az országos szellemi vetélkedőn. Elmondta, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy az utóbbi évek történéseit filmre vettük, amelyet bárki
megnézhet majd, ha a polgármester úr ígéretének megfelelően megkapunk az évforduló alkalmára egy projektort, ami a
filmvetítést lehetővé tenné. Evvel az utókor számára is elérhetővé tennénk az utóbbi 8 év mozgóképekben megörökített

értékes történéseit. A kedves vendégek ebből egy kis ízelítőt
nézhettek meg a paravánokra kitett fényképekből.
Beszéde végén felkérte Karácsondi Mihály plébános urat,
hogy az elhunytakért mondjon velünk egy közös imát, amelyet
az atya meg is tett, aztán megáldotta a jelenlévőket is. Kifejezte abbéli örömét, hogy a falunak egy ilyen nagy létszámú aktív, hasznos és összetartó csoportja van, akikre mindig lehet
számítani, ha a falu érdekeiről van szó.
Tóth Gábor polgármester úr is méltatta a nyugdíjas egyesületet, köszönetét fejezte ki úgy Balázs Jánosnak, mint a
tagságnak azért a sok munkáért, amelyet a faluban és a faluért végeznek már 35 éve, és megígérte, hogy ha lehet, jutalmul anyagilag támogatni fogja a projektor megvásárlását.
Az országos és a megyei nyugdíjas szövetség vezetői is
méltatták a 35 év munkáját, kiemelve az utóbbi évek sikereit,
majd oklevéllel jutalmazták az egyesületünket és Balázs Jánost, a vezetőnket.
Ezek után a jelenlévők gyönyörködhettek a bagiak és a vendégek: Aszód, Kartal, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura és Verseg
nyugdíjas csoportjainak előadásában. A sikeres műsor után
mindenkit meghívtunk egy finom vacsorára, egy kis itókára és
rengeteg süteményre. Aztán játszani kezdett a zenekarunk, és
mindenki táncra perdült, és órákig mulattunk önfeledten. Köszönjük mindezt a rendezőségnek és a zenekar tagjainak!
Meg kell emlékeznünk a támogatóinkról is, akik sokban
hozzájárultak az ünnepség sikeréhez, így: a Gergely tésztáról,
a tutti ostyáról és Bag polgármesteri hivataláról.
B.F.K.
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FALUNAP 2012
a hagyományoktól eltérően ebben az évben augusztus 19-én volt a falunap
Bagon. a változatást a szerény anyagi háttér, valamint a Szent István kardja
emlékmű felavatása indokolta. (Illetőleg még az a tény játszott szerepet, hogy
a művelődési házban akadálymentesítési munkálatok kezdődtek volna nyáron,
de erre ősszel kerül sor). Vasárnap délelőtt már nagy volt a sürgés-forgás a
művelődési ház hátsó udvarában felállított sátorban, ahol a bagi nyugdíjasok és
a piros Bagért egyesület tagjai hozzáláttak a finom gulyásleves elkészítésének.
Szerencsére voltak olyanok, akik a serénykedőkre is gondoltak, és finom
lángossal kedveskedtek nekik. az elkészült gulyáslevesből mindenki ehetett,
aki megvásárolta a 600 ft-os jegyet, ezzel támogatva a falunapi rendezvényt.
Délután 3 órakor Tóth Gábor polgármester úr nyitotta meg a rendezvényt.
A vendégek köszöntése után köszönetet mondott Balázs Jánosnak és a
nyugdíjasoknak, valamint a közhasznú
munkásoknak, akik előkészítették a
művelődési házat a rendezvényre. Sajnálatának adott hangot, hogy a Rétesfesztiválról idén le kellett mondani
pénzszűke miatt, ám hangsúlyozta,

hogy reméli, ez csak átmeneti állapot.
Ezek után a polgármester úr átadta a
Bag Nagyközségért Emlékérmeket,
amelyet idén négyen vehettek át: Kapu
Júlia, Kapu Lajos, Balázs Klára és
Novák Istvánné Kepler Anna Mária.
A műsort Tóth Juliska néni indította gyönyörű hangján megszólaltatott
bagi népdalokkal, majd a Muharay
Elemér Népi Együttes ifjúsági csoportja

bagnagyközségérteMlékérMetkaptak
kapu JúlIa, műVéSzneVén: zSüllen
Bagon élő és alkotó festőművész. Művészi tehetségét, bizonyára művészetkedvelő elődeitől, többek között a híres bagi
mesemondó Pandúr Pétertől, dédapjától is örökölhette.
Munkácson végzett képzőművészeti főiskolát. Számtalan
kiállítása volt már hazánkban és Európa több városában is.
Több könyvet illusztrátorként jegyez, több lexikon is említi
személyét, így a svájci Who is Who enciklopédiában is szerepel. Munkásságáért 2002-ben svájci művészi diplomát
kapott, 2004-ben tisztelet és becsület kitüntetést vett át,
2007-ben Munkácsy Nívó-díjjal tüntették ki. 2005-ben a jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend lovaggá ütötte, majd tisztjévé avatta, mert munkásságával
sok beteg gyermeken segített. Azóta is fáradhatatlanul munkálkodik embertársai életének jobbá tételén. Férjének Kapu
Lajosnak kiváló munkatársa, amellett, hogy ihletet ad, meg

is tervezi, rajzolja férje elképzeléseit, majd a hidegen kovácsolt munkák díszítő festését is ő végzi. Bagnak már több
festményt adományozott.
kapu laJoS
Ő is Bagon él és alkot. 1995-től felesége biztatására kezdett
el művészettel foglalkozni. Verseivel, pasztellképeivel, hidegen kovácsolt munkáival több különböző díjban részesült
(Batsányi Nagydíj, Iparművészet Kiváló Mestere díj, Szent
István Emlékérem), számtalan kiállítása volt, amelyek nagy
sikert arattak. A Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend eddigi, az emberiségért végzett munkásságáért őt is
lovagjai közé fogadta.
A művész házaspár tavaly elkészítette a Szent korona és
a koronázási jelvények másolatát, Bag címerét, amely a polgármesteri hivatal homlokzatát díszíti. Az augusztus 20-i

FALuNAp

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.
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lépett színpadra. A
Szinkron
Nyugdíjas
Egyesület Galga menti
népdalokat énekelt
kórusban, majd Basa
Panka néni szólóban is.
A nyugdíjasok férfi tagjai betyár nótákkal szórakoztatták a közönséget, majd a Baczoniné
Felszeghy Katalin egy
székely néprománccal nevetett meg
mindenkit. A műsor első felét Muharay
Elemér Népi Együttes hagyományőrző
csoportja zárta, akik szüreti mulatságot
adtak elő. Profizmusokat támasztja alá,
hogy nem estek kétségben, amikor a kísérőzenét szolgáltató CD-lejátszó elromlott, énekhanggal kísérve csöppnyi
megszakítás mellett táncolták végig a
számot. Szünet után folytatódott a műsor, majd a Galga Expressz szolgáltatta
a muzsikát egészen éjfélig. A fél egykor
ment el az utolsó vendég, akkor volt a
művelődési házban kapuzárás.
-kr-

Fotó: szt.

munkáért kitüntetést kapott, 1995-ben pedig regisztrált
közoktatási szakértő lett.
Vezetése alatt az óvodában a nevelőtestület megszilárdult, az óvodai nevelési programba bekerült a hagyományőrzés, mely a mai napig fontos értéket képvisel az óvoda
életében.
Kitűnő kapcsolatot alakított ki a gyerekekkel és szüleikkel, ezáltal mindenki óvó nénije volt.
Ezzel a díjjal kívánja megköszönni Bag nagyközség a faluért és az óvodáért végzett munkáját.

ünnepségen avatták fel legutóbbi munkájukat a Szent István emlékművet, és már látható a bagi temető bejárata fölött az általuk készített Feltámadunk felirat.
Bag nagyközség a Bag Nagyközségért Emlékérem adományozásával kívánja megköszönni áldozatkész munkájukat.
BalázS klára
Bagon született, 1971-től dolgozott a bagi óvodában,
1977. január 1-jétől nyugdíjba vonulásáig pedig az óvoda
vezetője lett. Mint intézményvezető folyamatosan képezte
magát, 1987-ben kiváló minősítésű egyetemi oklevelet
szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetem pedagógia szakán. Később az egri Hittudományi Főiskolán hitoktatói, majd hittantanári oklevelet szerzett. Megyei, járási, intézményi szinten vezetett továbbképzéseket több
témakörben, padagógusi munkájáért 1988-ban Kiváló
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noVák IStVánné kepler annamárIa
1975-től él Bagon. Az általános iskolában ének-zenét és
magyar nyelv és irodalmat tanított, valamint kórust vezetett. zongorajátékkal kísért tanórái során sok gyerek megszerette a komolyzenét. Nevéhez fűződik az évtizedeken át
működő bérletes előadássorozat, ahol sokféle hangszerrel,
zeneművel ismerkedhettek meg a bagi iskolás gyerekek.
így kerülhetett sor arra is, hogy Pege Aladár, a világhírű nagybőgőművész is színpadra léphetett a bagi művelődési házban.
1988-tól az aszódi zeneiskola zongoratanára lett. Keze
alól rendszeresen kerültek ki országos zongoraversenyeken
szereplő növendékek, több tanítványa felsőfokú zeneművészeti tanulmányokat folytatott vagy jelenleg is folytat. A
Galga menti gyermekek zenei nevelését már óvódás koruktól
kezdve felvállalta, tanítványai rendszeres szereplői voltak a
falu ünnepeinek. Az utóbbi 10 évben a Cantiamo kórust is
vezeti, amelynek több bagi tagja is van. A kórus már két CD-t
is megjelentetett, rendszeresen részt vesz kórustalálkozókon.
Ezzel a díjjal szeretne Bag nagyközség köszönetet mondani kultúrateremtő- és megtartó munkájáért, mellyel a
komolyzenét is megszerettette a bagiakkal.

Könczöl Rita
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A két hetes tábor alatt különböző csoport-foglalkozásokon
vehettek részt a gyerekek – egyebek mellett készségfejlesztés, kézműves foglalkozás, sportolás, film készítés szerepelt
a programok között. A tábor ideje alatt közösen dolgoztunk az
Egyesület telkén. Füvet nyírtunk, szemetet szedtünk, padokat
készítettünk és egy „pavilont” is felépítettünk, a helyi gyermekjóléti szolgálat anyagi támogatásával.
A bagi tábor utolsó teljes napjára felgyorsultak az események mind a telepen, mind azon kívül. A délelőtt folyamán
a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével vendégül láttuk a monori focicsapatot, akikkel a Bagázs FC több ízben is
megmérkőzött. A délután folyamán a BAGázs telkén felállítottunk néhány kölcsönkért bográcsot, és a bagi háziasszonyok felügyelete mellett elkezdtünk lecsót főzni. Innen
csupán néhány méterre a médiacsoport forgatta első horrorfilmjét, amiben minden szerepet telepi fiatalok játszottak
el. Az össznépi lakomázást követően előkészültünk az est
csúcspontjára, a Ki Mit Tud?-ra. A tánc- és rapelőadások, a

közös mentor-mentorált produkciók még a leghidegebb szíveket is megmelengették, a zsűriből pedig többek közt
Szásziné Győri Éva, a bagi általános iskola igazgatónője, illetve Lakatos István, egy telepen élő édesapa is értékelte az
előadásokat. Mire a mulattság a végéhez ért, mindenkin úrrá lett a táncolhatnék, és végül egy szám erejéig szinte az
egész telep együtt táncolt.
A tábor két hete alatt körülbelül 40 önkéntes fordult meg
Bagon. A résztvevők egy része már tagja az Egyesületnek, de
többen újonnan kapcsolódtak be a telepen folyó munkába.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a tábor alatti együttműködést, segítséget és támogatást a Bagi Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársainak, a Bagi Önkormányzatnak, az
Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának, a
Dózsa György Művelődési Ház dolgozóinak, valamint támogatóinknak, akik adományaikkal nagyban hozzájárultak a nyári
tábor sikeres megvalósításához. A program a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával és a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg.
Reméljük, hogy jövő nyáron is sikerül egy legalább olyan
eseménydús, vidám és tanulságos táborral készülnünk, mint
E.N.
amilyen az idei volt.

A tábor 4. napján általános és
szemészeti vizsgálatot tartott a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
orvoscsapata. Az orvosok összesen 85 gyereket vizsgáltak meg,
akik közül 23-nak írtak fel szemüveget, amelyeket a Máltai Szetetszolgálatnak köszönhetően a
gyerekek ingyenesen kaptak meg.
A BAGázs tagjai múlt hét csütörtökön osztottak ki a szemüvegeket az új tulajdonosoknak. A szülők és a gyerekek nevében nagyon köszönjük a lehetőséget!

Fotó: www.bagazs.org

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a BaGázs közhasznú egyesület bagi nyári táborát. a programok helyszíne
a Béke utca, Szentlászlói út és a liget utca környéke volt.

Fotó: a szerző

III. Bagi Nyári Tábor – Legyünk egy bagázs!
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„A teremtett világ sóvárogva várja
az Isten fiainak megjelenését”.
(Róm 8:19). Azoknak a fiaknak a
megjelenését, akik nemcsak hisznek, hanem hirdetik és meg
is cselekszik azt, amit a Biblia ír. A Biblia Isten szava. Istent,
Isten jellemét Jézus által ismerhetjük meg, aki a testté lett
Ige – így írja János evangéliuma: Az Ige testté lett. (Ján 1:14)
Környezetünkre sokkal nagyobb hatást gyakorolnak a
tettek, mint a szavak. Edgar Guest ezt írja: „Inkább szeretnék
egyetlen egyszer látni egy prédikációt, mint naponta hallani
egyet”. Azt hiszem mindannyian ismerjük azt a megjegyzést:
„Aki vagy az olyan hangosan beszél, hogy nem hallom tőle,
amit mondasz”. Életünk tehát beszél, az ember maga az üzenet. A tények korszakában élünk, s a legjobb érv Isten mellett a szent élet. A szavaknak csak akkor van súlya. ha tett,
cselekedet áll mögötte. Hitből fakadó cselekedet, mert az
ilyen cselekedet már a hit gyümölcse. „Mert a hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában”. (Jak2:17).
Az Igének testté kell lennie bennünk, még a magyar nyelv is
így határozza meg az igét: Azokat a szavakat, amelyek valakinek vagy valaminek a cselekvését, történését, létezését vagy
állapotát fejezik ki, igéknek hívjuk. Egy lelkész ezt írta a hálószobája falára: Annyira vagyok Jézus követője, amennyi Igét
megélek, megteszek. Tudjuk, hogy az Úr Jézus az egyetlen, Aki
tökéletesen megtestesítette azt, amit tanított. Üzenete és élete
között semmiféle ellentmondás nem volt. Élete és beszéde teljesen összhangban volt. A mi életünkben is így kellene, hogy legyen. Tegyünk meg mindent ennek érdekében. Pál apostol ezt
írja levelében: „Nem mondom, hogy már elértem volna, vagy,
hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem,
amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.” (Fil 3:12)
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Úton vagyunk mindannyian. Biztassuk, segítsük, bátorítsuk egymást!
óriási szükség van rá! A családban,
az iskolában, a munkatársak között, úton, útfélen. Ha Isten
Igéjét alkalmazzuk életünkre, áldássá válunk mások számára, ez az, amit a világ sóvárogva vár. Egy jó szót, kedves,
szelíd hangot, odafigyelést, a másik mondandójának végig
hallgatását, csak abban segítsünk, amire a másik szükséget
szenved… „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (zsolt 119:105). A Biblia vezet, megmondja, mit és hogyan cselekedjünk, csak menjünk és tegyük meg!
Pl.: Útmutatást kap a férj, hogyan bánjon a feleségével,
de ugyanúgy a feleség is, hogyan érezzen, cselekedjen férjével. A szülők irányt kapnak, hogyan neveljék gyermekeiket,
a gyermekek, hogyan viszonyuljanak szüleikhez. Választ
kapunk arra, hogy mi az igazi szeretet. A szeretet nem keresi a maga javát, nem az vezérli, hogy én mit kaphatok,
hanem, hogy mit adhatok, mit segíthetek. Legyünk mindenben mértékletesek, mert testünk a Szent Lélek temploma, a Biblia az egészséges életre is nevel.

Hit és cselekedet

KEDVES LÉLEK! Ha még nem találtad meg az Úr Jézust,
keresd kitartóan, Ő is keres téged, sőt már meg is talált, csak
nehezen adod át magad Neki, még nem tudsz lemondani önző életedről, szokásaidról. így szól most hozzád az Úr: „íme,
az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok,
ő pedig énvelem.” (Jel 3:20).
Biztos lehetsz abban, hogy a Jézussal való találkozás
gyökeresen megváltoztatja életed! Amen.
P.P-né

Vöröskeresztes táborok, kirándulások
Pest megyei gyerekeknek

ha nyár, akkor utazás! kicsik és nagyok,
családok és diákok indulnak nyaralni, táborozni, kirándulni, emlékezetessé tenni
az év legmelegebb és legszabadabb időszakát. Vannak viszont olyan családok,
akik nem tudják gyermekeik számára
biztosítani a felhőtlen nyári kikapcsolódást anyagi helyzetük, a gyerekek mentális vagy épp szociális helyzete miatt.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete nyári programokat szervezett és
szervez jelenleg is a megyében élő gyerekek számára azzal a céllal, hogy színvo-

nalas, emlékezetes programokon vehessenek részt a gyerekek, anyagi és társadalmi helyzetüktől függetlenül. 2012 júliusában összesen négy nyári tábort szervezett a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezetének két területi, egy helyi szervezete és két intézménye, a táborokban
összesen 150 gyermek vehetett részt.
„Ezek a gyerekek sokszor az osztálykirándulásokra sem tudnak elmenni, hiszen nem tehetik meg, hogy kifizessék a részvételi díjat.” – írja beszámolójában a Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezetének munkatársa.

A nyári táborok alatt a kikapcsolódás
mellett lovagolhattak, focizhattak, sportolhattak és vöröskeresztes értékeket
ismerhettek meg a gyerekek. A Dunakeszi Területi Szervezet táborában 44
gyerek táborozhatott Kápolnásnyéken, a
százhalombattai Családok Átmeneti Otthona 1-2. 17 iskoláskorú kis lakója Sukoróra utazott. A Szigetszentmiklósi Területi Szervezet 28 résztvevővel Enyingen járt, a Szigetszentmiklósi Helyi
Szervezet 58 gyermekkel a Velencei-tó
partján szerezett nyári élményeket.
A nyári táborok megszervezésében
a Magyar Vöröskereszt forrásai mellett
helyi önkormányzatok és magánszemélyek is segítettek abban, hogy a táborok
megvalósulhassanak.
A Magyar Vöröskereszt Monor Területi Szervezete a nyár utolsó programjaként, 2012. szeptember 29-én 40 hátrányos körülmények között élő üllői gyermeket visz kirándulni a budapesti Csodák Palotájába. A kirándulás anyagi forrását a helyi önkormányzat biztosítja a
gyerekek számára.
Megyesi Judit
Kommunikációs referens
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TÁRSADALMI ÖSSzEFOGÁS BAGON
rablás bűntette miatt indított eljárást
a Gödöllői rendőrkapitányság Bűnügyi
osztálya ismeretlen tettesek ellen.
2012. július 23-án délelőtt egy 79 éves
bagi néni rokonait látogatta meg a településen. Hazafelé tartott, amikor dél
körüli időben a Szentlászlói út és a József Attila utca kereszteződésénél egy
akkor még ismeretlen személy hátulról
– a ruházatánál fogva – a földre rántotta,
táskáját kitépte a kezéből, majd a helyszínről a Liget utca egyik családi házába
menekült be. A táskában közel egymillió forint értékben készpénz és értékpapírok voltak,melyeket a hölgy nem akart
a házában őrizetlenül hagyni.
Az idős sértett, – aki az esés következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett – közben segítségért
kiáltozott.
A bűncselekmény elkövetése után
néhány percen belül a helyszínre érkezett a helyi járőrszolgálat, akik a térfelügyeleti kamerarendszer által rögzített
felvételeket visszanézték, melyen jól
látható, hogy a bűncselekményt két
személy követte el. A felvételek, a személyleírás, valamint az elkövetők ru-

házata alapján beazonosították a bűncselekmények feltételezett fiatalkorú
elkövetőit.
K. L. 14 éves és R. M. 16 éves bagi
lakosok felkutatására széleskörű társadalmi összefogás jött létre. A Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetője a súlyos
bűncselekmény elkövetőinek elfogása
érdekében jelentős rendőri erőt vezényelt a településre. A gyanúsítottak felkutatásában helyi nyomozók, járőrök,
kutyás járőrszolgálat, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársai is

részt vettek. A helyi polgárőr egyesület
vezetője támogatásáról biztosította Dr.
Bozsó zoltán r. dandártábornokot, így
polgárőrökkel is kiegészült az ellenőrző
egység.
A mai napon, a kora esti órákban az
összehangolt kutatás eredményeként
elsőként K. L. bagi fiatalembert fogták
el a rendőrök, majd rövid idő elteltével
társát is megtalálták és előállították.
A nyomozók mindkét gyanúsítottat
őrizetbe vették, kihallgatásuk jelenleg
L.zS.
is folyamatban van.

BűnüGyI krónIka

Előzetes letartóztatásban a lakásbetörők…
Három bagi fiatalember gyanúsítható több Bagon elkövetett
betörés elkövetésével.
B. Á. 19 éves, F. N. 26 éves és K. E. 21 éves bagi lakosok
előzetes letartóztatása mellett folyik a büntető eljárás.
A férfiak megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 2012.
április 26. és június 11. közötti időben összesen 19 esetben
követtek el Bag területén vagyon elleni bűncselekményeket.
Többnyire családi házak kerítését kibontva, az udvarról tulajdonítottak el vas és fémtárgyakat, csöveket, oszlopokat,
csatornákat, kézi szerszámokat, vízóraakna fedeleket, hullámpalát, talicskát és háziállatokat. A lopásokkal több százezer forint kárt okoztak a helyi lakosoknak.
A bűncselekmények elkövetését mindhárman részben elismerték, illetve kölcsönösen terhelő vallomást tettek egymásra. Tekintettel arra, hogy szabadlábra kerülésük esetén
fennáll a veszélye annak, hogy újabb vagyon elleni bűncselekményeket követnek el, – a bíróság végzésében előzetes letartóztatásukat rendelte el.

Családi házból lopott kerékpárt…
Állampolgári bejelentés érkezett az Aszódi Rendőrőrs járőr
mobiltelefonjára, mely szerint ismeretlen tettes 2012.07.09-én
18 óra 00 perc és 18 óra 30 perc közötti időben egy galgahévízi
a családi házba, ajtó benyomás módszerével behatolt, és onnan eltulajdonított 1 db férfi kerékpárt.

Aszód Rendőrőrs járőrszolgálata Andó zsolt r. őrmester
és Dobó Attila r. őrmester néhány órával később elfogta V. z.
galgahévízi lakost, akit gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben, tekintettel arra, hogy megalapozottan gyanúsítható a
bűncselekmény elkövetésével.

Lőszerek egy aszódi családi házban…
A Gödöllői Rendőrkapitányság büntető eljárást folytat Sz. T.
29 éves aszódi lakos ellen lopás vétség gyanúja miatt.
A fenti cselekményben szabadlábon lévő Sz. T. lakásában
házkutatás foganatosítására került sor, mely során az egyik
szobában csekély mennyiségű lőszert találtak a Gödöllői
Rendőrkapitányság nyomozói.
A helyszíni szemle során megállapítást nyert továbbá,
hogy a családi házban szabálytalan elektromos energiavételezéssel működtetik a szórakoztató berendezéseket.
Az udvarban megtaláltak még két darab vadmalacot, melyek eredetéről hiteles információval szolgálni nem tudtak a
gyanúsítottak. A fenti jogsértések elkövetése miatt Sz. T. előállításra került a Gödöllői Rendőrkapitányságra.
Gyanúsítottkénti kihallgatása során elmondta, hogy azért
kényszerült az illegális áramvételezésre, mert a „vadmalacok” zene hiányában túlságosan hangosan visítanak. Kihallgatását követően rendőrségi őrizetbe vételére került sor.

Lukácsi zsuzsanna
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Házunk védelme = nyugalmunk védelme
a személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik, tehát ön az első számú felelőse vagyona, értékei védelmének. öntől függ az, hogy lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza mennyire válik betörők célpontjává.

w

1. MAGATARTáSI éS TAKTIKAI VéDELEM:
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w

w
w

w

w

w
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w
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w
w
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A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak. Minden esetben használják a biztonsági láncot, ugyanis a lakás ajtaja belülről csak akkor van bezárva, ha a biztonsági láncot is beakasztotta!
Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról, az illetéktelenek ott tartozódásának megakadályozásáról. Ebből a szempontból is hasznos a bérházak lépcsőházainak, pincéinek éjjel-nappal való zárása!
Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem
feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet
következtetni!
Egyedül élő nők – saját biztonságuk érdekében – elég, ha
csak vezetéknevüket tüntetik fel!
Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, hogy
nincsenek-e számok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál
az ajtó réseibe dugva, cellux-csík felragasztva. Ezeket
azonnal távolítsa el, mivel az Ön távollétei időpontjainak
megfigyelését szolgálják!
Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg – pl.: az
optikai kitekintő igénybevételével – az Önhöz érkező személy kilétéről!
Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy
valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be őket lakásába. A „hivatalos személyektől” is kérje el igazolványukat!
Ha ismeretlen, lakóknak vélt személyeket látnak csomagokkal (doboz, bőrönd, nagytáska, televízió, képek, bútorok, stb.) közlekedni lakóházukban, figyeljék meg, hogy
melyik lakásból jöttek ki. Próbálják meg személyleírásukat megjegyezni, az általuk használt jármű típusát, rendszámát írják fel!
Nyaralás előtt szóljanak a szomszédjuknak, rokonuknak,
hogy meddig lesznek távol, és kérjék meg őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedő cédulák bevételére!
Távollétük idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy a
lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenőrizhető!
Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nincsenek otthon, de
rokonaiknak, jó szomszédaiknak mindig hagyják meg
elérhetőségüket (cím, telefonszám)!
Ne tüntesse fel címét kulcstartóján!
Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos
rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)!
Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el hazulról, mert lehet, hogy a bűnözők a lakást betörésre „előkészítették”. Gondoskodjon zárcseréről, de ne hagyja felügyelet nélkül a lakást!

w

Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” segítséget ad pontos lakcímével, autórendszámával a betörőknek!
Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy eltávozáskor ne
legyen idegen a lakásajtó közelében!
Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik,
pl.: időkapcsolóval ellátott véletlenszerű fény- és hanghatásokat produkáló berendezések!
KI MINT VESzI zÁRÁT, ÚGy ALUSSzA ÁLMÁT!

2. MECHANIKAI VéDELEM:
A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át hatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem készült,
amit ember bezárhat, azt ki is tudja nyitni.
de nem mindegy, hogy milyen áron és mennyi idő alatt!
A lakások behatolás elleni védelme kettős célt szolgál.
Egyrészt jelzi a betörő számára, hogy nem lesz könnyű dolga,
tehát megelőzési funkciója van, másrészt feltartja a betörőt,
esetenként olyan hosszú időre, ami már elegendő arra, hogy
leleplezzék, tetten érjék őt.
milyen követelményeknek feleljenek meg az ajtók:
w A bejárati ajtó keményfából, vagy fémből készüljön,
w az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vastagságú,
w csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak nem indokolt),
w az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a
2 mm-t,
w az ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági zár biztosítsa,
még hatékonyabbak a több ponton záródó ajtózárak, vagy
az ún. biztonsági ajtók.
w az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani kell,
w cilinderbetéteket, mágnesbetéteket védőpajzzsal kell
ellátni, így megakadályozhatjuk azok mechanikai feszítését, törését.

Milyen követelményeknek feleljenek meg
az ablakok, kémények, szellőzők:
Biztonságunk érdekében célszerű mechanikai védelemmel
ellátni minden olyan nyílást, amelynek nagysága akkora, hogy
egy vékonyabb testalkatú ember átfér rajta. Egy jól elkészített,
szakszerűen beépített rács megfelelő mechanikai védelmet
nyújt, de a fémredőnyök, valamint már a modern technika
képviseletében a törés gátló fóliák is jól szolgálatot tehetnek.
Esztétikai szempontból nem mindenki törekszik arra, hogy
lakását mindenhol berácsoztassa. Nekik ajánlanánk az
elektronikai eszközök alkalmazását.

(folytatjuk)
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SpoRT

!w laBdarúGáS

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

IDőpoNT

MéRKőzéS

szeptember 9. (vasárnap) 16.30

Valkó KSK – Bagi tC '96

szeptember 16. (vasárnap) 16.00

Bagi tC '96 – Püspökhatvan SE

szeptember 22. (szombat) 16.00

Galgahévíz SK – Bagi tC '96

szeptember 30. (vasárnap) 16.00

Bagi tC '96 – Csomád KSK

október 6. (szombat)

15.00

Vácrátóti KSE – Bagi tC '96

október 14. (vasárnap)

15.00

Bagi tC '96 – Vác-Deákvár SE

október 21. (vasárnap)

14.00

Kismaros – Bagi tC '96

október 28. (vasárnap)

13.30

Bagi tC '96 – Erdőkertesi SE

november 3. (szombat)

13.30

Nagymaros – Bagi tC '96

november 11. (vasárnap)

13.30

Bagi tC '96 – Iklad KFC

november 18. (vasárnap)

13.00

Bagi tC '96 – Kistarcsa VSC

november 25. (vasárnap)

13.00

Aszódi FC – Bagi tC '96
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az IfJúSáGI meCCSek mInden eSetBen a felnŐtt meCCSek elŐtt két óráVal kezdŐdnek!
Bagi tC ‘96 hírei: Érkezett: Boda János (Galgahévíz), Hajdú Sándor (Szentmártonkáta). Távozott: Nagy Péter, zalaegerszegi
Roland (Csomád), Erdélyi János (Dunakeszi Kinizsi), Pintér Flórián (Héhalom), Fülep Norbert (Szentmártonkáta).
BaG – kerepeS 8–1 (4–0)

Aszód, 150 néző. Vezette: Csehi A. /6; 5/ (Kányási I., Molnár L.)
Gól: Sármány V. (2), Hegedűs Cs. (2), Nagy P. (2), Pálinkás
G., Maros Sz., ill. Ferenczi L. SárGa lap: Budai K., Kolompár
L., ill. Ferenczi L., Lulay K.
haJdú Sándor: Ennél jobb kezdésről nem is álmodhattunk volna. Remélem, a folytatás is ilyen kiváló lesz.
ponGó I péter: Az osztálybeli különbség meglátszott a két
együttes között.
BaG – VáCduka 3:3 (0:1)
Bag, 150 néző. Vezette: Görbe P. /6; 4/ (Csáki D., Pécsi I.)
Gól: Pálinkás G. (2), Hajdú S., ill. Rákóczi L., Czerovszki G.,
Fézler L.
SárGa lap: Hegedűs Cs., Tóth L., Maros Sz., ill. Virág D.,
Fézler L., Rákóczi L.
kIállítVa: Bohony B. a 84. percben (gól-helyzetben lévő
ellenféllel szemben elkövetett szabálytalanságért)ю
haJdú Sándor: Közepes kezdés után egykönnyen nyerhető meccset tettünk magunknak nagyon nehézzé. Az ellenfél kevés gólhelyzetéből a lehető legtöbbet kihasználta. A hozzáállásunkon változtatni kell, hogy meccseket tudjunk nyerni.
StetIna CSaBa: Teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk a
bagiaknak, de sajnos ezen a jóiramú mérkőzésen nem tudtuk
begyűjteni a három pontot azért, mert a második és a harmadik kapott gólunknál is téves játékvezetői ítéletek születtek.
Sok sikert kívánok 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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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
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
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elŐléptetIk a meGVert rendŐrt turán
Hamarosan előléptetik Darnyik Alexander Attila rendőr zászlóst, aki súlyosan megsérült 5-én este, amikor
Turán egy tetten ért tolvaj elfogásakor
a bűnöző segítségére kelt fél tucat
ember megtámadta, írja hatósági forrásra hivatkozva a Magyar Nemzet.
Turán egy szabadnapos rendőr
zászlós lopáson ért tetten egy helyi
lakost, így azonnal szolgálatba helyezte magát és intézkedett, de a gyanúsított elmenekült. A rendőr rövid
üldözés után elfogta, ekkor már 6-8
helybéli azt követelte, hogy a rendőr
engedje el az elfogott férfit, majd elkezdték lökdösni, egyikük elővett egy

bicskát is. A turai férfiak a szintén a
faluban lakó rendőrt ezután ütlegelni
kezdték, és miután a földre került,
megrugdosták. A bántalmazás következtében a rendőr elvesztette az eszméletét, és a támadók a már elfogott
gyanúsítottal együtt elmenekültek a
helyszínről. A megtámadott rendőr
segítséget kért, és összesen 240
rendőr érkezett a helyszínre. Csütörtök délutánig elfogták az ügy hét gyanúsítottját. A zászlós, aki már hét éve
rendőr, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és a Hatvani
Városi Kórházba szállították, ahol jelenleg is megfigyelik.

orVoSok

házIorVoSok rendeléSI IdeJe
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

nappalI, éJSzakaI éS hétVéGI üGyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi
Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe: Tura,
petőfi tér 2. Telefon.: 104
a foGorVoS 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.
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BaBa-mama kluB
Szeptember 17-től
az óvodában!
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt, az aktuális hónap
minden második hétfőjén 16.30-tól!

Többen is észrevették, hogy a temetőben úgy alakítanak ki új sírokat, hogy közben a
szomszéd sírokat nem tartják tiszteletben. A képen szereplő esetben a régi sír egyik
oldalát még el is bontották, hogy a szép új járólap elférjen, illetve a törmelékköveket,
ahelyett, hogy elvitték volna, odatették a sír elé. Kérünk mindenkit, hogy mások halottainak nyughelyét tartsák tiszteletben, ahogy az emberi tisztesség megkívánja.

„Nem jó az embernek egyedül lenni...”
Hála Istennek, elkészült a bagi
templom csodálatos tornya!
Mondjunk érte hálát!
apróhIrdetéS
BaG eGyIk leGSzeBB réSzén
(domonyvölgy,szőlőutca)–adomb
tetején,gyönyörű kilátással ésnyugodt,
zöldkörnyezetben– mindösszesen
1800nm-esdupla telek külön-külön
vagy egyben eladó (2-2M).budapesttől
kb.30kilométerretalálható.autóval,
távolságibusszalkönnyenmegközelíthető.
atelekzavartalan,csendes
környezetbenfekszik,kétoldaláról
csendesszomszédság,harmadik
oldalárólazutca,mígnegyedikoldaláról
kisgyalogútövezi.
abagifőúttólautóvalkb.5percre.
érdeklődni lehet: 06 70 368 3067

ImpreSSzum
Kiadó: bagnagyközségönkormányzata
Szerkesztők: könczölrita,baczoniné
felszeghykatalin,szabadostamás.
Nyomdai munkák: rosentalkft.
Megjelenik: 500példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-estelefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
lapzárta: minden hónap utolsó napja

Szeptember 7-én, a bagi polgármesteri hivatalban ünneplőbe öltöztettük szívünket,
lelkünket, testünket, és meghatódva mentünk be a nászindulóra, hogy tanúi legyünk
Gáspár László és Lakatos Éva házasságkötésének, mely déli 12 órakor kezdődött.
Az ifjú pár Isten és a násznép jelenlétében mondták ki a boldogító igent. A fogadalomtétel után az új férj barátja köszöntötte a házaspárt. Elmondta, hogy a házasságot az
Isten szerezte a férfinak és a nőnek, és mert nem jó egyedül lenni. A fiatal pár barátját
örömmel töltötte el az a tudat, hogy László és Éva felelősséget vállal egymás iránt, hisz
a bűnt, a paráznaságot Isten nem áldhatja meg. „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig
ítéletével sújtja az Isten.“ (zsid13:4). Elhangzott még, hogy egymást segítsék, mint
ahogy a prédikátorok könyve is írja: „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak
szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki.“ (Préd 4:9–10). Benke zoltánné anyakönyvvezető a Szeretet Himnusszal zárta az ünnepet. Ezeket a bölcs és életre való
intelmeket mi is a szívünkbe zártuk. Isten áldja meg házasságukat!
P-né Éva

