
1394 – 2012 XIX. évf. 10. szám  l 2012. október l ára: 100 Ft
Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja   

Ön kor mány za tunk KmoP pá lyá za ton a VÁtI ma gyar re gi o ná lis
Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Nonprofit Kft.-től 29 935 996 Ft
össze gű tá mo ga tást nyert az „Egyen lő esé lyű hoz zá fé rés –
tel jes aka dály men te sí tés a bagi mű ve lő dé si ház ban és sport -
lé te sít mény ben” cí men.

Az ön kor mány za to kat tör vény ben kö te lez ték ar ra, hogy 2014-re
az összes ön kor mány za ti fenn tar tá sú épü le tet akadálymen te -
sítsék. Eh hez tá mo ga tá so kat ír tak ki, az idei év ben az utol sót.
Jö vő re már sem mi lyen tá mo ga tást nem kap egyet len ön kor -
mány zat sem, így a fel ada tot sa ját erő ből kel le ne meg ol da ni.
Az is ko la fel újí tá sa so rán meg tör tént an nak aka dály men te sí -
té se, ha son ló kép pen az óvo dáé is. A pol gár mes te ri hi va tal új
ügy fél fo ga dó épü le te is már aka dály men te sí tet ten ké szült, és
a csa lád se gí tő szol gá lat át ala kí tá sát is ezen szem pont ok alap ján
vé gez ték el. Két ko mo lyabb lé te sít mé nyünk ma radt csak hát ra:
a sport te lep és a mű ve lő dé si ház.            (foly ta tás a 2. ol da lon)

30 mIllIóS TámoGATáS
AKA dály mEN TE Sí TéSrE
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a tartalomból

Felújítások az óvódában
Elkészült az óvoda és a konyha 
elektromos hálózatának felújítása. 
A rekonstrukció tűz vé delmi okokból
halaszthatatlan volt        / 6-7. oldal

„Életet az éveknek”
A Nép dal és Nó ta ked ve lők IV. or szá -
gos ta lál ko zó ján Tóth Sándorné 
Ju lis ka né ni és Gergelyné Ba sa Pan ka
ok le ve let ve he ttek át. / 8. oldal

„Nagy idők árvája”
A II. vi lág há bo rú után Nyu gat-Eu ró pa
an gol-ame ri kai, Ke let-Eu ró pa, így ha zánk
is, a Szov jet únió be fo lyá sa alá ke rült.
Emlékezzünk 1956-ra           / 9. oldal
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A köz in téz mé nye ink ből még hi ány zó aka dály men te sí tés terv -
raj za it, do ku men tá ci ó ját Szik ura Ta más épí tész mér nök ké -
szí tet te, amit az aszó di épí tés ügyi ha tó ság idén szep tem ber
ele jén az en ge dé lyé vel el is lá tott.

Mű ve lő dé si ház aka dály men te sí té se
Az ud va ri fő be já rat lett az aka dály men tes be já rat, ame lyen
ke resz tül a moz gá suk ban kor lá to zot tak is be tud nak jut ni az
épü let be. A fő be já rat el éré sé hez egy több ka rú, 5% emel ke -
dé sű rám pa ke rült, va la mint a meg lé vő előlépcsőtől bal ra (a
je len le gi zöld te rü le ten) egy aka dály men tes par ko ló is épült.
A volt (és re mé nye ink sze rint le en dő) bü fé ol dal ab la ka tel jes
cse ré jé vel elkészül egy aka dály men te sí tett be já ra ti por tál. A
szín pad ol da lá ban egy eme lő lapot épí tenek be, ami a szín -

pad, il let ve az eme le ti iro dák aka dály men tes meg kö ze lí té sét
hi va tott szol gál ni. 

A ki já ra ti he lyi sé gek szint be li el éré sét meg emelt bur ko -
lat szint ga ran tál ja. Tel jes fel újí tás ra ke rül a komp lett vi zes -
blokk, va la mint a mosdók melletti, rak tár ként hasz nált har -
ma dik he lyi ség ből egy aka dály men tes WC ke rül ki ala kí tás ra.
Ter mé sze te sen min den köz le ke dő fe lü let bur ko la ta csú szás -
men tes  burkolatot kap ve ze tő sá vok be épí té sé vel és meg fe le -
lő vé dő kor lá tok el he lye zé sé vel. A nyí lás zá rókat – ahol szük -
sé ges – kicse rél ik, a tá jé koz ta tó fel irat okon pik to gra mok és
Braille-írás  is szerepel.

A sport te lep fő épü let ének aka dály men te sí té se
A sporttelep épületének mindkét főbejárat akadálymen te sít -
ve lett, melyen keresztül a mozgásukban korlátozottak is be
tudnak majd jutni az épületbe. A déli homlokzati főbejárata
az akadálymentes parkolóból az újjá épített járdán érhető el;
az északi főbejárat pedig egy egykarú, 5% emelkedésű
rámpán keresztül. A déli főbejárat elé egy szélfogó-előtér
épült, megszüntetve ezzel azt a helyzetet, hogy sok helyiség
közvetlenül a szabadba nyílik. 

A jobbra lévő sarokban épült meg a liftakna az akadály-
mentes lifttel, ami az emeletre történő akadálymentes el ju tást
hivatott biztosítani. Az északi főbejárat közelében alakították
ki az új akadálymentes vizesblokkot (öltöző, WC, mosdó, zu -
hanyzó). Természetesen itt is igaz, amit a mű ve lő dé si háznál,
hogy minden közlekedő felület burkolatát csúszásmentes
burkolattal látták el vezetősávok beépítésével és megfelelő
védőkorlátok elhelyezésével. A nyílászárokat – ahol szüksé ges
volt – kicserélték, a tájékoztató feliratokon pedig piktog ramok kal
és Braille-írással is tájékoztatnak.

Be ne dek miklós

a HabaG mun ka tár sa i nak hoz zá ér té sét
di csé ri a vég re el ké szült ra va ta lo zónk.

Vol tak, akik időköz ben meg kér dez ték,
hogy mi nek épül ide ez az is tál ló; volt,
aki a pa dok fe det len sé gét ki fo gá sol ták;
és volt, aki nem ér tet te, mi nek a ra va ta -
lo zó ol da lá ba azok a nagy be ton töm bök.
re mél he tő leg min den ki, aki meg szem -
lé li az el ké szült ravatalozót, elé ge det ten
kons ta tál ja, hogy a fé lel me ik alap ta la -
nok vol tak: tet sze tős, szép, íz lé ses lett a
vég ered mény.

Egy kép vi se lő tes tü le ti-ülé sen ve tő -
dött fel an nak az öt le te, hogy egyút tal a
nyí lás zá ró kat is ki kel le ne cse rél tet ni,
ami a pá lyá zat ba va la mi mi att nem ke -
rült be. A fő be já ra tot meg kel le ne na -
gyob bí ta ni 20-20 cm-rel mind két ol da -
lán (ez per sze egy új át hi da ló be épí té sé -
vel is jár na), és a fő hom lok zat 3 aj ta ját,
va la mint kör be, a négy kis ab la kot is
cse rél ni kel le ne. Saj nos ez na gyon úgy
néz ki, hogy már csak a kö zel jö vő ben

fog meg va ló sul ni, mert egy részt túl ké -
sőn jött az öt let (a ki vi te le zés már majd -
nem kész volt); más részt még mind a
mai na pig nem ér ke zett be min den ár -
aján lat, amit a kü lön bö ző ki vi te le zők től
kér tem be; har mad részt pe dig azért ez

is egy vi szony lag je len -
tős összeg gel ter -
hel né meg a köz -
ség kasszá ját.

-Bm-

Befejeződött a ra va ta lo zó fel újí tá sa
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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. szep tem ber 27-én ülést tar tott, ahol az aláb bi
ügyek ről esett szó.

óvo da kony ha bér le ti díj ügye
A kép vi se lő-tes tü let dön tött az óvo da épü le té ben ta lál ha tó
kony ha bér le ti dí já ról, azt 2012. szep tem ber 1-jé től 100 000
fo rint ban ál la pí tot ta meg, amely vo nat ko zik a je len le gi
bér lő re, az EVEr-Food Vendéglátóipari és Ke res ke del mi
Kft.-re is.

költ ség ve té si ren de let mó do sí tá sa
2012. ja nu ár 1. és jú ni us 30. kö zött pót elő i rány zat ként biz to -
sí tott nor ma tí vák mi att az ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le -
te mó do sí tot ta a 2012. évi költ ség ve tést. 

A ki adá si fő ös  sze get 24 790 000 Ft-tal, a be vé te li fő -
ös  sze get 24 790 000 Ft-tal emel te meg a kép vi se lő-tes tü let,
így a mó do sí tott ki adá si fő ös  szeg 696 544 000 Ft lett (mely -
ből a mű kö dé si ki adá sok 525 950 000 Ft-ot, a fel hal mo zá si
ki adá sok pe dig 145 804 000 Ft tesz nek ki. A kép vi se lő-tes tü -
let a be vé te li fő ös  sze get 696 544 000 Ft-ban ál la pí tot ta meg
(mely ből a mű kö dé si be vé te lek 587 277 000 Ft-ot, a fel hal -
mo zá si be vé te lek pe dig 109 267 000 Ft-ot tesz nek ki. 

Az ön kor mány zat 2012. évi I. fél éves 
be szá mo ló ja
A 2012-es költ ség ve té si év gaz dál ko dá sá nak I. fél évi könyv -
vi te li zá rá sa meg tör tént, Bag Nagy köz ség Ön kor mány za tá -
nak kép vi se lő-tes tü le te a 2012. I. fél évi pénz ügyi be szá mo lót
358 758 000 Ft be vé te li fő ös  szeg gel és 385 614 000 Ft ki adá -
si fő ös  szeg gel fo gad ta el.

Vál toz tak az ét ke zé si dí jak
A kép vi se lő-tes tü let dön té se ér tel mé ben az ét ke zé si té rí té -
si dí jak 2012. szep tem ber 1-jé től az aláb bi ak sze rint vál toz -
nak:

óvo dai ét ke zés: 306 Ft + 27% áFA= 389 Ft
Nap kö zis ét ke zés: 422 Ft + 27% áFA= 536 Ft
Is ko lai ebéd: 306 Ft + 27% áFA= 389 Ft
Fel nőtt ét ke zés: 495 Ft + 27% áFA= 629 Ft

Az ön kor mány zat Szer ve zé si és Mű kö dé si 
Sza bály za tá nak mó do sí tá sa
Az SZmSZ-t a kép vi se lő-tes tü let két pont ban mó do sí tot ta,
ezek sze rint a szo ci á lis ügyek ben: a Szo ci á lis, Egész ség ügyi
Bi zott ság, a nem ze ti köz be szer zé si ér ték ha tá ro kat el nem
érő be ru há zá sok ese té ben pe dig a Pénzügyi-Ellenőrző, Gaz -

da sá gi, Va gyon gaz dál ko dá si és Te le pü lés fej lesz té si bi zott -
ság dönt. A meg szü le tett dön té sek ről a kö vet ke ző kép vi se -
lő-tes tü le ti ülé sen ha la dék ta la nul be szá mol a tes tü let nek.

tura 088/4/a hrsz-ú tár sult ön kor mány za ti 
te rü let ke ze lő épü le té nek Galgamenti 
Viziközmű tu laj don ba va ló adá sa
Bag Nagy köz ség Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te fel ha -
tal maz ta a pol gár mes ter urat an nak a szer ző dés nek az alá -
írá sá ra, amely alap ján a Galgamenti Viziközmű Kft. té rí tés -
men te sen föld hasz ná la ti jo got sze rez a turai kül te rü let
088/4 hrsz.-ú, 2012 m2-es in gat la non, mely vál to zat la nul a
11 ön kor mány zat tu laj do na ma rad. Ez zel egyi de jű leg a tes -
tü let hoz zá já rult ah hoz, hogy a turai kül te rü let 088/4/a
hrsz.-ú, 147 m2-es in gat lan – mint önál ló an ki emelt épü let –
a Galgamenti Viziközmű Kft. tu laj do ná ba ke rül jön.

Arany já nos ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú 
Mű vé szet ok ta tá si In téz mény fenn tar tói 
jo gá nak át adá sa
Bag Nagy köz ség Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te úgy
dön tött, hogy az Nkt. 74. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján az ön kor mány zat ren del ke zé sé re ál ló sa ját és át en ge -
dett be vé te lek ter hé re, a sa ját tu laj do ná ban ál ló – az ál la mi
in téz mény fenn tar tó köz pont ál tal fenn tar tott köz ne ve lé si in -
téz mény fel ada ta i nak el lá tá sát szol gá ló – in gó és in gat lan
va gyon mű köd te té sét nem ké pes vál lal ni. Az Arany Já nos
ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú mű vé szet ok ta tá si In téz mény
tel jes mű köd te té sét és fenn tar tá sát át ad ja a ma gyar ál lam
ré szé re.

te rü let hasz ná la ti-díj meg ál la pí tá sa 
Bag Nagy köz ség Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te fel ha -
tal maz za a pol gár mes ter urat, hogy la ka tos ot tó val a Bag,
bel te rü let, 476 hrsz-ú ön kor mány za ti tu laj do nú te rü le ten ál -
ló 50 m2-es  üz le té nek te rü let hasz ná la ti dí ját 30 000 Ft/év
díj ban ál la pít sa meg az zal a ki té tel lel, hogy a dí jat min den
év ben az inf lá ció mér té ké vel nö vel ni kell. (Pon tos díj meg ál -
la pí tá sa min den év ja nu ár já ban tör té nik meg.), il let ve ezt a
te rü let hasz ná la ti ha tá ro zat öt év múl va felül kell vizs gál ni.

Ur na fül ke dí jai
Kép vi se lő-tes tü le tünk ha tá ro za tot ho zott a te me tő ben ki ala -
kí tott ur na fül kék meg vál tá si ös  sze gé ről, eze ket 10 év re az
aláb bi ára kon le het meg vál ta ni:

1-es ur na fül ke: brut tó 4 200 Ft
4-es csa lá di ur na fül ke: brut tó 16 800 Ft
6-os ur na fül ke: brut tó 25 200 Ft.

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
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ma gya ror szá gon ko moly gaz da sá gi és
tár sa dal mi  prob lé mát je lent az ala -
csony mun ka erő-pi a ci ak ti vi tás. E te -
kin tet ben az Eu ró pai Uni ón be lül ha -
zánk – mál ta után – az utol só he lyen áll,
a nem dol go zók je len tős ré szét pe dig a
kis gyer me kes szü lők al kot ják: 

A kis gyer me kes anyák fog lal koz ta -
tott sá ga ná lunk több mint 25 szá za lék -
kal el ma rad a gyer mek nél kü li, vagy
már idő sebb gyer me ket ne ve lő nő ké től,
a rész mun ka idő ben dol go zók ará nya
alig 10 szá za lék, a táv mun ká ban dol go -
zók szá ma pe dig 2 szá za lék alatt van. Az
Eu ró pai Unió 27 or szá gá ban ez zel
szem ben a mun ka vál la lók kö zel egy -
har ma da ati pi ku san fog lal koz ta tott. 

Mun ka kis gyer mek kel prog ram
1. mód szer ta ni ku ta tás se gít sé gé vel fel -
tér ké pe zi és meg fo gal maz za mind a
vál la la ti, mind a szü lői ol da lon fel me rü -
lő főbb prob lé má kat.

2. Kép zé se ket szer vez a mun ka erő -
pi ac ra vissza tér ni vá gyó szü lők, il let ve

az őket fog lal koz ta tó mun kál ta tók szá -
má ra is, hogy fo gé ko nyab bá vál ja nak az
együtt mű kö dé si le he tő sé gek fel is me ré -
sé re. A kép zé sek te ma ti ká ja a ku ta tás
ered mé nyei alap ján ke rül ki dol go zás ra,
így a muKi tény leg az ak tu á lis prob lé -
mák ra ad vá laszt. 

3. A mo dellkí sér let so rán a prog ram
a szü lők egy ré szét (száz főt) mi ni mum
hat hó na pos fog lal koz ta tás hoz se gí ti
hoz zá.

4. A mun ka kis gyer mek kel prog ram
mind a szak mai szer ve ze tek kel, mind
pe dig az érin tett szü lők kel és vál la la -
tok kal szo ro san együtt mű kö dik. 

5. A pro jekt vé gén a ta pasz ta la tok ra
ala poz va ru gal mas meg ol dá sok olyan
tár há za ke rül össze ál lí tás ra, amely
mind két fél szá má ra se gí ti a mun ka he -
lyi és a csa lá di kö te le zett sé gek össze -
han go lá sát.

6. A muKi in te rak tív por tál és adat -
bá zis se gít sé gé vel össze kap csol ja a
mun kál ta tói és a mun ka vál la lói ol dalt,
köz ve tí ti egy más fe lé az igé nye i ket; a

hon lap ezenkí vül össze gyűj ti a té má val
kap cso la tos ta pasz ta la to kat, hasz nos
lin ke ket, jog sza bá lyo kat, il let ve kap cso -
lat te rem tés re is le he tő sé get ad.
további információ: 
www.munkakisgyermekkel.hu
Facebook-elérhetőség: www.facebook.
com/munkakisgyermekkel 
E-mail: info@munkakisgyermekkel.hu 
E-mail: adrienn.fuko@presstonpr.hu
Telefon: (36 1) 325 9488
mobil: (36 30) 769 8697

Családbarát munka vagy munkabarát család?

www.KIstErsEG.HU

A Ta nács elő ször tá jé koz ta tót hall ga tott meg a 2012. má -
jus 29. és 2012. au gusz tus 5. kö zöt ti idő szak ban meg -
szer ve zett „par lag fű el le ni vé de lem” or szá gos köz fog lal -
koz ta tá si prog ram ról. A prog ram ke re té ben 9 fő na pi 8
órás al kal ma zá sá ra nyílt le he tő ség a kis tér ség ben, 2
mil lió fo rin tos pá lyá za ti tá mo ga tás sal. A tel jes pénz ügyi
el szá mo lás ra szep tem ber hó nap ban ke rült sor. A két hó -
nap alatt kö zel 150 ezer m2 te rü le tet si ke rült a par lag fű -
től meg tisz tí ta ni.

A Ta nács ezek után el fo gad ta a Tár su lás 2012. I. fél évi
pénz ügyi be szá mo ló ját, amely sze rint a Tár su lás éves
költ ség ve tés ének fő össze ge 165,3 mil lió Ft, amely ből az
ál la mi költ ség ve tés ből szár ma zó nor ma tív tá mo ga tás 103
mil lió Ft, a tár sult ön kor mány zat ok hoz zá já ru lá sa a kö zö -
sen vál lalt fel ada tok hoz 7,8 mil lió Ft, az egyéb tá mo ga tás -
ér té kű be vé tel 51 mil lió Ft. A be vé te lek és ki adá sok tel je -
sü lé se idő ará nyos. Pest me gye Ön kor mány za ta ez év ben
tel je sí tet te a meg ál la po dás sze rin ti kö te le zett sé gét: a
2010. és 2011. évi tá mo ga tá sát a ne ve lé si ta nács adá si fel -
adat hoz. A be folyt be vé te lek ből a Kartal–Verseg köz ok ta tá si
in téz mény fenn tar tó tár su lás 7,9 mil lió, az Iklad–domony

köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lás 4,3 mil lió, az
aszó di szék he lyű szo ci á lis és gyer mek jó lé ti in téz mény -
fenn tar tó tár su lás 9,8 mil lió Ft-ot hasz nál ha tott fel az I.
fél év ben. A Pe da gó gi ai Szak szol gá lat a 9 te le pü lé sen el lá -
tott ne ve lé si ta nács adá si, lo go pé di ai, gyógy-test ne ve lé si
és ko rai fej lesz té si fel ada tai ki adá sa i nak össze ge 27,7
mil lió Ft, a tár sult ön kor mány zat ok egyéb kö zös köz szol -
gál ta tá sa i ra a Tár su lás 5,8 mil lió Ft-ot for dí tott, se gít ve
ez zel az ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sát.

A Pe da gó gi ai Szak szol gá lat 2012/13-as tan év kez dé -
sé hez kap cso ló dó an a Tár su lá si Ta nács a gyógy-test ne -
ve lés és a lo go pé dia túl óra szá mát ha tá roz ta meg, il let ve
az is ko la pszi cho ló gus fog lal koz ta tá sát hosszab bí tot ta
meg az el lá tás  fenn tar tá sá ra vo nat ko zó nyer tes pá lyá zat
ter hé re.

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

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

A Több cé lú Tár su lás TA ná csA szepTember 19-i ülé sé rŐl

2012. má ju sá ban in dult út já ra a két éves mun ka kis gyer mek kel prog ram. az Ipar -
fej lesz té si Köz ala pít vány a Victum Kép zé si Köz pont tal és az artima Kft.-vel kon zor -
ci u mi együtt mű kö dés ben új sze rű meg kö ze lí tés sel – rep re zen ta tív ku ta tás se gít sé -
gé vel – a mun kál ta tói és a mun ka vál la lói ol dal igé nye it és le he tő sé ge it is fel tér ké -
pez ve kí nál egyé ni meg ol dá so kat ah hoz a lel ki is me re ti, gaz da sá gi és mun ka jo gi
prob lé má hoz, ame lyet a kis gyer me kes szü lők mun ka erő pi ac ból va ló ki esé se okoz. 

kálmán edina, a Munka kisgyermekkel
program ötletgazdája
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az araNy jÁNos ÁltalÁNos IsKola és alaPFoKú műVészEtoKtatÁsI INtézméNy HírEI

szep tem ber 3-án – mint az or szág ös  szes ál ta lá nos is ko lá já -
ban – ná lunk is meg kez dő dött a 2012/13-as tan év. 

év fo lya mon ként két osz tály in dult, ki vé ve a nyol ca dik év fo lya -
mot, ahol Si ma Ist ván ta nár úr ve ze té sé vel csak 1 osz tá lyunk
van. Ez fő leg a ha gyo má nyos tán cok nál (szü re ti, far san gi)
je lent het ne lét szám prob lé mát, de a he te di ke sek és az el bal la gó
nyol ca di ko sok se gít sé gé vel idén is – ok tó ber 20-án – meg ren -
de zés re ke rül is ko lánk szü re ti bál ja.

A ta nu lá si za va ros gye re ke ket Benedekné Boda re gi na
fej lesz ti a nor mál ta go za ton, míg az SNI-ben Gyetván or so lya,
ribánszki mó ni ka és Bod nár Ba lázs osz tály fő nö kök vég zik a
fej lesz tést, fel zár kóz ta tást is. 

A né met nyel vet Nagyné Bakti Zsó fia, az an golt Gya log éva,
Horváthné maczkó Ka ta lin, Ko csis Il di kó és rom fa ág nes
Zsu zsan na ta nít ja.

A dél utá ni nap kö zis cso port ve ze tők: Balázsné Győ ri má ria,
Begidsán me lin da, Kustra éva.

A na gyok mű vé sze ti cso port ját Szivák-Tóth Vik tor, a ki seb -
be két: Begidsán me lin da és Szásziné Győ ri éva ve ze ti. 

A kép ző mű vé sze ti ta go za ton meg kez dett fej lesz tést a
ke vés je lent ke ző mi att szak kö ri for má ban fog juk foly tat ni.

Idei szak kö re ink: Kuthi Józsefné ECdl, Si ma Ist ván fu ru -
lya, Gigorné Pór la ki Ju dit kép ző mű vé szet, Szalai Zol tán ké zi -
lab da, fo ci; Volterné Jamrik éva fur fan gos ma te ma ti ka, Nagy
Tiborné Bólyai fel ké szí tés, Horváthné maczkó Ka ta lin an gol,
Gya log éva Szi ta kö tő szak kört tart.

Saj nos elő for dult lo pás is az is ko lá ban. Sze ren cse a
sze ren csét len ség ben, hogy az el tűnt tár gyak meg ke rül tek.
A rend őr sé gen a fel je len tést az el kö ve tők el len meg tet tük.

Szásziné Győ ri éva

bábos déluTán – drogprevenciós elŐAdás – mihály-nApi verseny

Volt bá bos dél után a nap kö zi se ink nek: 54 ta nu ló néz te tá tott száj jal begidsán
Me lin da elő adá sá ban Mó ra Fe renc di der gő ki rály cí mű írá sá nak bá bos fel dol go zá sát.

A ha gyo má nyok hoz hí ven idén is meg -
ren dez tük a Szent Mi hály-na pot. Volt
fu tó ver seny, íjá szat és szel le mi „aka -
dály ver seny” is a gye re kek nek. A fu tó -
ver seny leg jobb jai az ikladi fu tó ver se -
nyen kép vi se lik is ko lán kat.

Volt drogprevenciós elő adás a rend őr -
ka pi tány ság szer ve zé sé ben a 7-8. osz -
tá lyos ta nu lók nak. bolbás Nor bert ve -
ze té sé vel fel hív ták a ta nu lók és a meg -
je lent szü lők fi gyel mét a tu dat mó do sí tó
sze rek ká ros ha tá sa i ra; va la mint ar ra,
hogy ha az iga zo lat lan hi ány zá sok szá -
ma el éri az 50 órát, el ve szik a csa lá dok -
tól a csa lá di pót lé kot. Az elő adást tóth
Gá bor pol gár mes ter úr is meg tisz tel te.
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szeptember 18-án reggel az óvo da ve ze tő jé vel, Ko vács
Istvánnéval, va la mint a ki vi te le zést vég ző deli-Vill Kft.-től
de li Gá borral meg tartottuk a vég ső, kö zös át adás-át vé te li
be já rást a több hó na pos mun ka be fe je zé se ként. 

Mi ért is kel lett ez az egész?
A 2007-es év so rán a pol gár mes te ri hi va tal ké ré sé re, Tóth
lász ló vil lany sze re lő mes ter el ké szí tet te az összes ön kor -
mány za ti fenn tar tá sú in téz mé nyünk elekt ro mos- és vil lám -
vé del mi rend sze ré nek fel mé ré sét, és igen ter je del mes
do ku men tá ci ók ban rög zí tet te a fel tárt (nem ke vés) hi á nyos sá -
got. 2010 őszén tűz vé del mi el len őr zést tar tott in téz mé nye -
ink ben a gö döl lői tűz ol tó ság ból ala kult ka taszt ró fa vé de lem,
és a fel mé rés so rán számos ki fo gást, hi bát, hi ányt találtak.
Sajnos tény, hogy a 2007-es fel mé rés óta sem mi nem tör tént
az elekt ro mos- és vil lám vé del mi rend sze rek fel újí tá sa kap -
csán. A ha tó ság ál tal meg adott ha tár idő re (2011 feb ru ár) az
ap róbb problémák dön tő több sé gét kiküszöbölte az önkor-
mányzat (pl. a kul túr há zunk ban a be já ra ti aj tó kat ta ka ró
füg gö nyök szé le it más szí nű anyag gal kel lett be szeg ni, ki já -
ra tot jel ző biz ton sá gi lám pá kat kel lett fel sze rel tet ni, il let ve
min den ho va ki ke rül tek a me ne kü lé si uta kat jel ző raj zok is). 

Az igen nagy – össze sen 16 mil lió fo rint kö rü li re be -
csült – össz költ sé gű elekt ro mos hi bák meg szün te té se kap -
csán a kép vi se lő-tes tü let úgy dön tött, hogy ké rel mez zük a
Gö döl lői Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt ség nél az egy éves
ha lasz tást. Ezt meg is kap tuk.

A kép vi se lő-tes tü let szin tén dön tött ar ról, hogy a szám -
ta lan fel adat ból a leg fon to sabb és leg el ső az óvo da ilyen
irá nyú fel újí tá sa le gyen. An nak ide jén ugyan is, ami kor a
kony ha blok kot épí tet ték, va la hogy el fe lej tet ték a vil la mos
rend szert is fel újí ta ni. Az óvo dá ba ér ke ző 4-es ve ze ték
6-os ként foly ta tó dott a kony ha fe lé, az nem volt le vá laszt va
az in téz mény ről, és a szük sé ges am per mennyi sé get sem
biz to sí tot ták. 

Az óvo dá ban dol go zók el mon dá sa sze rint az ot ta ni el osz -
tó do bo zok rend sze rint égett sza got árasz tot tak. mi vel leg -
fon to sabb a gyer me kek biz ton sá ga, sen ki nem mert meg -
koc káz tat ni egy eset le ges elekt ro mos hi ba mi at ti tűz ese tet
ott, ezért egy ér tel mű volt a cél: az óvo dát mi nél előbb fel
kell újí ta ni.

A pá lyáz ta tás
A tes tü le ti ha tá ro zat meg szü le té se után, az idei költ ség ve tés
ter ve zé se so rán kü lön pénz össze get kü lö ní tet tünk el a fel -
adat ra. Ezek után meg ke res tem féltucat vil lany sze re lés sel
fog lal ko zó ki vi te le zőt, hogy ad ja nak ár aján la tot az óvo dai
mun kák ra. A ki vi te le zők ki vá lasz tá sá nak szem pont jai a
kö vet ke zők vol tak:
w min den képp kör nyék be li;
w sze re pel jen az akk re di tált vil lany sze re lők név so rá ban;
w le he tő leg na gyobb cég le gyen, mert ez a mun ka egy ma -

gá nyos sze re lő nek túl nagy falat lett vol na
Volt olyan ki vi te le ző, aki ka pa ci tás hi á nyá ban le mond ta a fel -
ké rést, volt olyan is, aki egy sze rű en nem vá la szolt. Vé gül is
a pro jec tet a leg ked ve zőbb aján lat tal a deli-Vill Kft. nyer te
el, akik amúgy is már sok he lyen bi zo nyí tot ták, hogy meg
tud nak bir kóz ni akár egy ilyen nagy vo lu me nű fel adat tal is.

A mun kák
A tény le ges mun kák – az elő ké szí tés után – idén nyá ron az
óvo dai szü net kez de té vel meg is in dul tak. Nem volt ke vés a
fel adat: össze sen 6 km új ve ze té ket húz tak be a fa lak ba, ki -

„A cél: az óvo dát mi nél előbb fel kell újí ta ni”

IGlIcE NaPKÖzIottHoNos óVoda HírEI

„Az óvo dá bAn dol go zók el mon dá sA
sze rinT Az oT TA ni el osz Tó do bo zok
rend sze rinT égeTT szA goT 
árAsz ToT TAk. mi vel leg fon To sAbb
A gyer me kek biz Ton sá gA, sen ki
nem merT meg koc káz TAT ni egy
eseT le ges elekT ro mos hi bA mi AT Ti
Tűz ese TeT oTT, ezérT egy ér Tel mű
volT A cél: Az óvo dáT mi nél 
elŐbb fel kell újí TA ni.”

el ké szülT A bAgi óvo dA és kony hA komp leTT vil lám véd              
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cse rél tek egy nagy cso mó el avult (hi á nyos) rossz kon nek -
tort, vil lany kap cso lót; fel sze rel tek vagy tu cat nyi új lám pa -
tes tet; és a ré gi hosszab bí tók he lyett is min den iro da új, több
dugaljas kon nek tort ka pott. mind ezek mel lett meg tör tént a
kony ha rész leg tel jes elekt ro mos le vá lasz tá sa, 50 Amper
lett átvíve er re a cél ra, és az óvo da pe dig 3×25 A-t igé nyelt
az émáSZ-tól. A kony ha rész leg elekt ro mos meg táp lá lá sa is
egy tel je sen új pont ról tör té nik im már, le cse ré lték az összes
ré gi vil lany órát (egy új, kö zös, túl fe szült ség-vé de lem mel el -
lá tott vil lany órát sze re ltek fel), ki ala kí tották az egész épü let
érin tés vé del mi- és biz ton sá gi rend sze rét. mind eze ken túl a
komp lett vil lám vé del mi rend szert is fel újí tották, új vil lám -
há rí tó ge rinc ve ze ték ki hú zá sá val, és 7 föl de lő le ál lás sal.

És a töb bi in téz mény?
Elő ké szí tés alatt áll egy igen nagy vo lu me nű pro ject, ami nek
ke re té ben az összes köz in téz mé nyün ket geo ter mi kus fű tés -
sel lát nánk el. En nek kap csán meg tör tén ne az in téz mé nyek
hő szi ge te lé se, nyí lás zá ró-cse ré je, va la mint elekt ro mos fel -
újí tá sa is. Saj nos eh hez a pro ject hez a pá lyá za tot még nem
ír ták ki, de ígé ret van rá, így egyen lő re csak az elő ké szí tő
mun kák foly nak. Ha si ke rül a pá lyá za ton nyer nünk, ak kor a
töb bi in téz mény nek is meg tör tén het az elekt ro mos- és vil -
lám vé del mi fel újí tá sa. Amennyi ben nem, ak kor to vább kell
egyez ked nünk a Gö döl lői Ka taszt ró fa vé de lem mel, és szép
las san, ahogy anya gi ke re te ink is en ge dik, meg kell csi nál -
tat nunk a töb bit is.                                                          -Bm-

Tisztelettel bejelentjük, 
hogy 2012. október 13-án de. 10 órától
tartjuk a szÜrEtI VIGassÁGot
az Iglice óvoda udvarán, amelyre  

szeretettel várjuk piros Bag apraját 
és nagyját, hogy együtt 

mulathassunk!

Örömmel tudatjuk, hogy a szakértők által kialakított
szakvélemény, az értékelő Bizottság javaslata és 
a Vidékfejlesztési minisztérium jogi és igazgatási
ügyekért felelős helyettes államtitkára, az emberi

Erőforrások minisztériuma közoktatásért 
felelős helyettes államtitkára 

döntése értelmében – Iglice Napközi otthonos
óvoda elnyerte a „zÖld óVoda" címet."

min den kit öröm mel tölt el a szép, tisz ta kör nye zet,
él vez zük a friss le ve gőt. Ezért vi szont so kat kell
ten nünk. Ar ra biz tat nánk ki csi ket és na gyo kat, hogy
gyűjt sük együtt, sze lek tí ven hul la dé ka in kat. 

le he tő sé get biz to sí tunk fo lya ma to san a több -
ré te gű kar ton do bo zok (te jes, gyü mölcs le ves, ki -
mos va ös  sze nyom va) gyűj té sé re az óvo dánk ban is. 

Kér jük, le gyen a jö vő pél da ké pe, hogy több ge ne rá ció
is él vez ze a szép kék ég bol tot és csil lo gó nap sü tést. 

Kö szön jük se gít sé gét és vár juk a kö zös gyűj tést. 
le gyen a part ne rünk.

óvo da ne ve lő tes tü le te

KEd VES BAGI lA Ko SoK!
Hívogató
„Megérett a szőlő nedűt adó leve,
Eljött hát a szüret vígságos ideje.
Tele lesz a hordó, pince
Örül ám az öreg Vince”

óvoda dolgozói 
és a gyerekek

             el mi- és elekT ro mos rend sze ré nek fel újí Tá sA



szep tem ber 8-án a Pi ros bagért Egye -
sü let meg tar tot ta a már ha gyo má nyos -
sá vált má ria-na pi ün nep sé gét a mű ve -
lő dé si ház ban. 

A két há zi gaz da An tal Istvánné és Ba czo -
niné Felszeghy Ka ta lin üd vö zöl te a meg je -
lent ven dé ge ket, és egy szép ál dás sal kö -
szön töt ték fel név nap ju kon a má ri á kat.

Is ten ad jon ne ked:
min den vi ha rért egy szi vár ványt!
min den könnye dért egy mo solyt!
min den gon dos ko dá so dért egy ígé re tet,
és ál dást min den meg pró bál ta tá sod so rán!
min den prob lé mád ra küld jön az Is ten 
egy hű sé ges ba rá tot, 
aki vel meg oszt ha tod azt!
min den só haj tá sod ra egy édes dal la mot,
és vá laszt min den imád ra! ámen.

Ez után Karácsondi mi hály plé bá nos úr
be szélt má ri á ról, a Szűz anyá ról, az ő
ér té ke i ről, éle tünk ben be töl tött sze re -
pé ről. Imá já ban kér te a Szűz anya to váb bi
se gít sé gét mind annyi unk szá má ra, és
biz ta tott min den kit, hogy tö ret le nül
higgyünk Is ten vég te len sze re te té ben.
Ez után Tóth Gá bor pol gár mes ter úr is
kö szön töt te a je len lé vő ket, kü lö nös te -
kin tet tel a má ri á kat. 

„Üd vöz légy ke gyes Anya” kez de tű
gyö nyö rű imá val kez dő dött a mű sor,
mely ben a má ria név je len té sét is meg -
is mer tet ték a mű sor köz lők az egy ház -
atyák ér tel me zé se alap ján. Arany szá jú
Szent Já nos nak a Bol dog sá gos Szűz -
anyá hoz írt imá já val zá ró dott az Is ten -
anyá ról szó ló, őt kö szön tő el ső ré sze a
mű sor nak. 

A to váb bi ak ban a je len lé vők meg is -
mer het ték a máriabesnyői kegy hely ke -
let ke zé sé nek tör té ne tét. 1750-es évek -
ben Gróf Grassalkovich An tal, a vi dék
ura a loretoi ká pol na pon tos má sát épí -
tet te fel Besnyőn, azt bő ví tet ték a mai is
ál ló temp lom má. majd Ba sa Pan ka gyö -
nyö rű éne ke kö vet ke zett má ri á ról, a
Szűz  anyá ról, utá na pe dig a Szink ron
Nyug dí jas Egye sü let vegyeskórusa má -
ria-éne ke ket adott elő. Bá lint Pi ros ka
el mond ta a Szűz anyá ról írt ver sét, majd
Feny ve si lászlóné a sze re tet ről mon -
dott ver sé vel zá rult a mű sor.

A ven dé gek ez után el fo gyaszt hat ták
az egye sü let ál tal ké szí tett fi nom ételt.

Kö szön jük a tu ti os tyá nak, tóth
já nos nak a tá mo ga tá sát és az egye sü -
let tag ja i nak a ven dég lá tást. 

Baczoniné Felszeghy Katalin

szep tem ber ben tar tot ta a láng mű ve -
lő dé si Köz pont ban a Nyug dí jas klub ok
és Idő sek „éle tet az évek nek” or szá -
gos szö vet sé ge a Nép dal és Nó ta ked -
ve lők IV. or szá gos ta lál ko zó ját.

Ezen a ní vós ta lál ko zón Tóth Sándorné
Ju lis ka né ni és Gergelyné Ba sa Pan ka
ének lé sük kel ki vá ló ered mény ről szó ló
ok le ve let ve he tett át a ren de ző ség től,
míg B. nagy Sán dor az ered mé nyes köz -

re mű kö dé sé ért ve he tett át ok le ve let.
Szív ből gra tu lá lunk mind hár muk nak.

*
Szep tem ber 29-én az egye sü let vegyes -
kórusát Ke re pes te le pü lés hív ta meg
szü re ti fel vo nu lá suk ra és mu lat sá guk ra.
Ven dég ként az egye sü let volt az egyet len
kül tag az ese mé nyen, és mű so ruk kal
nagy si kert ara tott.

-BFK-
tóth Sándorné 

juliska néni 
Gergelyné basa

Panka

oklevél kiváló eredményről

(Boldogasszony mária nap)

Őszirózsa
Szeptember van és búcsúzik a nyár
A kertemben most nyílnak az őszirózsák
Őszirózsa, az ősz legszebb virága,
Üzenet, hogy vége van a nyárnak.
Elérkezett Boldogasszony napja,
mária, az Úr Jézus édesanyja.
A betegek, szegények gyámolítója.
Őszirózsa, az ősz legszebb virága,
Üzenet, hogy vége van a nyárnak.
Ezúton is köszöntök a Földön
minden máriát.

Fogadják el tőlem e versben 
emlékül az őszirózsát.

Bálint Piroska

A márIáKAT KÖSZÖNTÖTTéK
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magyarország – nagy idők árvája
Em lé KEz zÜNK 1956-ra
„… lé nye ges dol go kat em be rek kö zött so ha
nem a sza vak, min dig csak a ma ga tar tás és a
cse le ke de tek in téz nek el.” 

Ez a gon do lat szol gál jon mot tó ul idén az
ün nep lők nek. márai Sán dor sza vai ezek, aki
vé gig él te azt a for ra dal mat, mely ről em lé ke -
zünk. So ha sem a sza vak szá mí ta nak az em be -
rek kö zöt ti kap cso la tok ban, ha nem a tet tek, a
cse le ke de tek. Ki ál lás a má si kért, se gít ség nyúj -
tás em ber tár sa ink nak, fi gyel mes ség a sze re tett
lény felé… mind-mind olyan cse lek vés, amellyel
köz vet len kör nye ze tünk re ha tást tu dunk gya ko -
rol ni, s ha ez az oda fi gye lés a má sik em ber re
szé le sebb kör ben is el ter jed, ak kor ta lán job bá
te het jük a mai ma gya ror szá got is.

A má so dik vi lág há bo rú utol só éve i ben a
né me tek el len har co ló szö vet sé ge sek – an go -
lok, ame ri ka i ak, oro szok – meg egyez tek a há -
bo rú utá ni Eu ró pa fel osz tá sá ról. Nyu gat-Eu -
ró pa an gol-ame ri kai, Ke let-Eu ró pa, így ha -
zánk is, a Szov jet unió be fo lyá sa alá ke rült.

1945 áp ri li sá ban ma gya ror szá gon vé get
ért a há bo rú. Az or szág ro mok ban he vert. A
ma gyar mun ká sok, pa rasz tok, ér tel mi sé gi ek
óri á si erő vel lát tak hoz zá a ha za új já épí té sé -
nek. Az or szá got szov jet csa pa tok száll ták
meg, akik füg get len sé get, sza bad sá got, jó lé -
tet hir det tek, de va ló já ban zsar nok ság nyo -
mo rí tot ta az em be re ket.

Ha zánk ve ze tő je rá ko si má tyás lett, aki
iga zi zsar nok mód já ra ve zet te az or szá got. Aki
más vé le mé nyen volt, bör tön be, „át ne ve lő tá -
bor ba” ke rült vagy ki vé gez ték. meg szün tet te a
több párt rend szert, csak a kom mu nis ta párt
mű köd he tett. Az összes új sá got, köny vet, fil -
met szi go rú cen zo rok vizs gál ták. Ti los volt en -
ge dély nél kül kül föld re utaz ni. A fa lu si em be -
rek től el vet ték ter mé nye i ket, ál la ta i kat. En ge -
dély nél kül még ma la cot sem le he tett vág ni.

Illyés Gyu la: Egy mon dat a zsar nok ság ról
„… Hol zsar nok ság van,
ott zsar nok ság van,
nem csak a pus ka cső ben,
nem csak a bör tö nök ben,

ott zsar nok ság van 
az óvo dák ban,
az apai ta nács ban,
az anya mo so lyá ban,
ab ban, ahogy a gyer mek
ide gen nek fe lel get …

Tá nyér ban és po hár ban,
az ott van az orr ban, száj ban,
hi deg ben és ho mály ban,
sza bad ban és szo bá ban …„

Az or szág ban nőtt a fe szült ség. Az ér tel mi sé -
gi ek, a di á kok Nagy Im rét, az igen nép sze rű
po li ti kust tá mo gat ták. mi nisz ter el nök is lett,

de egy év múl va le vál tot ták, mert túl sá go san
de mok ra ti kus el ve ket val lott, s a füg get len,
sza bad ma gyar or szág ki ki ál tá sá ra tö re ke dett.
Az em be rek ele in te ti tok ban, majd egy re erő -
seb ben kö ve tel ték vissza Nagy Im r ét.

A Sza bad Nép cí mű új ság szencáziós hír rel
je lent ke zett: „A kor mány még is en ge dé lyez te a
di á kok gyü le ke zé sét a Bem-szo bor nál!” 

A di ák gyű lés hez csat la koz tak a mun ká sok
is, a tö meg egy re nőtt. A tün te tők me ne te a
Bem-szo bor hoz, majd on nan a Par la ment hez
ment. A 100-150 ez res re nö ve ke dett tö meg a
rá dió szék há zá hoz vo nult, mely nek le fog la lá -
sa után be ol vas ták a 9 pont ból ál ló kö ve te lé -
se ket. A dó zsa György úton ál ló ha tal mas
Sztá lin-szob rot le dön töt ték. A rá di ó ban
Bee tho  ven Eg mont-nyi tá nya volt hall ha tó.
Nem sok kal ez után dör dül tek el az el ső lö vé -
sek, majd szov jet csa pa tok ér kez tek Bu da -
pest re, és fel vet ték a har cot a fel ke lők kel.
Több vi dé ki vá ros ban is tün te té sek, fegy ve res
össze csa pá sok, áVH-sortüzek vol tak. meg je -
lent az Igaz ság, az el ső füg get len na pi lap.

Faludy György: Ezer ki lenc száz öt ven hat, 
te csil lag (rész let)

más nap, szer dán reg gel: por, ágyú szó
és szen ve dés; még is, mi kor át vág tam
a Hő sök te rén, mo so lyog nom kel lett,
mert nem állt szo bor töb bé a csiz má ban; –

csü tör tök: láz ró zsák min den ki ar cán.
Földváry már kedd es te el esett
a ró kus előtt. Szem közt, az is ko la
pad lá sán fel fegy ver zett gye re kek; –

pén tek: még több vér, tan kok a li get nél.
Az üte gek tor ko lat tü ze it
né zem éj jel és bor zon gok: a ször nyű
szép ség most ná lunk is meg szü le tik; –

hat nap: a ké ne zett ar cú ha lot tak
ap ró cso kor ral mel lü kön, a jár dán
(Köz tár sa ság tér) röp lap ok, szo ron gás,
sze mem előtt kis, té to va szi vár vány; –

ölel ke zés az író szö vet ség ben:
cso ma gol nak és in dul nak ha za;
fel té pett sí nek, ut cák és fö löt tünk
a sza bad ság li li om-il la ta; –

ezer hét száz há rom, nyolc száz negy ven nyolc,
és öt ven hat: egy szer min den száz év ben
talp ra ál lunk kín zó ink el len. Bár mi
kö vet ke zik, bol dog ság, hogy meg ér tem; –

1956 no vem ber 1-jén csü tör tö kön dél előtt az
or szág mi nisz ter el nö ke, Nagy Im re, ma gá hoz
ké re ti a szov jet nagy kö ve tet és köz li ve le: ma -
gyar or szág sza bad, füg get len, sem le ges or -
szág, s meg ál la pod nak ab ban, hogy a szov jet
csa pa tok ki vo nul nak az or szág te rü le té ről.

lánc tal pa kon, egyen ru há ban jött a HA lál ér -
te tek. Sze re lem, mun ka, re mény, jó és rossz
már tő le tek el vé te tett. de már em lé ke tek től
is ve szik el a be csü le tet. / élők és hol tak: fos-
z to ga tó nak Ti te ket gya láz, aki / Ezt a szo mo rú
or szá got utol só kin cse i től akar ja meg fosz ta ni.
/ Hát jöj jön a lánc tal pas Ha ta lom! Szí vün ket
fossza ki! / ágyú szó, könnyű ze ne bú csúz tat ja
az el eset te ket, nem sí rás. mi lesz ve lünk? már
csak a sír ban a sza ba du lás? Nincs fe le let.
Csak a vér van, csak a gyász.

Nagy Im re, az or szág mi nisz ter el nö ke, malé -
ter Pál, a hon vé del mi mi nisz ter nem tud hat -
ták, hogy áru lás ké szül a hát tér ben. A Szov -
jetúnió el len kor mányt ho zott lét re Ká dár Já nos
ve ze té sé vel, aki no vem ber 4-én vissza hív ta a
szov jet csa pa to kat az or szág ba, s a fegy ve res
harc foly ta tó dik. Nagy Im rét és a hoz zá hű mi -
nisz te re ket le tar tóz tat ják, bör tön be ve tik, majd
1958-ban ko holt vá dak alap ján ki vég zik. Az
iszo nyú meg tor lás elől so kan a nyi tott ha tá ron
ke resz tül kül föld re me ne kül tek.

Al bert Ca mus, a hí res fran cia író így írt
1956-ról, ró lunk ma gya rok ról.

„… A le gá zolt, bi lincs be vert ma gyar or -
szág töb bet tett a sza bad sá gért és igaz sá gért,
mint bár me lyik nép a vi lá gon az el múlt húsz
esz ten dő ben. Ah hoz, hogy ezt a tör té nel mi
lec két meg ért se a fü lét be tö mő, sze mét el ta -
ka ró nyu ga ti tár sa da lom, sok ma gyar vér nek
kel let el hull nia – s ez a vér fo lyam most már
al vad az em lé ke zet ben.

A ma gá ra ma radt Eu ró pá ban, csak úgy
ma rad ha tunk hí vek ma gya ror szág hoz, ha so -
ha és se hol el nem árul juk, ami ért a ma gyar
har co sok éle tü ket ad ták, és so ha, se hol – még
köz vet ve sem – iga zol juk a gyil ko so kat.

…Nehéz mi né künk mél tó nak len ni ennyi
áldozatra.…

… Hisszük, hogy va la mi bon ta ko zik a vi lág -
ban, pár hu za mo san az el lent mon dás és ha lál
erő i vel, ame lyek el ho má lyo sít ják a tör té nel -
met – bon ta ko zik az élet és meg győ zés ere je,
az em be ri fel emel ke dés ha tal mas moz gal ma,
me lyet kul tú rá nak ne ve zünk, s amely a sza bad
al ko tás és sza bad mun ka ter mé ke. …”

egy szer majd el kell temetNI
és ne künk nem sza bad feledNI
a gyil ko so kat né ven nevezNI!

Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves
a sír
a sír
NIncs se hol

a test
a test
NIncs se hol

a csont
a csont
NIncs se hol

a gyil ko sok
a gyil ko sok
se    I T T
se    o TT
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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

Házunk védelme = nyugalmunk védelme 2.
3. elekt ro NI kAI VÉ de leM:
Az elekt ro ni kai vé de lem a me cha ni kai
vé de lem és a sze mé lyi őr zés fon tos ki -
egé szí tő je, de ke rül het önál ló an is al -
kal ma zás ra.

míg a hí vat lan lá to ga tó szor go san
ke re si zá ra ink ki nyi tá sá nak le he tő sé ge it,
fon tos, hogy a kül vi lág tu do má sá ra hoz -
zuk: va la ki jog ta la nul be akar ha tol ni
ott ho nunk ba. 

Egyik le he tő ség ként fel sze rel he tünk
he lyi ri asz tá sú hang- és fény jel ző ké -
szü lé ke ket, me lyek re hív juk fel a szom -
széd ban la kók fi gyel mét.

má sik meg ol dás az ún. táv ri asz tás,
táv fel ügye let. En nek lé nye ge, hogy szin -
te at tól a pil la nat tól kezd ve, hogy a be tö -
rő „dol goz ni” kezd, ott ho nunk tól tá vo -
labb, egy er re sza ko so dott köz pont, ész -
le li az ese ményt és ún. ki vo nu ló szol gá -
la tot, „el fo gó kat” küld a hely szín re.

4. CI VIl Szer Ve zŐ dÉ Sek:
Szom szé dok egy má sért 
Moz ga lom
A SZEm olyan tár sa dal mi bűn meg elő zé -
si prog ram, amely nek cél ja a la kó kö -
zös ség ben elő for du ló bűn cse lek mé -
nyek meg elő zé se, kor lá to zá sa, a biz ton -
sá go sabb élet kö rül mé nyek ki ala kí tá sa.
A moz ga lom lé nye ge, hogy az egy más
szom széd sá gá ban la kók az át la gos nál
sok kal job ban fi gyel nek, vi gyáz nak egy -
más ér té ke i re és köz vet len la kó kör nye -
ze tük re. Fe le lős sé get érez nek sa ját és

má sok sze mé lye, tár gyi ér té kei iránt.
A moz ga lom biz ton sá got nyújt az
egyén nek, a csa lád nak ak kor is, ha
bár mennyi idő re el hagy ja ott ho nát.
Na gyobb biz ton sá got nyújt az ott hon lé -
vők nek is, el ső sor ban a kör nye zet
ré szé re adott ri asz tás sal. Egy adott
kö zös sé gi te rü le ten ki ala kí tott jel ző -
riasz tó rend szer szük ség ese tén tör té nő
mű köd te té se az azon na li se gít ség nyúj -
tást biz to sít ja.

SZEm elő nyei:
w csök ken ti a bűn cse lek mé nyek el -

kö ve té sét le he tő vé te vő kö rül mé -
nye ket,

w a ki ala kí tott köl csö nös együtt mű kö -
dés, a fo lya ma tos pár be széd se gí ti
ki ala kí ta ni a kö zös sé gi szel le met,
így min den ki hoz zá já rul hat a sa ját
és má sok tu laj do ná nak vé del mé hez, 

w a moz ga lom ban részt  ve vők az ál ta -
luk ész lelt gya nús sze mé lyek ről és
te vé keny sé gek ről tá jé koz tat ják azo -
kat az „ak ti vis tá kat”, együtt mű kö dő
em be re ket, akik a rend őr ség gel,
pol gár őrök kel stb., köz vet le nül tart -
ják a kap cso la tot, 

w ál ta lá nos se gít ség nyúj tás ad.

A szer ve ző dé si for ma le het in for má -
lis (nem hoz lét re önál ló jo gi sze mé lyi -
ség gel bí ró egye sü le tet), vagy for má lis
(egye sü let lét re ho zá sa, mely tör vé nyi leg
sza bá lyo zott).

5. MI A te eN dŐ bAj eSe tÉN?
a). Be tö rés ész le lé se kor:
Ha ha za ér ke zés kor be tö rés nyo ma it
ész le li, ne men jen be a la kás ba! En nek
két oka is van: 
w A be tö rő még min dig a la kás ban le -

het és nem ki zárt, hogy me ne kü lé se
ér de ké ben Ön nel szem ben fi zi kai
erő sza kot fog al kal maz ni. 

w Ha nem megy be a la kás ba, ak kor a
be tö rő ál tal hát ra ha gyott nyo mo kat
nem vál toz tat ja meg, így meg -
könnyí ti a rend őr ség szak em be re i -
nek mun ká ját.

b) ér te sít se a rend őr sé get (A le he tő leg -
rö vi debb időn be lül!)
w Ha mód van rá a szom szé dok kal

együtt, tart sa szem mel la ká sát, hogy
az eset le ge sen ott tar tóz ko dó be tö rő
ne tud jon ész re vét le nül tá voz ni! 

w Ha a rend őr ség ki ér ke zé se előtt a be -
tö rő még is meg pró bál na el me ne kül -
ni, le he tő ség sze rint aka dá lyoz zák
meg azt! 

w Ha ez nem megold ha tó vagy nem jár
si ker rel, ala po san fi gyel jék meg az
il le tő sze mélyt és ru há za tát, az ál ta -
la hasz nált jár mű is mer te tő je gye it,
me ne kü lé si út vo na lát.

baGI PolGÁrŐrséG: 06-30/62-10-210, 
06-30/51-56-945

aszódI rENdŐrŐrs: 28/400-012
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ValKó – baG  2–4  (1–1)
Valkó, 150 né ző. Ve zet te: Ké ri Z. /3; 7/ (Kis r., Kiss T. Z.) 

ValKó KsK: Pe tő T. 5 – Tóth Gy. 6, Nagy E. 6, Sár kö zi m. 6–2=4,
Tóth r. 5 – Pál á. 6, Hosszú P. 7, la ka tos S. 6, Szira A. 6 (Csenteri
Cs. 6,51. p.) – la ka tos J. 6 (Batta A. 0, 63. p.), mága A.5. (Hor váth
Z. 0, 75. p.). Edző: Schmidt lász ló. 

baGI tc ’96: Endrődi P. 6 – Nyá ri G. 8, Haj dú S. 8, Szá ná si I. 7,
Ba logh J. 7 (Boda J. 0, 90. p.)– Bu dai K. 7, He ge dűs Cs. 7, Tóth l.
8 (Szá raz r. 0, 85. p.), Ko lom pár l. 7 – Pá lin kás G. 9, ma ros Sz. 8
(Pávics d. 0, 78. p.). Edző: Haj dú Sán dor.

Gól: Tóth Gy., mága A., ill. Pá lin kás G. (2), Haj dú S., ma ros Sz.
sÁr Ga laP: Sár kö zi m., ill. Tóth l. KI ál líT VA: Sár kö zi m. az 52.
perc ben (a má so dik sár ga lap után). 

scHmIdt lÁszló: A ki ál lí tá sig pa ri ban vol tunk a ven dé gek kel,
azon ban a pi ros lap dön tő en be fo lyá sol ta a mér kő zés ki me ne tel ét... 

Haj dú sÁNdor: Na gyon kul tu rált el len fél lel szem ben egy
ne héz meccset si ke rült meg nyer nünk. Gra tu lá lok a csa pa tom nak
a győ ze lem hez és a valkóiak já té ká hoz!

baG – PÜsPÖKHatVaN  2–3  (2–3)
bag, 200 né ző. Ve zet te: richter m. /8; 7/ (Ko vács G., Czele T.) 

baGI tc ’96: Endrődi P. 6 – Nyá ri G. 5, Haj dú S. 6, Szénási I. 5
(Szá raz r. 5, 53. p.), Ba logh J. 6 – Budai K. 5 (Pávics d. 0, 68. p.),
He ge dűs Cs. 6 (Boda J. 0, 83. p.), Tóth l. 4 (Nagy P. 6, a szü net ben),
Ko lom pár l. 5 – Pá lin kás G. 6, ma ros Sz. 7. Edző: Haj dú Sán dor. 

PÜsPÖKHatVaNI sE: Fűrész B. 6 – ocztos T. 6, mol nár G. 6,
Bóta G. 6, Ha lász P. 6 – ocztos m.6, Bóta Z. 7 (Ké ke si K. 0, 89. p.),
So mo gyi Z. 6,Vizler V. 6 – Ne me si T. 7, Vizler Z. 7. Edző: Vizler Já nos.

Gól: ma ros Sz. (2), ill. Bóta Z., Ne me si T., Vizler Z. sÁr Ga
laP: Bu dai K., He ge dűs Cs., ill. ocztos T. 

Haj dú sÁN dor: Egy meg nyert meccset aján dé koz tunk oda
az el len fél nek. A Püspökhatvan gyen ge tel je sít mé nyét csak mi énk
múl ta alul. El  va gyok ke se red ve a pro duk ció és a hoz zá ál lás mi att.
A kö vet ke ző meccsek re ezen vál toz tat ni kell, kü lön ben sok ve re -
sé günk lesz még...

VízlEr VIK tor, a Püspökhatvan játékosa: Szív vel, lé lek kel
küzd ve egy tör té nel mi meccsen győz tük le a ha za i a kat, ed dig
ugyan is még so ha nem ját szot tunk a bagiakkal. A csa pat hoz tar -
to zó min den személynek gratulálok!

GalGaHéVíz – baG  0–4  (0–1)
Galgahévíz, 130 né ző. Ve zet te: Csupi G. /5; 8/(mány S., di matteo m.) 

GalGaHéVízI sK: Kiss r. 6 – mu zsik B. 6, Kuti l. 7, Ger gely r.
4 (Balla P. 0, 75. p.), HasznosJ. 6 – Nagy G. 5, Pázmándi B. 7,
Pázmándi P. 6, Kele á. 3 (Bratkovics A. 0, 78. p.) – liszkai J. 6, Vanó
A. 5 (mé szá ros m. 0, 63. p.). Já té kos-edző: Bratkovics At ti la. 

baGI tc ’96: Endrődi P. 8 – Nyá ri G. 8 (Ka to na K. 0, 75. p.),
Szénási I. 8, Haj dú S. 7 (Szá raz r. 0,80. p.), Ko lom pár l. 8 – Nagy
P. 9, Pá lin kás G. 9 (Tóth l. 7, 60. p.), ma ros Sz. 8 (Boda J. 0, 70. p.),
Bu dai K. 7 – Pávics d. 7 (Boda B. 0, 80. p.), Sár mány V. 8. Edző:
Haj dú Sán dor. Gól: Pá lin kás G. (2), Nagy P. (2). sÁr Ga laP: mu -
zsik B., Kele á., Ger gely r., Kuti l., ill. Bu dai K. 

bratKoVIcs attIla: Gra tu lá lok a Bagnak, sok kal job ban ját -
szot tak, mint mi! 

Haj dú sÁNdor: Könnyű nek ígér ke ző meccset hoz tunk úgy,
ahogy vár tuk. Gra tu lá lok a csa pa tom nak a fe gyel me zett já ték hoz, és
re mé lem, hogy a jö vő ben ez út mu ta tás lesz, mi sze rint így kell nyerni!

2. FordUló:  GÖdÖllŐI Eac-szIE – baG  3–4  (0–2)
Gödöllő, 100 néző. Ve zet te: Kóródi l. /7; 7/ (Berendi T. Cs., ill. Bo ros Z.) 

GÖ dÖl lŐI Eac-szIE: máthé T. 6 – Grezsa F.4, Zechner P. 4,
Czizmeg Zs. 4, Barkóczi á. 4 –rákos B. 5, Szán tó á. 5 (Teréki m. 3,
31. p.), BirszkiB. 0 (Si mon J. 5, 19. p.), An gyal Z. 5 (meny hárt P.0,
75. p.; Koleszár T. 0, 79. p.) – Sza bó Gy. 4, Sztriskó I. 5 (Busai B. 0,
69. p.). Edző: Nagy Bé la. 

baGI tc ’96: Endrődi P. 7 – Nyá ri G. 7, Ba logh J. 7, Szénási I. 7,
Ko lom pár l. 6 – Nagy P. 7, Tóth l. 7 (Szá raz r. 0, 89. p.), Bu dai K. 6
(Haj dú S. 0, 79.p.), Sár mány V. 7 (Pávics d. 0, 76. p.) – ma ros Sz.8,
He ge dűs Cs. 7 (Nagy B. 7, 56. p.). Já té kos-edző: Haj dú Sán dor. 

Gól: An gyal Z. (2), rá kos B., ill. He ge dűs Cs.,Tóth l., Haj dú S.,
Csizmeg Zs. (ön gól). sÁr Ga laP: Csizmeg Zs., Barkóczi á., rá kos
B., ill. Tóth l., Pávics 

d. NaGy bé la: Na gyon ál mo san kezd tünk, ame lyet ki is hasz -
nált az el len fél. A má so dik fél idő ben ugyan ki tu dunk egyen lí te ni,
de egy já té kos két óri á si hi bá ja mi att még is ki kap tunk. 

Haj dú sÁNdor: Gra tu lá lok a csa pa tom nak, mert olyan hely -
zet ből tud tunk fel áll ni, amely ről énsem gon dol tam vol na, hogy si -
ke rül. Egy biz tos nak tű nő győ zel met tet tünk na gyon ne héz zé
magunknak.

baG – csomÁd  0–0 
bag, 250 né ző. Ve zet te: Tu sa Z. /8; 7/ (mohácsiI., Sza ba dos B.)

baGI tc ’96: Endrődi P. 8 – Nyá ri G. 8, Ba logh J. 7, Szénási I. 7,
Ko lom pár l. 7 – Nagy P. 8, Tóth l. 7 (Boda J. 0, 78. p.), Bu dai K. 7
(Haj dú S. 0, 62.p.), He ge dűs Cs. 7 (Sár mány V. 8, a szü net ben) –
maros Sz. 8 (Pávics d. 0, 65. p.), Pá lin kás G. 8. Edző: Haj dú Sán dor. 

csomÁd KsK: Schön d. 8 – Tóth m. 5 (NagyII l. 0, 65. p.), Za la -
eger sze gi r. 5 (ma da rász l. 0,65. p.), Za la eger sze gi T. 5 (Nagy P. 5,
a szü net ben), Kákonyi S. 4 (ma da rász á. 5, a szü net ben) – Kalderás
d. 5, Nagy I l. 8, lehoczki l. 4, Sintár m. 5 – oklesinszki Zs. 5, Sü tő
Z. 4 (Nagy K. 0, 65.p.). Szak mai ta nács adó: Urbán Fló ri án. sÁr Ga
laP: Pá lin kás G., ill. Za la eger sze gi r., Za la eger sze gi T.

Haj dú sÁNdor: Na gyon pi ci sze ren cse hi ány zott ah hoz,
hogy nyer jünk. Gra tu lá lok a csa pa tom nak, mert na gyon jó já té kot
mu ta tott be és min dent meg tett a győ ze le mért. Ha így ját szunk a
kö vet ke ző meccse ken is, biz to san meg lesz az ered mé nye.

UrbÁN Fló rI ÁN: Azt hit tem, hogy a múlt he ti tel je sít mé -
nyün ket nem tud juk alul múl ni, de té ved tem, mert si ke rült. Úgy
ér zem ma gam, mint ha egy bob ban ül nénk és csak le fe lé ha la -
dunk. de bí zom ben ne, hogy a bobpályának a kö vet ke ző hé ten vé -
ge lesz. El kell is mer nem, ezen a meccsen sze ren csé vel és ka pu -
sunk ki vá ló tel je sít mé nyé vel tud tunk pon tot ra bol ni a jól ját szó
Bag ott ho ná ból.                                     A Sportszelet c. lap nyomán

a tabElla ÁllÁsa oKtóbEr 3-ÁN

CSAPAt M Gy d V lG kG Gk P
1. Erdőkertesi SE 7 5 1 1 30 10 20 16
2. Vác-deákvár SE 7 5 0 2 12 4 8 15
3. Aszód FC 6 4 2 0 25 7 18 14
4. bagi tc ’96 7 4 2 1 25 12 13 14
5. Iklad KFC 7 4 2 1 21 11 10 14
6. Kistarcsai VSC 7 3 3 1 17 13 4 12
7. Csomád KSK 7 3 3 1 12 8 4 12
8. Vácrátóti KSE 7 3 1 3 13 10 3 10
9. Valkó KSK 7 3 1 3 18 25 7 10

10. Püspökhatvan SE 7 3 0 4 15 18 3 9
11. Nagymaros FC 7 3 0 4 10 17 7 9
12. Fortuna-Kismaros 7 2 2 3 13 13 0 8
13. Gödöllői EAC-SZIE 6 2 1 3 14 17 3 7
14. Vácduka KSK 7 1 1 5 14 27 13 4
15. Galgahévíz SK 7 0 1 6 5 25 20 1
16. Kerepesi SBE 7 0 0 7 4 31 27 0
m: mérkőzés, Gy: Győzelem, d: döntetlen, V: Vereség, lG: lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

A BAGI TC ‘96 ErEdméNyEI

minden kedden
és pénteken:



tótH GÁ bor
or szÁG Gyű lé sI KéP VI sE lŐ

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

*
Kép vi se lői fo ga dó órák: 

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

16-18 órá ig, vagy
Bag, Szent Im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

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

időpontegyeztetés szükséges.

FoGadóórÁK

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

ImPrEsszUm

ez+Az12 BAGI HírlAP 2012 oKTóBEr

hely re IGA zí táS
A Bagi Hír lap ezévi 9. szá má nak 16. oldalán az amúgy – sajnos – sok eset ben
igaz hírt egy pél dá nak nem iga zán jó kép pel il luszt rál tuk. A te me tő gond nok
tá jé koz ta tá sa sze rint a ké pen lát ha tó jobb ol da li (ré gi) sír már év ti ze dek óta
tu laj do nos nél kü li, a sírmeg vál tást régóta nem fizetik. A mellette lévő sír hely
tu laj do no sa, az ere de ti leg két sze mé lyes (jobb ol da li) sír fe lét meg vá sá rol ta, és
ezután épí tet te meg az új sír em lé ket. 

WADO-RYU KARATE OKTATÁS
A GALGAMENTI WADO-RYU KARATE KLUB
FELVÉTELT HIRDET KEzDő GYERMEKEK 

ÉS FELNőTTEK RÉSzÉRE
í tradícionális japán harcművészet
í önfegyelem, kitartás, technika, hatékony önvédelem
í rendszeres övvizsgák, versenyzés hazai 

és nemzetközi színtéren
í edzőtábor japán és magyar nagymesterekkel
í azonnali és jelentős életminőség javulás
í Európa és magyar bajnokok között
í a Kistérség legjelentősebb önerőből létrejött 

és fenntartott sportszervezetében

Az edzéseket Aszódon a Csengey Gusztáv
Általános Iskola tornatermében tartjuk (Csengey

utca 1.) Kedden és Csütörtökön: 17.30–19.00 óráig

GALGAMENTE

Érdeklődni: Sensei Fási Tibor klubvezetőnél:
06-30-272-0547, fasytibor@gmail.com


