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

1394 – 2012
a tartalomból

Felújítások az óvódában

„Életet az éveknek”

„Nagy idők árvája”

Elkészült az óvoda és a konyha
elektromos hálózatának felújítása.
A rekonstrukció tűzvédelmi okokból
halaszthatatlan volt
/ 6-7. oldal

A Népdal és Nótakedvelők IV. országos találkozóján Tóth Sándorné
Juliska néni és Gergelyné Basa Panka
/ 8. oldal
oklevelet vehettek át.

A II. világháború után Nyugat-Európa
angol-amerikai, Kelet-Európa, így hazánk
is, a Szovjetúnió befolyása alá került.
Emlékezzünk 1956-ra
/ 9. oldal

30 mIllIóS TámoGATáS
AKAdálymENTESíTéSrE

Az önkormányzatokat törvényben kötelezték arra, hogy 2014-re
az összes önkormányzati fenntartású épületet akadálymentesítsék. Ehhez támogatásokat írtak ki, az idei évben az utolsót.
Jövőre már semmilyen támogatást nem kap egyetlen önkormányzat sem, így a feladatot saját erőből kellene megoldani.
Az iskola felújítása során megtörtént annak akadálymentesítése, hasonlóképpen az óvodáé is. A polgármesteri hivatal új
ügyfélfogadó épülete is már akadálymentesítetten készült, és
a családsegítő szolgálat átalakítását is ezen szempontok alapján
végezték el. Két komolyabb létesítményünk maradt csak hátra:
a sporttelep és a művelődési ház.
(folytatás a 2. oldalon)

Fotó: szt

Önkormányzatunk KmoP pályázaton a VÁtI magyar regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-től 29 935 996 Ft
összegű támogatást nyert az „Egyenlő esélyű hozzáférés –
teljes akadálymentesítés a bagi művelődési házban és sportlétesítményben” címen.
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A közintézményeinkből még hiányzó akadálymentesítés tervrajzait, dokumentációját Szikura Tamás építészmérnök készítette, amit az aszódi építésügyi hatóság idén szeptember
elején az engedélyével el is látott.

Művelődési ház akadálymentesítése
Az udvari főbejárat lett az akadálymentes bejárat, amelyen
keresztül a mozgásukban korlátozottak is be tudnak jutni az
épületbe. A főbejárat eléréséhez egy többkarú, 5% emelkedésű rámpa került, valamint a meglévő előlépcsőtől balra (a
jelenlegi zöldterületen) egy akadálymentes parkoló is épült.
A volt (és reményeink szerint leendő) büfé oldalablaka teljes
cseréjével elkészül egy akadálymentesített bejárati portál. A
színpad oldalában egy emelőlapot építenek be, ami a szín-

pad, illetve az emeleti irodák akadálymentes megközelítését
hivatott szolgálni.
A kijárati helyiségek szintbeli elérését megemelt burkolatszint garantálja. Teljes felújításra kerül a komplett vizesblokk, valamint a mosdók melletti, raktárként használt harmadik helyiségből egy akadálymentes WC kerül kialakításra.
Természetesen minden közlekedő felület burkolata csúszásmentes burkolatot kap vezetősávok beépítésével és megfelelő védőkorlátok elhelyezésével. A nyílászárókat – ahol szükséges – kicserélik, a tájékoztató feliratokon piktogramok és
Braille-írás is szerepel.

A sporttelep főépületének akadálymentesítése
A sporttelep épületének mindkét főbejárat akadálymentesítve 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 akadálymentes lifttel, ami az emeletre történő akadálymentes eljutást
hivatott biztosítani. Az északi főbejárat közelében alakították
ki az új akadálymentes vizesblokkot (öltöző, WC, mosdó, zuhanyzó). Természetesen itt is igaz, amit a művelődési háznál,
hogy minden közlekedő felület burkolatát csúszásmentes
burkolattal látták el vezetősávok beépítésével és megfelelő
védőkorlátok elhelyezésével. A nyílászárokat – ahol szükséges
volt – kicserélték, a tájékoztató feliratokon pedig piktogramokkal
és Braille-írással is tájékoztatnak.

Benedek miklós

Befejeződött a ravatalozó felújítása
Voltak, akik időközben megkérdezték,
hogy minek épül ide ez az istálló; volt,
aki a padok fedetlenségét kifogásolták;
és volt, aki nem értette, minek a ravatalozó oldalába azok a nagy betontömbök.
remélhetőleg mindenki, aki megszemléli az elkészült ravatalozót, elégedetten
konstatálja, hogy a félelmeik alaptalanok voltak: tetszetős, szép, ízléses lett a
végeredmény.
Egy képviselőtestületi-ülésen vetődött fel annak az ötlete, hogy egyúttal a
nyílászárókat is ki kellene cseréltetni,
ami a pályázatba valami miatt nem került be. A főbejáratot meg kellene nagyobbítani 20-20 cm-rel mindkét oldalán (ez persze egy új áthidaló beépítésével is járna), és a főhomlokzat 3 ajtaját,
valamint körbe, a négy kis ablakot is
cserélni kellene. Sajnos ez nagyon úgy
néz ki, hogy már csak a közeljövőben

fog megvalósulni, mert egyrészt túl későn jött az ötlet (a kivitelezés már majdnem kész volt); másrészt még mind a
mai napig nem érkezett be minden árajánlat, amit a különböző kivitelezőktől
kértem be; harmadrészt pedig azért ez

is egy viszonylag jelentős összeggel terhelné meg a község kasszáját.
-Bm-

Fotó: szt

a HabaG munkatársainak hozzáértését
dicséri a végre elkészült ravatalozónk.
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az ÖNKormÁNyzat HírEI
bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
2012. szeptember 27-én ülést tartott, ahol az alábbi
ügyekről esett szó.

dasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési bizottság dönt. A megszületett döntésekről a következő képviselő-testületi ülésen haladéktalanul beszámol a testületnek.

óvoda konyha bérleti díj ügye

tura 088/4/a hrsz-ú társult önkormányzati
terület kezelőépületének Galgamenti
Viziközmű tulajdonba való adása

A képviselő-testület döntött az óvoda épületében található
konyha bérleti díjáról, azt 2012. szeptember 1-jétől 100 000
forintban állapította meg, amely vonatkozik a jelenlegi
bérlőre, az EVEr-Food Vendéglátóipari és Kereskedelmi
Kft.-re is.

költségvetési rendelet módosítása
2012. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt az önkormányzat képviselő-testülete módosította a 2012. évi költségvetést.
A kiadási főösszeget 24 790 000 Ft-tal, a bevételi főösszeget 24 790 000 Ft-tal emelte meg a képviselő-testület,
így a módosított kiadási főösszeg 696 544 000 Ft lett (melyből a működési kiadások 525 950 000 Ft-ot, a felhalmozási
kiadások pedig 145 804 000 Ft tesznek ki. A képviselő-testület a bevételi főösszeget 696 544 000 Ft-ban állapította meg
(melyből a működési bevételek 587 277 000 Ft-ot, a felhalmozási bevételek pedig 109 267 000 Ft-ot tesznek ki.

Az önkormányzat 2012. évi I. féléves
beszámolója
A 2012-es költségvetési év gazdálkodásának I. félévi könyvviteli zárása megtörtént, Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. I. félévi pénzügyi beszámolót
358 758 000 Ft bevételi főösszeggel és 385 614 000 Ft kiadási főösszeggel fogadta el.

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazta a polgármester urat annak a szerződésnek az aláírására, amely alapján a Galgamenti Viziközmű Kft. térítésmentesen földhasználati jogot szerez a turai külterület
2
088/4 hrsz.-ú, 2012 m -es ingatlanon, mely változatlanul a
11 önkormányzat tulajdona marad. Ezzel egyidejűleg a testület hozzájárult ahhoz, hogy a turai külterület 088/4/a
2
hrsz.-ú, 147 m -es ingatlan – mint önállóan kiemelt épület –
a Galgamenti Viziközmű Kft. tulajdonába kerüljön.

Arany jános általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fenntartói
jogának átadása
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan
vagyon működtetését nem képes vállalni. Az Arany János
általános Iskola és Alapfokú művészetoktatási Intézmény
teljes működtetését és fenntartását átadja a magyar állam
részére.

területhasználati-díj megállapítása
Változtak az étkezési díjak
A képviselő-testület döntése értelmében az étkezési térítési díjak 2012. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint változnak:
óvodai étkezés:
Napközis étkezés:
Iskolai ebéd:
Felnőtt étkezés:

306 Ft + 27% áFA= 389 Ft
422 Ft + 27% áFA= 536 Ft
306 Ft + 27% áFA= 389 Ft
495 Ft + 27% áFA= 629 Ft

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester urat, hogy lakatos ottóval a Bag,
belterület, 476 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen ál2
ló 50 m -es üzletének területhasználati díját 30 000 Ft/év
díjban állapítsa meg azzal a kitétellel, hogy a díjat minden
évben az infláció mértékével növelni kell. (Pontos díj megállapítása minden év januárjában történik meg.), illetve ezt a
területhasználati határozat öt év múlva felül kell vizsgálni.

Urnafülke díjai
Az önkormányzat Szervezési és Működési
Szabályzatának módosítása
Az SZmSZ-t a képviselő-testület két pontban módosította,
ezek szerint a szociális ügyekben: a Szociális, Egészségügyi
Bizottság, a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem
érő beruházások esetében pedig a Pénzügyi-Ellenőrző, Gaz-

Képviselő-testületünk határozatot hozott a temetőben kialakított urnafülkék megváltási összegéről, ezeket 10 évre az
alábbi árakon lehet megváltani:
1-es urnafülke:
bruttó 4 200 Ft
4-es családi urnafülke: bruttó 16 800 Ft
6-os urnafülke:
bruttó 25 200 Ft.

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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A Többcélú Társulás TAnácsA szepTember 19-i ülésérŐl
A Tanács először tájékoztatót hallgatott meg a 2012. május 29. és 2012. augusztus 5. közötti időszakban megszervezett „parlagfű elleni védelem” országos közfoglalkoztatási programról. A program keretében 9 fő napi 8
órás alkalmazására nyílt lehetőség a kistérségben, 2
millió forintos pályázati támogatással. A teljes pénzügyi
elszámolásra szeptember hónapban került sor. A két hó2
nap alatt közel 150 ezer m területet sikerült a parlagfűtől megtisztítani.
A Tanács ezek után elfogadta a Társulás 2012. I. félévi
pénzügyi beszámolóját, amely szerint a Társulás éves
költségvetésének főösszege 165,3 millió Ft, amelyből az
állami költségvetésből származó normatív támogatás 103
millió Ft, a társult önkormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt feladatokhoz 7,8 millió Ft, az egyéb támogatásértékű bevétel 51 millió Ft. A bevételek és kiadások teljesülése időarányos. Pest megye Önkormányzata ez évben
teljesítette a megállapodás szerinti kötelezettségét: a
2010. és 2011. évi támogatását a nevelési tanácsadási feladathoz. A befolyt bevételekből a Kartal–Verseg közoktatási
intézményfenntartó társulás 7,9 millió, az Iklad–domony

közoktatási intézményfenntartó társulás 4,3 millió, az
aszódi székhelyű szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás 9,8 millió Ft-ot használhatott fel az I.
félévben. A Pedagógiai Szakszolgálat a 9 településen ellátott nevelési tanácsadási, logopédiai, gyógy-testnevelési
és korai fejlesztési feladatai kiadásainak összege 27,7
millió Ft, a társult önkormányzatok egyéb közös közszolgáltatásaira a Társulás 5,8 millió Ft-ot fordított, segítve
ezzel az önkormányzati feladatok ellátását.
A Pedagógiai Szakszolgálat 2012/13-as tanévkezdéséhez kapcsolódóan a Társulási Tanács a gyógy-testnevelés és a logopédia túlóraszámát határozta meg, illetve
az iskolapszichológus foglalkoztatását hosszabbította
meg az ellátás fenntartására vonatkozó nyertes pályázat
terhére.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről bővebben
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Családbarát munka vagy munkabarát család?
2012. májusában indult útjára a két éves munka kisgyermekkel program. az Iparfejlesztési Közalapítvány a Victum Képzési Központtal és az artima Kft.-vel konzorciumi együttműködésben újszerű megközelítéssel – reprezentatív kutatás segítségével – a munkáltatói és a munkavállalói oldal igényeit és lehetőségeit is feltérképezve kínál egyéni megoldásokat ahhoz a lelkiismereti, gazdasági és munkajogi
problémához, amelyet a kisgyermekes szülők munkaerőpiacból való kiesése okoz.
magyarországon komoly gazdasági és
társadalmi problémát jelent az alacsony munkaerő-piaci aktivitás. E tekintetben az Európai Unión belül hazánk – málta után – az utolsó helyen áll,
a nem dolgozók jelentős részét pedig a
kisgyermekes szülők alkotják:
A kisgyermekes anyák foglalkoztatottsága nálunk több mint 25 százalékkal elmarad a gyermek nélküli, vagy
már idősebb gyermeket nevelő nőkétől,
a részmunkaidőben dolgozók aránya
alig 10 százalék, a távmunkában dolgozók száma pedig 2 százalék alatt van. Az
Európai Unió 27 országában ezzel
szemben a munkavállalók közel egyharmada atipikusan foglalkoztatott.

Munka kisgyermekkel program
1. módszertani kutatás segítségével feltérképezi és megfogalmazza mind a
vállalati, mind a szülői oldalon felmerülő főbb problémákat.
2. Képzéseket szervez a munkaerőpiacra visszatérni vágyó szülők, illetve

az őket foglalkoztató munkáltatók számára is, hogy fogékonyabbá váljanak az
együttműködési lehetőségek felismerésére. A képzések tematikája a kutatás
eredményei alapján kerül kidolgozásra,
így a muKi tényleg az aktuális problémákra ad választ.
3. A modellkísérlet során a program
a szülők egy részét (száz főt) minimum
hat hónapos foglalkoztatáshoz segíti
hozzá.
4. A munka kisgyermekkel program
mind a szakmai szervezetekkel, mind
pedig az érintett szülőkkel és vállalatokkal szorosan együttműködik.
5. A projekt végén a tapasztalatokra
alapozva rugalmas megoldások olyan
tárháza kerül összeállításra, amely
mindkét fél számára segíti a munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolását.
6. A muKi interaktív portál és adatbázis segítségével összekapcsolja a
munkáltatói és a munkavállalói oldalt,
közvetíti egymás felé az igényeiket; a

kálmán edina, a Munka kisgyermekkel
program ötletgazdája
honlap ezenkívül összegyűjti a témával
kapcsolatos tapasztalatokat, hasznos
linkeket, jogszabályokat, illetve kapcsolatteremtésre is lehetőséget 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
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bábos déluTán – drogprevenciós elŐAdás – mihály-nApi verseny
szeptember 3-án – mint az ország összes általános iskolájában – nálunk is megkezdődött a 2012/13-as tanév.
évfolyamonként két osztály indult, kivéve a nyolcadik évfolyamot, ahol Sima István tanár úr vezetésével csak 1 osztályunk
van. Ez főleg a hagyományos táncoknál (szüreti, farsangi)
jelenthetne létszámproblémát, de a hetedikesek és az elballagó
nyolcadikosok segítségével idén is – október 20-án – megrendezésre kerül iskolánk szüreti bálja.
A tanulási zavaros gyerekeket Benedekné Boda regina
fejleszti a normál tagozaton, míg az SNI-ben Gyetván orsolya,
ribánszki mónika és Bodnár Balázs osztályfőnökök végzik a
fejlesztést, felzárkóztatást is.
A német nyelvet Nagyné Bakti Zsófia, az angolt Gyalog éva,
Horváthné maczkó Katalin, Kocsis Ildikó és romfa ágnes
Zsuzsanna tanítja.

A délutáni napközis csoportvezetők: Balázsné Győri mária,
Begidsán melinda, Kustra éva.
A nagyok művészeti csoportját Szivák-Tóth Viktor, a kisebbekét: Begidsán melinda és Szásziné Győri éva vezeti.
A képzőművészeti tagozaton megkezdett fejlesztést a
kevés jelentkező miatt szakköri formában fogjuk folytatni.
Idei szakköreink: Kuthi Józsefné ECdl, Sima István furulya, Gigorné Pórlaki Judit képzőművészet, Szalai Zoltán kézilabda, foci; Volterné Jamrik éva furfangos matematika, Nagy
Tiborné Bólyai felkészítés, Horváthné maczkó Katalin angol,
Gyalog éva Szitakötő szakkört tart.
Sajnos előfordult lopás is az iskolában. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy az eltűnt tárgyak megkerültek.
A rendőrségen a feljelentést az elkövetők ellen megtettük.

Szásziné Győri éva

Volt bábos délután a napköziseinknek: 54 tanuló nézte tátott szájjal begidsán
Melinda előadásában Móra Ferenc didergő király című írásának bábos feldolgozását.

A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük a Szent Mihály-napot. Volt
futóverseny, íjászat és szellemi „akadályverseny” is a gyerekeknek. A futóverseny legjobbjai az ikladi futóversenyen képviselik iskolánkat.

Volt drogprevenciós előadás a rendőrkapitányság szervezésében a 7-8. osztályos tanulóknak. bolbás Norbert vezetésével felhívták a tanulók és a megjelent szülők figyelmét a tudatmódosító
szerek káros hatásaira; valamint arra,
hogy ha az igazolatlan hiányzások száma eléri az 50 órát, elveszik a családoktól a családi pótlékot. Az előadást tóth
Gábor polgármester úr is megtisztelte.
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IGlIcE NaPKÖzIottHoNos óVoda HírEI

elkészülT A bAgi óvodA és konyhA kompleTT villámvéd

„A cél: az óvodát minél előbb fel kell újítani”

szeptember 18-án reggel az óvoda vezetőjével, Kovács
Istvánnéval, valamint a kivitelezést végző deli-Vill Kft.-től
deli Gáborral megtartottuk a végső, közös átadás-átvételi
bejárást a több hónapos munka befejezéseként.

Miért is kellett ez az egész?
A 2007-es év során a polgármesteri hivatal kérésére, Tóth
lászló villanyszerelő mester elkészítette az összes önkormányzati fenntartású intézményünk elektromos- és villámvédelmi rendszerének felmérését, és igen terjedelmes
dokumentációkban rögzítette a feltárt (nem kevés) hiányosságot. 2010 őszén tűzvédelmi ellenőrzést tartott intézményeinkben a gödöllői tűzoltóságból alakult katasztrófavédelem,
és a felmérés során számos kifogást, hibát, hiányt találtak.
Sajnos tény, hogy a 2007-es felmérés óta semmi nem történt
az elektromos- és villámvédelmi rendszerek felújítása kapcsán. A hatóság által megadott határidőre (2011 február) az
apróbb problémák döntő többségét kiküszöbölte az önkormányzat (pl. a kultúrházunkban a bejárati ajtókat takaró
függönyök széleit más színű anyaggal kellett beszegni, kijáratot jelző biztonsági lámpákat kellett felszereltetni, illetve
mindenhova kikerültek a menekülési utakat jelző rajzok is).
Az igen nagy – összesen 16 millió forint körülire becsült – összköltségű elektromos hibák megszüntetése kapcsán a képviselő-testület úgy döntött, hogy kérelmezzük a
Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél az egy éves
halasztást. Ezt meg is kaptuk.
A képviselő-testület szintén döntött arról, hogy a számtalan feladatból a legfontosabb és legelső az óvoda ilyen
irányú felújítása legyen. Annak idején ugyanis, amikor a
konyha blokkot építették, valahogy elfelejtették a villamos
rend szert is fel újí ta ni. Az óvo dá ba ér ke ző 4-es ve ze ték
6-osként folytatódott a konyha felé, az nem volt leválasztva
az intézményről, és a szükséges amper mennyiséget sem
biztosították.
Az óvodában dolgozók elmondása szerint az ottani elosztó dobozok rendszerint égett szagot árasztottak. mivel legfontosabb a gyermekek biztonsága, senki nem mert megkockáztatni egy esetleges elektromos hiba miatti tűzesetet
ott, ezért egyértelmű volt a cél: az óvodát minél előbb fel
kell újítani.

„Az óvodábAn dolgozók elmondásA
szerinT Az oTTAni eloszTó dobozok
rendszerinT égeTT szAgoT
árAszToTTAk. mivel legfonTosAbb
A gyermekek bizTonságA, senki
nem merT megkockázTATni egy
eseTleges elekTromos hibA miATTi
TűzeseTeT oTT, ezérT egyérTelmű
volT A cél: Az óvodáT minél
elŐbb fel kell újíTAni.”
A pályáztatás
A testületi határozat megszületése után, az idei költségvetés
tervezése során külön pénzösszeget különítettünk el a feladatra. Ezek után megkerestem féltucat villanyszereléssel
foglalkozó kivitelezőt, hogy adjanak árajánlatot az óvodai
munkákra. A kivitelezők kiválasztásának szempontjai a
következők voltak:
w mindenképp környékbeli;
w szerepeljen az akkreditált villanyszerelők névsorában;
w lehetőleg nagyobb cég legyen, mert ez a munka egy magányos szerelőnek túl nagy falat lett volna
Volt olyan kivitelező, aki kapacitás hiányában lemondta a felkérést, volt olyan is, aki egyszerűen nem válaszolt. Végül is
a projectet a legkedvezőbb ajánlattal a deli-Vill Kft. nyerte
el, akik amúgy is már sok helyen bizonyították, hogy meg
tudnak birkózni akár egy ilyen nagy volumenű feladattal is.

A munkák
A tényleges munkák – az előkészítés után – idén nyáron az
óvodai szünet kezdetével meg is indultak. Nem volt kevés a
feladat: összesen 6 km új vezetéket húztak be a falakba, ki-
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elmi- és elekTromos rendszerének felújíTásA
cseréltek egy nagy csomó elavult (hiányos) rossz konnektort, villanykapcsolót; felszereltek vagy tucatnyi új lámpatestet; és a régi hosszabbítók helyett is minden iroda új, több
dugaljas konnektort kapott. mindezek mellett megtörtént a
konyha részleg teljes elektromos leválasztása, 50 Amper
lett átvíve erre a célra, és az óvoda pedig 3×25 A-t igényelt
az émáSZ-tól. A konyha részleg elektromos megtáplálása is
egy teljesen új pontról történik immár, lecserélték az összes
régi villanyórát (egy új, közös, túlfeszültség-védelemmel ellátott villanyórát szereltek fel), kialakították az egész épület
érintésvédelmi- és biztonsági rendszerét. mindezeken túl a
komplett villámvédelmi rendszert is felújították, új villámhárító gerincvezeték kihúzásával, és 7 földelő leállással.

KEdVES BAGI lAKoSoK!
mindenkit örömmel tölt el a szép, tiszta környezet,
élvezzük a friss levegőt. Ezért viszont sokat kell
tennünk. Arra biztatnánk kicsiket és nagyokat, hogy
gyűjtsük együtt, szelektíven hulladékainkat.
lehetőséget biztosítunk folyamatosan a többrétegű karton dobozok (tejes, gyümölcsleves, kimosva összenyomva) gyűjtésére az óvodánkban is.
Kérjük, legyen a jövő példaképe, hogy több generáció
is élvezze a szép kék égboltot és csillogó napsütést.
Köszönjük segítségét és várjuk a közös gyűjtést.
legyen a partnerünk.
óvoda nevelőtestülete

És a többi intézmény?
Előkészítés alatt áll egy igen nagy volumenű project, aminek
keretében az összes közintézményünket geotermikus fűtéssel látnánk el. Ennek kapcsán megtörténne az intézmények
hőszigetelése, nyílászáró-cseréje, valamint elektromos felújítása is. Sajnos ehhez a projecthez a pályázatot még nem
írták ki, de ígéret van rá, így egyenlőre csak az előkészítő
munkák folynak. Ha sikerül a pályázaton nyernünk, akkor a
többi intézménynek is megtörténhet az elektromos- és villámvédelmi felújítása. Amennyiben nem, akkor tovább kell
egyezkednünk a Gödöllői Katasztrófavédelemmel, és szép
lassan, ahogy anyagi kereteink is engedik, meg kell csinál-Bmtatnunk a többit is.

Hívogató
„Megérett a szőlő nedűt adó leve,
Eljött hát a szüret vígságos ideje.
Tele lesz a hordó, pince
Örül ám az öreg Vince”

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!

óvoda dolgozói
és a gyerekek

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."

A márIáKAT KÖSZÖNTÖTTéK
szeptember 8-án a Piros bagért Egyesület megtartotta a már hagyományossá vált mária-napi ünnepségét a művelődési házban.
A két házigazda Antal Istvánné és Baczoniné Felszeghy Katalin üdvözölte a megjelent vendégeket, és egy szép áldással köszöntötték fel névnapjukon a máriákat.
Isten adjon neked:
minden viharért egy szivárványt!
minden könnyedért egy mosolyt!
minden gondoskodásodért egy ígéretet,
és áldást minden megpróbáltatásod során!
minden problémádra küldjön az Isten
egy hűséges barátot,
akivel megoszthatod azt!
minden sóhajtásodra egy édes dallamot,
és választ minden imádra! ámen.

Ezután Karácsondi mihály plébános úr
beszélt máriáról, a Szűzanyáról, az ő
értékeiről, életünkben betöltött szerepéről. Imájában kérte a Szűzanya további
segítségét mindannyiunk számára, és
biztatott mindenkit, hogy töretlenül
higgyünk Isten végtelen szeretetében.
Ezután Tóth Gábor polgármester úr is
köszöntötte a jelenlévőket, különös tekintettel a máriákat.

„Üdvöz légy kegyes Anya” kezdetű
gyönyörű imával kezdődött a műsor,
melyben a mária név jelentését is megismertették a műsorközlők az egyházatyák értelmezése alapján. Aranyszájú
Szent Jánosnak a Boldogságos Szűzanyához írt imájával záródott az Istenanyáról szóló, őt köszöntő első része a
műsornak.
A továbbiakban a jelenlévők megismerhették a máriabesnyői kegyhely keletkezésének történetét. 1750-es években Gróf Grassalkovich Antal, a vidék
ura a loretoi kápolna pontos mását építette fel Besnyőn, azt bővítették a mai is
álló templommá. majd Basa Panka gyönyörű éneke következett máriáról, a
Szűzanyáról, utána pedig a Szinkron
Nyugdíjas Egyesület vegyeskórusa mária-énekeket adott elő. Bálint Piroska
elmondta a Szűzanyáról írt versét, majd
Fenyvesi lászlóné a szeretetről mondott versével zárult a műsor.
A vendégek ezután elfogyaszthatták
az egyesület által készített finom ételt.
Köszönjük a tuti ostyának, tóth
jánosnak a támogatását és az egyesület tagjainak a vendéglátást.

(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

Baczoniné Felszeghy Katalin

oklevél kiváló eredményről
szeptemberben tartotta a láng művelődési Központban a Nyugdíjasklubok
és Idősek „életet az éveknek” országos szövetsége a Népdal és Nótakedvelők IV. országos találkozóját.
Ezen a nívós találkozón Tóth Sándorné
Juliska néni és Gergelyné Basa Panka
éneklésükkel kiváló eredményről szóló
oklevelet vehetett át a rendezőségtől,
míg B. nagy Sándor az eredményes köz-

reműködéséért vehetett át oklevelet.
Szívből gratulálunk mindhármuknak.
*
Szeptember 29-én az egyesület vegyeskórusát Kerepes település hívta meg
szüreti felvonulásukra és mulatságukra.
Vendégként az egyesület volt az egyetlen
kültag az eseményen, és műsorukkal
nagy sikert aratott.
-BFK-

tóth Sándorné
juliska néni

Gergelyné basa
Panka
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magyarország – nagy idők árvája
EmléKEzzÜNK 1956-ra
„… lényeges dolgokat emberek között soha
nem a szavak, mindig csak a magatartás és a
cselekedetek intéznek el.”
Ez a gondolat szolgáljon mottóul idén az
ünneplőknek. márai Sándor szavai ezek, aki
végigélte azt a forradalmat, melyről emlékezünk. Soha sem a szavak számítanak az emberek közötti kapcsolatokban, hanem a tettek, a
cselekedetek. Kiállás a másikért, segítségnyújtás embertársainknak, figyelmesség a szeretett
lény felé… mind-mind olyan cselekvés, amellyel
közvetlen környezetünkre hatást tudunk gyakorolni, s ha ez az odafigyelés a másik emberre
szélesebb körben is elterjed, akkor talán jobbá
tehetjük a mai magyarországot is.
A második világháború utolsó éveiben a
németek ellen harcoló szövetségesek – angolok, amerikaiak, oroszok – megegyeztek a háború utáni Európa felosztásáról. Nyugat-Európa angol-amerikai, Kelet-Európa, így hazánk is, a Szovjetunió befolyása alá került.
1945 áprilisában magyarországon véget
ért a háború. Az ország romokban hevert. A
magyar munkások, parasztok, értelmiségiek
óriási erővel láttak hozzá a haza újjáépítésének. Az országot szovjet csapatok szállták
meg, akik függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket.
Hazánk vezetője rákosi mátyás lett, aki
igazi zsarnok módjára vezette az országot. Aki
más véleményen volt, börtönbe, „átnevelő táborba” került vagy kivégezték. megszüntette a
többpártrendszert, csak a kommunista párt
működhetett. Az összes újságot, könyvet, filmet szigorú cenzorok vizsgálták. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A falusi emberektől elvették terményeiket, állataikat. Engedély nélkül még malacot sem lehetett vágni.
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
„… Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget …
Tányérban és pohárban,
az ott van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobában …„
Az országban nőtt a feszültség. Az értelmiségiek, a diákok Nagy Imrét, az igen népszerű
politikust támogatták. miniszterelnök is lett,

de egy év múlva leváltották, mert túlságosan
demokratikus elveket vallott, s a független,
szabad magyarország kikiáltására törekedett.
Az emberek eleinte titokban, majd egyre erősebben követelték vissza Nagy Imrét.
A Szabad Nép című újság szencáziós hírrel
jelentkezett: „A kormány mégis engedélyezte a
diákok gyülekezését a Bem-szobornál!”
A diákgyűléshez csatlakoztak a munkások
is, a tömeg egyre nőtt. A tüntetők menete a
Bem-szoborhoz, majd onnan a Parlamenthez
ment. A 100-150 ezresre növekedett tömeg a
rádió székházához vonult, melynek lefoglalása után beolvasták a 9 pontból álló követeléseket. A dózsa György úton álló hatalmas
Sztálin-szobrot ledöntötték. A rádióban
Beethoven Egmont-nyitánya volt hallható.
Nem sokkal ezután dördültek el az első lövések, majd szovjet csapatok érkeztek Budapestre, és felvették a harcot a felkelőkkel.
Több vidéki városban is tüntetések, fegyveres
összecsapások, áVH-sortüzek voltak. megjelent az Igazság, az első független napilap.
Faludy György: Ezerkilencszázötvenhat,
te csillag (részlet)

másnap, szerdán reggel: por, ágyúszó
és szenvedés; mégis, mikor átvágtam
a Hősök terén, mosolyognom kellett,
mert nem állt szobor többé a csizmában; –
csütörtök: lázrózsák mindenki arcán.
Földváry már kedd este elesett
a rókus előtt. Szemközt, az iskola
padlásán felfegyverzett gyerekek; –
péntek: még több vér, tankok a ligetnél.
Az ütegek torkolattüzeit
nézem éjjel és borzongok: a szörnyű
szépség most nálunk is megszületik; –
hat nap: a kénezett arcú halottak
apró csokorral mellükön, a járdán
(Köztársaság tér) röplapok, szorongás,
szemem előtt kis, tétova szivárvány; –
ölelkezés az írószövetségben:
csomagolnak és indulnak haza;
feltépett sínek, utcák és fölöttünk
a szabadság liliom-illata; –
ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi
következik, boldogság, hogy megértem; –
1956 november 1-jén csütörtökön délelőtt az
ország miniszterelnöke, Nagy Imre, magához
kéreti a szovjet nagykövetet és közli vele: magyarország szabad, független, semleges ország, s megállapodnak abban, hogy a szovjet
csapatok kivonulnak az ország területéről.

lánctalpakon, egyenruhában jött a HAlál értetek. Szerelem, munka, remény, jó és rossz
már tőletek elvétetett. de már emléketektől
is veszik el a becsületet. / élők és holtak: fosztogatónak Titeket gyaláz, aki / Ezt a szomorú
országot utolsó kincseitől akarja megfosztani.
/ Hát jöjjön a lánctalpas Hatalom! Szívünket
fossza ki! / ágyúszó, könnyűzene búcsúztatja
az elesetteket, nem sírás. mi lesz velünk? már
csak a sírban a szabadulás? Nincs felelet.
Csak a vér van, csak a gyász.
Nagy Imre, az ország miniszterelnöke, maléter Pál, a honvédelmi miniszter nem tudhatták, hogy árulás készül a háttérben. A Szovjetúnió ellenkormányt hozott létre Kádár János
vezetésével, aki november 4-én visszahívta a
szovjet csapatokat az országba, s a fegyveres
harc folytatódik. Nagy Imrét és a hozzá hű minisztereket letartóztatják, börtönbe vetik, majd
1958-ban koholt vádak alapján kivégzik. Az
iszonyú megtorlás elől sokan a nyitott határon
keresztül külföldre menekültek.
Albert Camus, a híres francia író így írt
1956-ról, rólunk magyarokról.
„… A legázolt, bilincsbe vert magyarország többet tett a szabadságért és igazságért,
mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz
esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi
leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek
kellet elhullnia – s ez a vérfolyam most már
alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában, csak úgy
maradhatunk hívek magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar
harcosok életüket adták, és soha, sehol – még
közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.
…Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi
áldozatra.…
… Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál
erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet – bontakozik az élet és meggyőzés ereje,
az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma,
melyet kultúrának nevezünk, s amely a szabad
alkotás és szabad munka terméke. …”
Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves
a sír
a sír
NIncs sehol

a test
a test
NIncs sehol
a csont
a csont
NIncs sehol
a gyilkosok
a gyilkosok
se I T T
se o TT

egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI!
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SzolGáltAtó

Házunk védelme = nyugalmunk védelme 2.
3. elektroNIkAI VÉdeleM:
Az elektronikai védelem a mechanikai
védelem és a személyi őrzés fontos kiegészítője, de kerülhet önállóan is alkalmazásra.
míg a hívatlan látogató szorgosan
keresi záraink kinyitásának lehetőségeit,
fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be akar hatolni
otthonunkba.
Egyik lehetőségként felszerelhetünk
helyi riasztású hang- és fényjelző készülékeket, melyekre hívjuk fel a szomszédban lakók figyelmét.
másik megoldás az ún. távriasztás,
távfelügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a pillanattól kezdve, hogy a betörő „dolgozni” kezd, otthonunktól távolabb, egy erre szakosodott központ, észleli az eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, „elfogókat” küld a helyszínre.

4. CIVIl SzerVezŐdÉSek:
Szomszédok egymásért
Mozgalom
A SZEm olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.
A mozgalom lényege, hogy az egymás
szomszédságában lakók az átlagosnál
sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre. Felelősséget éreznek saját és

mások személye, tárgyi értékei iránt.
A mozgalom biztonságot nyújt az
egyénnek, a családnak akkor is, ha
bármennyi időre elhagyja otthonát.
Nagyobb biztonságot nyújt az otthonlévőknek is, elsősorban a környezet
ré szére adott riasztással. Egy adott
közösségi területen kialakított jelzőriasztó rendszer szükség esetén történő
működtetése az azonnali segítségnyújtást biztosítja.
SZEm előnyei:
w csökkenti a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülményeket,
w a kialakított kölcsönös együttműködés, a folyamatos párbeszéd segíti
kialakítani a közösségi szellemet,
így mindenki hozzájárulhat a saját
és mások tulajdonának védelméhez,
w a mozgalomban részt vevők az általuk észlelt gyanús személyekről és
tevékenységekről tájékoztatják azokat az „aktivistákat”, együttműködő
embereket, akik a rendőrséggel,
polgárőrökkel stb., közvetlenül tartják a kapcsolatot,
w általános segítségnyújtás ad.
A szerveződési forma lehet informális (nem hoz létre önálló jogi személyiséggel bíró egyesületet), vagy formális
(egyesület létrehozása, mely törvényileg
szabályozott).

orVosoK

5. MI A teeNdŐ bAj eSetÉN?
a). Betörés észlelésekor:
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait
észleli, ne menjen be a lakásba! Ennek
két oka is van:
w A betörő még mindig a lakásban lehet és nem kizárt, hogy menekülése
érdekében Önnel szemben fizikai
erőszakot fog alkalmazni.
w Ha nem megy be a lakásba, akkor a
betörő által hátrahagyott nyomokat
nem változtatja meg, így megkönnyíti a rendőrség szakembereinek munkáját.
b) értesítse a rendőrséget (A lehető legrövidebb időn belül!)
w Ha mód van rá a szomszédokkal
együtt, tartsa szemmel lakását, hogy
az esetlegesen ott tartózkodó betörő
ne tudjon észrevétlenül távozni!
w Ha a rendőrség kiérkezése előtt a betörő mégis megpróbálna elmenekülni, lehetőség szerint akadályozzák
meg azt!
w Ha ez nem megoldható vagy nem jár
sikerrel, alaposan figyeljék meg az
illető személyt és ruházatát, az általa használt jármű ismertetőjegyeit,
menekülési útvonalát.

baGI PolGÁrŐrséG: 06-30/62-10-210,
06-30/51-56-945
aszódI rENdŐrŐrs: 28/400-012
ÁllatI ÜGyEK

HÁzIorVosoK rENdElésI IdEjE
I. számú rendelő: Hősök tere 1.
dr. balatoni Gyöngyi.
tel.: +36/28-504-215.

II. számú rendelő: dózsa Gy. u. 53.
dr. cséke Ibolya
tel.: +36/28-408-031

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

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.

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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A BAGI TC ‘96 ErEdméNyEI
ValKó – baG 2–4 (1–1)
Valkó, 150 néző. Vezette: Kéri Z. /3; 7/ (Kis r., Kiss T. Z.)
ValKó KsK: Pető T. 5 – Tóth Gy. 6, Nagy E. 6, Sárközi m. 6–2=4,
Tóth r. 5 – Pál á. 6, Hosszú P. 7, lakatos S. 6, Szira A. 6 (Csenteri
Cs. 6,51. p.) – lakatos J. 6 (Batta A. 0, 63. p.), mága A.5. (Horváth
Z. 0, 75. p.). Edző: Schmidt lászló.
baGI tc ’96: Endrődi P. 6 – Nyári G. 8, Hajdú S. 8, Szánási I. 7,
Balogh J. 7 (Boda J. 0, 90. p.)– Budai K. 7, Hegedűs Cs. 7, Tóth l.
8 (Száraz r. 0, 85. p.), Kolompár l. 7 – Pálinkás G. 9, maros Sz. 8
(Pávics d. 0, 78. p.). Edző: Hajdú Sándor.
Gól: Tóth Gy., mága A., ill. Pálinkás G. (2), Hajdú S., maros Sz.
sÁrGa laP: Sárközi m., ill. Tóth l. KIállíTVA: Sárközi m. az 52.
percben (a második sárga lap után).
scHmIdt lÁszló: A kiállításig pariban voltunk a vendégekkel,
azonban a piros lap döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét...
Hajdú sÁNdor: Nagyon kulturált ellenféllel szemben egy
nehéz meccset sikerült megnyernünk. Gratulálok a csapatomnak
a győzelemhez és a valkóiak játékához!
baG – PÜsPÖKHatVaN 2–3 (2–3)
bag, 200 néző. Vezette: richter m. /8; 7/ (Kovács G., Czele T.)
baGI tc ’96: Endrődi P. 6 – Nyári G. 5, Hajdú S. 6, Szénási I. 5
(Száraz r. 5, 53. p.), Balogh J. 6 – Budai K. 5 (Pávics d. 0, 68. p.),
Hegedűs Cs. 6 (Boda J. 0, 83. p.), Tóth l. 4 (Nagy P. 6, a szünetben),
Kolompár l. 5 – Pálinkás G. 6, maros Sz. 7. Edző: Hajdú Sándor.
PÜsPÖKHatVaNI sE: Fűrész B. 6 – ocztos T. 6, molnár G. 6,
Bóta G. 6, Halász P. 6 – ocztos m.6, Bóta Z. 7 (Kékesi K. 0, 89. p.),
Somogyi Z. 6,Vizler V. 6 – Nemesi T. 7, Vizler Z. 7. Edző: Vizler János.
Gól: maros Sz. (2), ill. Bóta Z., Nemesi T., Vizler Z. sÁrGa
laP: Budai K., Hegedűs Cs., ill. ocztos T.
Hajdú sÁNdor: Egy megnyert meccset ajándékoztunk oda
az ellenfélnek. A Püspökhatvan gyenge teljesítményét csak miénk
múlta alul. El vagyok keseredve a produkció és a hozzáállás miatt.
A következő meccsekre ezen változtatni kell, különben sok vereségünk lesz még...
VízlEr VIKtor, a Püspökhatvan játékosa: Szívvel, lélekkel
küzdve egy történelmi meccsen győztük le a hazaiakat, eddig
ugyanis még soha nem játszottunk a bagiakkal. A csapathoz tartozó minden személynek gratulálok!
GalGaHéVíz – baG 0–4 (0–1)
Galgahévíz, 130 néző. Vezette: Csupi G. /5; 8/(mány S., di matteo m.)
GalGaHéVízI sK: Kiss r. 6 – muzsik B. 6, Kuti l. 7, Gergely 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 (mészáros m. 0, 63. p.). Játékos-edző: Bratkovics Attila.
baGI tc ’96: Endrődi P. 8 – Nyári G. 8 (Katona K. 0, 75. p.),
Szénási I. 8, Hajdú S. 7 (Száraz r. 0,80. p.), Kolompár l. 8 – Nagy
P. 9, Pálinkás G. 9 (Tóth l. 7, 60. p.), maros Sz. 8 (Boda J. 0, 70. p.),
Budai K. 7 – Pávics d. 7 (Boda B. 0, 80. p.), Sármány V. 8. Edző:
Hajdú Sándor. Gól: Pálinkás G. (2), Nagy P. (2). sÁrGa laP: muzsik B., Kele á., Gergely r., Kuti l., ill. Budai K.
bratKoVIcs attIla: Gratulálok a Bagnak, sokkal jobban játszottak, mint mi!
Hajdú sÁNdor: Könnyűnek ígérkező meccset hoztunk úgy,
ahogy vártuk. Gratulálok a csapatomnak a fegyelmezett játékhoz, és
remélem, hogy a jövőben ez útmutatás lesz, miszerint így kell nyerni!
2. FordUló: GÖdÖllŐI Eac-szIE – baG 3–4 (0–2)
Gödöllő, 100 néző. Vezette: Kóródi l. /7; 7/ (Berendi T. Cs., ill. Boros Z.)
GÖdÖllŐI Eac-szIE: máthé T. 6 – Grezsa F.4, Zechner P. 4,
Czizmeg Zs. 4, Barkóczi á. 4 –rákos B. 5, Szántó á. 5 (Teréki m. 3,
31. p.), BirszkiB. 0 (Simon J. 5, 19. p.), Angyal Z. 5 (menyhárt P.0,
75. p.; Koleszár T. 0, 79. p.) – Szabó Gy. 4, Sztriskó I. 5 (Busai B. 0,
69. p.). Edző: Nagy Béla.
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baGI tc ’96: Endrődi P. 7 – Nyári G. 7, Balogh J. 7, Szénási I. 7,
Kolompár l. 6 – Nagy P. 7, Tóth l. 7 (Száraz r. 0, 89. p.), Budai K. 6
(Hajdú S. 0, 79.p.), Sármány V. 7 (Pávics d. 0, 76. p.) – maros Sz.8,
Hegedűs Cs. 7 (Nagy B. 7, 56. p.). Játékos-edző: Hajdú Sándor.
Gól: Angyal Z. (2), rákos B., ill. Hegedűs Cs.,Tóth l., Hajdú S.,
Csizmeg Zs. (öngól). sÁrGa laP: Csizmeg Zs., Barkóczi á., rákos
B., ill. Tóth l., Pávics
d. NaGy béla: Nagyon álmosan kezdtünk, amelyet ki is használt az ellenfél. A második félidőben ugyan ki tudunk egyenlíteni,
de egy játékos két óriási hibája miatt mégis kikaptunk.
Hajdú sÁNdor: Gratulálok a csapatomnak, mert olyan helyzetből tudtunk felállni, amelyről énsem gondoltam volna, hogy sikerül. Egy biztosnak tűnő győzelmet tettünk nagyon nehézzé
magunknak.
baG – csomÁd 0–0
bag, 250 néző. Vezette: Tusa Z. /8; 7/ (mohácsiI., Szabados B.)
baGI tc ’96: Endrődi P. 8 – Nyári G. 8, Balogh J. 7, Szénási I. 7,
Kolompár l. 7 – Nagy P. 8, Tóth l. 7 (Boda J. 0, 78. p.), Budai K. 7
(Hajdú S. 0, 62.p.), Hegedűs Cs. 7 (Sármány V. 8, a szünetben) –
maros Sz. 8 (Pávics d. 0, 65. p.), Pálinkás G. 8. Edző: Hajdú Sándor.
csomÁd KsK: Schön d. 8 – Tóth m. 5 (NagyII l. 0, 65. p.), Zalaegerszegi r. 5 (madarász l. 0,65. p.), Zalaegerszegi T. 5 (Nagy P. 5,
a szünetben), Kákonyi S. 4 (madarász á. 5, a szünetben) – Kalderás
d. 5, Nagy I l. 8, lehoczki l. 4, Sintár m. 5 – oklesinszki Zs. 5, Sütő
Z. 4 (Nagy K. 0, 65.p.). Szakmai tanácsadó: Urbán Flórián. sÁrGa
laP: Pálinkás G., ill. Zalaegerszegi r., Zalaegerszegi T.
Hajdú sÁNdor: Nagyon pici szerencse hiányzott ahhoz,
hogy nyerjünk. Gratulálok a csapatomnak, mert nagyon jó játékot
mutatott be és mindent megtett a győzelemért. Ha így játszunk a
következő meccseken is, biztosan meg lesz az eredménye.
UrbÁN FlórIÁN: Azt hittem, hogy a múlt heti teljesítményünket nem tudjuk alulmúlni, de tévedtem, mert sikerült. Úgy
érzem magam, mintha egy bobban ülnénk és csak lefelé haladunk. de bízom benne, hogy a bobpályának a következő héten vége lesz. Elkell ismernem, ezen a meccsen szerencsével és kapusunk kiváló teljesítményével tudtunk pontot rabolni a jól játszó
A Sportszelet c. lap nyomán
Bag otthonából.

a tabElla ÁllÁsa oKtóbEr 3-ÁN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CSAPAt

M Gy d V lG kG Gk P

Erdőkertesi SE
Vác-deákvár SE
Aszód FC
bagi tc ’96
Iklad KFC
Kistarcsai VSC
Csomád KSK
Vácrátóti KSE
Valkó KSK
Püspökhatvan SE
Nagymaros FC
Fortuna-Kismaros
Gödöllői EAC-SZIE
Vácduka KSK
Galgahévíz SK
Kerepesi SBE

7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7

5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0

1
0
2
2
2
3
3
1
1
0
0
2
1
1
1
0

1
2
0
1
1
1
1
3
3
4
4
3
3
5
6
7

30
12
25
25
21
17
12
13
18
15
10
13
14
14
5
4

10
4
7
12
11
13
8
10
25
18
17
13
17
27
25
31

20
8
18
13
10
4
4
3
7
3
7
0
3
13
20
27

16
15
14
14
14
12
12
10
10
9
9
8
7
4
1
0

m: mérkőzés, Gy: Győzelem, d: döntetlen, V: Vereség, lG: lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

minden kedden
és pénteken:
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WADO-RYU KARATE OKTATÁS
A GALGAMENTI WADO-RYU KARATE KLUB
FELVÉTELT HIRDET KEzDő GYERMEKEK
ÉS FELNőTTEK RÉSzÉRE
tradícionális japán harcművészet
önfegyelem, kitartás, technika, hatékony önvédelem
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
í
í
í

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
FoGadóórÁK
tótH GÁbor
orszÁGGyűlésI KéPVIsElŐ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelőtt.
Bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

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

helyreIGAzítáS
A Bagi Hírlap ezévi 9. számának 16. oldalán az amúgy – sajnos – sok esetben
igaz hírt egy példának nem igazán jó képpel illusztráltuk. A temetőgondnok
tájékoztatása szerint a képen látható jobb oldali (régi) sír már évtizedek óta
tulajdonos nélküli, a sírmegváltást régóta nem fizetik. A mellette lévő sírhely
tulajdonosa, az eredetileg két személyes (jobb oldali) sír felét megvásárolta, és
ezután építette meg az új síremléket.

