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A tArtAlOMból

Akolitus avatás

Idősek világnapja

Szüreti bálok

Dr.BeerMiklósvácimegyéspüspök
akolitussáavattaKatonaPált,
akiabagiegyházközségbenfolytatja
szolgálatát.
/ 2. oldal

Október1-jétazENSZnyilvánította
azidősekvilágnapjává.Ebbőlaz
alkalombólPestmegyenyugdíjasai
/ 3. oldal
Vácontalálkoztak.

Óvodánkban,iskolánkbanis
megtartottákafalusiélethagyományosünnepét,aszüretibáltsok
vidámsággal,tánccal./ 4-5. oldal

Járásimegállapodásaláírása

Október 17-én az Aszód Város Polgármesteri Hivatalának
dísztermében megtörtént a Pest Megyei Kormányhivatal, és
az Aszódi Járáshoz csatlakozó települések polgármesterei
közötti megállapodás aláírása.
Ajárásokkialakításárólszóló2012.éviXCIII.törvény,valamint
a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.
(VIII.31.)kormányrendeletalapján,aképviselő-testületfelhatalmazásaalapján TóthGábor polgármesterúrisaláírta dr.
Tarnai Richárd kormánymegbízott úrral a megállapodást. E
szerintajövőév(2013.)január1-jétőlmegkezdődikazAszódi
Járás „próbaüzeme”, és ezzel párhuzamosan felállításra
kerülazaszódikormányablakis.Azegyévesüzemeléssorán

majdan levonandó következtetések, esetleges javítások,
apróbbátalakításokutána2014-esévtőlindulelavégleges,
teljes kapacitással üzemelő járási hivatal, ahová a lakosok
szinte minden panaszukkal fordulhatnak, és nem kell majd
ügyeikkel számtalan kormányhivatalban kilincselniük. Dr.
TarnaiRichárdúrkiemeltemégaröghözkötöttségmegszüntetését is a járási rendszerrel: azaz mód lesz rá a jövőben,
hogyazAszódonbeadottkérvényrekapottválaszt,mondjuk
egy soproni nyaralás során, az ügyfél Sopronban, az ottani
kormányablaknál kapja kézhez. A járási rendszer célja: az
ügyek intézésének egyszerűsítése, gyorsítása és az ügyeket
intéznikívánólakosokelégedettségéneknövelése.
BenedekMiklós
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A Többcélú Társulás TAnácsA okTóber 24-i ülésérŐl
AzAszódiKistérségÖnkormányzatainakTöbbcélúTársulása
Tanácsa– mintmindenévoktóberében– mostisatársult
önkormányzatok közös feladat-ellátásának következő évre
vonatkozófeltételeit,lehetőségeittárgyalta
2013-ban a közigazgatási és önkormányzati – ezen
belülaközszolgáltatási– rendszerátalakítása,azehhez
tartozó új jogszabályok alapvetően változtatják meg a
társulásokműködését.
A társulások működését a továbbiakban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény társulásokra
vonatkozófejezetehatározzameg,ígyatöbbcélútársulás
Társulásimegállapodásátis2013.június30-igkellfelülvizsgálni, megfeleltetve a működési szabályokat a megváltozottjogszabályielőírásoknak.
ATársulásiTanácstagjaiúgyvélik,egyesönkormányzati
feladatokkörébenaközösfeladat-ellátástovábbraiselőnyt
jelenthetazönkormányzatoknak:
– azegyesfeladatokhozkapcsolódószakmaifeltételek
biztosítása több település számára finanszírozhatatlan, a
Társulásonkeresztülezekafeltételekmegteremthetők,így
aszolgáltatásokhozvalóhozzájutáslehetőségejavulhat.
– aközösfeladatellátáspénzügyifinanszírozásakedvezőbblehet,mivelaTársulás,mintközösmegrendelő,egyes
erőforrások igénybevételéért kedvezőbb árat tud elérni,
minthamindenkikülönvásároljamegaszolgáltatásokat.

A közös feladat-ellátás eddigi pozitív tapasztalataira
építveérdemestehátmegkeresniatársulásosfeladatellátás lehetséges előnyeit és a települések igényei szerint a
meglévőtársulástaTársulásimegállapodásmódosításával
átalakítani.
A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek kell
meghatározniuk, mely feladatukat kívánják – szakmai és/
vagypénzügyimegfontolásokalapján– ajövőbentársulás
keretein belül ellátni. Ugyancsak a szakmai feltételek
együttesbiztosításánakkönnyebbsége,amunkaszervezés
egyszerűsítése, valamint a pénzügyi racionalitás motiválhatjaazt,hogyegyjogiszemélyiségűtársulástöbbszolgáltatástisnyújtsonalakosságnak,azönkormányzatoknak.
A többcélú társulás jogi személyiségű társulás, tehát
megfelelatársulásokravonatkozótörvényielőírásoknak,így
érdemesvégiggondolnianemjogiszemélyiségűtársulások
általellátottfeladatokintegrálását.Mindenbizonnyalajárási
szintlehetatársulásracionálisföldrajzikerete,ígyérdemes
GalgamácsaésVácegresönkormányzataitisbevonniaközös
gondolkodásba, felmérve az általuk igényelt szolgáltatások
körét.ATársulásiTanácsüléseiről,akistérségbenzajlóaktuális eseményekről és pályázati lehetőségekről bővebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapjánolvashatnak(www.aszodikisterseg.hu).
dr.KórósTímea kistérségireferens

Akolitusabagiegyházközségben

Dr. beer Miklós váci megyéspüspök ünnepélyes szentmise
keretében lektorokat és akolitusokat avatott a váci székesegyházban 2012. szeptember 29-én, Szent Mihálynak, az
egyházmegye védőszentjének ünnepén.
Idén30akolitustés23lektortavatottfölamegyéspüspök;ezzel
létszámukaVáciEgyházmegyébenmeghaladjaa170főt.Idén
előszörtelepülésünkkétszülöttjétisakolitussáavattaapüspök
atya: Fényi István Vácott, Katona Pál (képünkön) pedig a bagi
egyházközségbenfolytatjákaaközösségértvégzettszolgálatát.

Azakolitus(agör.akolutheó,'kísér,szolgál'szóból)három
feladatellátásárakapmegbízást:közösségépítésre,igeliturgia vezetésére, áldoztatásra. Az erre a feladatra kinevezett
akolitusszolgálatátamegyéspüspök,valamintamegyéspüspök által megbízott pap felügyelete alatt végzi. Konkrét feladatait a közösség igényei szerint, a plébános útmutatása
alapján végzi. Felavatásukat kétéves képzés előzi meg. A
megbízatáséventekerülmeghosszabbításra.Azegyházmegyébenaképzés2005novemberébenkezdődött,azidénahatodikévfolyamvégzett.www.vaciegyhazmegye.hu

ArAnykor

AzIdősekvilágnapjáról
Már hagyománnyá vált, hogy minden év október elsején az egész
világon felköszöntik az időseket, hiszen 1991 óta ezt a napot nevezte ki az eNSZ az idősek világnapjának.
Azidőseknapjaazidősemberekről,azőtiszteletükrőlszól.Tiszteletünkmagábafoglaljaelfogadásukat,támogatásukat,szeretetüket
ésannakkifejezését,hogytársadalmunknakőkishasznostagjai,és
mindannyiunknaknagyszükségünkvanrájuk.
Sütő András ezt így fogalmazta meg: „Önmagát becsüli meg
mindennemzedékazáltal,hogytudomásulveszi:avilágnemvele
kezdődött.”
Amivilágunkapáink,nagyapáinkéletével,munkásságávalkezdődött.Őképítettékszámunkraaztajelent,amelybenamigenerációnkegyújabbnemzedékjövőjétalapozhatjameg.Mindennapimunkánkhozazelődökpéldáibólmeríthetünkerőt,hitetésbátorságot.
Sokanmondjákazidősekközül,hogymegettékmárkenyerük
javát.Éneztúgygondolom,hogyelődeinkmegtették,amitvárttőlük
acsalád,anemzetésahaza,ésmostmáramegérdemeltpihenés
éveit töltik. Ezért szeretettel gondolunk rájuk nemcsak ezen a
napon,hanemazévmindennapján,hiszbölcsességükkel,segítőkészségükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk
sok-soktapasztalatávalhelyéretudjáktenniadolgokat,tudják,hogy
miajó,amittovábbadhatnak,éstudják,miarossz,amitelkell
kerülniakövetkezőgenerációnak.
Ezért az a feladatunk, hogy lehetővé tegyük számukra az idős
korhoz méltó életet, támaszt nyújtsunk nekik, ha rászorulnak.
Vigyáznunk kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény
munkájautánörömteliéletetélhessenek,hiszenszüleink,nagyszüleinkmosolyaésszereteterengetegerőtsugározfelénk,kitartásuk,
gondoskodásukfelbecsülhetetlenkincsszámunkra.
Jóegészséget,tartalmas,boldogéletetkívánunktehátminden
idősembertársunknak!
Az cikk mellett látható gyönyörű verset Baczoniné Felszeghy
Katalin mondta el a Vácon megtartott idei Idősek világnapjára
rendezett ünnepségen, melyen Pest megye összes településének
küldötteivettekrészt.
AzünnepségfőszervezőjeBalázsJános, aPestMegyeiNyugdíjas
Klubok „Életet az éveknek” Egyesületének elnökhelyettese volt. A
körülbelül 500 meghívott számára a bagi Szinkron Nyugdíjas
Egyesülettagságakészítetteelazélelmet(2-2zsemlétszalámival),
amelyetVáconosztottunkkiazásványvízzelegyütt.
Azünnepélyenamegható nyitóbeszédek után igen
színvonalasműsorkövetkezett,amelyentöbbtelepülés
nyugdíjas egyesülete mutatta be előadását. A mi
egyesületünk Rozmaring
vegyes kórusa bagi népdalokatadottelőtánccal,majd
aszínjátszóinkAzördögcíműnépijátékotisbemutatták, mindannyian óriási sikertarattunk.
Jó volt így együtt lennünkésmindengondunkat,
bajunkatelfelejtenünkezen
akedvesünnepen!Köszönjük a szervezőknek és a
véendéglátóinknak!B.F.K.

BAGIHíRlAP3

MAGyAR OTTÓ

Az élet alkonyán
Mikorkezed,lábadúgyfáj,majdleszakad,
Ahátadmeggörbülazéletsúlyaalatt.
Mikorbajodróltudszmárcsakbeszélni,
Aztkérdedmagadtól:Érdemesmégélni?
Hazimankóstélbenkicsiszobádhideg,
Hasokismerősarcmindfásultésrideg
Haavérnyomásodnapontakellmérni,
Megintcsakaztkérded:Érdemesmégélni?
Amikornembírszelmáregyüresszakajtót,
Amikornapokignemnyitnakrádajtót,
Mikoraholnaptólrettegvekellfélni,
Újracsakaztkérded:Érdemesmégélni?
Amikorazidőólomlábonhalad,
Ésmegkeseredikaszádbanafalat,
Imádságodbansemtudszsemmitkérni,
ígysóhajtasz:Uram,érdemesmégélni?
Hanépescsaládbólegyszálmagadmaradsz,
Amikornemvetszésmárnemisaratsz,
Asorstólnemtudszsemmijótremélni,
Hátcsoda,haaztkérded:Érdemesmégélni?
Agyonhajszoltszívedakadozik,skihagy,
Amikorrádöbbensz,hogymársenkisevagy,
Szégyenkezveindulsznémisegélytkérni,
Keserűnfakadszki:Érdemesmégélni?
Ófelebarátom,megértemkeserved,
Méltányolom,hogysokszorpanaszraállnyelved,
Túlkeményfábólfaragtákkereszted,
Cipeled,vonszolod,mindentagodreszket.
Mégisarrakérlek,próbáljmegremélni,
PróbáljaSorssalbátranszembenézni!
Hiszen,lelkedmégnemüres,kiégett,
Veddészrebátrankörülöttedaszépet!
Veddészretavasszal,hamegjönnekagólyák,
Szélkuszáltafészkükhogyanigazgatják.
Villásfarkúfecskékhogyhordjákasarat,
Hogyanrakjákfészküketazereszedalatt.
Ugye,hogyszívednemcsakhidegmárvány,
Veddészre,milycsodásnyáronaszivárvány!
Feslőrózsabimbónhogycsillogaharmat,
Örüljnyárreggelénasokmadárdalnak!
Mosolyogjmegértőnszerelmesekláttán!
Tebékédetisőrzikkatonaavártán.
TeértedisfelkélIstenáldottnapja,
Értedismondimátkistemplomodpapja.
Tárdkiaszívedetmindenszépnek,jónak,
Nyújtssegítőkezetarászorulónak!
Adjálszeretet,mitmajdviszonoznak,
Merthiddelazembereknemisolyanrosszak!
Sütkérezzmégkisséazőszinapsütésbe,
lapogasscsendesenazemlékekkönyvébe!
ShamajdígySorssalmegtudtálbékülni,
Améghátralévőtkönnyebbleszleélni.

Illusztráció: Bócsi krisztián
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Virágkiállítás
A már régi hagyományokra visszatekintő HOrtuS
HuNgAriCuS Kertészeti és Virágkiállítás ez évben is
meghirdette az óvodák részére pályázatát, „Kertész
leszek”címmel.

Szüreti bál

Diákok tollából: Már nyolcadikosok vagyunk. Gyorsan elment az
idő.Nagyonélvezzük,hogyezazévmostrólunkszól.
Mi táncoltunk a szüretin, és mi fogunk a farsangon is. A
próbákatannyiraélveztük,hogyészresemvettük,hogyelmenteka
délutánokvagyahétvégék.Anapokszinteegybefolytak.Vészesen
közeledettazidő.Eztakkoréreztükalegjobban,amikorhívogattunk.Mindenholszeretettelfogadtakminket:Víziközműnél,aplébánián, Karácsondi Mihály plébános úrnál, a Mezőbag Kft-nél, a
polgármesterihivatalbanésazóvodábanis.Nagyonvártuk,hogy
eljöjjönanagynap.Csakazutolsópróbákonkezdtünkelidegeskedni.Milyenleszvajonavégeredmény?Dekárvoltannyiraizgulni,
mertszerintemjólösszehoztuk!Együttsikerültmindentmegoldani:
aruhakölcsönzéstőlatáncigmindenjóvolt.Aszülőkfinomsütiket
sütöttek, a hetedikes szülők a termet is szépen feldíszítették. A
hintózástisnagyonélveztük.Afelvonulássalsikerültmindenkinek
örömetszereznünk.MégaPeresenisvoltunk!
Sajnos nagyon gyorsan elmúlt a nap... Mindannyian hálásak
vagyunk SimaIstván tanárúrnakés TörökTündének,hogyennyit
foglalkoztakvelünk,ésilyenjókoreográfiátállítottakössze.
FurdiVivien,OraveczOrsolya,HajduViktória

Úgyhatároztunk,hogymiisrésztveszünkebben.Belevágtunkhát,próbáratévekreativitásunkat.Egyóvodamaximum három kiskerttel pályázhatott, de szinte minden
csoportkivetterészétamunkából.Abeültetéshezaműanyagedényt,avirágföldetésafaháncsotrendelkezésünkrebocsátotta,atöbbirőlnekünkkellettgondoskodnunk.
Közös döntés alapján három témát határoztunk
meg,melynekvonalánelindulhatottakerttervezésmajd
akivitelezés.Azegyikkertazősziszüretetidézte,amásikmalommal,szekérrelabúzaútját,aharmadikpedig
ősz ide vagy oda, a tavaszt csalta vissza, ha csak egy
röpkepillanatrais,virágzófával,fészkelőmadarakkal.A
gyerekekizgalommalésserényenvettékkiarészüketa
növények beültetésén át a kiegészítők elkészítéséig
mindenmozzanatból.
Azösszesen127minikertet,melyeketóvodáskorú
gyerekekálmodtakmeg,aszept.20-tól22-igmegrendezettkiállításontekinthettékmegazérdeklődők.Apályázók közöl 32 mini kert tárgyi elismerést is kapott.
Ezekközöttszerepeltóvodánkis.
Apozitívvisszajelzésörömmeltöltötteelagyermekeketésazóvodadolgozókategyaránt.

Fotó: ovi-archívum
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Ittvanazősz,ittvanújra...
itt van, hiszen már a második őszi hónap vége felé járunk. itt
van, hiszen az éjszakák már egyre hűvösebbek. itt van, hiszen a fák levelei már elkezdtek sárgulni, lehullani. Október
elején azonban, amikor az iglice Napközi otthonos óvoda
csoportjai szüretelni indultak, még nem voltak ennyire kézzel fogható jelei ennek az évszaknak.
A sok napsütésről manapság talán az aszály jut elsősorban
eszünkbe.Ittfalunméginkábbasajátbőrünkönérezzükaz
esőhiányát,annaknegatívhatásait.Abagiovisokazonbantalálhattakvalamijótismindebben.Magunkisjóltudjuk,hogy
asoknapsütésérleliigazánédesreagyümölcsöket,valamint
azt,hogynapsütésesidőbenvidámabbanfolynakazőszibetakarítómunkálatok,ígyaszüretis.
Ahagyományőrzés,amunkáranevelés,afalusiéletértékeinekőrzésemindigishangsúlyosvoltazóvodaéletében,így
a szüret tanulmányozása, bemutatása, megélése idén sem
maradhatottkianevelésiprogramból.Acsoportszobákőszi
díszbenpompáznak,agyermekekszájábólszüretidalok,míg
acsoportokbankészítettideiglenes„présekből”mustfolydogál,ígyajólvégzettmunkagyümölcsekéntagyermekekaz
óvodában meg is kóstolhatták a saját kezükkel szüretelt
szőlőédeslevét.

A szüret méltó lezárására október 13-án délelőtt pedig
megrendezték a már-már hagyományossá váló szüreti mulatságot.Koradélelőttfelcsendültavidámmuzsikaazóvoda
udvarán, gyülekeztek a népviseletbe öltözött óvó nénik és
gyerekek.Szépszámmalgyűltünkösszeszülők,rokonok,érdeklődők,segíteniszándékozók.Előszörazóvónéniknépdalaithallgathattuk,majdacsoportokmutattákberövid,deannál kedvesebb műsoraikat. láthattunk népi játékokat, hallhattunk népdalokat, mondókákat. A műsor igazán színesre
sikerült, öröm volt nézni a gyermekeket! A vidám össznépi
táncot és éneklést élő citeraszó követte, melyért köszönetünket fejezzük ki Balázs János és Galambos Mihály
bácsinak. Ezután, aki megéhezett, kedvére válogathatott a
szülői felajánlásokból megrakott süteményes asztal ínyencségei közül, valamint Martonosi Kati helyben sütött finom
lángosából.Nemmaradhatottelavásáriforgatagbólazsákbamacska,akislányoknakkészültékszerek,aházikészítésű
kedvestárgyakegyvelegesem.
Aszüretimulatságotaz„ígyszüreteltünkakkorésmost”
fotókiállítástettemégfelejthetetlenebbé.
Köszönetaszervezőknek,résztvevőknek,gyermekeknek
ésfelajánlóknakegyaránt!
-kga-
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SzolgáltAtó

reNDőrégi HíreK

körözött személyeket fogtak el

Vigyázz, trükkös tolvajok!!!

K.A-t2012.10.13.-án22.50.perckorigazoltattákaTóth
Árpádutcában.Azellenőrzéssoránnyertmegállapítást,
hogyaFővárosiBV.Intézetelfogatóparancsotbocsátott
ki,mivelK.nemvonultbeabüntetés-végrehajtásiintézetbeameghatározottidőpontban.Azaszódirendőrőrs
munkatársaiakörözöttszemélytaFővárosiBV.Intézetbeszállították.
2012.10.14.-én01.35.órakorGödöllőnaKlapkaGyörgy
utcában igazoltatták J. A. gödöllői lakost. Az ellenőrzés
soránmegállapítástnyert,hogynevezettszemélyellena
Dunakeszi Városi Bíróság adott ki elfogatóparancsot,
ezértJ.A-telfogták.
2012.10.14.-én.  02. 40. órakor Galgahévízen a Zrínyi
utcábanigazoltattákR.J. galgahévízilakost,akitaFővárosi
BV.Intézetkörözött,mivelnemvonultbeaBV.Intézetbe.A
személytabüntetés-végrehajtásiintézetbeszállították.

A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportja
kérialakosságot–elsősorbananyugdíjasokat-,hogyfigyeljenekéskörültekintőenjárjanakelakülönbözőközművektől– víz,gáz,elektromosművek– megjelenőszemélyekesetén.
Sajnos a valódi szakemberek munkáját leutánozva
trükkös tolvajok is becsengethetnek otthonukba. Ezért
kérjük,hogyaddigsenkitneengedjenekbealakásukba,
amigmegnembizonyosodottakarról,hogyazilletőazáltalabemondottcégalkalmazottja-e.
Kérjékelazilletőmunkáltatóiigazolványát,– hakell–
hívjákfelamunkáltatót,hogyindokolt-eazellenőrzésotthonukban.
lehetőség szerint – ha egyedül tartózkodik otthon –
hívjaátszomszédját,ismerősét.

Menyasszonyt csaptak be…
Fatolvajok elleni kiemelt rendőri akciók
Dr.BozsóZoltán r.dandártábornokGödöllőrendőrkapitánya elrendelte a hozzájuk tartozó illetékességi területeken az erdőkben megjelenő falopások felderítését, a
fatolvajokelfogásátrendőriakciókkeretében.
Azakciókbanrésztvesznekazerdészet,polgárőrség
munkatársaiis.Anagylétszámmalvisszavonásigelrendeltrendőriakcióksoránazokkalaszemélyekkelszembenkezdeményeznekrendőriintézkedést,akikillegálisan
dézsmáljákazerdőkterületérőlazélőilletvekidőltfákat.
Azeddigitapasztalatokbólmegállapítható,hogyazelkövetők tehergépkocsikkal, többen szervezett formában
jelennekmegazerőkben,ésnemkímélveazélővilágot,
brutálismódszerrelnagyterületről– afákatderékbenelvágva – lopják el azokat. Számtalan esetben nemcsak
“magánhasználatra",hanemértékesítéscéljábólkövetik
elabűncselekményt.

Egy veresegyházi hölgy feljelentés tett ismeretlen tettes
ellen, aki internetes hirdetés alapján kínált eladásra
menyasszonyiruhát.Azüzletlétrejött,asértettkifizetett
62000.forintotazeladónak.
Azesküvőiruhátviszontamainapignemkaptameg.
Kérjükazállampolgárokat,hogyazilyenjellegűvásárlások során minden esetben győződjenek meg a hirdető
cég,vagyszemélyvalódiságáról.
Dr.BozsóZoltán r.dandártábornok
rendőrségifőtanácsos,rendőrkapitány
Gödöllő

bAgi POlgárőrSég: 06-30/62-10-210,
06-30/51-56-945
ASZóDi reNDőrőrS: 28/400-012

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, 06-70/559-48-58

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

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

Dr.CsékeIbolya 2012.12.17–12.21-ig.SZAbADSágON leSZ. AddigDr.BalatoniGyöngyi
helyettesíti.Dr.CsékeIbolya kéréseaz,hogyagyorsabbéshatékonyabbbetegellátás
érdekében, a körzethez tartozó betegek éljenek az előzetes bejelentkezés
lehetőségével.Arendelésutolsó1órájaerrevanbiztosítva.
NAPPAli, éJSZAKAi éS HétVégi ügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi
Ügyeletlátjael.Köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégénpéntek
délután14órátólhétfőreggel8óráighívható,illetvekereshetőfel.Címe: tura,
Petőfi tér 2. telefon.: 104
A fOgOrVOS reNDeléSi iDeJe
Dr. Szabó Melánia (Bag,Hősöktere1.)telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfő,kedd,csütörtök:14.00-19.00óráig,
szerda,péntek:9.00-14.00óráig.

állAti ügyeK

ügyeleteS
állAtOrVOSOK:
Dr. Szőke zsolt.
Kartal,Felszabadulásu.197.
Tel.:+3620956-6529
Dr. németh Mihály.
Aszód,Kossuthlajosu.62.
Tel.:+3630275-4718
Dr. Márton jános.
Galgamácsa,Kiskútu.3.
Tel.:+3630400-9819
ebreNDéSZ, állAtMeNtő:
Sipos józsef. 2115
Vácszentlászló,Erdőu.75.
Tel.:+3620203-2359
e-mail:
ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu
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HAJDÚ SáNDOr: Agresszívellenféllelszembennemtudtuk
felvenniaharcot,nemtaláltukmegazegyszerűjátékellenszerét.Eztismegkelltanulnunk,különbensosemleszünkbajnokok.

VáCráZót – bAg 2–3 (0–0)
Vácrátót, 100néző.Vezette: FutóT./6;7/(AlmaiT.G.,lőrinczG.)
gól: Oláh T. (2), ill. Pálinkás G. (2), Hajdú S. SárgA lAP:
ZechnerP.,FehérCs.,EnglónerK.,OvcsákT.,ill.HegedűsCs.
bAlOgH CSAbA: 2–0-svezetésutánhazaipályánnemillikkikapni.Mindhárombekapottgólhatalmasegyénihibautánszületett.
Mindigegykispluszhiányzikapontokmegszerzéséhez.Amimég
fájóbb,hogykéthétalattkétemberünkissúlyostérdsérüléstszenvedett,előbbTörökGábor,mostpedigMurárJános.
Mi hiányzik ahhoz, hogy az ehhez hasonló meccseket behúzzák? – Igazából egy kiemelkedő produkció kevés, inkább kettő
vagyháromkellene.Azátlagteljesítménykevésagyőzelemhez.
HAJDÚ SáNDOr: Úgynézki,nekünkcsakhátránybólsikerül
meccset nyerni. Gratulálok a csapatomnak, mert újra megmutatta,hogyvanbennetartás!Haegyszeraztisbetudjukbizonyítani,hogynemkellhátránybólfordítani,sokkalkönnyebbgyőzelmeketarathatunk.
Ezáltalúgytűnik,sokszoratűzzeljátszanak...–Állandóan,de
eznemsikerülhetmindig.Ellenfelünkkétszerlőttkapura,mindkettőgóllett.Akorábbitalálkozóinkonisugyanezvolt.
bAg – VáC-DeáKVár 1–0 (0–0)
bag, 200néző.Vezette: FazekasA./7;2/(NagyJ.,KovácsB.)
gól: SármányV.SÁRGAlAP:BaloghJ.,Kolompárl.,NagyP.,
BudaiK.,PálinkásG.,PávicsD.,ill.HegyváriD.,BartalB.,MózesA.
KiállítVA: NagyCs.a77.percben(ajátékvezetőmegsértéséért).
HAJDÚ SáNDOr: Izzadtságszagú meccsen tudtunk csak
nyerni, de ilyen is kell ahhoz, hogy elhiggyük, bajnok-esélyes
csapat vagyunk. A győzelmek minőségét nem kell megmagyarázni,csakhoznikellahárompontot.
SteiDl SáNDOr: Tipikusegygólosmeccsenabagiakszereztékaztazegyet...
fOrtuNA SC-KiASMArOS – bAg 1–1 (0–1)
Kismaros, 100 néző. Vezette: Péli Á. /7; 4/ (dr. Molnár P.,
OsztolykánZ.)
gól: KalhammerG.,ill.Kolompárl.SárgA lAP: KalhammerG.,SzomorjaiR.,ill.NyáriG.,BaloghJ.,SzénásiI.,Pálinkás
G.,MarosSz.,HajdúS
SZOMOrJAi riCHárD: Jóiramúmeccsen,remekellenféllel
szemben,győzelemmelfelérődöntetlentértünkel.

bAg – erDőKerteS 4–1 (2–0)
bag, 200néző.Vezette:NemesA./8;6/(CsehiA.,BíróZs.)
gól: NagyP.(2),PálinkásG.(2).SárgA lAP: NyáriG.,Maros
Sz.,ill.latyákl.,VercsekZ.,CseresznyeG.,HollósiJ.
HAJDÚ SáNDOr: Egysokkalnehezebbnekígérkezőmérkőzésennyertünkkönnyen.Nagyonszépenköszönömacsapatomnakeztszépszületésnapiajándékot!
CSiZMADiA bAláZS: Amúltheti,,Görbe-show”miattieltiltottakat,valamintsérültjeinketnemtudtukmegfelelőenpótolni,illetveaz1.percbombagóljátfeldolgozni.Ezatalálatborítottaaz
előzetesenelképzelttaktikánkat,nemtudtunkráreagálni,ezért
azegészmeccsenahazaiakakarataérvényesült,ésmégilyenkülönbséggelismegérdemeltennyertek.HajdúSándortólelnézést
kérekameccsalattiszópárbajért,csapatánakpedigsoksikertkívánok! Az egyetlen pozitívum Veres lajos bemutatkozása volt a
felnőttekközött.Soksikertkívánokneki!
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CSAPAt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

M gy D V lg kg gk P

Vác-DeákvárSE 11
CsomádKSK
11
bagi tC ‘96
11
AszódFC
11
KistarcsaiVSC
11
ErdőkertesiSE
11
ValkóKSK
11
IkladKFC
11
VácrátótiKSE
11
PüspökhatvanSE 11
NagymarosFC
11
GEAC-SZIE
11
Kismaros
11
Vácduka-BetonlM 11
GalgahévízSK
11
KerepesiSBE
11

8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
3
2
2
1
0

0 3
3 1
3 1
2 2
3 2
2 3
1 4
3 3
1 5
0 6
0 6
1 7
3 6
2 7
2 8
0 11

22
36
34
37
32
38
32
29
27
29
18
22
17
22
11
8

8
11
16
14
20
21
36
21
19
29
24
41
27
38
37
52

14
25
18
23
12
17
4
8
8
0
6
19
10
16
26
44

24
24
24
23
21
20
19
18
16
15
15
10
9
8
5
0

M: Mérkőzés,gy: Győzelem,D: Döntetlen,V: Vereség,lg: lőttgól,
Kg: Kapottgól,gK: Gólkülönbség,P: Pont

Mindenkedden
éspénteken:

TÁJÉKOZTATÁSEBEKMIKROCHIPESMEGJElÖlÉSÉRŐl
A 2007-ben a törzskönyvezett kölyökkutyák tetoválással történő megjelölését,
felváltottaabőralábeültetett,transzponderesmikrochipalkalmazása,melyegyedimegjelöléselekronikusleolvasóvalbiztosítja az állat azonosítását élete végéig.
Ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket,
így a lovak durva besütéses jelölésétis
felváltottaamikrochipesmegjelölés.
Ebben az évben az Állatvédelemről
szóló 41/2010 (II.26.) Kormányrendelet
módosítása 2013 január 1-jétől kötelezővé tette a 4 hónaposnál idősebb ebek
mikrochipes megjelölését. A mikrochipes megjelölés előnye, hogy minden

kutya egyedi számot kap, mely alapján
életevégéigazonosítható.
A megjelölés folyamata viszonylag
egyszerű: a kutya nyakának bal oldalán
egy fecskendővel bőr alá injekciózzuk a
mikrochipet, majd a leolvasóval ellenőrizzükamikrochipjelenlététésazonosságátamellékeltmatricákkal.
Anyilvántartáskissébonyolultabb:a
mikrochipkódszámáttartalmazómatrica
egy példányát beragasztjuk az eb oltási
igazolványába,igazoljukabehelyezéstényétésidejétaláírássaléspecséttel.
Ezután a chip kódmatricája mellett
nyilvántartásbavesszükazebtulajdono-

sánaknevét,lakhelyéttelefonszámát,illetve az eb adatait: fajta, születési idő,
név,ivar,szín.
Afelvettadatokatelektronikusútona
központi nyilvántartási rendszerbe kell
beküldeni, ahol bármikor azonosítható
leszazeb.
Atranszponderesmikrochipesmegjelöléstcsakállatorosokvégezhetikrendelőjükben vagy az állt tartási helyén a
tulajdonoskérésére.
Amikrochipára,behelyezéseésaközpontinyilvántartásbavétele3500Ft/eb.
Dr.NémethMihály
állatorvos
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táJéKOZtAtJuK A tiSZtelt
lAKOSSágOt
hogy a következő két piros betűs ünnep
másnapján lesz a szemétszállítás:

AlEGIDŐSEBBBAGI
Alegidősebbbagilakos– Katona
István – ebbenazévben93éves.
1919. szeptember 3-án született
Bagon. Születésétől fogva itt
lakik. A MÁV-nál dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Két gyermekeszületett,sajnosmárcsak
az egyik gyermeke él. az, akivel
együtt lakik.  Négy unokája van,
akik már mind betöltötték a 18.
életévüket. A papa fiával, annak
feleségével és két unokájával él
egy szép, rendezett házban.
Nagyonszeretiafocit,régebben
sokatfocizott,ésamainapigérdekliasport.Berdólívia

2013. január 2-án (szerdán)
2012. december 27-én
(csütörtökön)

trAFIPAx előrejelzéS
NOVeMber hónAPrA
nap óra

hely

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dány
Isaszeg
Gödöllő
Pécel,Isaszeg
Kistarcsa
Dány
Isaszeg
Kistarcsa,Csömör
Isaszeg
Kistarcsa,Csömör
Gödöllő
Gödöllő
Gödöllő
Kistarcsa,Csömör
Gödöllő
Dány
Gödöllő
Pécel,Isaszeg
Isaszeg
Gödöllő
Gödöllő

08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
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AbAgázs Közhasznú egyesület szeretettel meghívja önt
anovember 9-én lévőkonferenciájára,melynekcíme:

KöZöSeN A KöZöSSégért!
Arendezvény12:30-korkezdődikaDózsaGy.Műv.Háznagytermében.
A konferencia programja:
12:30 –Rajz-ésFotókiállítás
13:00 –BekeAndrea,abagijegyzőnőköszöntője
13:05 –Dr.BothEmőke aBAGázsKözhasznúEgyesületelnökénekmegnyitója
13:10 –ABAGázselmúlt1éve–BeszámolókaBAGázsprojektjeiről
Mentortovábbképzés– HorváthErikaésJámborZita
BagHomeProjekt– KanalasRoland ésRévészTamás
Médiamentorálás– KerényiMáté
Growingbydoingprogram– HegyiFrigyes ésBárnaiÁrpád
13:30 –Kerekasztalbeszélgetés.Téma:Közösség,közöstér,közösségiház,
közösségfejlesztés.Demiaközös?
Vendégek: FarkasImreegyesületitag,KissDávid aMáltaiSzeretetszolgálatprogramvezetője,lakatosIstvánbagilakos,KissnéNemesZsuzsa abagiGyermekjóléti
Szolgálatmunkatársa,SzászinéGyőriÉvaabagiálatlánosiskolaigazgatónője.
15:00 –FakultatívBAGázsteleklátogatás
VárjukSzeretettel!
BAGázsKözhasznúEgyesület
l

l

l

l

fOgADóóráK
tótH gábOr
OrSZággyŰléSi KéPViSelő
Telefon:06-30-9325-821
E-mail:toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
Tura,Tabánu.42.
mindenhónaputolsópéntek
16-18óráig,vagy
Bag,SzentImreu.52.
(PolgármesteriHivatal)
mindenhétcsütörtökdélelőtt.
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

