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A tArtAlOMból

Akolitus avatás
Dr.�Beer�Miklós�váci�megyéspüspök
akolitussá�avatta�Katona�Pált,�
aki�a�bagi�egyházközségben�folytatja
szolgálatát.� / 2. oldal

Idősek világnapja
Október�1-jét�az�ENSZ�nyilvánította
az�idősek�világnapjává.�Ebből�az
alkalomból�Pest�megye�nyugdíjasai
Vácon�találkoztak.� / 3. oldal

Szüreti bálok 
Óvodánkban,�iskolánkban�is�
megtartották�a�falusi�élet�hagyomá�-
nyos�ünnepét,�a�szüreti�bált�sok
vidámsággal,�tánccal.�������/ 4-5. oldal

Október 17-én az Aszód Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
dísz ter mé ben meg tör tént a Pest Me gyei Kor mány hi va tal, és
az Aszó di Já rás hoz csat la ko zó te le pü lé sek pol gár mes te rei
kö zöt ti meg ál la po dás alá írá sa.

A�já�rá�sok�ki�ala�kí�tá�sá�ról�szó�ló�2012.�évi�XCIII.�tör�vény,�va�la�mint
a� já�rá�si� (fő�vá�ro�si,� ke�rü�le�ti)� hi�va�ta�lok�ról� szó�ló� 218/2012.
(VIII.31.)�kor�mány�ren�de�let�alap�ján,�a�kép�vi�se�lő-tes�tü�let�fel�ha�-
tal�ma�zá�sa�alap�ján�Tóth�Gá�bor pol�gár�mes�ter�úr�is�alá�ír�ta�dr.
Tarnai�Ri�chárd�kor�mány�meg�bí�zott�úr�ral�a�meg�ál�la�po�dást.�E
sze�rint�a�jö�vő�év�(2013.)�ja�nu�ár�1-jétől�meg�kez�dő�dik�az�Aszó�di
Já�rás� „pró�ba�üze�me”,� és� ez�zel� pár�hu�za�mo�san� fel�ál�lí�tás�ra
ke�rül�az�aszó�di�kor�mány�ab�lak�is.�Az�egy�éves�üze�me�lés�so�rán

maj�dan� le�vo�nan�dó� kö�vet�kez�te�té�sek,� eset�le�ges� ja�ví�tá�sok,
ap�róbb�át�ala�kí�tá�sok�után�a�2014-es�év�től�in�dul�el�a�vég�le�ges,
tel�jes� ka�pa�ci�tás�sal� üze�me�lő� já�rá�si� hi�va�tal,� aho�vá� a� la�ko�sok
szin�te�min�den�pa�na�szuk�kal� for�dul�hat�nak,� és�nem�kell�majd
ügye�ik�kel� szám�ta�lan� kor�mány�hi�va�tal�ban� ki�lin�csel�ni�ük.� Dr.
Tarnai�Ri�chárd�úr�ki�emel�te�még�a�rög�höz�kö�tött�ség�meg�szün�-
te�té�sét� is� a� já�rá�si� rend�szer�rel:� az�az�mód� lesz� rá� a� jö�vő�ben,
hogy�az�Aszó�don�be�adott�kér�vény�re�ka�pott�vá�laszt,�mond�juk
egy� sop�ro�ni� nya�ra�lás� so�rán,� az� ügy�fél� Sop�ron�ban,� az� ot�ta�ni
kor�mány�ab�lak�nál� kap�ja� kéz�hez.� A� já�rá�si� rend�szer� cél�ja:� az
ügyek� in�té�zé�sé�nek�egy�sze�rű�sí�té�se,�gyor�sí�tá�sa�és�az�ügye�ket
in�téz�ni�kí�vá�nó�la�ko�sok�elé�ge�dett�sé�gé�nek�nö�ve�lé�se.

Be�ne�dek�Mik�lós

Já�rá�si�meg�ál�la�po�dás�alá�írá�sa��
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Az�Aszó�di�Kis�tér�ség�Ön�kor�mány�za�ta�i�nak�Több�cé�lú�Tár�su�lá�sa
Ta�ná�csa��– mint�min�den�év�ok�tó�be�ré�ben�– most�is�a�tár�sult
ön�kor�mány�zat�ok� kö�zös� fel�adat-el�lá�tá�sá�nak� kö�vet�ke�ző� év�re
vo�nat�ko�zó�fel�tét�ele�it,�le�he�tő�sé�ge�it�tár�gyal�ta

2013-ban� a� köz�igaz�ga�tá�si� és� ön�kor�mány�za�ti� – ezen
be�lül�a�köz�szol�gál�ta�tá�si�– rend�szer�át�ala�kí�tá�sa,�az�eh�hez
tar�to�zó� új� jog�sza�bály�ok� alap�ve�tő�en� vál�toz�tat�ják� meg� a
tár�su�lá�sok�mű�kö�dé�sét.�

A� tár�su�lá�sok�mű�kö�dé�sét�a� to�váb�bi�ak�ban�a�Ma�gyar�or�-
szág�he�lyi� ön�kor�mány�za�ta�i�ról� szó�ló� tör�vény� tár�su�lá�sok�ra
vo�nat�ko�zó�fe�je�ze�te�ha�tá�roz�za�meg,�így�a�több�cé�lú�tár�su�lás
Tár�su�lá�si�meg�ál�la�po�dá�sát�is�2013.�jú�ni�us�30-ig�kell�fe�lül�-
vizs�gál�ni,�meg�fe�lel�tet�ve� a�mű�kö�dé�si� sza�bá�lyo�kat� a�meg�-
vál�to�zott�jog�sza�bá�lyi�elő�írá�sok�nak.

A�Tár�su�lá�si�Ta�nács�tag�jai�úgy�vé�lik,�egyes�ön�kor�mány�za�ti
fel�ada�tok�kö�ré�ben�a�kö�zös�fel�adat-el�lá�tás�to�vább�ra�is�előnyt
je�lent�het�az�ön�kor�mány�zat�ok�nak:

– az�egyes�fel�ada�tok�hoz�kap�cso�ló�dó�szak�mai�fel�té�te�lek
biz�to�sí�tá�sa� több� te�le�pü�lés� szá�má�ra� fi�nan�szí�roz�ha�tat�lan,� a
Tár�su�lá�son�ke�resz�tül�ezek�a�fel�té�te�lek�meg�te�remt�he�tők,�így
a�szol�gál�ta�tá�sok�hoz�va�ló�hoz�zá�ju�tás�le�he�tő�sé�ge�ja�vul�hat.

– a�kö�zös�fel�adat�el�lá�tás�pénz�ügyi�fi�nan�szí�ro�zá�sa�ked�ve�-
zőbb�le�het,�mi�vel�a�Tár�su�lás,�mint�kö�zös�meg�ren�de�lő,�egyes
erő�for�rás�ok� igény�be�vé�te�lé�ért� ked�ve�zőbb� árat� tud� el�ér�ni,
mint�ha�min�den�ki�kü�lön�vá�sá�rol�ja�meg�a�szol�gál�ta�tá�so�kat.

A� kö�zös� fel�adat-el�lá�tás� ed�di�gi� po�zi�tív� ta�pasz�ta�la�ta�i�ra
épít�ve�ér�de�mes�te�hát�meg�ke�res�ni�a�tár�su�lá�sos�fel�adat�el�lá�-
tás� le�het�sé�ges�elő�nye�it�és�a� te�le�pü�lé�sek� igé�nyei�sze�rint�a
meg�lé�vő�tár�su�lást�a�Tár�su�lá�si�meg�ál�la�po�dás�mó�do�sí�tá�sá�val
át�ala�kí�ta�ni.�

A� tár�sult�ön�kor�mány�zat�ok�kép�vi�se�lő-tes�tü�le�te�i�nek�kell
meg�ha�tá�roz�ni�uk,�mely� fel�ada�tu�kat�kí�ván�ják�– szak�mai�és/
vagy�pénz�ügyi�meg�fon�to�lá�sok�alap�ján�– a�jö�vő�ben�tár�su�lás
ke�re�te�in� be�lül� el�lát�ni.� Ugyan�csak� a� szak�mai� fel�té�te�lek
együt�tes�biz�to�sí�tá�sá�nak�könnyebb�sé�ge,�a�mun�ka�szer�ve�zés
egy�sze�rű�sí�té�se,� va�la�mint� a� pénz�ügyi� ra�ci�o�na�li�tás�mo�ti�vál�-
hat�ja�azt,�hogy�egy�jo�gi�sze�mé�lyi�sé�gű�tár�su�lás�több�szol�gál�-
ta�tást�is�nyújt�son�a�la�kos�ság�nak,�az�ön�kor�mány�zat�ok�nak.

A� több�cé�lú� tár�su�lás� jo�gi� sze�mé�lyi�sé�gű� tár�su�lás,� te�hát
meg�fe�lel�a�tár�su�lá�sok�ra�vo�nat�ko�zó�tör�vé�nyi�elő�írá�sok�nak,�így
ér�de�mes�vé�gig�gon�dol�ni�a�nem�jo�gi�sze�mé�lyi�sé�gű�tár�su�lá�sok
ál�tal�el�lá�tott�fel�ada�tok�in�teg�rá�lá�sát.�Min�den�bi�zonnyal�a�já�rá�si
szint�le�het�a�tár�su�lás�ra�ci�o�ná�lis�föld�raj�zi�ke�re�te,�így�ér�de�mes
Galgamácsa�és�Vácegres�ön�kor�mány�za�ta�it�is�be�von�ni�a�kö�zös
gon�dol�ko�dás�ba,� fel�mér�ve� az� ál�ta�luk� igé�nyelt� szol�gál�ta�tá�sok
kö�rét.�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 okTóber 24-i ülé sé rŐl

Dr. beer Mik lós vá ci me gyés püs pök ün ne pé lyes szent mi se
ke re té ben lek to ro kat és akolitusokat ava tott a vá ci szé kes -
egy ház ban 2012. szep tem ber 29-én, Szent Mi hály nak, az
egy ház me gye vé dő szent jé nek ün ne pén. 

Idén�30�akolitust�és�23�lek�tort�ava�tott�föl�a�me�gyés�püs�pök;�ez�zel
lét�szá�muk�a�Vá�ci�Egy�ház�me�gyé�ben�meg�ha�lad�ja�a�170�főt.� Idén
elő�ször�te�le�pü�lé�sünk�két�szü�lött�jét�is�akolitussá�avat�ta�a�püs�pök
atya:� Fé�nyi� Ist�ván Vá�cott,�Ka to na Pál (képünkön)� pe�dig� a� bagi
egy�ház�köz�ség�ben�foly�tat�jáka�a�kö�zös�sé�gért�vég�zett�szol�gá�la�tát.�

Az�akolitus�(a�gör.�akolutheó,�'kí�sér,�szol�gál'�szó�ból)�há�rom
fel�adat�el�lá�tá�sá�ra�kap�meg�bí�zást:�kö�zös�ség�épí�tés�re,�ige�li�tur�-
gia� ve�ze�té�sé�re,� ál�doz�ta�tás�ra.� Az� er�re� a� fel�adat�ra� ki�ne�ve�zett
akolitus�szol�gá�la�tát�a�me�gyés�püs�pök,�va�la�mint�a�me�gyés�püs�-
pök�ál�tal�meg�bí�zott�pap� fel�ügye�le�te�alatt� vég�zi.�Konk�rét� fel�-
ada�ta�it� a� kö�zös�ség� igé�nyei� sze�rint,� a� plé�bá�nos� út�mu�ta�tá�sa
alap�ján� vég�zi.� Fel�ava�tá�su�kat� kétéves� kép�zés� elő�zi� meg.� A
meg�bí�za�tás�éven�te�ke�rül�meg�hosszab�bí�tás�ra.�Az�egy�ház�me�-
gyé�ben�a�kép�zés�2005�no�vem�be�ré�ben�kez�dő�dött,�az�idén�a�ha�-
to�dik�év�fo�lyam�vég�zett.��������������������www.vaciegyhazmegye.hu

Akolitus�a�bagi�egy�ház�köz�ség�ben



Már ha gyo mánnyá vált, hogy min den év ok tó ber el se jén az egész
vi lá gon fel kö szön tik az idő se ket, hi szen 1991 óta ezt a na pot ne -
vez te ki az eNSZ az idő sek vi lág nap já nak.

Az�idő�sek�nap�ja�az�idős�em�be�rek�ről,�az�ő�tisz�te�le�tük�ről�szól.�Tisz�te�-
le�tünk�ma�gá�ba�fog�lal�ja�el�fo�ga�dá�su�kat,�tá�mo�ga�tá�su�kat,�sze�re�te�tü�ket
és�an�nak�ki�fe�je�zé�sét,�hogy�tár�sa�dal�munk�nak�ők�is�hasz�nos�tag�jai,�és
mind�annyi�unk�nak�nagy�szük�sé�günk�van�rá�juk.�

Sü�tő� And�rás� ezt� így� fo�gal�maz�ta� meg:� „Ön�ma�gát� be�csü�li� meg
min�den�nem�ze�dék�az�ál�tal,�hogy�tu�do�má�sul�ve�szi:�a�vi�lág�nem�ve�le
kez�dő�dött.”

A�mi�vi�lá�gunk�apá�ink,�nagy�apá�ink�éle�té�vel,�mun�kás�sá�gá�val�kez�-
dő�dött.�Ők�épí�tet�ték�szá�munk�ra�azt�a�je�lent,�amely�ben�a�mi�ge�ne�rá�ci�-
ónk�egy�újabb�nem�ze�dék�jö�vő�jét�ala�poz�hat�ja�meg.�Min�den�na�pi�mun�-
kánk�hoz�az�elő�dök�pél�dá�i�ból�me�rít�he�tünk�erőt,�hi�tet�és�bá�tor�sá�got.�

So�kan�mond�ják�az� idő�sek�kö�zül,�hogy�me�get�ték�már�ke�nye�rük
ja�vát.�Én�ezt�úgy�gon�do�lom,�hogy�elő�de�ink�meg�tet�ték,�amit�várt�tő�lük
a�csa�lád,�a�nem�zet�és�a�ha�za,�és�most�már�a�meg�ér�de�melt�pi�he�nés
éve�it� töl�tik.� Ezért� sze�re�tet�tel� gon�do�lunk� rá�juk� nem�csak� ezen� a
na�pon,�ha�nem�az�év�min�den�nap�ján,�hisz�böl�cses�sé�gük�kel,�se�gí�tő�-
kész�sé�gük�kel� ők� is�min�dig� a� ren�del�ke�zé�sünk�re� áll�nak.� Idős� ko�ruk
sok-sok�ta�pasz�ta�la�tá�val�he�lyé�re�tud�ják�ten�ni�a�dol�go�kat,�tud�ják,�hogy
mi�a�jó,�amit�to�vább�ad�hat�nak,�és�tud�ják,�mi�a�rossz,�amit�el�kell
ke�rül�ni�a�kö�vet�ke�ző�ge�ne�rá�ci�ó�nak.

Ezért� az� a� fel�ada�tunk,� hogy� le�he�tő�vé� te�gyük� szá�muk�ra� az� idős
kor�hoz�mél�tó� éle�tet,� tá�maszt� nyújt�sunk� ne�kik,� ha� rá�szo�rul�nak.
Vi�gyáz�nunk� kell� rá�juk,� se�gí�te�ni� őket,� hogy� a� hosszú� évek� ke�mény
mun�ká�ja�után�öröm�te�li�éle�tet�él�hes�se�nek,�hi�szen�szü�le�ink,�nagy�szü�-
le�ink�mo�so�lya�és�sze�re�te�te�ren�ge�teg�erőt�su�gá�roz�fe�lénk,�ki�tar�tá�suk,
gon�dos�ko�dá�suk�fel�be�csül�he�tet�len�kincs�szá�munk�ra.�

Jó�egész�sé�get,�tar�tal�mas,�bol�dog�éle�tet�kí�vá�nunk�te�hát�min�den
idős�em�ber�tár�sunk�nak!

Az� cikk� mellett� látható� gyö�nyö�rű� ver�set� Baczoniné� Felszeghy
Ka�ta�lin mond�ta� el� a� Vá�con� meg�tar�tott� idei� Idő�sek� vi�lág�nap�já�ra
ren�de�zett� ün�nep�sé�gen,� me�lyen� Pest� me�gye� összes� te�le�pü�lé�sé�nek
kül�döt�tei�vet�tek�részt.�

Az�ün�nep�ség�fő�szer�ve�ző�je�Ba�lázs�Já�nos, a�Pest�Me�gyei�Nyug�dí�jas
Klu�bok� „Éle�tet� az� évek�nek”� Egye�sü�le�té�nek� el�nök�he�lyet�te�se� volt.� A
kö�rül�be�lül� 500� meg�hí�vott� szá�má�ra� a� bagi� Szink�ron� Nyug�dí�jas
Egye�sü�let�tag�sá�ga�ké�szí�tet�te�el�az�élel�met�(2-2�zsem�lét�szalámival),
ame�lyet�Vá�con�osz�tot�tunk�ki�az�ás�vány�víz�zel�együtt.

Az�ün�ne�pé�lyen�a�meg�ha�-
tó� nyi�tó�be�szé�dek� után� igen
szín�vo�na�las�mű�sor�kö�vet�ke�-
zett,�ame�lyen�több�te�le�pü�lés
nyug�dí�jas� egye�sü�le�te� mu�-
tat�ta� be� elő�adá�sát.� A� mi
egye�sü�le�tünk� Roz�ma�ring
ve��gyes� kó�ru�sa� bagi� nép�da�-
lo�kat�adott�elő�tánc�cal,�majd
a�szín�ját�szó�ink�Az�ör�dög�cí�-
mű�né�pi�já�té�kot�is�be�mu�tat�-
ták,� mind�annyi�an� óri�á�si� si�-
kert�arat�tunk.�

Jó� volt� így� együtt� len�-
nünk�és�min�den�gon�dun�kat,
ba�jun�kat�el�fe�lej�te�nünk�ezen
a�ked�ves�ün�ne�pen!�Kö�szön�-
jük� a� szer�ve�zők�nek� és� a
véendéglátóinknak!����B.F.K.

Az�Idő�sek�vi�lág�nap�já�ról

Mi�kor�ke�zed,�lá�bad�úgy�fáj,�majd�le�sza�kad,�
A�há�tad�meg�gör�bül�az�élet�sú�lya�alatt.
Mi�kor�ba�jod�ról�tudsz�már�csak�be�szél�ni,
Azt�kér�ded�ma�gad�tól:�Ér�de�mes�még�él�ni?

Ha�zi�man�kós�tél�ben�ki�csi�szo�bád�hi�deg,
Ha�sok�is�me�rős�arc�mind�fá�sult�és�ri�deg
Ha�a�vér�nyo�má�sod�na�pon�ta�kell�mér�ni,
Megint�csak�azt�kér�ded:�Ér�de�mes�még�él�ni?

Ami�kor�nem�bírsz�el�már�egy�üres�sza�kaj�tót,
Ami�kor�na�po�kig�nem�nyit�nak�rád�aj�tót,
Mi�kor�a�hol�nap�tól�ret�teg�ve�kell�fél�ni,
Új�ra�csak�azt�kér�ded:�Ér�de�mes�még�él�ni?

Ami�kor�az�idő�ólom�lá�bon�ha�lad,
És�meg�ke�se�re�dik�a�szád�ban�a�fa�lat,
Imád�sá�god�ban�sem�tudsz�sem�mit�kér�ni,
így�só�haj�tasz:�Uram,�ér�de�mes�még�él�ni?

Ha�né�pes�csa�lád�ból�egy�szál�ma�gad�ma�radsz,
Ami�kor�nem�vetsz�és�már�nem�is�aratsz,
A�sors�tól�nem�tudsz�sem�mi�jót�re�mél�ni,
Hát�cso�da,�ha�azt�kér�ded:�Ér�de�mes�még�él�ni?

Agyon�haj�szolt�szí�ved�aka�do�zik,�s�ki�hagy,
Ami�kor�rá�döb�bensz,�hogy�már�sen�ki�se�vagy,
Szé�gyen�kez�ve�in�dulsz�né�mi�se�gélyt�kér�ni,
Ke�se�rűn�fa�kadsz�ki:�Ér�de�mes�még�él�ni?

Ó�fe�le�ba�rá�tom,�meg�ér�tem�ke�ser�ved,
Mél�tá�nyo�lom,�hogy�sok�szor�pa�nasz�ra�áll�nyel�ved,
Túl�ke�mény�fá�ból�fa�rag�ták�ke�resz�ted,
Ci�pe�led,�von�szo�lod,�min�den�ta�god�resz�ket.

Még�is�ar�ra�kér�lek,�pró�bálj�meg�re�mél�ni,
Pró�bálj�a�Sors�sal�bát�ran�szem�be�néz�ni!
Hi�szen,�lel�ked�még�nem�üres,�ki�égett,
Vedd�ész�re�bát�ran�kö�rü�löt�ted�a�szé�pet!

Vedd�ész�re�ta�vasszal,�ha�meg�jön�nek�a�gó�lyák,
Szél�ku�szál�ta�fész�kük�ho�gyan�igaz�gat�ják.
Vil�lás�far�kú�fecs�kék�hogy�hord�ják�a�sa�rat,
Ho�gyan�rak�ják�fész�kü�ket�az�ere�szed�alatt.

Ugye,�hogy�szí�ved�nem�csak�hi�deg�már�vány,
Vedd�ész�re,�mily�cso�dás�nyá�ron�a�szi�vár�vány!
Fes�lő�ró�zsa�bim�bón�hogy�csil�log�a�har�mat,
Örülj�nyár�reg�ge�lén�a�sok�ma�dár�dal�nak!

Mo�so�lyogj�meg�ér�tőn�sze�rel�me�sek�lát�tán!
Te�bé�ké�det�is�őr�zik�ka�to�na�a�vár�tán.
Te�ér�ted�is�fel�kél�Is�ten�ál�dott�nap�ja,
Ér�ted�is�mond�imát�kis�temp�lo�mod�pap�ja.

Tárd�ki�a�szí�ve�det�min�den�szép�nek,�jó�nak,
Nyújts�se�gí�tő�ke�zet�a�rá�szo�ru�ló�nak!
Ad�jál�sze�re�tet,�mit�majd�vi�szo�noz�nak,
Mert�hidd�el�az�em�be�rek�nem�is�olyan�rosszak!

Süt�ké�rezz�még�kis�sé�az�őszi�nap�sü�tés�be,
la�po�gass�csen�de�sen�az�em�lé�kek�köny�vé�be!
S�ha�majd�így�Sors�sal�meg�tud�tál�bé�kül�ni,
A�még�hát�ra�lé�vőt�könnyebb�lesz�le�él�ni.

MA�GyAR OT�TÓ

Az élet al ko nyán
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igliCe NAPKöZiOttHONOS óVODA Hírei

A már ré gi ha gyo má nyok ra vissza te kin tő HOrtuS
HuNgAriCuS Ker té sze ti és Vi rágki ál lí tás ez év ben is
meg hir det te az óvo dák ré szé re pá lyá za tát, „Ker tész
leszek”címmel. 

Úgy�ha�tá�roz�tunk,�hogy�mi�is�részt�ve�szünk�eb�ben.�Be�le�vág�-
tunk�hát,�pró�bá�ra�té�ve�kre�a�ti�vi�tá�sun�kat.�Egy�óvo�da�ma�-
xi�mum� há�rom� kis�kert�tel� pá�lyáz�ha�tott,� de� szin�te� min�den
cso�port�ki�vet�te�ré�szét�a�mun�ká�ból.�A�be�ül�te�tés�hez�a�mű�-
anyag�edényt,�a�vi�rág�föl�det�és�a�fa�hán�csot�ren�del�ke�zé�sünk�-
re�bocsátotta,�a�töb�bi�ről�ne�künk�kel�lett�gon�dos�kod�nunk.

Kö�zös� dön�tés� alap�ján� há�rom� té�mát� ha�tá�roz�tunk
meg,�mely�nek�vo�na�lán�el�in�dul�ha�tott�a�kert�ter�ve�zés�majd
a�ki�vi�te�le�zés.�Az�egyik�kert�az�őszi�szü�re�tet�idéz�te,�a�má�-
sik�ma�lom�mal,�sze�kér�rel�a�bú�za�út�ját,�a�har�ma�dik�pe�dig
ősz� ide� vagy� oda,� a� ta�vaszt� csal�ta� vissza,� ha� csak� egy
röp�ke�pil�la�nat�ra�is,�vi�rág�zó�fá�val,�fész�ke�lő�ma�da�rak�kal.�A
gye�re�kek�iz�ga�lom�mal�és�se�ré�nyen�vet�ték�ki�a�ré�szü�ket�a
nö�vé�nyek� be�ül�te�té�sén� át� a� ki�egé�szí�tők� el�ké�szí�té�sé�ig
min�den�moz�za�nat�ból.

Az�össze�sen�127�mi�ni�ker�tet,�me�lye�ket�óvo�dás�ko�rú
gye�re�kek�ál�mod�tak�meg,�a�szept.�20-tól�22-ig�meg�ren�-
de�zett�ki�ál�lí�tá�son�te�kint�het�ték�meg�az�ér�dek�lő�dők.�A�pá�-
lyá�zók� kö�zöl� 32� mi�ni� kert� tár�gyi� el�is�me�rést� is� ka�pott.
Ezek�kö�zött�sze�re�pelt�óvo�dánk�is.

A�po�zi�tív�vissza�jel�zés�öröm�mel�töl�töt�te�el�a�gyer�me�-
ke�ket�és�az�óvo�da�dol�go�zó�kat�egy�aránt.

Virágkiállítás
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AZ ArANy JáNOS áltAláNOS iSKOlA Hírei

Diákok tollából: Már�nyolcadikosok�vagyunk.�Gyorsan�elment�az
idő.�Nagyon�él�vezzük,�hogy�ez�az�év�most�rólunk�szól.

Mi� táncoltunk� a� szüretin,� és� mi� fogunk� a� farsangon� is.� A
próbákat�annyira�élveztük,�hogy�észre�sem�vettük,�hogy�elmentek�a
délutánok�vagy�a�hétvégék.�A�napok�szinte�egybefolytak.��Vészesen
közeledett�az�idő.�Ezt�akkor�éreztük�a�legjobban,�amikor�hívogat-
tunk.�Mindenhol�szeretettel�fogadtak�minket:��Víziközműnél,�a�plé�-
bá�nián,�Ka�rá�cson�di�Mihály�plébános�úrnál,�a�Mezőbag�Kft-nél,�a
polgármesteri�hivatalban�és�az�óvodában�is.�Nagyon�vártuk,�hogy
eljöjjön�a�nagy�nap.�Csak�az�utolsó�próbákon�kezdtünk�el�ide�ges�ke�d�-
ni.�Milyen�lesz�vajon�a�végeredmény?�De�kár�volt�annyira�izgulni,
mert�szerintem�jól�összehoztuk!�Együtt�sikerült�mindent�megoldani:
a�ruha�kölcsön�zéstől�a�táncig�minden�jó�volt.�A�szülők�finom�sütiket
sütöttek,� a� hetedikes� szülők� a� termet� is� szépen� feldíszítették.� A
hintózást�is�nagyon�élveztük.�A�felvonulással�sikerült�mindenkinek
örömet�szereznünk.�Még�a�Peresen�is�voltunk!�

Sajnos� nagyon� gyorsan� elmúlt� a� nap...�Mindannyian� hálásak
vagyunk�Sima�István tanár�úrnak�és�Török�Tündének,�hogy�ennyit
foglalkoztak�velünk,�és�ilyen�jó�koreográfiát�állítottak�össze.�

Furdi�Vivien,�Oravecz�Orsolya,�Hajdu�Viktória

Szüreti bálSzüreti bál
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itt van, hi szen már a má so dik őszi hó nap vé ge fe lé já runk. itt
van, hi szen az éj sza kák már egy re hű vö seb bek. itt van, hi -
szen a fák le ve lei már el kezd tek sár gul ni, le hul la ni. Ok tó ber
ele jén azon ban, ami kor az ig li ce Nap kö zi ott ho nos óvo da
cso port jai szü re tel ni in dul tak, még nem vol tak ennyi re kéz -
zel fog ha tó je lei en nek az év szak nak.

A�sok�nap�sü�tés�ről�ma�nap�ság�ta�lán�az�aszály� jut�el�ső�sor�ban
eszünk�be.�Itt�fa�lun�még�in�kább�a�sa�ját�bő�rün�kön�érez�zük�az
eső�hi�á�nyát,�an�nak�ne�ga�tív�ha�tá�sa�it.�A�bagi�ovi�sok�azon�ban�ta�-
lál�hat�tak�va�la�mi�jót�is�mind�eb�ben.�Ma�gunk�is�jól�tud�juk,�hogy
a�sok�nap�sü�tés�ér�le�li�iga�zán�édes�re�a�gyü�möl�csö�ket,�va�la�mint
azt,�hogy�nap�sü�té�ses�idő�ben�vi�dá�mab�ban�foly�nak�az�őszi�be�-
ta�ka�rí�tó�mun�ká�la�tok,�így�a�szü�ret�is.

A�ha�gyo�mány�őr�zés,�a�mun�ká�ra�ne�ve�lés,�a�fa�lu�si�élet�ér�té�-
ke�i�nek�őr�zé�se�min�dig�is�hang�sú�lyos�volt�az�óvo�da�éle�té�ben,�így
a� szü�ret� ta�nul�má�nyo�zá�sa,� be�mu�ta�tá�sa,�meg�élé�se� idén� sem
ma�rad�ha�tott�ki�a�ne�ve�lé�si�prog�ram�ból.�A�cso�port�szo�bák�őszi
dísz�ben�pom�páz�nak,�a�gyer�me�kek�szá�já�ból�szü�re�ti�da�lok,�míg
a�cso�por�tok�ban�ké�szí�tett�ide�ig�le�nes�„pré�sek�ből”�must�foly�do�-
gál,� így�a� jól�vég�zett�mun�ka�gyü�möl�cse�ként�a�gyer�me�kek�az
óvo�dá�ban� meg� is� kós�tol�hat�ták� a� sa�ját� ke�zük�kel� szü�re�telt
sző�lő�édes�le�vét.

A� szü�ret�mél�tó� le�zá�rá�sá�ra� ok�tó�ber� 13-án� dél�előtt� pe�dig
meg�ren�dez�ték�a�már-már�ha�gyo�má�nyos�sá� vá�ló� szü�re�ti�mu�-
lat�sá�got.�Ko�ra�dél�előtt�fel�csen�dült�a�vi�dám�mu�zsi�ka�az�óvo�da
ud�va�rán,� gyü�le�kez�tek� a� nép�vi�se�let�be� öl�tö�zött� óvó� né�nik� és
gye�re�kek.�Szép�szám�mal�gyűl�tünk�össze�szü�lők,�ro�ko�nok,�ér�-
dek�lő�dők,�se�gí�te�ni�szán�dé�ko�zók.�Elő�ször�az�óvó�né�nik�nép�da�-
la�it�hall�gat�hat�tuk,�majd�a�cso�por�tok�mu�tat�ták�be�rö�vid,�de�an�-
nál� ked�ve�sebb�mű�so�ra�i�kat.� lát�hat�tunk� né�pi� já�té�ko�kat,� hall�-
hat�tunk� nép�da�lo�kat,�mon�dó�ká�kat.� A�mű�sor� iga�zán� szí�nes�re
si�ke�rült,� öröm� volt� néz�ni� a� gyer�me�ke�ket!� A� vi�dám� össz�né�pi
tán�cot� és� ének�lést� élő� ci�te�ra�szó� kö�vet�te,� me�lyért� kö�-
szönetünket� fejezzük�ki�Ba�lázs�Já�nos és�Ga�lam�bos�Mi�hály
bá�csi�nak.� Ez�után,� aki� meg�éhe�zett,� ked�vé�re� vá�lo�gat�ha�tott� a
szü�lői� fel�aján�lá�sok�ból�meg�ra�kott�sü�te�mé�nyes�asz�tal� ínyenc�-
sé�gei� kö�zül,� va�la�mint� Martonosi� Ka�ti� hely�ben� sü�tött� fi�nom
lán�go�sá�ból.�Nem�ma�rad�ha�tott�el�a�vá�sá�ri�for�ga�tag�ból�a�zsák�-
ba�macs�ka,�a�kis�lány�ok�nak�ké�szült�ék�sze�rek,�a�há�zi�ké�szí�té�sű
ked�ves�tár�gyak�egy�ve�le�ge�sem.

A�szü�re�ti�mu�lat�sá�got�az�„így�szü�re�tel�tünk�ak�kor�és�most”
fo�tó�ki�ál�lí�tás�tet�te�még�fe�lejt�he�tet�le�neb�bé.

Kö�szö�net�a�szer�ve�zők�nek,�részt�ve�vők�nek,�gyer�me�kek�nek
és�fel�aján�lók�nak�egy�aránt!

-�kga�-

Itt�van�az�ősz,�itt�van�új�ra...
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HáZiOrVOSOK reNDeléSi iDeJe 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

reNDőrégi HíreK

kö rö zött sze mélyeket fog tak el
K.�A-t�2012.10.13.-án�22.50.�perckor� iga�zol�tat�ták�a�Tóth
Ár�pád�ut�cá�ban.�Az�el�len�őr�zés�so�rán�nyert�meg�ál�la�pí�tást,
hogy�a�Fő�vá�ro�si�BV.�In�té�zet�el�fo�ga�tó�pa�ran�csot�bo�csá�tott
ki,�mi�vel�K.�nem�vo�nult�be�a�bün�te�tés-vég�re�haj�tá�si�in�té�-
zet�be�a�meg�ha�tá�ro�zott�idő�pont�ban.�Az�aszó�di�rend�őr�őrs
mun�ka�tár�sai�a�kö�rö�zött�sze�mélyt�a�Fő�vá�ro�si�BV.�In�té�zet�-
be�szál�lí�tot�ták.

2012.10.14.-én�01.35.�óra�kor�Gö�döl�lőn�a�Klap�ka�György
ut�cá�ban� iga�zol�tat�ták� J.� A. gö�döl�lői� la�kost.� Az� el�len�őr�zés
so�rán�meg�ál�la�pí�tást�nyert,�hogy�ne�ve�zett�sze�mély�el�len�a
Du�na�ke�szi� Vá�ro�si� Bí�ró�ság� adott� ki� el�fo�ga�tó�pa�ran�csot,
ezért�J.�A-t��el�fog�ták.

2012.10.14.-én.� � 02.� 40.� óra�kor�Galgahévízen� a� Zrí�nyi
ut���cá�ban�iga�zol�tat�ták�R.�J. galgahévízi�la�kost,�akit�a�Fő�vá�ro�si
BV.�In�té�zet�kö�rö�zött,�mi�vel�nem�vo�nult�be�a�BV.�In�té�zet�be.�A
sze�mélyt�a�bün�te�tés-végrehajtási�in�té�zet�be�szál�lí�tot�ták.

Fatolvajok el le ni ki emelt rend őri ak ci ók
Dr.�Bozsó�Zol�tán r.�dan�dár�tá�bor�nok�Gö�döl�lő�rend�őr�ka�pi�tá�-
nya� el�ren�del�te� a� hozzájuk� tartozó� illetékességi� te�rü�le�-
teken� az� er�dőkben� meg�je�le�nő� falopások� felderítését,� a
fatolvajok�elfogását�rend�őri�ak�ci�ók�keretében.

Az�ak�ci�ók�ban�részt�vesz�nek�az�er�dé�szet,�pol�gár�őr�ség
mun�ka�tár�sai� is.�A�nagy�lét�szám�mal�vissza�vo�ná�sig�el�ren�-
delt�rend�őri�ak�ci�ók�so�rán�azok�kal�a�sze�mé�lyek�kel�szem�-
ben�kez�de�mé�nyez�nek�rend�őri�in�téz�ke�dést,�akik�il�le�gá�li�san
dézs�mál�ják�az�er�dők�te�rü�le�té�ről�az�élő�il�let�ve�ki�dőlt�fá�kat.

Az�ed�di�gi�ta�pasz�ta�la�tok�ból�meg�ál�la�pít�ha�tó,�hogy�az�el�-
kö�ve�tők� te�her�gép�ko�csik�kal,� töb�ben� szer�ve�zett� for�má�ban
je�len�nek�meg�az�erők�ben,�és�nem�kí�mél�ve�az�élő�vi�lá�got,
bru�tá�lis�mód�szer�rel�nagy�területről��– a�fá�kat�derékben�el�-
vág�va� – lop�ják� el� azo�kat.� Szám�ta�lan� eset�ben� nemcsak
“ma�gán�hasz�ná�lat�ra",�ha�nem�ér�té�ke�sí�tés�cél�já�ból�kö�ve�tik
el�a�bűn�cse�lek�ményt.

Vi gyázz, trük kös tol va jok!!!
A�Gö�döl�lői�Rend�őr�ka�pi�tány�ság�Bűn�meg�elő�zé�si�Cso�port�ja
ké�ri�a�la�kos�sá�got�–�el�ső�sor�ban�a�nyug�dí�ja�so�kat-,�hogy�fi�-
gyel�je�nek�és�kö�rül�te�kin�tő�en�jár�ja�nak�el�a�kü�lön�bö�ző�köz�-
mű�vek�től�– víz,�gáz,�elekt�ro�mos�mű�vek�– meg�je�le�nő�sze�-
mé�lyek�ese�tén.

Saj�nos� a� va�ló�di� szak�em�be�rek� mun�ká�ját� le�utá�noz�va
trük�kös� tol�va�jok� is� be�csen�get�het�nek� ott�ho�nuk�ba.� Ezért
kér�jük,�hogy�ad�dig�sen�kit�ne�en�ged�jenek�be�a�la�ká�suk�ba,
amig�meg�nem�bi�zo�nyo�so�dot�tak�arról,�hogy�az�il�le�tő�az�ál�-
ta�la�be�mon�dott�cég�al�kal�ma�zott�ja-e.�

Kér�jék�el�az�illető�mun�kál�ta�tói�iga�zol�vá�nyát,�– ha�kell�–
hív�ják�fel�a�mun�kál�ta�tót,�hogy�in�do�kolt-e�az�el�len�őr�zés�ott�-
ho�nuk�ban.�

le�he�tő�ség� sze�rint� – ha�egye�dül� tar�tóz�ko�dik� ott�hon�–
hív�ja�át�szom�széd�ját,�is�me�rő�sét.

Meny asszonyt csap tak be…
Egy� ve�res�egy�há�zi� hölgy� fel�je�len�tés� tett� is�me�ret�len� tet�tes
el�len,� aki� internetes� hir�de�tés� alap�ján� kí�nált� el�adás�ra
meny�asszo�nyi�ru�hát.�Az�üz�let� lét�re�jött,�a�sér�tett�ki�fi�ze�tett
62�000.�fo�rin�tot�az�el�adó�nak.�

Az�es�kü�vői�ru�hát�vi�szont�a�mai�na�pig�nem�kap�ta�meg.
Kér�jük�az�ál�lam�pol�gá�ro�kat,�hogy�az�ilyen�jel�le�gű�vá�sár�lá�-
sok� so�rán� min�den� eset�ben� győ�ződ�je�nek� meg� a� hir�de�tő
cég,�vagy�sze�mély�va�ló�di�sá�gá�ról.

Dr.�Bozsó�Zoltán r.�dandártábornok
rendőrségi�főtanácsos,�rendőrkapitány

Gödöllő

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, 06-70/559-48-58

hétfő:�8-12
kedd:�12-18
szerda:�8-12
csütörtök:�12-16
péntek�(páros�héten):�8-11

p

bAgi POlgárőrSég: 06-30/62-10-210, 
06-30/51-56-945

ASZóDi reNDőrőrS: 28/400-012

Dr.�Cséke�Ibolya 2012.12.17–12.21-ig.�SZAbADSágON leSZ. Addig�Dr.�Balatoni�Gyöngyi
helyettesíti.�Dr.�Cséke�Ibolya kérése�az,�hogy�a�gyorsabb�és�hatékonyabb�be�tegellátás
érdekében,� a� körzethez� tartozó� betegek� éljenek� az� előzetes� bejelentkezés
lehetőségével.�A�rendelés�utolsó�1�órája�erre�van�biztosítva.

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.�
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VáCráZót – bAg  2–3  (0–0)
Vácrátót, 100�né�ző.�Ve�zet�te: Fu�tó�T.�/6;�7/�(Al�mai�T.�G.,�lőrincz�G.)�

gól: Oláh� T.� (2),� ill.� Pá�lin�kás� G.� (2),� Haj�dú� S.�Sár gA lAP:
Zechner�P.,�Fe�hér�Cs.,�Englóner�K.,�Ovcsák�T.,�ill.�He�ge�dűs�Cs.

bA lOgH CSAbA: 2–0-s�ve�ze�tés�után�ha�zai�pá�lyán�nem�il�lik�ki�-
kap�ni.�Mind�há�rom�be�ka�pott�gól��ha�tal�mas�egyé�ni�hi�ba�után�szü�le�tett.
Min�dig�egy�kis�plusz�hi�ány�zik�a�pon�tok�meg�szer�zé�sé�hez.�Ami�még
fájóbb,�hogy�két�hét�alatt�két�em�be�rünk�is�sú�lyos�térd�sé�rü�lést�szen�-
ve�dett,�előbb�Tö�rök�Gá�bor,�most�pe�dig�Murár�Já�nos.�

Mi hi ány zik ah hoz, hogy az eh hez ha son ló meccse ket behúz-
zák? –� Iga�zá�ból� egy� ki�emel�ke�dő� pro�duk�ció� ke�vés,� in�kább� ket�tő
vagy�há�rom�kel�le�ne.�Az�át�lag�tel�je�sít�mény�ke�vés�a�győ�ze�lem�hez.�

HAJ DÚ SáNDOr: Úgy�néz�ki,�ne�künk�csak�hát�rány�ból�si�ke�rül
meccset�nyer�ni.�Gra�tu�lá�lok�a�csapatom�nak,�mert�új�ra�meg�mu�-
tat�ta,�hogy�van�ben�ne�tar�tás!�Ha�egy�szer�azt�is�be�tud�juk�bi�zo�nyí�-
ta�ni,�hogy�nem�kell�hát�rány�ból�for�dí�ta�ni,�sok�kal�könnyebb�győ�zel�-
me�ket�arat�ha�tunk.�

Ez�ál�tal�úgy�tű�nik,�sok�szor�a�tűz�zel�játszanak...–�Ál�lan�dó�an,�de
ez�nem�si�ke�rül�het�min�dig.�El�len�fe�lünk�két�szer�lőtt�ka�pu�ra,�mind�-
ket�tő�gól�lett.�A�ko�ráb�bi�ta�lál�ko�zó�in�kon�is�ugyan�ez�volt.

bAg – VáC-DeáKVár  1–0  (0–0)
bag, 200�né�ző.�Ve�zet�te: Fa�ze�kas�A.�/7;�2/�(Nagy�J.,�Ko�vács�B.)�

gól: Sár�mány�V.�SÁR�GA�lAP:�Ba�logh�J.,�Ko�lom�pár�l.,�Nagy�P.,
Bu�dai�K.,�Pá�lin�kás�G.,�Pávics�D.,�ill.�Hegy�vá�ri�D.,�Bartal�B.,�Mó�zes�A.
Ki ál lít VA: Nagy�Cs.�a�77.�perc�ben�(a�já�ték�ve�ze�tő�meg�sér�té�sé�ért).�

HAJ DÚ SáNDOr: Iz�zadt�ság�sza�gú� meccsen� tud�tunk� csak
nyer�ni,� de� ilyen� is� kell� ah�hoz,� hogy� el�higgyük,� baj�nok-esé�lyes
csa�pat� va�gyunk.�A�győ�zel�mek�mi�nő�sé�gét�nem�kell�meg�ma�gya�-
ráz�ni,�csak�hoz�ni�kell�a�há�rom�pon�tot.�

SteiDl SáNDOr: Ti�pi�kus�egy�gó�los�meccsen�a�bagiak�sze�rez�-
ték�azt�az�egyet...

fOrtuNA SC-KiASMArOS – bAg  1–1  (0–1)
Kis ma ros, 100� né�ző.� Ve�zet�te:� Péli� Á.� /7;� 4/� (dr.� Mol�nár� P.,
Osztolykán�Z.)�

gól: Kalhammer�G.,� ill.�Ko�lom�pár�l.�Sár gA lAP: Kal�ham�-
mer�G.,�Szomorjai�R.,�ill.�Nyá�ri�G.,�Ba�logh�J.,�Szénási�I.,�Pá�lin�kás
G.,�Ma�ros�Sz.,�Haj�dú�S�

SZOMOrJAi riCHárD: Jó�ira�mú�meccsen,�re�mek�el�len�fél�lel
szem�ben,�győ�ze�lem�mel�fel�érő�dön�tet�len�t�ér�tünk�el.�

HAJ DÚ SáNDOr: Ag�resszív�el�len�fél�lel�szem�ben�nem�tud�tuk
fel�ven�ni�a�har�cot,�nem�ta�lál�tuk�meg�az�egy�sze�rű�já�ték�el�len�szer�-
ét.�Ezt�is�meg�kell�ta�nul�nunk,�kü�lön�ben�so�sem�le�szünk�bajnokok.

bAg – erDőKerteS  4–1  (2–0)
bag, 200�né�ző.�Ve�zet�te:�Ne�mes�A.�/8;�6/�(Cse�hi�A.,�Bí�ró�Zs.)�

gól: Nagy�P.�(2),�Pá�lin�kás�G.�(2).�Sár gA lAP:Nyá�ri�G.,�Ma�ros
Sz.,�ill.�latyák�l.,Vercsek�Z.,�Cse�resz�nye�G.,�Hollósi�J.�

HAJ DÚ SáNDOr: Egy�sok�kal�ne�he�zebb�nek�ígér�ke�ző�mér�kő�-
zé�sen�nyer�tünk�könnyen.�Na�gyon�szé�pen�kö�szö�nöm�a�csa�pa�tom�-
nak�ezt�szép�szü�le�tés�na�pi�aján�dé�kot!�

CSiZ MA DiA bAláZS: A�múlt�he�ti�,,Görbe-show”�mi�at�ti�el�til�tot�-
ta�kat,�va�la�mint�sé�rült�je�in�ket�nem�tud�tuk�meg�fe�le�lő�en�pó�tol�ni,�il�-
let�ve�az�1.�perc�bom�ba�gól�ját�fel�dol�goz�ni.�Ez�a�ta�lá�lat�bo�rí�tot�ta�az
elő�ze�te�sen�el�kép�zelt�tak�ti�kán�kat,�nem�tud�tunk�rá�re�a�gál�ni,�ezért
az�egész��meccsen�a�ha�za�i�ak�aka�ra�ta�ér�vé�nye�sült,�és�még�ilyen�kü�-
lönb�ség�gel�is�meg�ér�de�mel�ten�nyer�tek.�Haj�dú�Sán�dor�tól�el�né�zést
ké�rek�a�meccs�alat�ti�szó�pár�baj�ért,�csa�pa�tá�nak�pe�dig�sok�si�kert�kí�-
vá�nok!�Az�egyet�len�po�zi�tí�vum�Ve�res�la�jos�be�mu�tat�ko�zá�sa� volt� a
fel�nőt�tek�kö�zött.�Sok�si�kert�kí�vá�nok�ne�ki!

A tAbellA álláSA NOVeMber 3-áN

CSAPAt M gy D V lg kg gk P
1. Vác-Deákvár�SE 11 8 0 3 22 8 14 24
2. Csomád�KSK 11 7 3 1 36 11 25 24
3. bagi tC ‘96 11 7 3 1 34 16 18 24
4. Aszód�FC 11 7 2 2 37 14 23 23
5. Kistarcsai�VSC 11 6 3 2 32 20 12 21
6. Erdőkertesi�SE 11 6 2 3 38 21 17 20
7. Valkó�KSK 11 6 1 4 32 36 4 19
8. Iklad�KFC 11 5 3 3 29 21 8 18
9. Vácrátóti�KSE 11 5 1 5 27 19 8 16
10. Püspökhatvan�SE 11 5 0 6 29 29 0 15
11. Nagymaros�FC 11 5 0 6 18 24 6 15
12. GEAC-SZIE 11 3 1 7 22 41 19 10
13. Kismaros 11 2 3 6 17 27 10 9
14. Vácduka-BetonlM 11 2 2 7 22 38 16 8
15. Galgahévíz�SK 11 1 2 8 11 37 26 5
16. Kerepesi�SBE 11 0 0 11 8 52 44 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:

A� 2007-ben� a� törzs�köny�ve�zett� kö�lyök�ku�-
tyák� te�to�vá�lás�sal� tör�té�nő� meg�je�lö�lé�sét,
fel�vál�tot�ta�a�bőr�alá�be�ül�te�tett,�transzpon-
deres�mikrochip�al�kal�ma�zá�sa,�mely�egye�-
di�meg�je�lö�lés�elekronikus�le�ol�va�só�val�biz�-
to�sít�ja�az�ál�lat�azo�no�sí�tá�sát�éle�te�vé�gé�ig.
Ez� be�vál�tot�ta� a� hoz�zá�fű�zött� re�mé�nye�ket,
így�a� lo�vak�dur�va�be�sü�té�ses� je�lö�lé�sét� is
fel�vál�tot�ta�a�mikrochipes�meg�je�lö�lés.�

Eb�ben� az� év�ben� az� Ál�lat�vé�de�lem�ről
szó�ló� 41/2010� (II.26.)� Kor�mány�ren�de�let
mó�do�sí�tá�sa 2013 ja nu ár 1-jétől kö te le -
ző vé tet te a 4 hó na pos nál idő sebb ebek
mikrochipes meg je lö lé sét. A� mikro�-
chipes�meg�je�lö�lés� elő�nye,� hogy�min�den

ku�tya� egye�di� szá�mot� kap,� mely� alap�ján
éle�te�vé�gé�ig�azo�no�sít�ha�tó.�

A� meg�je�lö�lés� fo�lya�ma�ta� vi�szony�lag
egy�sze�rű:� a� ku�tya� nya�ká�nak� bal� ol�da�lán
egy� fecs�ken�dő�vel� bőr� alá� in�jek�ci�óz�zuk� a
mikrochipet,� majd� a� le�ol�va�só�val� el�len�-
őriz�zük�a�mikrochip�je�len�lét�ét�és�azo�nos�-
sá�gát�a�mel�lé�kelt�mat�ri�cák�kal.

A�nyil�ván�tar�tás�kis�sé�bo�nyo�lul�tabb:�a
mikrochip�kód�szá�mát�tar�tal�ma�zó�mat�ri�ca
egy� pél�dá�nyát� be�ra�gaszt�juk� az� eb� ol�tá�si
iga�zol�vá�nyá�ba,�iga�zol�juk�a�be�he�lye�zés�té�-
nyét�és�ide�jét�alá�írás�sal�és�pe�csét�tel.

Ez�után� a� chip� kód�mat�ri�cá�ja� mel�lett
nyil�ván�tar�tás�ba�vesszük�az�eb�tu�laj�do�no�-

sá�nak�ne�vét,�lak�hely�ét�te�le�fon�szá�mát,�il�-
let�ve� az� eb� ada�ta�it:� faj�ta,� szü�le�té�si� idő,
név,�ivar,�szín.

A�fel�vett�ada�to�kat�elekt�ro�ni�kus�úton�a
köz�pon�ti� nyil�ván�tar�tá�si� rend�szer�be� kell
be�kül�de�ni,� ahol� bár�mi�kor� azo�no�sít�ha�tó
lesz�az�eb.

A�transzponderes�mikrochipes�meg�-
je�lö�lést�csak�ál�la�to�ro�sok�vé�gez�he�tik�ren�-
de�lőjük�ben� vagy� az� állt� tar�tá�si� he�lyén� a
tu�laj�do�nos�ké�ré�sé�re.�

A�mikrochip�ára,�be�he�lye�zé�se�és�a�köz�-
pon�ti�nyil�ván�tar�tás�ba�vé�te�le�3500�Ft/eb.

Dr.�Né�meth�Mi�hály�
ál�lat�or�vos

TÁ�JÉ�KOZ�TA�TÁS�EBEK�MIKROCHIPES�MEG�JE�lÖ�lÉ�SÉ�RŐl



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
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nap  óra hely
10 08.00-18.00 Dány
11 08.00-18.00 Isaszeg�
12 08.00-18.00 Gödöllő
13 08.00-18.00 Pécel,�Isaszeg
14 08.00-18.00 Kistarcsa�
15 08.00-18.00 Dány
16 08.00-18.00 Isaszeg
17 08.00-18.00 Kistarcsa,�Csömör
18 08.00-18.00 Isaszeg
19 08.00-18.00 Kistarcsa,�Csömör
20 08.00-18.00 Gödöllő
21 08.00-18.00 Gödöllő
22 08.00-18.00 Gödöllő
23 08.00-18.00 Kistarcsa,�Csömör
24 08.00-18.00 Gödöllő
25 08.00-18.00 Dány�
26 08.00-18.00 Gödöllő
27 08.00-18.00 Pécel,�Isaszeg
28 08.00-18.00 Isaszeg
29 08.00-18.00 Gödöllő
30 08.00-18.00 Gödöllő

trAFIPAx előrejelzéS
NOVeMber hónAPrA

A�legidősebb�bagi�la�kos�– Ka�to�na
Ist�ván – eb�ben�az�év�ben�93�éves.
1919.�szeptember�3-án�szü�le�tett
Bagon.� Születésétől� fog�va� itt
lakik.� A�MÁV-nál� dol�go�zott� egé�-
szen� nyug�dí�ja�zá�sá�ig.� Két� gyer�-
me�ke�született,�sajnos�már�csak
az� egyik� gyer�me�ke� él.� az,� aki�vel
együtt� la�kik.� �Négy�uno�ká�ja� van,
akik�már�mind� be�töl�töt�ték� a� 18.
élet�évü�ket.� A� pa�pa� fi�á�val,� an�nak
fe�le�sé�gé�vel� és� két� uno�ká�já�val� él
egy� szép,� ren�de�zett� ház�ban.
Nagyon�sze�ret�i�a� fo�cit,�régebben
sokat�fo�ci�zott,�és�a�mai�na�pig�ér�-
dek�li�a�sport.����������������Berdó�lívia

A�lEGIDŐSEBB�BAGI

A�bAgázs Közhasznú egyesület szeretettel meghívja önt
a�november 9-én lévő�konferenciájára,�melynek�címe:�

KöZöSeN A KöZöSSégért!
A�rendezvény�12:30-kor�kezdődik�a�Dózsa�Gy.�Műv.�Ház�nagytermében.�
A konferencia programja: 
12:30 –�Rajz-�és�Fotókiállítás
13:00 –�Beke�Andrea,�a�bagi�jegyzőnő�köszöntője
13:05 –�Dr.�Both�Emőke a�BAGázs�Közhasznú�Egyesület�elnökének�megnyitója
13:10 –�A�BAGázs�elmúlt�1�éve�–�Beszámolók�a�BAGázs�projektjeiről

l   Mentortovábbképzés�– Horváth�Erika�és�Jámbor�Zita
l   BagHome�Projekt�– Kanalas�Roland és�Révész�Tamás
l   Médiamentorálás�– Kerényi�Máté
l   Growing�by�doing�program�– Hegyi�Frigyes és�Bárnai�Árpád

13:30 –�Kerekasztal�beszélgetés.�Téma:�Közösség,�közös�tér,�közösségi�ház,��
közösségfejlesztés.�De�mi�a�közös?

Vendégek: Farkas�Imre�egyesületi�tag,�Kiss�Dávid a�Máltai�Szeretetszolgálat�prog�-
ramvezetője,�lakatos�István�bagi�lakos,�Kissné�Nemes�Zsuzsa a�bagi�Gyermekjóléti
Szolgálat�munkatársa,�Szásziné�Győri�Éva�a�bagi�álatlános�iskola�igazgatónője.
15:00 –�Fakultatív�BAGázs�telek�látogatás

Várjuk�Szeretettel!
BAGázs�Közhasznú�Egyesület

táJéKOZtAtJuK A tiSZtelt
lAKOSSágOt

hogy a következő két piros betűs ünnep
másnapján lesz a szemétszállítás:
2013. január 2-án (szerdán)

2012. december 27-én
(csütörtökön)






	bagilapnovnetre.pdf
	menetr_Layout 1.pdf

