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a tartalomBól

„Munkát szeretnénk!”
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatást tartott, ahol nem a
segélyek, hanem a munkahely te rem tés
kérédése került előtérbe.

/ 3. oldal

„Az el len ség az át ko zot tan mo csá ros Galga völ gyén túl el sán col ta ma gát, gon dol ván, hogy mi majd a gyön gyö si úton
sánc ágyú i nak egye ne sen tor ká ba má szunk. Mert Görgey had tes te ily célt mu tat va nyo mult Gyön gyös re, Hortra, s
Hat vant ost rom mal be vet te, s meg is tar tot ta, s ma on nan erős rekognoszcírozásban elő re is nyo mult. Ám de míg
ezen győ zel mes moz du la tok va ló sá gos ha di ter vün ket, me lyet a tá bor nok ura kon s raj tam kí vül sen ki sem tu dott,
gyö nyö rű en masz kí roz ták, 30 000 em be rünk Jász be rény nél szé pen ál tal ment a Galgával egye sült Zagy ván, s most
hu szár elő őr se ink Ceg lé dig cir kál nak, hon nan lá tá suk ra Jellačić rög tön vissza vo nult, fő erőnk pe dig a sán cok nak
há tá ban s ol da lá ban áll, me lyek az el len ség nek esze rint már nem csak ha szon ta la nok ká, de ve szé lye sek ké is
vál tak, s me lyek ből, úgy lát szik, ki vo nu lá sát már is megkezdé. Kény sze rít het jük-e Vá cig üt kö zet re, vagy üt kö zet
nél kül nyer jük meg a vi dé ket egé szen a Du ná ig, a hol na pi nap mu tat ja meg. Igaz, se re ge ink bor zasz tó marsot
tet tek, ki vált Wysocki osz tá lya Damjanich se re gé ből, mely teg nap es te Hat van nál csa tá zott (sőt Czillich bri gád já nak
ezen osz tály ból Csány fe lől kel lő idő be ni meg je le né se ha tá roz ta el e ne ve ze tes üt kö zet győ zel mét), de azért a
se reg jó ked vű, öröm mel megyen elő re, s bí zik a győ ze lem ben.

Nagy tért nyerénk, e csa ta s kor resz pon dens ma nő ve rek ál tal He ves me gye utol só fa lu ig, a Jász ság egé szen
mi enk, Pest me gyé nek de re ká ba be lép tünk, hol nap Pest me gyé ből is jó rész mi enk.”      Jász be rény, 1849. áp ri lis 3. 

KoS Suth je len té Se az or Szá goS hon vé del mi Bi zott mány naK 
a hat va ni ütKözetről

Szeretettel várunk mindenkit 2013. március 15-én az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc emlékünnepélyére. A Program: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, 
ko szo rú zás a te me tő ben Láz ár La jos sírjá nál. Fák lyás felvo nu lás a Szent Im re úton, 
ko szo rú zás a Hő sök te rén. Ün ne pi mű sor a mű ve lő dé si ház ban.                                                

Bag Nagyközség Önkormányzata

Bag Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lő-
tes tü le te úgy ha tá ro zott, hogy a szé kely zász ló 

ki tű zé sé vel fe je zi ki a Szé kely föld mel let ti szo li da ri tást 
és az egy sé ges ma gyar ság hit val lá sát, a többi, 

zászlót kitűző ön kor mány zat ok hoz ha son ló an.

Szé�kely�zász�ló�a�pol�gármes�te�ri�
hi�va�tal�homlokzatán
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az önKormányzat hírei

A 2013 évi költségvetés főbb tételei
(ezer forintban értendők)

KiadáS öSSzeSen

Bevétel öSSzeSen

2013.�évi�költ�ség�ve�tés
A költ ség ve té si ren de let ha tá lya alá tar to zik az ön kor -
mány zat, il let ve in téz mé nyei, a pol gár mes te ri hi va tal, az
óvo da, az iskola és a mű ve lő dé si ház a könyv tár ral. Az ál -
ta lá nos is ko la már nem. Az ülé sen a kép vi se lők el mond -
ták, hogy örül nek, hogy vég re a fa lu nak ki egyen sú lyo -
zott hi ány- és adós ság men tes költ ség ve té se van. A fő szá -
mo kat táb lá za t ban kö zöl jük. A költ ség ve tést a kép vi se lők
egy han gú lag el fo gad ták.

Vál�to�zott�a�pol�gár�mes�te�ri�hi�va�tal�hi�va�ta�los�ne�ve
A tör vé nyi vál to zá sok mi att meg vál to zott a hi va tal ne ve.
Ezen túl Bagi Pol gár mes te ri Hi va tal ként sze re pel hi va ta lo -
san. Ezt a vál to zást a hi va tal ala pí tó ok ira tá ban és SZMSZ-
ben is mó do sí ta ni kel lett.

Neu�mann�ház�vé�de�lem�be�vé�te�le
A Szent Im re ut ca 16 hrsz.-ú épü le te je len leg üre sen áll és na -
gyon rossz ál la pot ban van. Az ön kor mány zat, il let ve a  Hely -
tör té ne ti Ba rá ti Tár su lat kez de mé nyez te az épü let vé de lem -
be vé te lét. A kép vi se lők 1 tar tóz ko dás mel lett tá mo gat ták az
vé de lem be vé te li el já rás meg in dí tá sát. A volt Pos ta ko csi ál lo -
más a 18. szá zad ban épült, va la mi kor itt pi hen tek meg Ka zin -
czy Fe renc és őrei 1800. au gusz tus 1-jén Kuf stein vár bör tö -
né ből Mun kács ra me net. Az épü let az ál la mo sí tá sig Neu mann
Gé za föld bir to kos tu laj do ná ban volt. Vé de lem be vé te le azt
je len ti, hogy kül ső meg je le né sén nem le het vál toz tat ni.

Új�kül�sős�tag�a�Pénz�ügyi�Bi�zott�ság�ban
A Pénz ügyi, Gaz da sá gi, Va gyon gaz dál ko dá si és Te le pü lés fej -
lesz té si Bi zott ság kül sős tag ja, Sza bó Jó zsef a kö zel múlt ban
el hunyt. Szak mai hoz zá ér té se és em be ri hoz zá ál lá sa az ön -
kor mány za ti fel ada tok hoz hi ányt hagy ma ga után. Tóth Gá -
bor pol gár mes ter úr a meg üre se dett poszt ra De li Jó zsef urat
ja va sol ta, akit a kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo ga tott.
Az ülé sen a bizottsági megbizatásához szükséges es kü jét is
le tet te. Gra tu lá lunk, és ered mé nyes mun kát kí vá nunk ne ki.

Nyol�cad�ré�szek�bér�be�adá�sa
A Nyol cad ré szek el ne ve zé sű össze sen 52,71 hek tár alap te rü -
le tű, 297,02 arany ko ro na ér té kű föld te rü let bér be adá sá ról
ha tá ro zott a kép vi se lő-tes tü let. Az éves bér le ti dí jat 1 mil lió
fo rint ban ha tá roz ták meg, a je len lé vő kép vi se lők egy han gú -
lag tá mo gat ták a bár be adá si ja vas la tot. A bér be adás fel tét elei
a kö vet ke zők: a te rü let ből az ön kor mány zat el kü lö nít 1 hek -
tárt a BaGázs Egye sü let ré szé re szo ci á lis föld prog ram juk vég -
re haj tá sá hoz, amely föld te rü let részt a bér lő nek egy év ben
egy szer meg kell szán ta nia. A bér let 6 hó na pos fel mon dá si
idő vel szün tet he tő meg, a bér le ti szer ző dés pe dig az aszó di
köz jegy ző előtt, ál ta la hi te le sít ve kell, hogy meg szü les sen. 

Sze�mét�hely�zet
An tal Istvánné kép vi se lő az ülé sen je lez te, hogy az Ősz, il let -
ve Li get ut cá nál lé vő árok tel van sze mét tel. A nem ze ti sé gi
ön kor mány zat nem fi ze ti  a sze mét szál lí tá si hoz zá já ru lást,
va la mit ten ni kell, mert egy na gyobb eső al kal má val a sze -
mét be áram lik a fa lu bel ső ré sze i be. Tóth Gá bor pol gár mes -
ter úr azt ja va sol ta, hogy azok az em be rek te gye nek ott ren -
det, akik nem „le ülik” a bün te té sü ket, ha nem  le dol goz zák. 
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Ka�na�las�Er�vin, a bagi Ro ma Nem ze ti -
sé gi ön kor mány zat ve ze tő je, 2013.
feb ru ár 21-én köz meg hall ga tást szer -
ve zett a mű ve lő dé si ház ban, hogy tá jé -
koz ta tást ad jon a 2013. évi köz mun -
ka prog ram ról, il let ve az idei év re ter -
ve zett ön kor mány za ti prog ra mok ról. 

Az ese mé nyen je len volt a ro ma Nem -
ze ti sé gi Ön kor mány zat ré szé ről Ka na -
las Er vin elnök, Ka na las Mi hály kép vi -
se lő és Vidák Ti bor kép vi se lő. 

A meg hí vot tak kö zött je len volt
Tóth Gá bor, fa lunk pol gár mes te re, Var -
ga And rás ön kor mány za ti kép vi se lő,
Beke And rea jegy ző, Ecker Nóra, a
BAGázs Egye sü let tag ja, Gódor Fe renc,
az Aszó di rend őr őrs pa rancs no ka,
Nagy Gá bor őrs pa rancs nok he lyet tes,
Mezőfi Fe renc, a Bag Pol gár őr Egye sü let
el nö ke, Berdó Lí via, a csa lád se gí tő szol -
gá lat, Kissné Ne mes Zsu zsan na pe dig a
gye rek jó lé ti szol gá lat mun ka tár sa.

El ső ként Ka na las Er vin kö szön töt te
a je len lé vő ket és a meg hí vot ta kat, majd
el mond ta, hogy a ta va lyi év ben szű kös
le he tő sé ge ik vol tak, de se gí tet ték az óvo -
dá sok ki rán du lá sát, se géd kez tek te me -
tés nél, és részt vet tek a sze mét sze dés ben.

A köz mun ka prog ram mal kap cso -
lat ban el mond ta, hogy idén a víz mű nél
és az er dé szet nél lesz le he tő ség mun kát
vál lal ni. Hoz zá tet te, hogy idén sze ret -
né k a gye re ke ket nya ral ni vin ni, sport -
na pot és ha gyo mány őr ző es tet szer vez -
ni. Hang sú lyoz ta, hogy fon tos nak tart -
ják, hogy rend sze res gyer mek prog ra -
mok szer ve zé sé vel hasz nos el fog lalt sá -

got te remt se nek a ro ma gye re kek nek,
va la mint azt, hogy a ro ma gye re kek is -
mer jék meg a ro ma nyel vet.

Tóth Gá bor pol gár mes ter úr üd vö -
zöl te a je len lé vő ket. Ész re vé te lez te,
hogy az ön kor mány za ti köz meg hall ga -
tá son ke vés ro ma la kos vett részt, ki fe -
jez te ab bé li re mé nyét, hogy ezek után
ez vál toz ni fog. Ezek után meg kö szön -
te a nem ze ti ség nek a rész vé tel ét a falu
éle té ben. Tá jé koz tat ta a je len lé vő ket,
hogy Var ga And rás, ön kor mány za ti
kép vi se lő, vál lal ta az ön kor mány zat ré -
szé ről a kap cso lat tar tást a nem ze ti sé gi
ön kor mány zat tal. 

Tóth Gá bor meg kö szön te a BaGázs
Egye sü let nek ed di gi mun káját, és kö szö -
ne tet mon dott azon ro ma la ko sok nak is,
akik tisz tes ség gel dol goz nak a fa lu ért
köz mun kás ként. A táv la ti ter vek ről is tá -
jé koz ta tást adott, esze rint a ro ma te le -
pen az ön kor mány zat ter ve zi egy-két út
fel újí tá sát, ha lesz pá lyá za ti ki írás, ak kor
min den kép pen pá lyáz ni fog az ön kor -
mány zat az utak fel újí tá sá ra.

Tóth Gá bor pol gár mes ter után
Gódor Fe renc, az Aszó di rendőőrs ve -
ze tő je vet te át a szót, aki el mond ta,
hogy az el múlt év ben a lo pá sok és ki -
sebb bűn cse lek mé nyek vol tak túl súly -
ban. Fi gyel mez tetet t ar ra, hogy a tör -
vé nyi vál to zá sok mi att a bűn cse lek -
mény gya nú sí tott ja kül te rü le ten el vi he -
tő, és ab ban az eset ben, ha olyan sze -
mély ve zet au tót, aki et től el van tilt va,
ak kor az őri zet be ve he tő.

Berdó Lí via, a csa lád se gí tő szol gá -
lat mun ka tár s,a fel hív ta a je len lé vők fi -

gyel mét, hogy ál lás ke re ső klub mű kö -
dik a fa lu ban, min den hé ten de. 9-11-ig
vár ják a mun kát ke re ső ket, akik itt
szak sze rű se gít sé get kap nak. 

Ecker Nó ra a BaGázs kép vi se lő je -
ként el mond ta, hogy két éve van nak je -
len a te le pen, men tor prog ram juk ba
sze ret nék a rét ut cát is be von ni. Az el -
múlt idő szak ban két men tortá bor volt,
he ten te szer vez nek gye rek prog ra mo -
kat, és te vé keny sé gük be fo lya ma to san
sze ret nék be von ni a ro ma fel nőt te ket.
A men to rok rend sze re sen kor re pe tál -
ják a gye re ke ket. Ja va sol ta, hogy az ál -
lás ke re ső klu bot tart sák a te le pen lé vő
kon té ner ház ban.  

Ezt kö ve tő en a je len lé vők kér dé se -
ket in téz tek a meg hí vot tak hoz, va la -
mint a nem ze ti sé gi ön kor mány zat tag -
ja i hoz. 

Ba logh Kál mán meg kér dez te, hogy
van-e le he tő ség az utak ja ví tá sá ra a rét
ut cá ban is, mely re Tóth Gá bor pol gár -
mes ter úr tól azt a vá laszt kap ta, hogy
szán dé ka van az ön kor mány zat nak
min den föld út rend be té te lé re pá lyáz ni,
és ígé re tet tett, hogy a nagy ká tyú kat
ta vasszal tört be ton nal fel töl tik. 

Gás pár Tün de mun ka le he tő ség
iránt ér dek lő dött, ki fe jez te ab bé li szán -
dé ku kat, hogy a ro ma la kos ság dol goz -
ni sze ret ne, hogy legyen kenyérre való. 

Ja kab Jó zsef meg kér dez te, hogy mi -
ért nincs ro ma a pol gár őrök kö zött,
amely re Mezőfi Fe renc azt vá la szol ta,
hogy en nek nincs aka dá lya, ha van je -
lent ke ző.

B.A.

ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat köz meg hall ga tá sa

Több kü lön bö ző la kos sá gi be je len tés, il let ve igény je lent -
ke zé se után Bag Nagy köz ség ön kor mány za ta úgy dön -
tött, hogy el ké szí ti a köz ség tel jes köz le ke dés biz ton sá gi
fel mé ré sét, fel tér ké pez ve ez zel az eset le ges ve szé lyes cso -
mó pon to kat, táb la hi á nyo kat, stb. kér jük eb ben a tisz telt
La kos ság se gít sé gét!

Kér jük, hogy amennyi ben tu do má sa van va la mi lyen ve szé -
lyes cso mó pont ról a köz ség ben, vagy Ön sze rint né hány táb -
la, for ga lom te re lő osz lop, fek vő rend őr, jár da szi get ki épí té -
sé vel bi zo nyos prob lé mák meg old ha tók len né nek, je lez ze az
aláb bi telefonszámon: +36-30-667-25-40.

Né hány ilyen ja vas lat, amik ezidáig be ér kez tek hi va ta -
lunk hoz:

w a Sző lő ut ca leg ve szé lye sebb, leg me re de kebb ré szén gya -
lo gos for ga lom ra fi gyel mez te tő táb lák ki he lye zé se, il let -
ve az ut ca eset le ges egyirányúsítása;

w a Bá nya ut ca me re dek sza ka szán fek vő rend őr épí té se
w a Szentlászlói ut ca fek vő rend őre i nek fi gyel mez te tő fes -

ték kel va ló el lá tá sa;
w a Szentlászlói ut ca há zak előt ti sza ka sza in az út el zá ró

osz lo pok kö zép re he lye zé se;
w az üz let ház mel let ti ki haj tó kö ze pé re jár da szi get épí té se,

a ki haj tó szé les sé gé nek csök ken té se;
w a Ma lom ut ca-Pa tak ut ca kö zöt ti gép jár mű for ga lom

meg szün te té se út el zá ró osz lo pok kal.
Se gít sé gü ket, ész re vé te le i ket elő re is na gyon kö szön jük!

Be ne dek Mik lós

Bag Nagy köz ség köz le ke dés biz ton sá gi fel mé ré se
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a Bagi iglice NapköziotthoNos Óvoda hírei

Óvo dánk ban, szo ká sa ink hoz hí ven,
is mét el bú csúz tat tuk a te let az idei
far san gi idő szak ban. A gye re kek
ké szü lőd ve a far san gi vi ga lom ra,
sok-sok bo hó cot, ál ar cot raj zol -
tak, fes tet tek, ra gasz tot tak, dí -
szí tet tek. se gí tet tek a jel me zek
el ké szí té sé ben ott hon és az óvo -
dá ban, a de ko rá ció el ké szí té sé -
ben is ki vet ték a ré szü ket. 

A kel lő rá han go ló dást a kü lön bö ző
ese mé nyek to vább fo koz ták, sok
em lé ke ze tes pil la na tot va rá zsol va a
gyer me kek szá má ra.

A sort a répa-retek-Mogyoró Tár su lat
kezd te. Fer ge te ges mű sort ad tak elő, gyer me kek
min den pil la na tát le kö töt ték vi dám, ze nés, tán cos elő adá -
suk kal. Né hány nap múl tá val a bagi Szink ron Nyug dí jas
Egye sü let ze ne ka ra tánc há zat tar tott óvo dánk ban. A gyer -
me kek ap ra ja-nagy ja vi dám han gu lat ban tán colt és mu la tott.
Galga menti és bagi nép da lo kat szó lal tat tak meg a hang sze -

re ken. Meg is mer ked het tek a gyer me -
kek a ci te ra, a tan gó har mo ni ka, a

nagy bő gő és a kla ri nét hang já val.
A far san gi han gu lat te tő pont já -
hoz ért a far san gi bá lun kon.
Ezen a na pon a szü lők jel mez -
ben, kö zö sen töl töt ték el az
óvo dai dél előt töt gyer me ke ik -
kel. Sok kö zös já ték, jel mez be -
mu ta tó, evés-ivás, jókedv, vi -

dám ság és tánc jel le mez te a kö zös
mu la to zást min den cso port ban.

A „far sang far kán” pe dig az 5.
nagy cso port iga zi tél ker ge tést, tél -

űzést mu ta tott be a cso por tok ban. Né pi
ru há ba öl töz ve, ki sze bá but hor doz tak kör -

be, imi tál va el éget ték a te let, a rosszat. Jó kí ván -
sá got kér tek min den ki re.

raj tunk az tán nem mú lott, mi óvo dá sok min dent el kö -
vet tünk a tél el űzé sé nek ér de ké ben. Ar ról, hogy tá vo zó tél
né ha-né ha vi cso rog va vissza for dul, és meg mu tat ja ere jét, –
mi nem te he tünk.

rAJTuNK AZTáN NEM MúLoTT 

TiszTeLT szüLők!

Az óvodai beíratás időpontja 2013. április 8–9. (hétfőn, kedd)
8–16 óráig. 

Várjuk mindazon gyermekek beíratását, akik 2014. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket.
Kérjük, hozza magával a szülő személyigazolványát, a lakcímkártyáját, a gyermek születési

anyakönyvi kivonatát, a gyermek TAJ kártyáját, telefonszámot. 
Tisztelettel: az óvoda vezetősége

ÓvodAI beíRAtkozáS
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arany já noS ál ta lá noS iS Ko la éS alapFoKú művéSzeti iSKola hírei

A je lent ke zés hez az aláb bi do ku men tu mok szük sé ge sek: 
• a gyer mek sze mély azo no sí tá sá ra al kal mas, a gyer mek

ne vé re ki ál lí tott sze mé lyi azo no sí tó. (A gyer mek sze -
mé lyi azo no sí tó ja a lak cím kár tyá ja hát ol da lán ta lál ha -
tó. Te hát nem kell sze mé lyi iga zol vány a gyer mek nek!)

Ami kell:
• a bagi lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vány,
• a szü le té si anya köny vi ki vo nat,
• az is ko lá ba lé pés hez szük sé ges fej lett ség el éré sét ta nú -

sí tó iga zo lás, ami le het:
• óvo dai szak vé le mény, 
• ne ve lé si ta nács adás ke re té ben vég zett is ko la érett sé gi

szak ér tői vé le mény, 
• sa já tos ne ve lé si igé nyű gyer me kek ese té ben a Szak ér -

tői Bi zott ság szak ér tői vé le mé nye. 

Az is ko lá ban két el ső osz tály in dí tá sát ter ve zik. Az
egyik a ha gyo má nyos for ma sze rint dél előt ti tan órák kal
ta nul majd, a má sik osz tály is ko la ott ho nos for má ban. A
ha gyo má nyos for ma mel lett össze vont (ve gyes élet ko rú)
nap kö zis cso port ban old ják meg a gyer me kek fel ügye le-
t ét, míg is ko la ott ho nos for má ban a ta nu lá si idő és a sza -
bad fog lal ko zás ará nyo san lesz, el oszt va dél előtt, dél után.
Eb ben az eset ben az önál ló fel adat meg ol dás (lec ke írás) is
együtt tör té nik a tár gyat ta ní tó ta ní tó nő vel. 

Is ko la ott hon ba el ső sor ban azo kat a gye re ke ket fog ják
fel ven ni, akik nek a szü lei dol goz nak, és a gyer mek  fel -
ügye let ét nem tud ják más hogy meg ol da ni.

Aki�nek�kér�dé�se�van,�ké�rem,�ez�ügy�ben�ke�res�se:
Szásziné�Győ�ri�Éva�igaz�ga�tó�nőt

Az áL TA Lá Nos is ko LAi Be iRAT ko zás ide Je:
2013. áp ri lis 8–9. (hét fő, kedd) 8-18 óra kö zött.

A bagi ál ta lá nos is ko la 1.a osz tá lyos
ta nu lói és csa lád tag ja ik Volterné
Jamrik�Éva ta ní tó nõ ve ze té sé vel úgy
dön töt tek vé get vet nek a té li moz gás -
sze gény élet mód nak és szom bat dél -
elõtt jü ket az is ko la tor na csar no ká ba
töl tik ak tív moz gás sal. 

Dél elõtt 10 óra kor ös  sze gyûlt a né pes
tár sa ság az osz tály és csa lád ja ik ap ra -
ja-nagy ja, kö rül be lül 60 fõ, és be me -
le gí tés sel kezd te a sportdélelõttöt.
Majd négy csa pat ra osz lot tak és sor -
ver se nye ken mér ték ös  sze ügyes sé gü -
ket. Volt sza bad já ték, kö tél hú zás és
egyéb ügyes sé gi ver seny. Apu kák lóg -
tak a gyû rûn, kötelet másztak, gu rul -
gat tak a ha tal mas tor na lab dán, fo ciz -
tak, anyu kák ko sa raz tak, bab zsá kot
gyûj töt tek pók má szás ban, ka pu ra
dob tak, szó val vi dám, ak tív, fá rasz tó,
de na gyon jó volt ez a dél elõtt. Más
osz tá lyok nak is bát ran ajánl juk ezt a
prog ra mot, re mek le he tõ ség az osz -
tály kö zös ség ös  sze ko vá cso lá sá ra.    kr.

csa lá di sport nap az iskolában
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piros Bagért egyesület 

A szink ron Nyug dí jas egye sü let 2013.
feb ru ár 10-én meg tar tot ta szo ká sos
éves köz gyű lés ét. 

Itt Bal ázs Já nos, egye sü le tünk el nö ke
be szá molt a 2012-es prog ram ja ink ról,
ver se nye ink ről és egyéb ered mé nye ink -
ről a szép szám mal meg je lent tag ság
előtt. Kö szö ne tet mon dott mind azok -
nak, akik az el múlt év ben mun ká juk kal

je len tő sen hoz zá já rul tak ah hoz, hogy
min den prog ra munk zök ke nő men te sen
bo nyo lód has son le. A pénz ügyi fe le lős
is be szá molt az egye sü let anya gi hely ze -
té ről. A kö vet ke zők ben elnökünk is -
mer tet te a 2013-as év prog ram ját, ame -
lyet az elő ző évi be szá mo ló val együtt a
tag ság egy han gú lag el fo ga dott. 

A hi va ta los prog ram után fel szol -
gál tuk tár sa ink nak a fi nom va cso rát és

a sü te mé nye ket, azu tán ze ne ka runk rá -
zen dí tett, húz ta a talp alá va lót ren dít -
he tet le nül, mi pe dig tán col tunk, mu lat -
tunk ked vünk re.

Kö szön jük mind azok nak – szer ve -
zők nek, sza ká csok nak, se gí tők nek, ze -
né sze ink nek –, hogy mun ká juk kal hoz -
zá já rul tak az est za var ta lan lebony-
olíltásához. A Tuti ostyának pedig a
finom nápolyit köszönjük.         B.F.K.

2008-ban ala kult meg a Pi ros Bagért egye sü let, mely nek
alap ve tő cél ja Bag nagy köz ség ért mun kál kod ni és se gí te ni
if jú sá gi és kul tu rá lis prog ram ját. ezt ed dig min den év ben
szem előtt tar tot tuk, és igye kez tünk ki ven ni a ré szün ket fa -
lunk éle té ből, mun ká i ból, ren dez vé nye i ből.

2012 ta va szán a Szink ron Nyug dí jas Egye sü let tag ja i val kö -
zö sen részt vet tünk a Pe tő fi-for rás és kör nye ze té nek ki ta ka -
rí tá sá ban. A for rás hoz ve ze tő ve szé lyes lép cső ket meg szün -
tet ve új lép cső ket ala kí tot tunk ki. részt vet tünk a víz el ve ze -
tő árok ki ásá sá ban és a vi rá go sí tás ban is. A kör nye ző te rü le -
tek ről össze gyűj töt tük a szét do bált sze me tet, a fa le ve le ket,
ága kat, a meg lé vő ár ko kat is ki ta ka rí tot tuk. Mun kánk osz -
tat lan si kert ara tott a for rás hoz igyek vők kö zött, akik nem
győz tek há lál kod ni.

A 2012-es év ben azt tűz tük ki cé lul, hogy a Ka pu mű vész -
há zas pár ál tal a fa lu nak fel aján lott és el ké szí tett Szent Ist ván
em lék mű ta lap za tát és el he lye zé sét egye sü le tünk vég zi el. 

Au gusz tus 20-ára, Szent Ist ván ki rály ün ne pé re állt is a
Dó zsa György Mű ve lő dé si Ház előt ti park ban a cso dá la to -
san ki dol go zott al ko tás. Az em lék mű be be to no zá sát és a
dísz kö ve zést egye sü le tünk tag jai vé gez ték a Szink ron Nyug -

dí jas Egye sü let se gít sé gé vel. A be to no zás, a kö ve zés és em -
lék táb la el ké szít te tés költ sé ge it – né mi se gít ség gel – a Pi ros
Bagért Egye sü let áll ta. Az ün nep ség le bo nyo lí tá sá ban is részt
vet tünk, és a ko ro ná zá si jel ké pek és tör té nel mi zász lók vi te -
lé ben is se géd kez tünk.

Ter mé sze te sen a fa lu nap elő ké szí té sé ben és le bo nyo lí tá -
sá ban, a fő zés ben is ak tí van részt vet tünk a Szink ron Nyug -
dí jas Egye sü let tag ja i val együtt.

Szep tem ber 8-án tar tot tuk meg a ha gyo má nyos sá vált Má -
ria-na pi ün nep sé gün ket, mely re szép szám mal meg je lent a fa lu
la kos sá ga. Karácsondi Mi hály atya és Tóth Gá bor pol gár mes ter
úr kö szön tő je után mű sor ral ked ves ked tünk a meg je len tek nek,
majd fi nom uzson nát és sü te mé nye ket szol gál tunk fel.

Idei ter ve ink kö zött sze re pel, hogy a Ka pu mű vész há zas -
pár ál tal fel aján lott 1956-os em lék hely ala po zá sát, fel ál lí tá -
sát és dísz kö ve zé sét is mé tel ten egye sü le tünk tag jai fog ják el -
ké szí te ni fa lunk szá má ra.

Idén is ak tí van részt ve szünk Bag nagy köz ség ren dez vé -
nye in, ün nep sé ge in.

Sze re tet tel vá runk egye sü le tünk be min den olyan em bert,
akik ten ni akar nak fa lunk szeb bé, job bá té te lé ben. Szí ve sen
fo gad juk öt le te i ket is.                                                 B.F.K.

be Szá mo LÓ A PI RoS bAgéRt egye SÜ Let 2012. évI te vé keNy Sé gé RőL

Tenni akarunk egy szebb faluért

A Szink ron Nyug dí jas Egye sü let éves köz gyű lés éről
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A Szü le tés he te ren dez vény ke re té ben, 
a ta va lyi év hez ha son ló an, az idei év ben is 

RAJZ�PÁ�LYÁ�ZA�TOT
hir�de�tünk.

A�té�ma:�Én édes anyám po cak já ban
Tech�ni�ka: sza ba don vá lasz tott

Kor�osz�tály: óvo dás és kis is ko lás kor
Be�kül�dé�si�cím:

Apos to lok szál lá sa (2191 Bag, Szent. And rás u. 124.)
A rajz pá lyá zat ra be ér ke ző mű ve ket ki ál lít juk. A leg szebb

raj zo kat ér té kes nye re mé nyek kel ju tal maz zuk.

Má jus ban is mét Szü le tés He te Bagon!
Bag az idei év ben is kap cso ló dik a szü le tés he te
or szá gos ren dez vény so ro zat hoz. A szü le tés he te
az év nek az a ki emelt he te, ami kor a csa lád ala pí -
tás sal kap cso la tos fon tos in for má ci ók egy egy sé -
ges ar cu lat tal ren del ke ző or szá gos ren dez vény so -
ro zat ke re té ben kon cent rál tan ér he tők el az ér -
dek lő dők szá má ra. 

A Szü le tés he te alatt a vá ran dós ság, szü lés, gyer mek -
ne ve lés so rán fel me rü lő kér dé sek re adott vá la sza i kat,
ta pasz ta la ta i kat cse ré lik ki egy más sal klasszi kus és al -
ter na tív mód sze rek hí vei, ci vil szer ve ze tek és szak mai
mű he lyek kép vi se lői, meg oszt va azo kat az ér dek lő -
dők kel is. (Bő vebb in for má ció: www.szuleteshete.hu)

A ren dez vényt az idei év ben or szá gos szin ten má -
jus 4-12 kö zött ren de zik meg az or szág szá mos vá ro -
sá ban, köz sé gé ben he lyi ci vil szer ve ze tek, ön kén te -
sek. Bagon, im má ron ne gye dik éve, is mét pár lel kes
anyu ka állt ne ki, hogy a csa lád dá vá lás kü lön bö ző ol -
da la i val (vá ran dós ság, szü lés, gyer mek ne ve lés anya gi
és egész ség ügyi von za tai, a csa lád dá vá lás lel ki ol da -
lai stb.) fog lal ko zó szak em be re ket hív jon meg a ren -
dez vény re, te ret ad jon kis ma mák nak, apu kák nak,
nagy szü lők nek, hogy a csa lád dá vá lás ki hí vá sa it, kér -
dé se it meg vi tas sa, és a szak em be rek kel foly ta tott be -
szél ge té sek so rán új in for má ci ók hoz jus son. 

Köz sé günk ben nagy hang súlyt fek te tünk a gye re -
kek be vo ná sá ra, szá muk ra kü lön bö ző já té kos, tán -
cos, és min den szem pont ból me sés prog ra mo kat
szer ve zünk a Szü le tés he te alatt. 

rész le tes prog ra mun kat a Bagi Hír lap kö vet ke ző
szá má ban ol vas hat ják. 

A rajz pá lyá zat el ső he lye zett je át ve szi dí ját (Bag, 2012), egy
rajz táb lát, amit a Koc ka Kft. ajánlott fel
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Az első emberpár bűne az egész emberi nemzetségre kihatással
volt, minden utód bűnrehajló természettel születik. „Annak
okáért,�miképpen�egy�ember�által�jött�be�a�világra�a�bűn,�és�a
bűn�által�a�halál,�és�akképpen�a�halál�minden�emberre�elha-
tott,�mivelhogy�mindenek�vétkeztek.” A bűn az egész lényün-
ket, természetünket, elménket fertőzi meg. 

Krisz tus nak olyan bün te tést kel let el vi sel nie a ke resz ten,
amely a leg bû nö sebb em ber bün te té sé nek fe lel meg. Nem volt
elég, hogy csak egy sze rû en meg hal jon, rá gal ma zást, bán tal ma -
zást, kín zást, tes ti-lel ki gyöt rel met kel lett el vi sel nie. Er re úgy
kell eml ékez nie az em ber nek, úgy kell vissz han goz nia a lel ki -
is me ret ében, hogy a tu laj don bû ne bün te té sét Is ten Fia szen -
ved te el he lyet te.

A bûn nem ma rad hat bün tet le nül, de a bün te tést nem a bû -
nös szen ved i el, mert az a tör vény igaz sá gát, ér vé nyét gyen gí tené.
rá adá sul nem is vál na a bû nös em ber ja vá ra, mert csak kön  nyel -
mû vé ten né õt a bûn nel szem ben, és még be te geb bé vál na. Is ten
még is meg akar ja men te ni a bû nét bá nó, a bû né tõl sza ba dul ni vá -
gyó em bert, és ezt csak egy fé le kép pen tud ja meg ten ni. Is ten drá -
ga vált ság dí jon sza ba dít ja meg a bû nöst, és ezt mond ja: Szán lak,
se gí te ni aka rok raj tad, de úgy nem tu dok, hogy a bû nök bün te -
té sét el en ge dem, mert az zal nem gyógy ulsz meg, és az igaz ság
rend je is csor bát szen ved ne. Egy fé le kép pen tu dok se gí te ni raj tad:
a bün te té se det én szen ve dem el he lyet ted. így vál ta lak ki a tör -
vény igaz sá gos íté le te alól! Az Atya oda ad ta Fi át, hogy ma gá ra
ve gye az em ber bû ne it, és vég re hajt sa raj ta a jo gos íté le tet. Krisz -
tus pe dig ön ként vál lal ta ezt a he lyet te sí tést, el szen ved te az em -
be ri bû nök igaz sá gos bün te té sét. 

Is ten ugyan az zal a cse le ke de té vel, amel  lyel ki vált ja az em -
bert a tör vény íté le te alól, ma gá tól a bûn tõl is meg sza ba dít ja:
gyö ke res tõl ki irt ja lel ké bõl a bûn nel va ló egyet ér tést. Ki mond -
ha tat lan ál do za ta ál tal bi zony sá gát ad ja te remt mé nyei iránt va -
ló sze re te té nek. Ez a ha tal mas sze re tet meg szé gye ní ti, le gyõ zi
az ön zést azok nak az em be rek nek a szí vé ben, akik el fo gad ják a
he lyet tes ál do za tot, és meg me ne kül nek ál ta la. Meg te rem ti ben -
nük a há la, a vi szont sze re tet, az oda adás lel kü le tét, amely erõ -
sebb nek bi zo nyul a bûn ha tal má nál. Ez Is ten bûn bo csá na tá nak
lé nye ge, hogy a bün te tést nem az em ber vi se li el, és még is meg -
gyógy ul a bûn ha tal má ból. Ez a he lyet tes ál do zat nak az egye -
dül ál ló el gon do lá sa. „Mert�úgy�sze�ret�te�az�Is�ten�a�vi�lá�got,�hogy
egy�szü�lött�Fi�át�ad�ta,�hogy�va�la�ki�hi�szen�Õben�ne�el�ne�ves��szen,
ha�nem�örök�éle�te�le�gyen.” (Ján3:16).

Ho�gyan�sza�ba�dul�ha�tok�a�bûn�tõl?
A bûn szol gá ja va gyok a meg rom lott ter mé sze tem mel el ad va a
bûn nek. „Ó�én�nyo�mo�rult�em�ber,�ki�cso�da�sza�ba�dít�meg…�De
há�lát�adok�az�én�Uram�nak�Jé�zus�Krisz�tus�ál�tal.”�Va gyis ma gam -
tól, ön erõm bõl nem sza ba dul ha tok, itt az ön meg vál tás le he tet -
len sé gé rõl szól Pál. A gaz dag if jú pél dá za tá ban mu tat ja be Jé zus,
hogy az if jú hi á ba tar tot ta meg a tör vényt, még sem üd vö zül he -
tett. Kér de zik is a ta nít vá nyok Jé zus tól: ak kor ki cso da üd vö zül -
het? Em�be�rek�nél�le�he�tet�len,�de�Is�ten�nel�együtt�min�den�le�het�sé�-

ges – volt a vá lasz. (Mt19:25-26). A Galata le vél 2:16-ban ezt ol -
vas suk: A tör vény cse le ke de te i bõl nem iga zul meg egy test sem,
csak a Jé zus Krisz tus ban va ló hit ál tal. „Hi�szen�ke�gye�lem�bõl�van
üd�vös�sé�ge�tek�a�hit�ál�tal,�és�ez�nem�tõ�le�tek�van:�Is�ten�aján�dé�ka
ez;�nem�cse�le�ke�de�te�kért,�hogy�sen�ki�se�di�cse�ked�jék.” (Ef 2:8-9)

A�Krisz�tus�ban�va�ló�hit?
A hit szó gö rö gül pistis, mely nek alap je len té se: bi za lom. A hit
áll ha ta tos ság és hû ség is. Nem bi zony ta lan hiszékenységet je -
lent. A hit he lyes bi zal mi és szö vet sé gi vi szony Is ten nel, ami ál -
tal Õ se gít het az em be ren, és így a meg vál tás vég be me het. Aki
hisz egy esz mé ben, egy jó ügy ben, az min dent ké pes fel ál doz ni
ér te. Az, ami kor az em ber igaz nak és min de nek fe lett va ló ér -
ték nek is mer meg va la kit – tel jes meg gyõ zõ dés sel –, ak kor min -
dent oda ad ér te. Eb ben az ér te lem be kell ven ni a hi tet, hogy
éle te met, min de ne met Jé zus Krisz tus ra bí zom. 

Hit�ál�ta�li�meg�iga�zu�lás
Az em ber in gyen ke gye lem bõl iga zul meg a Jé zus Krisz tus ban
va ló vált ság ál tal (róm 3:24). A meg iga zu lás fel men tõ íté let.
Az em ber csak a Krisz tus ba ve tett hit és Is ten ke gyel me ál tal
vál hat igaz zá. Is ten elõ ször igaz nak nyil vá nít, bûn bo csá na tot
ad, majd az em ber jel le mé ben, ter mé sze té ben dol goz ni kezd
Is ten Szent lel ke, vé gül cse le ke de te i ben is igaz zá vá lik. Is ten
nem tu laj do nít ja az em ber nek a bû ne it, mert Krisz tus el szen -
ved te he lyet te a bün te tést. rá adá sul Krisz tus igaz éle tét szá -
mít ja be az em ber nek, mert az em ber hit ben el fo gad ta ezt a
he lyet te sí tést. Az em ber nek nincs mása csak a hi te, és Is ten ezt
az õszin te hi tet szá mít ja be igaz sá gul. En nek kö vet kez mé nye
az, hogy Is ten bûn bo csá na tá nak túl ára dó sze re te te meg tisz tít -
ja a szí vet. cse le ke de tei sze rint még nem, de szí ve sze rint igaz
lesz, majd az Is ten nel va ló együtt já rás so rán ki ala kul ben ne
az új szo kás tör vé nye, az igaz ság tör vé nye.

Hit ál tal mély, ben sõ sé ges, sze mé lyes vi szony ba ke rü lünk az
úr ral. Őbelé ol ta tunk, és ve le eg  gyé le szünk (róm 6:5). Ezért
mond ja az Ige, hogy nem csak ál ta la, ha nem õben ne vá lunk
igaz zá. Õ ma ga lesz a mi igaz sá gunk (Jer 23:6). 

Mind nyá jan, akik Jé zus Krisz tus ban hisz nek, meg hal tak a
bûn szá má ra. Az óem ber Krisz tus sal együtt ke reszt re ke rült,
meg van fe szít ve, te hát egy tel jes sza kí tás, el ide ge nü lés kö vet -
ke zik be a bûn höz va ló ed di gi kap cso la ta ink ban. Le het ugyan,
hogy a meg kí sér tés órá i ban a go nosz még ki tud ja fej te ni von -
zó ere jét, de utá na rög tön jön a bûn bá nat és a fáj da lom. A bûn -
bá nat a bûn fe let ti bán kó dást és az at tól va ló el for du lást je len -
ti. Mind ad dig nem ha gyunk fel vét ke ink kel, amíg azok bû nös
vol tát fel nem is mer jük. Éle tünk ben ak kor tör tén het csak va ló -
di vál to zás, ha tel jes szív vel el for du lunk a bûn tõl. Ha�meg�vall�-
juk�bû�ne�in�ket,�hû�és�igaz�õ:�meg�bo�csát�ja�bû�ne�in�ket,�és�meg�tisz�-
tít�min�ket�min�den�go�nosz�ság�tól.�(1Ján1:9). A meg iga zult em -
ber szí ve mé lyén már el sza kadt a bûn tõl, és nem tud töb bé za -
var ta la nul vét kez ni.

sz. tamás

A meg vál tás tit ka a he lyet tes ál do zat
„Pe�dig�be�teg�sé�ge�in�ket�õ�vi�sel�te,�és�fáj�dal�ma�in�kat�hordozá,�és�mi�azt�hit�tük,�

hogy�os�to�roz�ta�tik,�ve�ret�te�tik�és�kí�noz�ta�tik�Is�ten�tõl!�És�õ�meg�se�be�sít�te�tett�bû�ne�in�kért,
meg�ron�ta�tott�a�mi�vét�ke�in�kért,�bé�kes�sé�günk�nek�bün�te�té�se�raj�ta�van,�

és�az�õ�se�be�i�vel�gyógyulánk�meg.�(Ézs53:5-6)
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szén-mo no xid-mér ge zés mi att az elmúlt hónapban egyre
több em bert kel l a kór ház ba szál lí ta ni. 

Kistarcsán egy idős há zas pár lett rosszul ott ho ná ban, majd
ké sőbb Sződön egy négy ta gú csa lá don mu tat koz tak a szén-
mo no xid mér ge zés tü ne tei. A kistarcsai épü let ben cse rép -
kály hát, míg a sződiben kom bi nált gázcirkót hasz nál tak. A
men tő szol gá lat a mér ge zés ben érin tett em be re ket kór ház ba
szál lí tot ta meg fi gye lés re, tűz ol tó ink azon ban sem Kis -
tarcsán, sem pe dig Sződön nem tud tak szén-mo no xid-kon -
cent rá ci ót ki mu tat ni, mi vel a he lyi sé ge ket ki ér ke zé sü kig ki -
szel lőz tet ték a to váb bi ve szély el ke rü lé se ér de ké ben. 

Gö dön egy csa lá di ház ban jel zett be a szén-mo no xid mé -
rő-ké szü lék. A ki ér ke ző vá ci tűz ol tók egész ség ügyi ér ték ha -

tár alat ti gáz kon cent rá ci ót mu tat tak ki, de azért a la kó kat –
bár pa nasz men te sek vol tak – a men tő szol gá lat meg fi gye lés -
re kór ház ba szál lí tot ta. 

Pomázon lett rosszul két em ber, kór ház ba szál lí tot ták
őket. A pomázi tűz ol tók és a Pest me gyei ka taszt ró fa vé del mi
mű ve le ti szol gá lat mé ré se ket vég zett az épü let ben, de a gáz
ve szé lyes kon cent rá ci ó ját nem tud ták ki mu tat ni. A men tő -
szol gá lat és a kór há zi tá jé koz ta tás sze rint va la mennyi en kü -
lön bö ző mér té kű szén-mo no xid-mér ge zést szen ved tek. 

A to váb bi mér ge zé sek el ke rü lé se ér de ké ben ja va sol juk a
la kos ság nak szén-mo no xid-ér zé ke lő ké szü lék hasz ná la tát,
ami han go san jel zi, ha meg nö vek szik a gáz kon cent rá ció. 

Spitz Ale xand ra
tűzoltó zászlós

A rend őr ség egyik min den na pi fel ada ta az, hogy meg előz ze,
il le tő leg ha té ko nyan ke zel je a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sét
és ezál tal egy re ja vít sa a köz biz ton sá got, az ál lam pol gár ok
szub jek tív biz ton ság ér zet ét.

ho gyan előz het jük meg a be tö ré ses és be sur ra ná sos lo pá so kat?
A leg fon to sabb, hogy a ház, vagy la kás be já ra ti aj tó it

min den eset ben be kell zár ni, ak kor is, ami kor ott hon tar tóz -
kod nak.  Az ab la ko kat so ha ne hagy ják úgy nyi tott ál la pot -
ban – kü lön fi gye lem mel a föld szin ti la ká sok ra –, hogy nem
tar tóz kod nak ab ban a he lyi ség ben, mi vel pil la na tok alatt
vég beme het a bűn cse lek mény el kö ve té se úgy, hogy a sér tett
sem mit nem ész lel be lő le, csak ké sőbb azt, hogy az ér té ke it
nem ta lál ja. So ha ne fe led kez zen meg a ház mel lék épü le te i -
nek zár va tar tá sá ról sem! Kér jük, hogy ott ho nuk ban ne tart -
sa nak na gyobb mennyi sé gű kész pénzt, te kin tet tel ar ra, hogy
en nek el tu laj do ní tá sa ese tén a biz to sí tó nem kár ta la nít. Ér té -
ke it so ha ne tá rol ja lát ha tó he lyen, ne hagy ja azo kat szem
előtt! cél sze rű a föld szin ti ab la kok ra rá csot sze rel ni, és kü -
lön fi gyel met for dí ta ni ar ra, hogy meg ne he zít se az eset le ges
la kás be tö rő be ju tá sá nak le he tő sé gét, így pél dá ul több zá rat
sze rel ni az aj tók ra, ház őr ző ku tyát tar ta ni, vagy akár ri asz tó -

be ren de zést üze mel tet ni. Ha gya nús sze mé lye ket lát a kör -
nyé ken, akik fel tű nő en né ze lőd nek, ak kor ér de mes a sze -
mély le írá su kat, ru há za tu kat, il le tő leg a jár mű rend szá mát,
szí nét, tí pu sát , és ér te sí te ni a he lyi kör ze ti meg bí zot tat. Kér -
jük, hogyha hosszabb idő re el uta zik ott hon ról, min den eset -
ben szól jon a szom szé dok nak, hogy tart sák a sze mü ket az in -
gat la non, a pos tát ve gyék ki, és ha gya nús kö rül ményt ész -
lel nek, ér te sít sék Önt. 

Amennyi ben azon ban úgy ér ke zik ha za, hogy azt ész le li,
hogy a la kás ba be tör tek, kér jük so ron kí vül ér te sít se a rend -
őr sé get, ne kés le ked jen, ne jár kál ja össze a hely színt, ne ta -
ka rít son ki! A rend őrök a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek re -
konst ru á lá sát töb bek kö zött az el kö ve tő ál tal hát ra ha gyott
nyo mok alap ján vég zik, ezért min dent úgy kell hagy ni,
ahogy azt ta lál ták. Ha a la ká sá ban ide gen sze mély il le ték te -
len je len lé té re uta ló gya nús za jo kat hall, vagy ész le li, hogy
va la ki bent tar tóz ko dik a la ká sá ban, azon nal ér te sít se a rend -
őr sé get, ne pró bál ja meg el fog ni a sze mélyt, mert az Ön tes -
ti ép sé gé nek meg őr zé se vagy vé del me a leg fon to sabb, a va -
gyon vé de lem csak ez után kö vet ke zik.  

Gö döl lői Rend őr ka pi tány ság
Bűn meg elő zé si Cso port

A gÖ dÖL LőI ReNd őR kA PI táNy Ság tA Ná cSAI A be tÖ Ré SeS Lo Pá Sok
meg eLő zé Sé veL éS ke ze Lé Sé veL kAP cSo LAt bAN

Életmentő lehet a szén-mo no xid-ér zé ke lő ké szü lék

2013. feb ru ár 27-én délután egy szol gá la ton kí vü li rend őr
Antal�Ádám ész lel te, hogy kb. 100 mé ter re egy idős fér fi
fek szik Bagon a szent im re ut cá ban, aki től né hány mé ter -
re egy fi a tal em ber gya lo gol. 

A hely zet ből a rend őr ar ra kö vet kez te tett, hogy a föl dön fek -
vő idős em bert a fi a tal lök te fel és hagy ta az úton. Gép ko csi -
já val az idős fér fi hez haj tott, aki el mond ta ne ki, hogy a tá vo -
lo dó sze mély ki ra bol ta, el vet te tás ká ját. 

A rend őr a fi a tal em ber után in dult, aki ezt lát va fut ni kez -
dett. Ami kor a szol gá la ton kí vü li rend őr utol ér te, ön ként át ad -
ta az el lo pott tás kát, mely nek el tu laj do ní tá sát a hely szí nen el is -

mer te. Me ne kü lé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra tes ti kény szer al kal -
ma zá sá ra volt szük ség, így si ke rült el fog ni és a ki ér ke ző jár -
őrök nek át ad ni. Az idős sér tett 82 éves he lyi la kos el mond ta,
hogy a rab ló a nya ká ba akasz tott öv tás kát több ször rán gat ta,
ad dig, amíg a sér tett a föld re esett, majd ak kor vet te le ró la az
el sza kadt pán tú öv tás kát. Az el ra bolt és meg ke rült tás ká ban
75 000 Ft kész pénz volt. A Gö döl lői rend őr ka pi tány ság rab -
lás bűn tett meg ala po zott gya nú ja mi att in dí tott el já rást, mely -
nek so rán a 21 éves L. S. bagi la kos őri zet be vé te lé re ke rült sor. 

A rend őr ség elő ter jesz tés tesz L. S. elő ze tes le tar tóz ta tá -
sá nak in dít vá nyo zá sá ra a Gö döl lő Já rá si Ügyész ség fe lé. 

Lukácsi Zsuzsanna

Szolgálaton kívüli bagi rendőr fogta el a rablót
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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: bfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

i. Számú rendelő:
Hősök tere 1. 
dr. balatoni gyöngyi
tel.: +36/28-504-215
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 8–12
szerda: 14–16 (időpontkérés)
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
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 12–18
szerda: 8–12
csütörtök: 12–16
péntek (páros héten): 8–11

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. 

Se gély ké rő szám: 107, 112 
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszó di jár őrök: 20/516-5940
Bagi kör ze ti meg b.: 20/289-1764
Bagi polgárőrség: 30/62-10-210

30/51-56-945

háziorvoSoK rendeléSi ideje

A tü zek ke let ke zé si he lye jel lem ző en te le pü lé sek kül te rü le te in,
mű ve let len, el ha nya golt, gon do zat lan föld te rü le te ken volt, to -
vább ter je dé sé nek azon ban a gon do zott, ka szált te rü le tek ha tá -
ra min den eset ben ha tárt sza bott. Gya ko ri volt a ná da sok, va -
la mint az utak men ti te rü le tek, ár kok le ége té se mel lett az il le -
gá lis sze mét le ra kók kör nyé kén a ká bel ége tés sel oko zott tűz. A
tűz ese tek kö rül mé nye i nek vizs gá la ta azt mu tat ja, hogy azo kat
túl nyo mó an em be ri fe le lőt len ség, gon dat lan ság okoz ta.

A sza bad té ri tűz ese tek szám sze rű sít he tő kárt okoz hat nak:
100.000 fo rint tól akár több tíz mil li ó ig ter jed het nek.

A feL ügye LeT meL LeTT TöR Té Nő ége Tés vég -
re haj tá sá nak alap ve tő aka dá lya a je len leg ha tá lyos, a le ve gő
vé del mé ről szó ló 306/2010. (XII. 23.) kormányren de let. Az
alap ve tő ti la lom ab ban az eset ben ad fel men tést, ha egyéb jog -
sza bály más ként ren del ke zik. Ez a ter mé szet vé del mi te rü le te -
ken nö vény-egész ség ügyi in dok ból, vagy ter mé sze ti kár meg -
elő zé se, il let ve az er dé sze ti te rü le ten el ső sor ban vá gás té ri hul -
la dé kok ége té sé re vo nat ko zó ége tést tesz le he tő vé.

Az oTsz 606. § (2) be kez dé se ér tel mé ben a ter ve zett tar -
ló, nád, vagy nö vé nyi hul la dék ége té sét az ége tés meg kez dé se
előtt leg alább 24 órá val írás ban be kell je len te ni az il le té kes
hi va tá sos tűz ol tó-pa rancs nok ság ra. Az ége tés vég re haj tá sá -
hoz, azon ban szük sé ges az il le té kes er dé sze ti igaz ga tó sá gok,
ter mé szet vé del mi ha tó sá gok en ge dé lye!

A sza bad té ri tűz gyúj tás alap sza bá lya it az oTsz 569. §-a
fo gal maz za meg:

oTSZ 569. § (1) A sza bad ban tü zet gyúj ta ni, tü ze lő be ren -
de zést hasz nál ni csak úgy le het, hogy az a kör nye ze té re tűz-
vagy rob ba nás ve szélyt ne je lent hes sen. 

(2) A sza bad ban a tü zet és az üze mel te tett tü ze lő be ren de -
zést őri zet le nül hagy ni nem le het. Ve szély ese tén, vagy ha ar -
ra szük ség nincs, a tü zet azon nal el kell ol ta ni. 

(3) Sza bad ban a tü ze lés, a tü ze lő be ren de zés hasz ná la tá nak
hely szí nén olyan esz kö zö ket és fel sze re lé se ket kell ké szen lét -
ben tar ta ni, ame lyek kel a tűz ter je dé se meg aka dá lyoz ha tó, il -
le tő leg a tűz el olt ha tó.

A tar ló ége tés re vo nat ko zó oTSZ sza bá lyok sze rint (606.
§ (6) be kez dés d) pont ja) „a tar ló- vagy a nö vé nyi hul la dék -
ége tés cél ját szol gá ló tü zet őri zet le nül hagy ni ti los, és ve szély
ese tén vagy ha a tűz re már szük ség nincs, azt azon nal el kell
ol ta ni.”, és a (7) be kez dés ben: „A tar ló- vagy a nö vé nyi hul la -
dék ége tés be fe je zé se után a hely színt gon do san át kell vizs gál -
ni, és a pa rázs lást, iz zást – víz zel, föld ta ka rás sal, ké zi szer szá-
m ok kal – meg kell szün tet ni.”

A tűz vé del mi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve ze tek ről, a
tűz vé del mi bír ság ról és a tűz vé de lem mel fog lal ko zók kö te le -
ző élet- és bal eset biz to sí tá sá ról szó ló 259/2011. (XII. 7.) kor -
mányren de let 2013. ja nu ár 17-i ha tállyal egy új tűz vé del mi
bír ság té telt lép tet élet be. Az új té tel ki mond ja, hogy amennyi -
ben va la ki a ter mő föld vé del mé ről szó ló tör vény ben elő írt
hasz no sí tá si, vagy mel lék hasz no sí tá si kö te le zett ség el mu lasz -
tá sá val a tűz ese tek meg elő zé sé ről nem gon dos ko dik, 60-200
ezer fo rin tig ter je dő bír ság gal sújt ha tó!

Ez vo nat ko zik az el ha gyott, je len leg nem mű velt föld te rü -
le tek re is, me lyek ből ma nap ság elég sok ta lál ha tó! Eze ken a
he lye ken is gon dos kod ni kell a tűz ese tek meg elő zé sé ről rend -
sze res ka szá lás sal, gaztalanítással stb!!

A ter mő föld tu laj do no sok a ter mé nyek be ta ka rí tá sát kö -
ve tő en mi nél rö vi debb időn be lül vé gez zék el a tar ló hán tást,
va la mint szá raz nö vény zet től men tes ál la pot ban tart sák a te -
rü le tü ket!

A ker ti hul la dék ége té se a ha tá lyos jo gi sza bá lyo zás alap -
ján til tott! ez alól ki vé tel ab ban az eset ben van, ha az ön kor -
mány zat he lyi ren de let ben sza bá lyoz za az ége tés fel tét ele it.
Amennyi ben nincs ilyen ren de le te az ön kor mány zat nak, úgy
ti los ker ti hul la dé kot éget ni!

A tűz meg elő zé si fel ada tok vég re haj tá sá nak el len őr zé sét az
il le té kes sé gi te rü let sze rin ti Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt ség
Ha tó sá gi osz tá lya, il let ve a Hi va tá sos Tűzoltóparancsnokság
szak em be rei vég zik.

Pin tér Mi hály tű. al ez re des sk.,
Pa rancs nok

A sza bad té ri tü zek meg elő zé sé ről



KerepeS – Bagi tC ’96  0–0
szada, 50 né ző. Ve zet te: Ke le men I. /7; 8/ (Tö rök T., Si mon J.)
ke Re Pe si sBe: Nagy T. 6 – Szil ágyi J. 6, Pongó I P.4 (rej -
lik J. 0, 79. p.), Sza bós Zs. 6, Fé nyes B. 5 – Pongó r. 6,
Pongó II P. 5, Hor váth V. 5, Ver des M. 6 – Kis I. 6 (Far sang
D. 0, 82. p.), Hor váth B. 6. Edző: Pongó IPéter. 
BAgi TC ’96: Endrődi P. 5 – Nyá ri G. 5, Ba logh J. 5, Szénási
I. 5, Ko lom pár L. 5 – Szá raz r. 5, Ger gely M.5 (oláh Gy. 0,
67. p.), Pávics D. 5 (Simó A. 0, 76. p.), Tóth L. 5 – Nagy P.
6, He ge dűs K. 5 (Bozsoki S. 0, 85.p.). Edző: Simó Lász ló.
sáR gA LAP: Sza bós Zs., Fé nyes B., Hor váth B., rej lik J.
PoNgÓ i PéTeR: Gra tu lá lok a csa pat nak az ered mény hez
és a hoz zá ál lás hoz! simÓ LászLÓ: Gyen ge meccset ját -
szot tunk. Gra tu lá lok a Ke re pes nek a pont szerzéshez!

Bagi tC ’96 – gödöllői eaC-Szie  1–0  (0–0)

Bag, 150 né ző. V.: Hor váth M. /8; 6/ (dr. Mol nár P., Suscsák J.) 
BAgi TC ’96: Endrődi P 6 – Nyá ri G. 8, BaloghJ. 7, Szénási

I. 8, Ko lom pár L. 6 – Bu dai K. 6 (Szá raz r. 0, 75. p.), Pávics
D. 6, He ge dűs K. 6 (SzekulaF. 0, 65. p.), Tóth L. 6 (Ma ros
Sz. 6, 52. p.; Boda J. 0,88. p.) – Nagy P. 6, Nagy B. 6 (Boda
B. 0, 84. p.). Edző: Simó Lász ló. 
gö döL Lő eAC-szie: Máthé T. 6 – ri gó á. 6,rákos B. 6,
Barkóczi á. 6, csizmeg Zs. 5 – SztriskóI. 6, Szil ágyi K. 5, An -
gyal Z. 7, csa pó T. 5 (LorinczyZ. 0, 75. p.) – Busai B. 4
(Vitárius T. 0, 83. p.), Szabó Gy. 5 (Tóth A. 5, 51. p.). Edző:
Nagy Bé la. gÓL: Szénási I. sáR gA LAP: Pávics D., Nagy P.,
Szekula F., ill. Barkóczi á., Sztriskó I., Busai B., Lőrinczy 

z.simÓ LászLÓ: Ne héz ta la jon meg ér de mel ten tar tot tuk
itt hon a há rom pon tot. Gra tu lá lok a csa pa tom nak! 
NAgy BéLA: Ki egyen lí tett mér kő zés volt, megíté lé sem
sze rint egy sza bá lyos ta lá lat tól fosz tot tak meg min ket. Ez -
után kap tunk egy gyer me teg gólt és ez zel kap tunk ki.
rossz pá lyán, küz del mes mér kő zé sen leg alább egy pont ra
rá szol gál tunk volna.
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Dátum IDõpont mérkõzés ereDmény IfI ereDmény

március 2. (szombat) 14.30 kerepesi Sbe – Bagi tC ’96 c –– c c –– c

március 10. (vasárnap) 14.30 Bagi tC ’96 – gödöllői eAc-SzIe c –– c c –– c

március 17. (vasárnap) 15.00 vácduka kSk – Bagi tC ’96 c –– c c –– c

március 24. (vasárnap) 15.00 Bagi tC ’96 – valkó kSk c –– c c –– c

március 31. (vasárnap) 15.30 Püspökhatvan Se – Bagi tC ’96 c –– c c –– c

április 7. (vasárnap) 15.30 Bagi tC ’96 – galgahévíz Sk c –– c c –– c

április 13. (szombat) 16.00 csomád kSk – Bagi tC ’96 c –– c c –– c

április 21. (vasárnap) 16.00 Bagi tC ’96 – vácrátóti kSe c –– c c –– c

április 28. (vasárnap) 16.00 vác-deákvár – Bagi tC ’96 c –– c c –– c

május 1. (szerda) 16.30 Bagi tC ’96 – Aszód Fc c –– c c –– c

május 5. (vasárnap) 16.30 Bagi tC ’96– kismaros c –– c c –– c

május 12. (vasárnap) 16.30 erdőkertesi Se – Bagi tC ’96 c –– c c –– c

május 19. (vasárnap) 17.00 Bagi tC ’96– Nagymaros Fc c –– c c –– c

május 25. (szombat) 17.00 Iklad kFc – Bagi tC ’96 c –– c c –– c

június 1. (szombat) 17.00 kistarcsai vSc – Bagi tC ’96 c –– c c –– c

az iFjúSági meCCSeK minden eSetBen a Felnőtt meCCSeK előtt Két órával KezdődneK!

!

Pest megyei II. osztály, Északi csoport
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az óvoda kerítése melletti fák kivágásra kerülnek. 
a törzs 2 méter magasságban megmarad. várjuk olyan szülők, rokonok,

ismerősök jelentkezését, akik szívesen faragnának 
a gyermekek világához kapcsolódó formákat, szobrokat. 

várjuk a jelentkezőket a mesealakokról vagy a természettel 
kapcsolatos jelképekről készült vázlatokkal az óvodában.

Iglice Óvoda

FelhíváS!

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: 
Bag, Szent Im re u. 52. 

(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den héten csü tör tökön dél előtt.

Be je lent ke zés, elő ze tes 
időpontegyeztetés szükséges.

FogadóóráK

ügy Se géd
Bagon a Pol gár mes te ri Hi va tal -
ban a Kiskőrös ut cai ügy fél szol -
gá la ton 2013. feb ru ár 19-től,
min den ked den reg gel 8:00
órá tól 12:00 órá ig a Já rá si Hi -
va tal ha tás kö ré be ke rült ügyek -
ben (ki vé ve ok mány iro da,
gyám hi va ta li ügyek) ügy se géd
áll a la kos ság ren del ke zé sé re.

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

A Palánta sorsfordító
Alapítvány szervezésében

bemutatjuk a

Idő: Március 22., 14:00 óra
Hely: Arany János Általános

Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

A belépés Ingyenes

című zenés bábjátékot

A színes 
tojások titkA

Egy af ri kai benn szü lött ebé det fõ zött. Egyik ke zé vel a ha lat ka var ta az üst ben,
a má sik ban Bib li át tar tott, és ol va sott. Ar ra ment egy fe hér em ber, aki meg -
kér dez te, hogy mi az könyv, amit olyan nagy ér dek lõ dés sel ol vas. Mi kor vá -
la szolt a benn szü lött, a fe hér em ber le gyint ve ezt mond ta: „ugyan, tedd le azt
a ba dar sá got!” „Né hány év vel ez elõtt még em ber evõ vol tam – vá la szol ta a
benn szü lött –, és ez a könyv vál toz tat ta meg az éle te met. Ha ez nem tör tént
vol na meg, ak kor most té ged fõz né lek a hal he lyett”

A Bib li á nak va ló ban ha tal ma van ar ra, hogy meg vál toz tas sa ter mé sze te det.
Ter mé sze te sen nem a ben ne lé võ be tûk nek van cso da té võ ere jük, ha nem an -
nak az Is ten nek, aki a lap ja i ról be mu tat ko zik ne künk. Ha meg -
is me red Õt, egé szen új em bert tud for mál ni be lõ led. Ha
igé jét úgy ol va sod, mint a benn szü lött, va gyis na pon ta
ki nyi tod, hogy meg tudd be lõ le Is ten aka ra tát, ak kor
egy szer csak azt fo god ész re ven ni – de nem csak te –,
ha nem kö rü löt ted má sok is, hogy egy re ked ve sebb
vagy, ke ve seb bet pa nasz kodsz és plety kál kodsz, nem
szólsz vis  sza, vagy nem duz zogsz, ha nem tet szik va -
la mi. Is ten sza va iga zi cso dát tud mû vel ni ve led is!

Benkő Noémi

olvasd mindennap a Szentírást!
nemCSaK gyermeKeKneK


