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a tartalomból

Büszkének lenni...
„Nem gondolom, hogy csak a 
sta tisz ti ká val bi zo nyít ha tó ered mény
„ered mény”, de néz zünk ak kor mégis
egy kis statisztikát, hogy büszkék 
lehetünk-e gyermekeinkre?” / 4. oldal

A víz világnapja...
...kiemelkedő esemény volt
óvodánk életében, hiszen nem-
régiben nyerte el a „Zöld óvoda”
címet az in téz mény .

/ 6. oldal

Születés hete: május 4–12.
Mindennap elő adá sok kal, be szél ge té sek kel,
ta nács adás sal, fog lal ko zá sok kal vár ják 
az ér dek lő dő ket a szervezők a részletes
program alapján.

/ 8-9. oldal

Az idei tavaszon Wass Albert szavai jutottak eszembe. A
Futnielli boszorkány című regényének főhőse, egy
különleges leányzó gyerekkorától az erdélyi havasokban
élt szoros összhangban a természettel, messze, félnapi
járásra minden emberlakta területtől. Amikor már édes -
apja meghalt, és egyedül élt, akkor gyakran hangzott el
történetében ez a mondat: „Idén későn jött a tavasz.”
Azt sajnos nem tudom, hogy ennyire későn-e, mint idén
nálunk, de lehet, hogy ő sem tapasztalt olyat, hogy
április elején a természet még február végi képét mutat-
ja, hogy márciusban folyamatosan a hóval, hófúvá-
sokkal kell küzdeni. Bizony a szokatlan időjárás
rányomja bélyegét az emberekre. Már mindenki
szomjohúzza a napsütést, nem győzi várni, hogy dolgoz -
hasson végre a kertben, vagy kirándulhasson egyet a

családjával. Az én gyerekeim a szobában már hetek óta
olyan játékokat játszanak, amiket rendesen a szabadban
szoktak: fociznak, kergetőznek, kosaraznak, no persze,
amíg hagyja nekik az ember, mert a lakás berendezése
ezt nem nagyon szereti…

És persze ott a fejekben az aggódás: Mi lesz mindennek
a következménye? A belvízhelyzet már most fenyegető,
folyamatos árhullámok érkeznek, és persze a vetemé -
nyezés késik, a mezőgazdaság áll, ami minden bizonnyal
az élelmiszerek árának emelkedését hozza majd. Jó lenne,
ha az előző kérdés ellentétét is feltenné magában minden
ember: Minek a következménye mindez? Vajon én, egyes
ember mit tehetek azért, hogy a földi élet feltételei ne
romoljanak tovább.

Könczöl Rita

Most�már�biztosan�jön�a�tavasz…

Ta�lán�még�a�leg�öre�geb�bek�sem
em�lé�kez�nek�olyan�már�ci�us�
15-re,�ami�kor�a�hó�fú�vás�ok�a�fél
or�szág�út�ja�it�jár�ha�tat�lan�ná�
tet�ték,�és�min�den�sza�badté�ri
prog�ra�mot�le�kel�lett�mon�da�ni�
a�zord�idő�já�rás�ra�hi�vat�koz�va.�
Így�Bagon�is�el�ma�rad�tak�
az�ün�nep�sza�bad�té�ri�prog�ram�jai:
Láz�ár�La�jos�sír�já�nak�és�
a�Hő�sök�te�rén�ál�ló�1848/49-es
em�lék�mű�meg�ko�szo�rú�zá�sa
valamint�fák�lyás�
fel�vo�nu�lás.�
(folytatás a 3. oldalon)

Havas ünnep
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Tá�jé�koz�ta�tás�a�II.�sz.�Or�vo�si�Ren�de�lő�(Dó�zsa�György�út�54.)
bér�la�ká�sá�val�kap�cso�lat�ban
Dr. Cséke Ibo lya kör ze ti há zi or vo sunk nak a kép vi se lő-tes tü let bér le mény ként
fel aján lot ta a II. sz. or vo si ren de lő mel lett lé vő ön kor mány za ti bér la kást. A
dok tor nő így köz vet le nül a ren de lő je mel lett tu dott vol na lak ni, mint ahogy
azt dr. Perjési György is tet te.

Dr. Cséke Ibo lya az ön kor mány zat ál tal fel aján lott – vi szony lag sze rény –
bér le ti dí jat saj nos nem fo gad ta el, vi szont sze ret te vol na meg vá sá rol ni a la -
kást. A kép vi se lő-tes tü let azon ban úgy dön tött, hogy a fa lu nem ad hat ja el a
ren de lő mel let ti bér la kást, hi szen azt fenn kell tar ta ni a min den ko ri, ott ren -
de lő há zi or vos nak.

A tes tü le ti ha tá ro zat sze rint a je len leg üre sen ál ló bér la kást bér be fog juk
ad ni, amennyi ben igény adó dik rá.

a�„zárt�kert”�tu�laj�do�no�sok�
ré�szé�re�a�föld�hasz�ná�la�ti�

re�giszt�rá�ci�ó�val�kap�cso�la�to�san

Az Or szág gyű lés vár ha tó dön té se
ér tel mé ben mó do sul ni fog a föld -
tör vény föld hasz ná la ti be je len té si
kö te le zett ség re vo nat ko zó ren del -
ke zé se. A be nyúj tott mó do sí tó in -
dít vány ér tel mé ben az úgy ne ve zett
„zárt ker ti” fek vé sű föl de ket tu laj -
do nos ként hasz ná lók nak nem kell
föld hasz ná la tu kat a föld hasz ná la ti
nyil ván tar tás ban re giszt rál tat ni uk.
Va gyis a tulajdonos(ok)nak sa ját
föld hasz ná la tu kat nem kell be je len -
te ni ük az il le té kes föld hi va tal ok nál.

A vál to zás nem érin ti a zárt ker ti
in gat lant ha szon él ve ző ként, vagy –
a tu laj do nos sal ill. ha szon él ve ző vel
kö tött – meg ál la po dás alap ján hasz -
ná ló kat, ne kik az ál ta lá nos sza bá -
lyok sze rint to vább ra is be kell je -
len te ni ük föld hasz ná la tu kat.

A vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek mó do sí tá sá val kap cso lat ban
szük sé ges in téz ke dé sek fo lya mat ban
van nak, a já rá si föld hi va tal azon -
ban már azok ha tály ba lé pé sé ig is a
fen ti sza bá lyok sze rint jár el a zárt -
ker ti föld hasz ná la ti be je len té sek
kap csán.

Ezen in téz ke dé sek a kül te rü le ti
fek vé sű ter mő föl dek hasz ná ló it
nem érin tik, a kül te rü le ti fek vé sű
föl dek hasz ná la tát a ha tá lyos jog sza -
bály ok ren del ke zé se i nek meg fe le lő en
to vább ra is be kell je len te ni.

A föld hasz ná la ti be je len té sek kel
kap cso la tos in for má ci ók és a szük sé -
ges nyom tat vá nyok meg ta lál ha tók 
a www.foldhivatal.hu hon la pon, a
föld vé de lem, föld hasz ná lat, ill. 
a nyom tat vá nyok me nü pon tok alatt.

Gö döl lői Já rá si Föld hi va tal

közlemény

Tájékoztatom Önöket, hogy az Aszódi Járási Hivatal 2013. április 02-tól 
az alábbi telefonszámokon érhető el: 

Központ, titkárság: 06-28/501-080
és a fenti szám mellékei: 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089.

Ezzel egyidejűleg a korábbi 06-28/500-686, 690, 660, 665 telefonszámok megszűnnek!
Beke Andrea, jegyző
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Az ün nep lő kö zön ség a mű ve lő dé si ház ba 18 óra kor kez dő dő
ün ne pi mű sor ra ér ke zett. Vol tak, akik a te me tő nél is ott vol -
tak, de a leg töb bek hez az egyik kö zös sé gi ol dal se gít sé gé vel  el -
ju tott az in for má ció, hogy a kin ti prog ra mok el ma rad nak. 

Az ün ne pi mű sor há zi asszo nya Baczoniné Felszeghy Ka ta lin
kö szön töt te a meg je len te ket és fel kon fe rál ta Baranyi Ri chár -
dot, aki petőfi sándor Föltámadott a tenger ver sét sza val ta
el. Őt kö ve tő en An tal Ádám mond ta el ün ne pi be szé dét,
amely ben hang sú lyoz ta, hogy 165 év múlt már el a szabad-
ságharc óta, s az óta a ma gyar nép tör té ne te igen csak vi szon -
tag sá gos volt. Mos tan ra a glo bá lis fo lya ma tok mi att rossz
irány ba vál to zott a vi lág, el tor zul tak az em be ri kap cso la tok,
a kö zös ség hát tér be szo rult, az egyén, a kar ri er vált fon tossá
az em be rek éle té ben. Majd vé gig te kin tett az el múlt 165 év
ma gyar tör té nel mén, és ki emel te, hogy a tör té nel met az em -
be rek ala kít ják, ha ke se rű ek va gyunk a tör tén tek mi att, azért
csak mi, ma gya rok va gyunk  a fe le lő sek, el ső sor ban a kü lön -
bö ző szin te ken meg je le nő el len sé ges ke dés, a meg osz tott ság
mi att. Ma gyar a ma gyar nak far ka sa lett, és az a nép, ahol
nincs egyet ér tés, so ha nem fog fel emel ked ni. Vé ge ze tül fel -
hív ta a fi gyel met ar ra, hogy Ma gyar or szág fel emel ke dé sé nek
zá lo ga az, ha vissza tud tér ni 1848 esz me i sé gé hez: a ha za
min de nek előtt jel sza vá hoz. 

ál ta lá nos is ko lánk 5. osz tá lyos di ák jai Horváthné Ban kó
Edit ren de zé sé ben meg ele ve ní tet ték a szín pa don ’48 tör té né -
se it. A dra ma ti kus já ték ze nei alá fes té sét Si ma Ist ván ta nár úr
és al sós fu ru lyá sok, di á kok szol gál tat ták. Ezt kö ve tő en Szé -
kely Ber na dett Arany Já nos Nem zet őr dal cí mű ver sét sza val -
ta el, majd az ün ne pi mű sor zá rá sa ként a Muharay Elem ér
Né pi Együt tes lé pett szín pad ra mo dern és ha gyo má nyos
tánc ele me ket is tar tal ma zó mű sor szá mával.                     -kr-
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1848/49-es for ra da lom és sza bad ság harc em lék ün ne pe

Zord időjárás a márciusi ün nepen
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arany Já nos ál ta lá nos Is ko la és alapfokú művészetI Iskola híreI

Hús vét hét fõn együtt a nagy csa lád, gon dol tam be szél jünk
a szép és jó dolgokról…
– An  nyi ra büsz ke va gyok ta nít vá nya ink ra! – kiáltottam fel.
– Mi ért? Mit tud nak õk, amit má sok nem? – kérdezték.
– Több sé gük ben tisz te let tu dók, se gí tõ ké szek.
– És? Má sok is azok.
– A mi e ink tény leg szót fo gad nak.
– Ered mé nye ket mondj, sta tisz ti kát! Mi lyen ered mé nye ket
tud tok fel mu tat ni? 
Nem gon do lom, hogy csak a sta tisz ti ká val bi zo nyít ha tó
ered mény „ered mény”, de néz zünk ak kor még is egy kis sta-
tisztikát…és dönt se el a ked ves Ol va só, hogy jo gunk van-e
büsz ké nek len ni gyermekeinkre…

w Pe tõ fi sza va ló ver seny Aszódon az al sós kor cso port ban
I. helyezett lett Ka to na Jan ka (2.b); 
a fel sõs kor cso port ban I. helyezett lett szé kely Ber na dett
(7.a).

w Or szá gos zrí nyi Ilo na ma te ma ti kaver seny Észak-pest
me gye te rü le ti for du ló ján 15. helyezett lett Sán dor Or so -
lya (7. b). (Kb. 240 lo gi ku san gon dol ko dó, jó ma te kos
kö zül)

w Ka zin czy-ver senyen  II. he lye zett lett Gaz da Bog lár ka (5 b).
w Bólyai anyanyelvi csa pat ver seny körzeti fordulójában a

negyedik osztályosok korcsoportjában Boda Eszter,
Faragó Panna, Halász Lili, Szabados Réka 4.b osz tá lyos
tanulók a 40. helyen, az ötödikesek korcsoportban  Sára
Mi lán, Paltán Csen ge, Gaz da Bog lár ka, Pa jor Láz ár
And rás 5. osz tá lyos ta nu lók az 51. he lyen vé gez tek 150
indulóból. 

w Or szá gos tör té ne lemver seny 7-8. év fo lyam me gyei for -
du ló ján II. helyesést ért el Sán dor Or so lya (7.b),
VI.helzezett lett Benda Dá vid 7.a osz tá lyos ta nu ló.

w Ka taszt ró fa vé del mi ve tél ke dõ (gö döl lõ) 2. he lye zést
ér tünk el csa pat ver seny ben. részt ve võk: Bobál Mar tin,
Furdi Vi vi en, Hajdu Vik tó ria, Ká dár Nor bert 8. osz tá lyos
ta nu lók.

w Kis tér sé gi ver se nyek (10 te le pü lés: Aszód, Bag Domony,
galgahévíz, galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Ver -
seg, Tura rész vé te lé vel)

w An gol nyel vi ver senyen III. he lye zést ért el csapatun:
Tóth Vi vi en, Benda Dá vid, Si ma Lil la 7.a osz tá lyos ta -
nu lók.

w Te rem fo ci ver senyen III. helzeyett lett a 4.b osz tá lyo sok
csapata: Karácsondi So ma, Nagy Bá lint, Jusztinger
Szi lárd, Benke Dominik, Koza Ger gõ.

w Me zei fu tó ver senyen az 5-6-os fi úk III. he lye zést ér ték el.
A csa pat tag jai: Sá ra Mi lán, Gyursánszky Má té, Vidák 
La jos, Jó nás Ta más.

w Pró za mon dóver se nyen Domonyban Nagy Csen ge 8. osz -
tá lyos ta nu ló kü lön dí jas lett.

w Ter mé szet is me re ti-ver senyen csa pat ver seny ben I. he lye -
zést ér tünk el. A csa pat tag jai egyé ni ben a kö vet ke zõ
ered mé nye ket ér ték el:
Sán dor Or so lya (7. osztály) bi o ló gi á ból I. he lye zett,
Nagy Csen ge (8. osztály) bi o ló gi á ból V. helyezett,
Paltán Ger gõ (7. osztály) föld rajz ból II. he lye zett
Hajdu Vik tó ria (8. osztály) föld rajz ból II. he lye zett lett.
Já té kos sor ver se nyen Aszó don a bagi csa pat IV. he lye zést
ért el 9 indulóból. 

w A he lyi sza va ló ver se nyen a kisebbeknél Ka to na Jan ka
(2.b), a nagyobbaknál Gya lus Tün de (3.a) ért el I.
helyezést. (A zsû ri tag jai: Baczoniné Felszeghy Ka ta lin, Herr
Pi ros ka és Kustra Éva vol tak. Kö szön jük mun ká ju kat!) 

A nyer tes ta nu lók fog ják kép vi sel ni is ko lán kat az áp ri lis
11-én meg ren de zés re ke rü lõ kis tér sé gi ver se nyen
Hévízgyörkön.

Szásziné Győri Éva

Büszkének lenni gyermekeinkre
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„Mi kor jön a kö vet ke ző szi ta kö tő?” „lát tad a pá lyá za tot a
leg újabb szi ta kö tő ben?” „El vi he tek 18 szi ta kö tőt órá ra?”
Eh   hez ha son ló mon da tok gyak ran hang za nak el is ko lánk ban.

Mi is az a szi ta kö tő? Egy ok ta tá si prog ram, amely ma gyar -
or szá gi és ha tá ron tú li ál ta lá nos is ko lák szá má ra ké szült. A
prog ram alap ja az év sza kon ként meg je le nő fo lyó irat.

Is ko lánk 3 éve tag ja a prog ram nak. Min den szám ból 25
darabot ka punk tel je sen in gyen, amit sza ba don hasz nál hat -
nak ta nít vá nya ink akár egyé ni ol va sás ra, akár tan órá kon,
tan órán kí vü li fog lal ko zá so kon, pá lyá za to kon, rejt vé nyek
meg ol dá sá ra. Emel lett le he tő ség van a fel nőt tek és a di á kok
szá má ra min den hé ten a prog ram hon lap ján rejt vé nye ket
meg ol da ni. Ér de mes az ol dalt több ször meg te kin te ni, hi szen
már is ko lánk dol go zói is nyer tek köny ve ket. (Szekeresné
Fercsik An na és Horváthné Maczkó Ka ta lin). 

Egy re több kol lé ga hasz nál ja, és egy re több ta nu ló ta lál -
ko zik ez zel a rend kí vül szép és igé nyes, tar tal mas lap pal.
rend sze re sen ké szí tünk be szá mo lót a vég zett mun ká ról, fo -
tó kat, raj zo kat, fel ada to kat, óra váz la to kat, pá lyá za to kat kül -
dünk a szi ta kö tő prog ram szer ve ző jé nek.

Eze ket a mun ká kat bár ki meg néz he ti, ha el lá to gat a hon -
lap ra: www.szitakoto.com.

Az idei tan év ben több si ke res ese mé nyünk volt a prog -
ram ke re té ben. A he te di kes ta nu lók in dul tak a po cak me se
pá lyá za ton, Szé kely Ber na dett és Be ne dek Ka ta 7.a osz tá lyos
ta nu lók könyv ju tal mat nyer tek. Ja nu ár vé gén az is ko la és a
fo lyó irat fel ké ré sé re be mu ta tó órát tar tot tam a 6.a osz tály -
ban „A ke rék” cím mel. A té li szám hoz kap cso ló dó fog lal ko -
zá son is ko lánk pe da gó gu sai vet tek rész. 

A bel ső mű hely mun ka mel lett feb ru ár 4-én to vább kép zést
szer vez tünk is ko lánk ban. 12 órá tól Hor gas Ju dit – a szi ta kö -
tő prog ram szer ve ző je – gyer mek fog lal ko zást tar tott a 4.a és
4.b osz tá lyos ta nít vá nya ink szá má ra, amit gyermekeink na -
gyon él vez tek. A nap dél után ja pe dig a fel nőt tek ről szólt: a
kis tér ség ál ta lá nos is ko lá i ból (Aszód ról, Domonyból,
galgahévízről, galgamácsáról, Hévízgyörkről és Kartalról)
ér kez tek ven dé ge ink. így össze sen 40 pe da gó gus töl tött el
egy szak ma i lag rend kí vül hasz nos dél utánt Hor gas Ju dit tal. 

Úgy érez tük va la mennyi en, nagy szük ség van rá, hogy a
kör nyék be li pe da gó gu sok mi nél több ször össze jöj je nek, is -
mer ked je nek egy más sal, ad ják át mód sze re i ket egy más nak,
hogy ez ál tal épít sük és szé pít sük is ko lá ink bel ső vi lá gát.

Horváthné Maczkó Ka ta lin

sZI TA KÖ TŐ

szep tem ber ben kezd te el az 1. osz tá lyos kis csa pat: Begidsán
Lil la Bo ró ka, Kajári Má té és Palya Fé lix az Apá czai Ki adó
ál tal in dí tott Ba rá ta ink az ál la tok cí mű komp lex ta nul má nyi
ver senyt Begidsán Me lin da fel ké szí té sé vel.

A csapat, amely a sü nök az avar ban nevet viselte
bejutott az országos döntőbe. (400 je lent ke ző csa pat kö zül
ezt 40 csapat mondhatta el magáról.) 

Lil la Bo ró ka, Má té és Fé lix ügye sen vet ték az aka dá lyo kat
és a 22. helyezést érték el. Ok le vél lel és egy kis aján dék kal
tér het tek ha za. Már most ta lál gat ják, hogy mi le gyen a jö vő
évi csa pat ne vük. grATUlálUNK!
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A BAgi iglice NApköziotthoNoS ÓVodA hírei

A víz vi lág nap ja sok-sok éven ke resz tül igen fon tos sze re -
pet kap óvo dánk éle té ben. Eb ben az év ben ez még na -
gyobb je len tő ség gel bír, hisz „zöld óvoda” címet el nyert
in téz mény ként ki emelt fel ada tunk a kör nye ze ti ne ve lés. 

Az óvo da pe da gó gu sok, da du sok együtt mű kö dé sé vel ez a je les
nap iga zán na gyon je len tős sé vált, mi u tán az egyé ni kre a ti vi tás -
sal át szőtt irá nyí tott te vé keny ség for mák, spon tán hely ze tek,
sza bad já té kok „folyamán” a gyer me kek egy va rázs la tos ví zi vi -
lág ba csöp pen het tek. Ahogy egy víz csepp éle te is kis ér ként
duz za dó fo lyó vá ala kul, úgy én is a ki seb bek kel kez de ném.

A sünis és Ka ti cás cso port ban Csel len gő Csellő tör té ne -
tét hall gat hat ták meg a gye re kek, kí sér le te ket foly tat hat tak,
ta lá lós kér dé sek kel is mer ked het tek. A Ma da ras cso port az
el ül te tett nö vé nye i ken ke resz tül jut ha tott el a víz szük sé ges -
sé gé ig, majd ter mé szet vé del mi köny ve ket né ze get het tek. A
Ma cis cso port ban a reg ge li vi zes já té ko kat, az óvó né nik ál -
tal irá nyí tott te vé keny sé gek kö vet ték. A beszélgetőkörben a

há rom él te tő elem ről is is me re te ket sze rez het tek a gyer me -
kek, majd az ak tu á lis de ko rá ci ót kö zö sen ké szít het ték el. A
Mé hecs kés cso port ban az ak vá ri u mo kat te le pít het ték új ra a
gye re kek. Két ha lacs ká nak ad tak új ott hont szor gal mas
mun ká juk ered mé nye kép pen. Vé gül csob ban junk egy na -
gyot a na gyok kal. A Ku tyás cso port a nyílt vi zek re me rész -
ke dett, mert ezt a na pot nyi tot tá tet tük a szü lők ré szé re. A
me se vi lá gá ból ki in dul va a leg fon to sabb kér dé se kig is el ju -
tot tunk. szen zi tív já té kok kal gyűj töt tünk ta pasz ta la to kat a
víz ről, mi köz ben még a han gun kat is hul lám lo vas sá vál toz -
tat tuk. so kat kí sér le tez tünk. Az egyik kis fiú ezt mond ta:
„óvó né ni, olya nok va gyunk, mint Dynamo”.

Dynamonak fan tasz ti kus trükk jei van nak. Ne künk is le -
het nek. Az egyik ta lán az, hogy mi is kör for gás ban le -
gyünk. Na pi szin ten érint ke zünk a víz zel, így fo lya ma to san
fel hív hat juk gyer me ke ink, egy más fi gyel mét an nak je len tő -
sé gé re és vé del mé re. A másik… az óce án, a tö meg. Csak
össze fo gás sal, együt tes gon dol ko dás sal le szünk ké pe sek
meg vé de ni egyik leg fon to sabb kin csün ket.

Zöl di ke Te am
Harmos Pi ros ka

Egy KINCs, AMI VAN, DE MI lEsZ,
HA Már NINCs

felhívás!
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.                                                                
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Im már má so dik al ka lom mal járt is ko lánk ban a Pa lán ta gyer -
mek – és If jú sá gi Misszió báb cso port ja. A szí nes to já sok tit ka
cím ű hús vé ti tör té ne tük kel szó ra koz tat ták a gye re ke ket.

Ked ves ke ret tör té net tel kez dő dött a bá bo zás kö zös ének lés után.
Kotkoda asszony ság to já sai el tűn tek a ba rom fi ud var ból, és be -
fest ve Mr. Dubu Nyuszipiszkancs úr nál ke rül nek elő. A ba rom -
fi ud var ban rög tön zött bí ró sá gi tár gya lá son a nyu szit 100 év bör -
tön re íté li a bí ró, Bur kus ku tya. sze ren csé re elő ke rül a gazd -
asszony, aki el mond ja, hogy a to já so kat ő fes tet te be hús vét ra,
majd el me sé li az ál la tok nak, mi ért szo kás hús vét ra to jást fes te ni.
El me sé li Jé zus hús vé ti tör té ne tét, fel tá ma dá sát, hogy min den ki
ért hes se a to jás az új élet kez de té nek jel ké pe. A nap kö zis gye re -
kek ér dek lőd ve fi gyel ték a ze nés elő adást, és na gyon őrül tek az
aján dék ba ka pott fog lal koz ta tó fü zet nek és CD-nek. Mi is kö -
szön jük a misszi ó nak, hogy Bagot ismét út juk ba ej tet ték.      -kr- 

A szí nes to já sok tit ka
hús vé tI báb elő adás az Is ko lá ban
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A�ren�dez�vény�prog�ram�ja

má jus 4. (szom bat)
hellInger csa lád ál lí tás
Az 1925-ben szü le tett Bert Hel lin ger is mer -
te fel  a kö zös csa lá di erő tér je len tő sé gét,
mely nek  a kö vet ke ző sza bá lyo zói van nak:
w Az oda tar to zás tör vé nye – (min den kö -

ze li és tá vo li csa lád tag nak egyen lő jo ga,
hogy a töb bi ek el is mer jék oda tar to zá sát)

w A hely tör vé nye – (min den a  sa ját he -
lyén él het)

w Adok – ka pok egyen súly (egyen ran gú
ba rá ti és pár kap cso la tok mű kö dé sé nek
je len tő sé ge)
Ha a fen ti  tör vé nyek sé rül nek, an nak

sú lyos és  mély re ha tó kö vet kez mé nyei le -
het nek  a csa lád rend sze ré ben, a ge ne rá ci ók
egy más kö zöt ti har mó ni á já ban.  A „csa lád -
ál lí tás”  fo lya ma ta  egy csa lád se gí tő  tech ni -
ka,  e rej tett  ba jok, sé rel mek,  gon dok fel -
tá rá sa,  ol dá sa, gyó gyí tá sa  a „cso port lel ki -
is me ret”  mű köd te té sé vel.
l elő adó: dr. kiss ka ta lin
l hely szín: mo za ik pont
l dá tum: 2013. má jus 5. 10.00-12.00

má jus 5. (va sár nap)
csa lád, sze re tet, bol dog ság.
ho gyan? (kerekasztal-be szél ge tés) 
Dukai Éva vaj da sá gi ma gyar, ka to li kus
szem lé le tű, író nő „A bol dog ság nem aján -
dék” c. köny ve ad ja az ap ro pó ját a be szél -
ge tés nek. Ho gyan le het nénk bol do gab bak?
Van, aki sze ren csés a há zas sá gá ban, gyer -
me ke i vel, vagy Ő is dol go zik a bol dog sá -
gán? Ho gyan?
l elő adó: horváthné gö rög vik tó ria,

kajáriné gurzó ani kó, papp ko má ro mi
Ju dit

l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 5. 17.00 

má jus 6. (hét fő)
test vé rem szü le tIk, újabb 
gyer mek ál dás a csa lád ban
Ha ma ro san ér ke zik Önök höz a kis test vér?
Nagy öröm és iz ga lom. Vagy már meg szü -
le tett, s az óta a nagy test vér vi sel ke dé se
meg vál to zott? Test vé ri sze re tet és fél té -
keny ség pár hu za mo san hul lám zik? Ho gyan
ke zel je a több gyer me kes szü lő a fel me rü lő
konf lik tu so kat? 
l elő adó: paltán berandett, 

schlegel la u ra, se bők zsu zsan na
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 6. 10.00 

má jus 7. (kedd)
fo gas kér dé sek
A gyer mek ko ri fog ápo lás szer ves ré sze a
gyer mek ne ve lés nek, de mit te he tünk mi,
szü lők an nak ér de ké ben, hogy gyer me ke -
ink fo ga za ta erős és egész sé ges le gyen? Mi -
kor ér de mes el kez de ni a fog ápo lást és ho -
gyan? Mi lyen fog ke fét és mi lyen fog kré met
vá lasszunk? Ho gyan ta nít suk meg fo gat
mos ni gyer me kün ket?
l elő adó: dr. do bos pé ter
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 7. 10.00 

ál dott ál la pot szü le tés, szop ta tás,
hor do zás, anya ság
A cím ma gá ért be szél. Az anya ság kez de ti lé -
pé sei. gyö nyö rű, még is ki hí vá sok kal te li
idő szak. Kér dé se i tek re asszony tár sak vá la -
szol nak. Mind egyi kük szült, szop ta tott,
hor do zott. gye rek, öle lő asszony tár sak vár -
nak és fe lel nek kér dé se id re, kételyeidre…
l elő adó: sze le zsófia - dúla, Werner

katali - dúla és szop ta tá si ta nács adó,
zsol dos éva - hor do zá si ta nács adó

l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 7. 17.00 

má jus 8. (szer da)
csa lá dI kassza, gazdálkodási ta ná csok
Anya gi biz ton ság? Vágy álom? Ho gyan ér -
het nénk el, hogy ezek ben a gaz da sá gi lag
ne héz évek ben is sta bi lan át lás suk és ke zel -
jük a csa lá di kasszát? Ven dé günk Csa pó Ida
ön is me re ti tré ner, pénz ügyi spe ci a lis ta, aki
se gít, hogy job ban át lát has suk pénz ügyi
hely ze tün ket, fel tár hat juk mely té nye zők
aka dá lyoz zák anya gi gya ra po dá sun kat, és
ta ná cso kat ad ar ra vo nat ko zó an, ho gyan
ke zel het nénk ha té ko nyab ban a csa lá di
kasszát. www. gazdagnok.hu
l elő adó: csa pó Ida – ön is me re ti tré ner,

pénz ügyi spe ci a lis ta
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 8. 17.00

má jus 9. (csü tör tök)
ho gyan ne vel Jünk élet re va ló 

gye re ket?
Ho gyan ne vel jünk élet re va ló gye re ke ket?
Mi ad biz ton sá got a kis gye rek nek? Mi lyen
a gyó gyí tó já ték? Mi tör té nik a mon da tok -
kal, ami ket már 100-szor el mond tam?
Mun kál ko dó fel nőt tek – Után zó gye re kek?
Kér dé sek és válaszok.
l elő adó: horváthné gfellner csil la
l hely szín: mo za ik pont
l dá tum: 2013. má jus 9. 17.00 

má jus 10. (pén tek)
Utak egy más hoz – íze lí tő az erő szak men -
tes, együtt mű kö dő kom mu ni ká ci ó ból
Min den na pi konf lik tu sa ink rend sze rint ki -
sebb-na gyobb erő szak kal vég ződ nek: bánt -
juk a má si kat vagy ma gun kat. Van har ma dik
le he tő ség. Te is is me red? Mi volt a megoldás,
ami kor si ke rült? gon dol kod junk együtt,
hogy ez után még több ször si ke rül jön.
l elő adó: ónódi ág nes
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 10. 15.00 

má jus 11. (szom bat dél előtt)
vegy szer men tes tIsz ta ság a la kás ban
Ho gyan ér he tünk el tö ké le tes tisz ta sá got la -
ká sunk ban vegy sze rek nél kül. A vegy sze rek
mel lő zé sé vel so kat te he tünk egész sé günk
meg őr zé se ér de ké ben, csök ken az öko ló gi ai
ter he lés és gyer me ke in ket na gyobb kör nye -
zet tu da tos ság ra ne vel jük. Ho gyan ké szít he -
tünk há zi lag mosógélt, mo so ga tó gép be tisz -
tí tó szert, aluminiumsó men tes hón alj de zo -
dort? re cep tek és prak ti kák.
l elő adó: papp ko má ro mi Ju dit
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 10.00-10.30

A CsA láD Dá Vá lás ÜN NE pE – Egy          
Szü�le�tés�he�te�
Má jus 4-12 kö zött min dennap elő adá sok kal, be szél ge té sek kel, ta nács adás sal, fog lal -
ko zá sok kal vár juk az ér dek lő dő ket. A ren dez vény min den prog ram ja in gye nes. Igye -
kez tünk mind té má i ban, mind az elő adók te kin te té ben szí nes sé ten ni a ren dez vényt,
így a ren dez vé nyen he lyi il let ve olyan szak em be rek is részt vesz nek, akik or szá go san
el is mer tek, sa ját szak te rü let ük té má i ban köny ve ket je len tet tek meg, stb. 

A ren dez vény re min den szü lőt, nagy szü lőt, ke reszt anyát és más ér dek lő dőt sze re -
tet tel vá runk. Amíg a szü lők az elő adá so kat hall gat ják, a gye re kek a bagi Ig li ce óvo da
ál tal ki ala kí tott ját szó ház ban tölt he tik ide jü ket. Min den prog ra munk ra gye rek(ek) kel
is sze re tet tel vár juk (ki vé ve a má jus 4-i Hellinger csa lád ál lí tás) az érdeklődőket.

A ren dez vény két hely szí nen is látogatható, még pe dig az Apos to lok szál lá sán il let -
ve az Üz let köz pont fel ső eme le tén. A ren dez vényt egy díj ki osz tó gá la zár ja, ahol a rajz -
pá lyá zat ered mény hir de té se után a leg ügye sebb raj zo ló kat ér té kes nye re mé nyek vár ják. 
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Izgó-mozgó me se ház
Közös örömteli játék mondókákkal, gye -
rek dalokkal, ritmushangszerekkel, bábokkal.

l elő adó: sá pi nó ra
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 10.30-11.30

zenebölcsI
A zenebölcsi a leg ki seb bek ze nei fej lő dé sét
se gí tő fog lal ko zás, mely ben a ki csik anyu ká -
juk kal (vagy apu ká juk kal) együtt ve het nek
részt. Já té kos for má ban fej lesz ti a rit mus ér -
zé ket, a hal lást, va la mint a be széd kész sé get!
„A ze ne lel ki táp lá lék, és sem mi más sal nem
pó tol ha tó. Aki nem él ve le: lel ki vér sze gény -
ség ben él és hal. Tel jes lel ki élet ze ne nél kül
nincs. Van nak a lé lek nek ré gi ói, me lyek be
csak a ze ne vi lá gít be.” (Ko dály Zol tán)
l elő adó: vargáné boda ber na dett
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 11.30-12.30

má jus 11. (szom bat dél után)
szü le tés és ha lál – egy tő ről fa kad, 
mely az élet vi zét issza.
Mind annyi unk éle té ben van nak vesz te sé -
gek. Ho gyan néz zünk szem be ér zé se ink kel,
ho gyan dol goz zuk fel azo kat. Őszin te be -
szél ge té sek.
l elő adó: könczöl zsu zsan na
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 12.30-13.30

gyó gyí tó Il la tok – az il ló olaj ok 
min den na pi hasz ná la ta
Az aro ma te rá pia nö vé nyi ola jo kat és il ló -
ola jo kat hasz nál a tes ti, lel ki egész ség meg -
őr zé se és hely re ál lí tá sa ér de ké ben. Al kal -
ma zá sa össze egyez tet he tő mind a nyu ga ti
me di ci ná val, mind más al ter na tív gyógy -
mód ok kal. Az il ló ola jo kat a nö vé nyek szin -
te ti zál ják, me lyet le pár lás sal vagy pré se lés -
sel nyer nek ki. A jó minőségű illóolajnak
ára van, de a jó minőségű illóolajnak
minden cseppje kincs. Egyszerű praktikák
és receptek az illóolajokkal.  
l elő adó: papp ko má ro mi Ju dit
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 13.30–14.00

kIs ma ma Jó ga
Kis ma ma Jó ga – nem csak kis ma mák szá má -
ra hasz nos moz gás for ma, mely ki fe je zet ten a
női test és lé lek szá má ra nyújt fel üdü lést.
l elő adó: dancs and rea
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 14.00-15.00

úJ ra hasz no sí tó Ját szó ház
Míg az anyu kák tor náz nak a gyer me kek az
ott honi hul la dék ból sze mez get ve ké szí tenek
hasz nos, ked ves tár gya kat, me lye ket min -
den ki ha za vi het szép em lék ként.
l elő adó: papp hel ga
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 14.00-15.00

lé lek sImogató…
Mi től nő a nő és mi től fér fi a fér fi? – be szél -
ge tés sok já ték kal. sze re pek ről, hely ze tek -
ről, kap cso la tok ról, nőiességről…
l elő adó: papp hel ga, szalga bog lár ka
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 15.00-16.30

gyer mek be teg sé gek népI 
gyó gyí tá sa
Az idők so rán min den nép nek sa ját gyó gyí -
tó ha gyo má nya ala kult ki, amely az adott
táj egy ség ég haj la tá hoz, nö vény- és ál lat vi lá -
gá hoz, az ott élők lel ki be ál lí tott sá gá hoz
leg kö ze lebb ál ló. Ho gyan gyó gyí tot ták ele -
ink a gyer mek be teg sé ge ket?
l elő adó: tánczos mi hály
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 11. 16.30-18.00

má jus 12. (vasárnap)
a nép me se gyó gyí tó ere Je –
me se ol va sás begidsán me lin dá val
„A me se mon dó szü lő le las sít ja, le csen de sí ti
a kül ső vi lá got, és egy olyan te ret al kot,
amely ben gyer me ké vel a kö zö sen át élt él -
mény so rán eggyé vá lik. Ez a szü lő-gyer -
mek kap cso lat egyik fon tos pil lé re, az er re
for dí tott idő sok szo ro san meg té rül, ugyan -
is ez lesz az alap ja a ké sőb bi bi zal mas be -
szél ge té sek nek is.” (Ká dár An na má ria) 
l elő adó: begidsán me lin da
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 12. 10.00-10.30

me se köny ve Ink – pol gár Jut ka 
könyv be mu ta tó ja
„Azért írok a gye re kek nek, mert gye rek ko -
rom ban a köny vek men tet ték meg az éle -
tem. Meg mu tat ták, hogy ha aka rom, erős
le he tek, akár új bőrt is nö veszt he tek, ha az

enyém túl vé kony, vagy nem meg fe le lő szí nű.
A köny vek ré vén az let tem, ami a va ló ság -
ban so ha: bá tor, me rész és ter mé szet fe let ti
mó don gyors. Ezt akar tam vissza ad ni.”
(Melanie gideon)
l elő adó: pol gár Jut ka
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 12. 10.30-11.00

ke re kí tő tIppentő
A Ke re kí tő Tippentőn a ba bák, kis gyer me -
kek és szü le ik az öl be li já té ko kon túl kö -
tet len lég kör ben, csa lá di as han gu lat ban is -
mer ked het nek a ma gyar nép tánc alap moz -
du la ta i val. A ba bá kat 0-3 éves ko rig vár -
juk, de a nagy test vé rek is sze re tik a fog lal -
ko zást. sok nép dal hang zik el köz ben, és
10 per ces néptánctanítás van be le sző ve a
fog lal ko zás ba.
l elő adó: schlegel la u ra
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 12. 11.00-11.30

gye rek tánc háza
Tán col ni öröm. Örül jünk hát együtt. Tánc -
ház ki csik nek és na gyok nak.
l elő adó: széphalminé tóth Ju dit
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 12. 11.30-12.00

raJz pá lyá zat ered mény hIr de tés
és nye   re mény osz tás
A rajz pá lyá zat Bag  és tér sé gé ben lett meg -
hir det ve, „Én, édes anyám po cak já ban”. A
mű vek egy ré sze a bagi Ig li ce óvo da óvo dá -
sa i nak mun kái, má sik ré szét pe dig a kör -
nyék be li gyer me kek től vár juk.
l hely szín: apos to lok szál lá sa
l dá tum: 2013. má jus 12. 12.00

egyéb szolgáltatások:
teaház, pelenkázó, játszóház

A prog ram vál to zás jo gát fenn tart juk.

           HE TEs ElŐ ADás sO rO ZAT BAgON 

szPON zO rA INK:
w Ig li ce Óvo da Bag
w Vixi – mikroszálas ken dők
w írodeák popírbolt-Bag
w panArom Aro ma te ra pe u ta és szép ség te ra pe u ta 

In té zet http://www.panarom.hu/
w 100 HUF-os bolt Bag
w regioplusz TV
w galga TV
w Új pers pek tí va Kft
w galgamenti Kábeltelevízió 

http://www.galgaktv.hu/
w Ba ba hor do zó Kft www.hordozo.hu
w Csa pó Ida www.gazdagnok.hu
w pintér-Tóth Katalin és Zsolt - Auto-Compaq Kft.
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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 ko ráb bi évek ta pasz ta la tai alap ján a hús vé ti ün ne pek ide je alatt idén je len tő sen
meg emel ke dett a me gyénk út ja in köz le ke dő jár mű vek szá ma. Mi vel a hús vé ti idő -
szak ra jel lem ző, hogy az át la gos nál töb ben hagy ják fi gyel men kí vül az al ko hol fo -
gyasz tás mel let ti jár mű ve ze tés ve szé lye it, ezért a kam pány ide je alatt ki emel ten fon -
tos szem pont volt az it tas jár mű ve ze tők for ga lom ból tör té nő ki szű ré se, az ag resszív,
sza bály sze gő gép jár mű ve ze tők in téz ke dés alá vo ná sa, va la mint a de monst ra tív
rend őri je len lét biz to sí tá sa. En nek cél ja a köz le ke dé si bal ese tek meg elő zé se, a köz le -
ke dők biz ton ság ér zet ének nö ve lé se és a za var ta lan köz le ke dés biz to sí tá sa a hús vé ti
ün ne pek al kal má val.

A rend őrök ki emelt fi gyel met for dí tot tak a köz úti köz le ke dés biz ton sá gá nak fen-
ntar tá sá ra, mely nek so rán fel ada ta i kat az aláb bi ak ra fi gye lem mel haj tot ták vég re:

– it tas vagy bó dult ál la pot ban köz le ke dő gép jár mű ve ze tők, ke rék pá ros ok ki szű ré se;
– ag resszív, sza bály sze gő gép jár mű ve ze tők in téz ke dés alá vo ná sa;
– passzív biz ton sá gi esz kö zök hasz ná la tá nak el len őr zé se.

2013. már ci us 30. és 2013. áp ri lis 1. (szom bat- hét fő) kö zöt ti idő szak ban 1969
fő it tas sá gát el len őriz ték kol lé gá ink pest me gye út ja in, me lyek kö zül 17 jármű -
vezető (0, 86%) szer ve ze té ben mu tat tak ki al ko holt. sze mély gép ko csi ve ze tők 10
eset ben, ke rék pá ros ok 6 eset ben, se géd mo tor ke rék pá ros ok, pe dig 1 eset ben ve zet -
tek it ta san, a ve ze tői en ge dé lyét egy sze mély nek vet ték el.

It tas, vagy bó dult ál la pot ban tör té nő jár mű ve ze tő vel szem ben két eset ben in téz -
ked tek, el le nük bün te tő el já rás in dult. szin tén két est ben tet tek sza bály sér té si fel je -
len tést olyan sze mé lyek el len, akik al ko hol ha tá sa alatt ve zet ték jár mű ve i ket.  

Ha tó sá gi en ge dély el vé te lé re 17 eset ben ke rült sor (mű sza ki ér vé nyes ség hi á nya
mi att 10 eset ben).

Hely szí ni bír sá got össze sen 390 eset ben szab tak ki a rend őrök, sza bály sér té si
el já rást 44 eset ben, köz igaz ga tá si el já rást 508 eset ben kez de mé nyez tek.

Há rom nap alatt a pest me gyei rend őrök 17 sze mélyt fog tak el, kö zü lük 11 főt
kö rö zés alap ján. Elő ál lí tás ra 22 eset ben ke rült sor. 

Pest Me gyei 
Rend őr-fő ka pi tány ság

A fo ko zott el len őr zés ered mé nyei 
A „Jó ZAN Hús vét” el Ne ve Zé sű kAM pÁNy ke re té beN

tAr tott Fo ko Zott el leN őr Zés ered Mé Nye i ről

ELMŰ�akció�Bagon…
A gö döl lői rend őr ka pi tány -
ság Aszó di rend őr őrs jár őrei
márciusban Bag te le pü lé sen
az ÉMásZ mun ka tár sa i val és
pol gár őr je len lé té vel az áram -
lo pá sok meg elő zé se cél já ból
ak ci ót haj tot tak vég re.  

A szak em be rek rész vé te lé -
vel 9 eset ben ke rült sor il le gá -
lis áram be kö tés fel de rí té sé re,
ame lyek ben az ÉMásZ fel je -
len té se alap ján bűn te tő el já rás
meg in dí tá sá ra ke rült sor.

A to váb bi ak ban ha son ló
jel le gű ak ci ók szer ve zé sé re ke -
rül sor an nak ér de ké ben,
hogy az élet ve szé lyes, il le gá lis,
sza bály ta lan áram vé te le zé sek
meg szün te tés re ke rül je nek.

hIrdessen
a BAgI HírlAp-ban!

érdeklődjön 
kedvező hirdetési

árainkról:
06-28/409-174-es 

telefonszámon 
délután 3 órától



a tabeLLa áLLása ápriLis 8-án

csapat M GY D V LG KG GK p

1. Csomád KSK 21 16 3 2 80 21 59 51

2. Bagi TC ’96 19 13 5 1 55 22 33 44

3. Kistarcsai VSC 20 12 3 5 56 31 25 39

4. Erdõkertesi SE 20 11 4 5 64 34 30 37

5. Aszód FC 20 10 6 4 53 27 26 36

6. Vác-Deákvár SE 20 11 1 8 40 28 12 34

7. Iklad KFC 19 9 4 6 47 35 12 31

8. Püspökhatvan SE 19 10 0 9 48 50 2 30

9. Nagymaros FC 20 9 1 10 33 52 19 28

10. Valkó KSK 19 8 3 8 43 59 16 27

11. Vácrátóti KSE 18 7 1 10 44 35 9 22

12. Gödöllõi EAC-SZIE 21 6 2 13 45 63 18 20

13. Fortuna SC-Kism. 20 5 3 12 31 53 22 18

14. Vácduka-BetonLM 19 4 5 10 40 57 17 17

15. Galgahévíz SK 20 3 3 14 19 65 46 12

16. Kerepesi SBE 19 0 2 17 14 80 66 2
M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól,

KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

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. vezette: 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 
zsIMó 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.

bagI tc ’96 – valkó  7–1  (1–0)

gödöllő, 50 né ző. vezette: Tóth Z. /8; 8/ (péli á.,péli Zs.) 
BAgI TC ’96: Endrődi p. 6 – Nyá ri g. 7, BaloghJ. 7 (simó A.
0, 70. p.), szénási I. 7, Ko lom pár l. 7– Bu dai K. 7, pávics D. 6
(szá raz r. 0, 62. p.), He ge dűs K. 6 (Boda J. 0, 63. p.), Tóth l.
8 (szekula F.7, 52. p.) – Nagy p. 7, Ma ros sz. 7 (Oláh gy. 0,
67.p.). Edző: simó lász ló. 
vAlKó KsK: Tóth ró bert 3 – Tóth gy. 4, Csenteri Cs. 4,
Nagy E. 3, ser bán á. 3 (pin tér N. 3, a szü net ben) – Tóth ro -
land 4, szira A. 4, Bar na J. 4 (Mé szá ros g. 3, 60. p.), pál á. 4
– la ka tos s. 3, Kele á. 3. Edző: schmidt lász ló. 
gól: Nagy p. (2), Ko lom pár l., Ba logh J., szekula F., szá raz
r., Csenteri Cs. (ön gól), ill. Kele á. sár gA lAP: Nyá ri g.,
pávics D., Ma ros sz., ill.Csenteri Cs.

sIMó lász ló: Meg ér de mel ten tar tot tuk itt hon a há rom
pon tot. Amit meg be szél tünk, azt min den ki be is tar tot ta.
Kö szö nöm szé pen a srá cok nak! 
sCHMIdT lászló: Két he te, ami kor azt mond tam, hogy
nincs lej jebb, ki de rült, hogy még is van. Ha nem fi gye lünk oda,
a föld má sik ol da lán fo gunk ki jön ni... Mély kút ban va gyunk,
pe dig ugyan azok alkotják a csapatot, akik tavaly.

bagI tc ’96  – galgahévíz sk  2–0 (1–0)

gö döl lő, 100 né ző. ve zet te: Csá ki D. /8; 8/ (KériII Z.,
Ké ri I Z.) 
BAgI TC ’96: Endrődi p. 0 – Nyá ri g. 7 (simó A.0, 80.
p.), Ba logh J. 7, szénási I. 7, Ko lom pár l. 6 – Bu dai K. 7,
pávics D. 6 (szá raz r. 0, 71. p.), He ge dűs K. 6 (Boda B.
0, 87. p.), Tóth l. 6 (szekula F.7, 60. p.) – Nagy p. 6, Ma -
ros sz. 7 (Nagy B. 0, 87.p.). Edző: simó lász ló. 
gAlgAHÉvízI sK: Kiss r. 6 – Kuti l. 5 (Maldrik D. 0,
70. p.), szá raz T. 6, pázmándi p. 5 (pecze I.0, 76. p.), Mu -
zsik B. 6 – Ko vács l. 5, Ka to na K. 5, Bordi N. 5,
pázmándi B. 5 – Turányi Z. 5, gódor J.5 (Aczél A. 5, a
szü net ben). Edző: Al bert Fló ri án. 
gól: Tóth l., szekula F. sár gA lAP: Ba logh J., Bu dai
K., szekula F., ill. Kiss r., Kuti l., pázmándi B., Turányi
Z., gódor J., pecze I. 
sIMó lászló: szim pa ti kus el len fe let győz tünk le meg -
ér de mel ten. To váb bi sok si kert kí vá nok a galgahévíznek!
Al BErT flórIáN: gra tu lá lok a Bagnak, na gyon jól
ját szot tak! Ne künk pe dig na gyon nem fek szik a műfű...
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A Vácduka–Bag, illetve a püspökhatvan–Bag
meccset elhalasztották!

Minden kedden 
és pénteken:
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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

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

Nem tud juk, hogy a bagi la kos ság ré szé re mennyi re köz is mert,
hogy a te le pü lés kö ze lé ben több he lyen is szép szám ban él a
Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let (MME) ál -
tal 2013-ban az év ma da rá nak vá lasz tott gyur gya lag.

A gyur gya lag (Merops apiaster) az egyik leg szí ne sebb, a sza la -
kó ta ala kú ak rend jé be tar to zó ha zai ma dár faj, mely a lö szös és
ho mo kos domb ol da la kat vá laszt ja fészkelőhelyül. Meg te lep -
szik ho mok- és agyag bá nyák ban egy aránt, de rit kább és ala -
cso nyabb nö vény ze tű lösz gye pek ta la já ba is szí ve sen váj ja kb.
1,5-2 mé ter mély köl tő üre gét. ro var evő ma dár, táp lá lé ka el -
ső sor ban a posz méh-, lep ke- és szi ta kö tő fa jok kö zül ke rül ki,
de szí ve sen fo gyaszt ja az ara nyos ró zsa bo gár egye de it is.

Vo nu ló ma dár, Ma gya ror szág ra vi szony lag ké sőn, má jus -
ban ér ke zik vissza te le lő te rü le té ről, és elég ha mar, szep tem -
ber ele jén már új ra úton van Af ri ka fe lé.

Má jus kö ze pé től Bag ha tá rá ban is ta lál koz ha tunk ve lük.
Bár bagi köl tő te rü le tei nem áll nak ter mé szet vé del mi ol ta lom
alatt, fon tos tud ni, hogy fo ko zot tan vé dett ma dár faj ról van

szó, mely nek esz mei ér té ke 100.000 Ft. A faj egye de i nek
bár mi fé le bán tal ma zá sa, köl tő he lyé nek le rom bo lá sa, köl té si
idő ben tör té nő meg za va rá sa szi go rú an ti los.

Bagon 2006 óta kö vet jük éves rend sze res ség gel a gyur -
gya lag ál lo mány ala ku lá sát. Két na gyobb fész ke lő te le pen
(sze mét te lep és cross-pálya kör nyé ke) együtt át la go san kb.
60 pár fész kel par ti fecs kék tár sa sá gá ban, az utób bi évek
ada tai sze rint pl. 2009-ben 55, 2010-ben 56, 2011-ben 64,
2012-ben 75 pár. Mi vel ha zánk ban a gyur gya la gok a te le pek
90%-ában 20 pár alat ti ko ló ni á kat hoz nak lét re, ezért a két
bagi köl tő te rü let kü lö nö sen je len tős nek mond ha tó, hi szen
azon te le pek kö zé es nek, ahol év ről év re 20 pár fe let ti ma dár
él. Mind ed dig sze ren csé re nem ta pasz tal tuk, hogy fész ke lé -
sü ket bár mi lyen szán dé kos em be ri za va rás hát rál tat ta vol na,
vi szont a cross-pályán a mo to ro zás, a quadhasználat és az
eset le ges nem kö rül te kin tő ho mok el hor dás ve szé lyez tet he ti
fenn ma ra dá su kat.

Kerényi Zol tán 
(MME gö döl lői He lyi Cso port)

Bagon is él a 2013-as év ma da ra, a gyur gya lag
A bAGi öNkorMÁNyZAt MeGviZsGÁlJA A terÜlet védeleMbe voNÁsÁNAk leHetőséGét


