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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Önkormányzati hírek

Április 25-én önkormányzatunk képviselőtestülete ülést tartott, ahol többek
között elfogadták a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolóját.
/ 2–3. oldal

Vasútfejlesztési tervek

Az utóbbi időben két egyeztető
tárgyalás is volt vasútfejlesztés
ügyben, ahol egy, a korábbitól
eltérő koncepció körvonalazódott.
/ 4. oldal

A mese kincs
Gazda Boglárka Meseországi kalandok
című meséje megható történet a mese
hatalmáról, varázsáról és a gyermekek
életében játszott meghatározó szerepéről.

/ 8–9. oldal

A NEPoMukI

Az óvodai fák kivágása, újak ültetése
Már régóta álmatlan éjszakákat okoztak az óvoda előtti elszáradt fák, főként,
mikor két majdnem-balesetet is okoztak (a leszakadó méretes ágak egy gépkocsi előtt, illetve egy babakocsit toló anyuka mögött zuhantak a földre). Még
a 2011-es év végén szakvéleményt kértünk a Pilisi Parkerdő Zrt-től, akik megállapították, hogy a Sport utcában és Csintoványi utcában álló igen magas
ezüstjuhar sor jó része balesetveszélyes, a többi pedig pár éven belül azzá válik majd. A testület így az összes fa kivágása mellett döntött. Ez sajnos nem
volt egy egyszerű feladat, hiszen a fák a villanyvezeték és az óvoda kerítése
között álltak egy árokparton, így dönteni nem is lehetett volna őket. Szerencsére kapóra jött az ÉMÁSZ segítsége, akik amúgy is a villanyvezetékekre rálógó ágak levágását végezték, így legalább a kifelé lógó ágakat eltávolították.
Idén tavasszal megleltük a megfelelő favágót is, aki vállalta a baleset- és életveszélyes fák kivágását. A kivágott fák kb. 2 m-es csonkjait otthagytuk, mert
terveink szerint fafaragó mesterekkel faszobrokat, illetve (lejjebb fűrészelve
őket) ülőkéket alakítanánk ki belőlük. Ezen a héten pedig háromféle hársfából válogatva, összesen 30 db új csemetét ültettünk el a kivágott fák között.

Nyolcadrészek bérbeadása
20 év után először történik meg, hogy a falu pénzt kap (az ez évi bérleti díj
700.000.-Ft, a további években (4 év) 1.000.000.- forintot kap a tulajdonában levő
úgynevezett „nagy Nyolcadrészek” földterület bérbeadásával, az ez évi bérleti díjat
a falu járdáinak felújítására, illetve járdák építésére fordítja az önkormányzat.

kérdéskéNt merült Fel, hogy eddig kik gazdagodtak a Falu
Földjeiből, vagyis kikNek volt ebből 20 éveN keresztül elleNszolgáltatás Nélkül haszNa?!

Mint ahogy arról már korábban itt
az újságban is beszámoltunk, a nepomuki szobrot 2012 májusában
az önkormányzat egy falunkban
élő kőfaragó-restaurátor (Balázs
Bálint) segítségével, és természetesen a műemlékvédelmi hatóság engedélyével a talapzatáról leemelte,
hogy a szobor további romlását
megakadályozza. A műveletet (lakossági bejelentés
nyomán) az előzetes restaurátori
felmérés is indokolta: a szobor
már olyan rossz
állapotba került a
korábbi évtizedek
szakszerűtlen felújítási próbálkozásai, valamint az
időjárás viszontagságai miatt, hogy
félő volt, a szobor a talpazatán állva
egyszerűen szétmállik. A talapzatáról
leemelt szobrot a vízmű hathatós
segítségével a parókiára szállíttattuk,
és mind a mai napig is ott található.
A restaurálásához legalább másfél
millió forintra lenne szükség, amihez eddig még 10.000 Ft sem gyűlt
össze. A szoborról, a restaurátori
tanulmányról és leszedéséről részletes, fényképekkel tűzdelt beszámolók, leírások olvashatók a honlapunkon (www.bagfalu.hu), a bal oldali „Nepomuki Szent János-szobor” menüpontra kattintva.
Benedek Miklós

Fotók: a szerző

Szent János-szobor sorsa
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az öNkormáNyzat hírei
2013. április 25-én Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi ülést tartott. Elsőként a Gödöllői Rendőrkapitányság
2012. évi beszámolóját tárgyalták, melyről külön cikkünkben
olvashatnak. A többi napirendi pont összefoglalóját alább
közöljük.

Óvodavezetőnkmegbízásánakmeghosszabbítása

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta Kovács Istvánné
óvodavezetői megbízatásának meghosszabbítását. Ezek után a
képviselő-testület kikéri az óvoda nevelőtestületének véleményét, majd dönt a kérdésről.

ZáRsZámAdás

A 2012. év gazdálkodásának könyvviteli zárása megtörtént,
Bag Nagyközségi Önkormányzat a 2012-es évben a kötelező
feladatait ellátta, az intézmények fennakadás nélkül működtek.
Bevételek:
w intézményeink bevételeia bérleti díjak, sírhely megváltások, közterület használat, szolgáltatási díjak, lakbérek, étkezési díj bevételek, szemétdíj, étkezési díj, napközi ellátás
és művészeti tagozat díjai.
w TB által utalt támogatások, közfoglalkoztatottak támogatása. Az óvoda adományai, melyet szülők és vállalkozások
ajánlottak fel.
w Felhalmozási bevételek óvadéki betét kamata, vadászati
jogból befolyt bevétel, valamint a pályázatok által elszámolt támogatások.
w Önkormányzat költségvetési támogatásai jogcímen a központosított támogatások és normatív alapon kiutalt támogatások mutatkoznak. Emellett központi támogatások, a
jövedelempótló juttatások, bérkompenzáció, prémiumévek
program, IPR-es támogatások, ÖNHIkI támogatás és a
konszolidáció során kiutalt támogatás. Előző évi visszatérülés
a 2011. évi beszámoló normatív elszámolásából 1 940 e Ft.
Kiadások:
w Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok. Ide
tartoznak a bérjellegű költségek az alapilletmények, pótlékok, juttatások. Megbízási jogviszonyban lévők költsége,
prémium évesek illetménye, képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók
munkabére, a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztattak és a közcélú alkalmazottak bérét is tartalmazza.
w Dologi és egyéb folyó kiadások: beszerzések, készletek,
a napi működéshez felmerülő költségek. Szolgáltatási
díjak: közüzemi szolgáltatások kiadásai, és üzemeltetési feladatok ellátásának költségei. karbantartási és kisjavítási szolgáltatások.
w Díjak és egyéb befizetési kötelezettségek. Ez a jogcím
olyan tételeket tartalmaz, mint: ügyvédi díj, tűzjelzés
fogadás az iskolában, posta ktg-ek, bank ktg-ek, térfigyelő rendszer üzemeltetése, biztosítási díjak.
w Egyéb működési kiadások: a turai ügyelet részére utalt
működési hozzájárulás, kistérség részére utalt működési
hozzájárulás. Bagi TC részére nyújtott működési támogatás, valamint civil szervezeteknek utalt – képviselői felajánlás, vagy egyéb határozat szerinti – támogatás.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások, támogatások:

w szociális ellátásban részesülők támogatásai: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély,
ápolási díjak, lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás.
w Felhalmozási kiadás: pályázatok költségei, mint a ravatalozó
felújítása és akadálymentesítése. kazán pályázat, amelyben
aprítékoló gép és ehhez kapcsolódó kazán került beszerzésre.
Az óvadéki betét visszautalása konszolidáció keretében..
Tárgyévi bevételi összeg: 1 264 503 e Ft
Tárgyévi kiadási összeg: 1 214 369 e Ft
Önkormányzatunknál a könyvvizsgálat kötelező, ezt a
k.F. Audit kft. végzi. Részünkre 2012. évben 500e. Ft-ot fizettünk ki könyvvizsgálatért.
Az 5 000 fő alatti települések konszolidációja során, önkormányzatunk teljes hitel állománya a működési hitelek és
kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettségünk, az
állam által nyújtott támogatással törlesztésre kerültek. Ezáltal
a 2012. évet úgy zárhattuk, hogy az önkormányzatnak semmilyen mértékű adóssága nincs, és hitelekből adódó fizetési
kötelezettség sem terheli tovább BAG települést.
A zárszámadási rendeletet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

2014. évi KÖlTséGvETési KoNcEpció

A törvényi változások következtében az önkormányzatnak a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját április
30-áig kell benyújtania.
A koncepció szervesen illeszkedik a Gazdasági Ciklusprogramban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez, érvényre
juttatva a korábbi években megfogalmazott prioritásokat.
Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban
bevezetett feladattámogatási rendszer és a saját adóbevételeink
nagysága határozza meg.
A költségvetési törvény támogatási struktúrájának alapján
nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami
támogatások igénybevételére.
A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető. Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a
rendelkezésre álló forrásokat.
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai:
2012. évben az önkormányzat 100 százalékos konszolidációja
megtört, így megtartható a gazdasági stabilitás, a működési és
felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat hitelállománya megszűnt.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
2014. évben országgyűlési választással, Európai Parlamenti
választással, helyi önkormányzati választással és települési
kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos feladatok
és teendők hárulnak az önkormányzatra.
ASP projektben rész kíván venni az önkormányzat, amely
az önkormányzati informatikai rendszerek fejlesztését irányozza elő.
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Bevételek:
w Önkormányzati feladatok – igazgatási, településüzemeltetési,
közvilágítási, helyi adóztatás stb. – ellátására általános
jellegű központi támogatási bevétel kerül leosztásra a
helyi közügyek ellátására.
w Önkormányzatunk saját bevételének nagy részét az iparűzési adó és a gépjárműadó teszi ki.
w Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók
mértékén, tekintettel a lakosság és a helyi vállalkozások
évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére.
Kiadások:
w A kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a források
nyújtotta lehetőségeket. Csak a bevételi összeg erejéig lehet kiadást tervezni.
w A költségvetés nagyobb részét a személyi juttatások és
azok járulékai teszik ki.
w Fő feladat az óvodai ellátás biztosítása – 2014. évben előzetes felmérés szerint, 120 gyermek lesz – valamint az iskola működtetésének ellátása.
w Szociális területen, az alanyi alapon jogosultak ellátását
biztosítani kell.
w kistérségi Szolgálat működésével kapcsolatos költségekről
nincs adatunk.
w A következő évben is szeretne az önkormányzat „közmunka program” keretében, az idei évhez hasonlóan 6 órás és
8 órás munkaerőt is alkalmazni.
A fentieket szem előtt tartva önkormányzatunknak a
pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében takarékos költséggazdálkodásra, a kiadások radikális visszafogására, a bevételi források körének növelésére kell törekednie. A költségvetési koncepciót a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Aköltségvetésirendeletmódosítása

2012. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt a költségvetési rendelet 1. paragrafusában megállapított 656 588 000 Ft-os kiadási főösszeget és a
656 588 000 Ft-os bevételi főösszeget a képviselő-testület megemelte, így a módosított kiadási főösszeg: 1 374 148 000 Ft-ban,
a bevételi főösszegét 1 374 148 000 Ft-ban állapította meg.

Étkezésidíjakváltozása

A díjváltozásra azért került sor, mert az önkormányzat és az
EVER-FooD nevű közétkeztetéssel foglalkozó cég között az
év elején létrejött szerződésben az szerepelt, hogy a cég az első negyedévben alacsonyabb térítési díjjal dolgozzon. A negyedév letelte után mindez felülvizsgálatra került. A negyedév
letelte után mindez felülvizsgálatra került. A Magyarország
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2.
számú melléklete az alábbiakban rendezi az egy gyermekre ju-

BAGI HíRlAP 3

tó gyermekétkeztetési támogatás összegét. Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:
ElŐiRáNyZAT: 44 799,3 millió forint
FAJlAGos ÖssZEG: 102 000 forint/fő/év
Amennyiben a 102.000 Ft/fő/év támogatást az önkormányzat
nem veszi igénybe, úgy azt vissza kell fizetnie. Az új étkezési
díjak az alábbiak szerint alakultak:
óvodai étkezés
463 Ft
Napközis étkezés
551 Ft
iskolai ebéd
450 Ft
intézményi dolgozók étkezése 573 Ft
Ebéd külsősöknek
711 Ft
Az árak az áfát tartalmazzák. A testületi ülésen felmerült
annak a szükségszerűsége, hogy azon családok számára belső
kompenzációt kell alkalmazni, akik nem állami támogatásból,
hanem saját pénztárcából fizetik az étkezéseket (az összes étkező kb. 35 százaléka).

Képviselőitiszteletdíjakfelajánlása

Varga András képviselő a polgárőrség és a Bagi TC’96 javára
mondott le tiszteletdíjáról fele-fele arányban, Dénes Tamás
képviselői tiszteletdíjával három bagi civil szervezetet kíván támogatni: a Piros Bagért Egyesületet, a Szinkron Nyugdíjas
Egyesületet és a polgárőrséget. Deli József külsős bizottsági tag
pedig a Bag és Testvérváros Baráti Egyesület részére ajánlotta
fel tiszteletdíját. A felajánlásokat a bagi civil szervezetek és
minden bagi lakos nevében köszönjük.

Közbiztonságipályázat

lehetőség nyílik pályázati úton a bagi térfigyelő-rendszer bővítésére. Május 2-ig beadandó pályázat 9 új kamera telepítésére
adna lehetőséget. A pályázaton nyerhető összeg 10 millió forint, a falu által biztosított önrész 2 millió forint, a pályazat előfinanszírozású. A pályázaton való indulás eldöntését viták előzték meg a testületben, elsősorban az önrész előteremtése miatt.
Végül is abban egyeztek meg a képviselők, hogy a temető ravatalozójának pályázatából visszafolyó 15 millió forintból fogják ezt fedezni, de így is csak 4 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett fogadták el a képviselők a pályázaton való indulást.

Anemzetiségiönkormányzatsportnapjának
támogatása

Kanalas Ervin, a nemzetiségi önkormányzat vezetője, aki azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a májusban tartandó
kistérségi roma sportnapot támogassa az önkormányzat. A
megrendezéshez szükséges hiányzó összeg 120 000 Ft. A testület végül kéviselői magán felajánlásokból 45 000 Ft-ot, az
önkormányzat kasszájából szintén 45 000 Ft-ot ajánlott fel
erre a célra azzal a kikötéssel, hogy a támogatás összegét természetben adja át a nemzetiségi önkormányzatnak.
-kr-

Felhívás
megkérjük a tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a káposztáskert és kenderföldek önkormányzati tulajdonban lévő belterületi útjait
magánhasznosítás céljából Ne száNtsák hozzá a saját Földjükhöz! az együttélés szabályai szerint a földterületek megközelítését, kis- és nagy gépekkel mindenki számára biztosítani kell! kérünk minden földtulajdonost, hogy az út szélességét, járhatóságát, használatát, biztosítsák bag nagyközség minden lakójának, főleg azoknak, akik ezeken a területeken gazdálkodnak. az
esetlegesen már elszántott utakat állítsák helyre, biztosítva ott az eredeti állapotokat. amennyiben vitás kérdések merülnének
fel, az önkormányzat az út hivatalos, térképen jelzett helyét és mérhető szélességét tudja figyelembe venni. köszönjük!
Bag Nagyközség Önkormányzata
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Egyeztető tárgyalás a vasútfejlesztés ügyében
március végén, és május elején két egyeztető tárgyalást is tartottunk
a polgármesteri hivatal tanácstermében, amin megjelent a NiF
(Nemzeti infrastuktúra Fejlesztő Zrt.) részéről Barta Endre úr, a KTi
(Közlekedéstudományi intézet Nonprofit Kft.) részéről ács Balázs
úr, valamint a beruházást tervező UvATERv Zrt. számos mérnöke,
a máv-sTART Zrt. és a volánbusz Zrt. képviselői. Az alábbiakban
ezen tárgyalásokon elhangzottakat foglalom össze.
A Budapest-Hatvan-Miskolc vasúti fővonal átépítésének, 160 km/órás
sebességűre való fejlesztésének engedélyezési tervei elkészültek. Előreláthatólag ez év végéig – jövő év közepéig – ezen igen összetett feladat
engedélyeztetési eljárása is befejeződik. Innentől kezdve a kivitelezési
tervek elkészítése is legalább másfél évet vesz igénybe, úgyhogy a tervezés folyamata legkorábban 2015 decemberére zárulhat le (a legoptimálisabb becslések szerint). A project tervezésével azért kell sietni, mert
2016 végéig lehet csak sikerrel pályázni az Eu-ban erre a projectre – a
pénzforrások utána már bizonytalanok.
Mivel ezen vasútvonalszakasz korszerűsítésének előkészítése áll
talán a legjobban az összes vasútvonal közül Magyarországon, és az
Eu-s tervek között is szerepel a gyorsvasúti hálózati fejlesztés, ha a
tervek időben kész lesznek, igen jó eséllyel nyerhetünk rá Eu-s támogatást, és ezzel elindulhat végre a beruházás, ami a 2016-2020-as
évek között akár meg is valósulhat.
2012 novemberének egy hétköznapján egész napos utasszámlálást tartott a MÁV-START Zrt. a bagi megállóhelyen: a napi forgalom (mind a felszálló-, mind a leszálló utasok összessége) 309 fő volt.
A bagi lélekszámra vetített viszonylag kevés utas oka az, hogy nincs
a falu másik (hévízgyörki) feléből könnyű megközelíthetősége a vasútállomásnak (buszos ráhordás), és nincs a vasútállomás közelében
olyan őrzött, P+R parkoló, ahol a falu belsőbb részeiről érkezők
nyugodtan ott tudnák hagyni a személygépkocsijukat. A falú vasútállomástól távolabbi végéből (és közepéből) Budapestre még mindig
gyorsabban lehet busszal felutazni, mint kigyalogolni az állomásig, és
onnan vonattal továbbmenni. Jelen pillanatban a vasúti közlekedés a
Budapest-Hatvan vonalon úgy néz ki, hogy napi 24 vonatpár közle-

kedtetésével a reggeli és esti órákban félóránként, hétvégén, és napközben óránként indulnak korszerű, légkondicionált vonatok mind a
két irányba. A távlati elképzelések szerint ezen a vonalon is próbálnák megoldani a máshol már nagy népszerűségnek örvendő, ún. „zónázó” vonatok közlekedését: azaz Hatvantól-Gödöllőig minden állomáson megálló személyvonattal lehetne eljutni, amelyek Gödöllőtől
már csak a keleti pályaudvaron állnának meg. Ezek mellett természetesen Gödöllőről-Budapestig normál személyvonatok is közlekednének. így Bagról a fővárosig a menetidő a jelenlegi 51 percről 39 percre mérséklődne, ami 12 percnyi „gyorsulást” jelentene. A 4-es metró
elkészültével a keletibe érkező vonatok sokkal több irányba kapcsolódnának a budapesti közlekedési hálózatba, így már megfelelő alternatívát tudnának kínálni az autópályán közlekedő Volán buszokkal
szemben. Egyedüli hátrányt csak azok szenvednének el, akik községünkből valamelyik kisebb, közbenső állomásra szeretnének eljutni
(pl. Gödöllő Ipari Telepek), mert nekik Gödöllőn még át is kell majd
szállniuk a helyi személyre.
A vonatokon túl a Turáról Bagig oda-vissza közlekedő buszpárok
a községek főútvonalain elhelyezett megállókban szednék össze a
közbenső helyekről az utasokat, így juttatva el őket a vasútállomásokhoz. Ezen felül egy (jelenleg 27 férőhelyesre tervezett, de a vasút
túloldalán távlatilag bővítési lehetőségekkel rendelkező), térfigyelő
kamerákkal megfigyelt, biztonságos P+R parkoló is épülne a vasútállomás mellett.
A bagi vasútállomás további fejlesztéseiről (pl. hídátépítés, fedett
peron, akadálymentes liftek a peronokra, stb.) a falu honlapján
(www.bagfalu.hu) részletesen is lehet olvasni, a „MÁV vasúti fővonal
korszerűsítése” fülre kattintva.
A tárgyalásokon a megjelentek a fentieken túl kielemezték polgármester úr azon ötletét, hogy a két, viszonylag közel lévő (bagi és
aszódi) vasútállomás helyett egyetlen közös, ún. Galgavölgyi vasútállomás épüljön. Ezt az elképzelést (amiről részletesebben szintén a
honlapon lehet olvasni), végül is gazdaságossági, illetve megvalósíthatósági okok miatt el kellett vetni.
BM

Védeni a hazai mezőgazdaságot

A földtörvény a készülő üzemtörvénnyel együtt képes védelmezni
a hazai mezőgazdaságot a spekulánsokkal és a külföldi tőkével
szemben – jelentette ki Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
kedden este a Békés megyei agrárkamara gazdálkodói fórumán. A
miniszter hangsúlyozta: a földtörvényhez kapcsolódó üzemtörvény
megalkotása az őstermelőknek, a családi gazdaságoknak, az egyéni és
a társas vállalkozásoknak egyaránt fontos, hiszen nem mindegy, hogy
az Európai unión belüli szabad tőkeáramlás életbelépése, 2014 után
a magyar gazdatársadalom vagy a külföldiek rendelkeznek majd a
föld és eszközvagyonnal. Fazekas Sándor kiemelte: az üzemtörvény a
földtörvény elfogadását követően kerülhet a törvényhozás elé a nyár
elején. A tervezet a földet az üzemektől nem elkülöníthető vagyon-

ként kezeli, hanem az üzem tartozékaként, a gépekről, a gazdasági
épületekről és a feldolgozó kapacitásokról szóló egység részeként. A
föld így önmagában nem, csak üzemmel együtt, komplex termelőegységként lehet forgalomképes. A miniszter szólt arról, hogy alaposan meg kell fontolni a mezőgazdasági üzem tulajdonlási szabályait, amire vannak minták Nyugat-Európából. Az üzemi forma körüli kép letisztulása rugalmas adó- és támogatási rendszer kialakítását segíti elő. A miniszter a földtörvényről elmondta: a törvény vitája tavaly nyár végén kezdődött, kétszáz módosító indítvány sorsa
még nem dőlt el. Abban mindenki egyetért, hogy a magyar termőföldet a magyar földművesek műveljék és a törvény szűrje ki a zsebszerződéseket, a csalárd ügyleteket.
MTI

szemétszállítási zökkeNők
az utóbbi időben több esetben is késett a szemétszállítás. ennek okairól tájékozódtunk az önkormányzatnál, ahol benedek miklós műszaki előadó
elmondta, hogy sajnos a falu vezetésének nem sok beleszólása van a szemétszállítás „gyakorlati” menetébe. a polgármester úr csak a szerződést
köti meg a szállító céggel azért, hogy 20 ezer forint körül maradjon az éves szemétszállítási díj. természetesen megrendelhetnék a szolgáltatást a
gödöllői zöld hídtól is (mint annyi környező település), örömmel jönnének a csili-vili, vadonatúj kocsikkal, és biztos, hogy szinte semmi fennakadás
nem lenne onnantól. csak éppen közel 38.000 Ft-ot kellene érte évente fizetni, ráadásul a falunak ezen felül még az elmaradt haszon után is
külön összeget kellene minden évben átutalni, ha nincs meg az 1 tonna / háztartás / év szemétszállítás. a szemétszállítást végző cég vezetője
úgy tájékoztatott minket, hogy lerobbant az egyik gépkocsijuk (hidraulika ment tönkre), amihez alkatrészt kell beszerezniük. elnézést kérnek a
falutól, igyekeznek terv szerint összeszedni a szemetet. bag Nagyközség önkormányzata havonta fizeti a szemétszállító cégnek a szemétszállítás
díjat, semmilyen elmaradása nincs, így – az ilyen híreszteléssekkel ellentétben – nem emiatt akadozik a szemétszállítás községünkben.
-KR-
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ElADÓ/kIADÓ ÖNkoRMÁNYZATI INGATlANok
ElAdó Bag Nagyközség belterületén, a Peres aljában, jelenleg a Földhivatalnál „rét” művelési besorolású, de a rendezési tervünkben már lk-1 lakóövezetbe sorolt (beépítési mód: SZ/CS, megengedett legnagyobb beépítettség:
30%, megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5m,
kialakítható legkisebb telekterület: 2.500m2) 2,2116 ha
alapterületű, építési telek (2921 hrsz.).

ElAdó Bag Nagyközség belterületén, az általános iskola tornacsarnokával szemközt, jelenleg a Földhivatalnál „kivett beépítetlen terület” művelési besorolású, a rendezési tervünkben
VT-1 vegyes besorolású terület övezetbe sorolt (beépítési mód:
k, megengedett legnagyobb beépítettség: 40%, megengedett
legnagyobb építménymagasság: 6,5m), a Szőlőkalja utcában
egy összközműves, 1091m2-es építési telek (766/1 hrsz.).

ElAdó / KiAdó Bag Nagyközség belterületén, a vasútállomás mellett (1917/7 hrsz.) egy 47m2-es +15m2-es pincével rendelkező, felújított, villannyal, vízzel, csatornával és
kéménnyel ellátott üzlethelyiség, amit korábban büféként
használtak. (Terasz kialakítási lehetőséggel.) Ez az épület
volt korábban a „Nagynyóc” kocsma, majd később a „Hörpölő Söröző”.

ElAdó Bag Nagyközség belterületén, a Szent Imre főút
hévízgyörki végéhez közel lévő, a Földhivatalnál „kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület” besorolású, a rendezési tervünkön lf-1.1
lakóövezetbe sorolt (beépítési mód: o, megengedett legnagyobb
beépítettség: 20%, megengedett legnagyobb építménymagasság:
4,5m), 1485 m2-es, összközműves építési telek. A telken jelenleg
rossz állapotú, bontásra érett épületek találhatók. (878 hrsz.)

Részletekért, árakért kérem érdeklődjön az Önkormányzat jegyzőjénél, vagy műszaki előadójánál!
jegyzo@bagfalu.hu muszaki@bagfalu.hu Telefon: +36-30-667-25-40

Benedek Miklós,
műszaki előadó

meghívó a helytörténeti baráti társulat 2013. évi közgyűlésére
időpont: 2013. május 20. pünkösdhétfő, 19:30 óra. helyszín: dózsa györgy művelődési ház
a közgyűlés javasolt napirendi pontjai: 1. A gyűlés megnyitása, 2. Gyűlésvezető elnök és két jegyzőkönyvhitelesítő (egyben szavazatszámláló)
megválasztása. 3. A jelenlévő tagok névsorbavétele, a névjegyzék jóváhagyása. 4. A napirend jóváhagyása. 5. Az Elnök éves beszámolója a HBT
tevékenységéről. 6. Az éves beszámoló elfogadása. 7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése. 8. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének jóváhagyása.
9. A vezetőséghez benyújtott javaslatok és egyéb olyan ügyek megtárgyalása, amelyek a közgyűlés hatáskörébe tartoznak. 10. A közgyűlés
berekesztése. Baráti beszélgetés. Családikör.
minden tagot, érdeklődőt szeretettel várunk. A közgyűlésen való részvételnek nem feltétele az előzetes tagság, viszont a tagdíjat nem
fizetők nem rendelkeznek szavazati joggal. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy új emberek kapcsolódjanak be az egyesület munkájába új
ötletekkel, elképzelésekkel. Ezért tisztelettel kérjük Barátainkat, hogy vegyenek részt az idei közgyűlésünkön, fejtsétek ki véleményüket a Társulat
működéséről.
társulatunk támogatása: Tisztelettel kérjük az évi tagdíjak befizetését személyesen vagy bármely rendezvényünkön. A tagsági díj rendes
tagnak 1000.-Ft, tanulónak 400.-Ft, a kedvezményezettek tagdíjfizetés alól mentesülnek. Támogatásuk, a Társulat működésének alapfeltétele.
Segítse továbbra is közösségünket. Előre is köszönjük.
Barátságos üdvözlettel:
Balázs Gusztáv, HBT Elnök

6 BAGI HíRlAP

óvodAi híREK

2013 MÁJuS

a bagi iglice NapköziotthoNos óvoda hírei

EGYSZER VAN, Hol NEM VAN…
MESéS Föld nApjA

Az udvaron serénykednek, dolgoznak az óvodások, óvó nénik,
kis kertjüket szépítik. Virág- és zöldségmagokat, palántákat és
fákat helyeznek a földbe, öntözgetik is, hogy nõjenek meg egykettõre. közben a föld parányi lakóit kíváncsi szempárok kísérik. kérdezi is egy kisgyerek – Óvó néni, ez milyen bogár lehet?
A csoportokban könyveket, képeket nézegetnek a gyermekek, állatokról, növényekrõl, bolygókról szerezhetnek ismereteket. Terepasztalka is készül, rajta dombok, kicsi tó, játék
szarvas, medve. Egy csoportban lufit fújnak, tapétáznak, kasíroznak. Mi lesz ebbõl, mi lehet? Hát, bolygónk a Föld, melyre
a szárazföldeket, óceánokat, tengereket festik a gyerek.
Hogyan védjük meg Földünket? Egy kisfilmben választ
ad rá kelemen, a környezet: „legyél te is környezetbarát!”
De hogyan? – kérdezik a gyerekek. Ismételjük csak, mit is
mondott kelemen, a környezet!
w Ne szemetelj, gyûjtsd a hulladékot szelektíven, így nem
lesz beteg állat földön, vízben!
w Biciklivel, sétálva járj sokat, így a levegõ is tisztább
marad!
w A kivágott fákat pótold, ültess újakat, jó levegõt ad neked, kisállatoknak új lakásokat!
w Takarékoskodj az árammal, vízzel, hogy még sokáig ne
fogyjon el!
Énekelgetnek, mondókáznak, mesét is hallgatnak az óvodások a Föld napján, itt a vége fuss el véle e napnak is vége már.

Fotó: a szerző

Egyszer van, hol nem van, az Egres patakon túl, ahol a
sport utca kikövezett útja indul, van egy „zöldülõ” épület s
benne sok-sok gyerek. Az iglice óvodában éppen Föld napja van. szorgos szülõk készítette madárodúk kerülnek a hatalmas fák törzsére.

Utószó
Egyszer volt, hol nem volt a Föld napja. Naponta kínozzuk valamilyen helytelen cselekedettel környezetünket, ártunk bolygónknak, állatoknak, növényeknek, egymásnak.
Pazarló, kényelmes életvitelünkkel hatalmas és kitörölhetetlen ökológiai lábnyomot vésünk Földünkbe. Nem csak volt
egyszer egy nap, hanem kell, hogy legyen minden nap, amikor arra a bolygóra gondolunk, amely jelenlegi ismereteink
szerint az egyetlen olyan hely, ahol az élethez szükséges feltételek megtalálhatók. Próbáljunk hát megjavulni, ahogy „A
Föld ura” meséjében Róbert is. Cselekedeteink mintául
szolgálnak gyermekeinknek. Fontos hát, hogy a helyes úton
járjunk és õket is ezen az úton vezessük tovább!
Harmos Piroska
Zöldike team

Az óvodai pótbeíratás napja 2013. május 15-én lesz reggel 8:00–16:00-ig az óvodában.
Mindazon gyermekek beíratását kérjük, akik 2010. 06. 01–2013. 08. 31-ig születtek.
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araNy jáNos általáNos iskola és alapFokú művészeti iskola hírei
w

8-9-én történt országosan az elsősök beiratkozása. Sajnos nálunk
nagyon elhúzódott a folyamat, hiszen a szülők még a következő
héten is jöttek, hogy iskolába írassák vagy éppen még egy évig az
óvodában tartassák gyermekeiket. Idén még elnéző volt velünk
a kormányhivatal, de a későbbiekben törekednünk kell az időpontok pontos betartására.
Volt szülő, aki a szakvélemény ellenére is iskolába szerette
volna íratni gyermekét. Fontos tudnivaló, hogy csak 15 nap áll
a szülő rendelkezésére, hogy fellebbezzen a hozott döntések ellen. Mi pedig csak azokat a gyerekeket tudjuk felvenni az iskolába, akik a szakvélemények alapján elég érettek (alkalmasak) rá.
két első osztályt indítunk, egy délelőttöst és egy iskolaotthonos formában működőt. Az osztályba sorolásnál a szülők kérését igyekeztünk szem előtt tartani.
4 gyermek kezd a kis létszámú osztályban és 2 a sajátos nevelési igényű tanulóknál.
megérkeztek a visszajelzések a középiskolákból: minden nyolcadikos tanítványunkat felvették egy általa választott iskolába.
Ahónapeseményei:
w Április 15-16 –án a Zöld Híd Régió Hulladékgazdálkodási
Zrt. Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központjában tett
látogatást a 3. 4. és a 6. évfolyam valamint az 5.b.
w Voltak tanítványaink moziban, Budapesten, a láthatatlan
kiállításon…
Detanultunkésversenyeztünkis.Tanóránéstanóránkívülis
számotadtunktudásunkról.
w Az Erzsébet-program keretében szervezett versenyen Bagi
Gergő, Sándor Orsolya, Paltán Gergő 7. osztályos tanulónk
vett részt. A diákoknak 2012. december és 2013. március
között a vetélkedő internetes oldalán közzétett, hazánk épített és természeti környezetéhez kapcsolódó feladványokat
kellett megoldaniuk. Sokáig dobogósok voltunk, majd valószínűsíthetően programhiba miatt nem jutottunk be a legjobb 10 csapat közé a szóbeli megmérettetésre. Mégis megérte részt venni a versenyen, mert tanulóink rengeteg hasznos, új információval lettek gazdagabbak.
w katasztrófavédelmi vetélkedőn Gödöllőn a II. helyezést értük el. A résztvevők Furdi Vivien, Hajdu Viktória, Bobál
Martin, Kádár Norbert voltak.
w Ujvári Gábor Rómeó 3.a osztályos tanuló A Szivárvány országos tanulmányi versenyen a 24. legjobb „kis nyelvész”
lett. A nagyobbak versenyén részt vett Sándor Orsolya is, de
az ő eredményét még nem tudjuk.
w Szivák Tóth Viktor és drámásai indultak az országos Weöres
Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Pest megyei fordulóján,
és továbbjutottak a balassagyarmati regionális döntőbe.

versmondó versenyen

Csömörön london ismereti angol nyelvű
megyei tanulmányi versenyen vettünk részt
Gyalog Éva tanárnő vezetésével Benda Dávid
Tóth Vivien, Sima Lilla vettek részt.
Tanítványaink a középmezőnyben végeztek.

Kistérségiversenyekenisrésztvettünk:
w A hévízgyörki versmondó verseny eredményei:
Katona Janka 2.b korcsoportjában I.
Gyalus Tünde 3.a korcsoportjában II.,
Jónás László 6.b korcsoportjában az I.
Székely Bernadett 7. a osztályos tanuló korcsoportjában
a II. helyezést érte el.
w A turai rajzversenyen Balázs Róbert 5.b, Kanalas Dalma 6. a és
Benedek Kata 7.a osztályos tanulóink ezüst minősítést kaptak.
w Harmadszor került Bagon megrendezésre a kistérségi úszóverseny. Az általános iskolás korú gyermekek nemenként, korcsoportonként és úszásnemenként mérték össze tudásukat.
3-4.-es korcsoport:
Karácsondi Soma gyorsúszásban I.; hátúszásban II. helyezett;
Ódor Ágota mellúszásban I., gyorsúszásban II. helyezett;
Nagy Bálint gyorsúszásban III. helyezett;
Halász Lili mellúszásban III. helyezett lett.
5-6. osztályos korcsoport:
Ádám Gellért gyorsúszásban II. helyezett;
Kovács Luca mellúszásban II. helyezett,
Lengyel Zsombor hátúszásban II. helyezett lett.
7-8.-os korcsoport:
kádár Norbert hátúszásban III. helyezett;
Sima Lilla gyorsúszásban I., hátúszásban II. helyezett;
Székely Bernadett mellúszásban III. helyezett és
Tóth Vivien hátúszásban III. helyezett lett.
w Április 29-én lezajlott a 8. osztályosok vizsgája. 5 tanuló
végzett jeles rendűen: Bobál Martin, Nagy Csenge, Hajdú
Viktória, Oravecz Orsolya, Pintér Márton és Tóth Tamás.
w Míg nyolcadikosaink vizsgáztak, addig az alsósok ügyességi
versenyen vettek részt. Tanulóink többek között a kerékpáros közlekedés szabályaival is megismerkedtek.
w Április 30-án környezetvédelmi témanapot tartottunk. A nap
jelszavai a „REDuCE” (csökkentsd), „REuSE” (használd újra)
és „RECYClE” (hasznosítsd újra) voltak. Ennek jegyében még
mindig folyamatosan gyűjtjük az italos kartondobozokat és
egy hétig megint az iskola udvarán állt a konténer. (köszönjük
a szülők és Kádár Péter segítségét!)
köszönöm a gyerekek aktív részvételét ebben a hónapban is,
és pedagógus kollégáim áldozatos munkájáért is hálás vagyok. A
tanév utolsó nekifutásához mindenkinek kitartást, erőt kívánok!
Szásziné Győri Éva

kerékpáros ügyességi verseny

környezetvédelmi-nap

Fotó: a szerző

Elsősökbeíratkozása
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MESEoRSZÁGI kAlAND
Amikor tegnap reggel megszólalt az ébresztőórám, álmosan,
nagyokat nyújtózkodva botorkáltam ki az ágyból. Ekkor halk
neszre lettem figyelmes. körülnéztem a szobámban, de semmi különlegeset nem láttam. Újra hallottam valamit, majd a
félig kinyitott ablak üvegén megpillantottam egy apró, csillogó szívecskét. Elmosolyodtam, már tudtam ki járt itt.
kíváncsiak vagytok rá? Akkor elmesélem azt a különös
történetet, ami tegnap esett meg velem.
Az úgy volt, hogy a tavaszi osztálykiránduláson a
Vácrátóti Botanikus kertbe mentünk. Szerencsénkre nem
esett az eső, pedig zivatart jósoltak erre a napra. Több
száz éves fákat, meseszép színekben pompázó virágokat
láttunk. Amikor leültünk a vízimalom melletti tisztásra
egy kicsit pihenni, hirtelen gyenge fuvallatot éreztem az
arcomon. A szemeim lassan lecsukódtak, majd amikor újra felnyitottam, alig hittem a szememnek, minden hatalmasra nőtt körülöttem.
Nem tudtam, hogy álmodok, vagy ez a valóság. Bódultan felálltam, majd lassan elindultam egy kagylókkal kirakott ösvényen. Ahogy vándoroltam a sok virág között, hirtelen valami eltakarta a napot. Futásnak eredtem, de gyorsan utolért.
– Ne félj, Bogi! – szólt hozzám.
– ki vagy te, honnan ismersz??? – kérdeztem rémülten.
– Én Piroska vagyok, a katica. Hogy honnan ismerlek!?
Hát a Varázsharmatcseppben láttalak! A csepp megmutatta
azt is, hogy csak neked van akkora hatalmad, hogy megmentsd Meseországot a gonosztól!
– ugyan miben segíthetnék, kedves Piroska?! Én csak egy
egyszerű kislány vagyok – értetlenkedtem.
Erre Piroska úgy elkezdett nevetni, hogy majdnem leesett arról az ágról, amire leszállt.
– Te meg min nevetsz? – kérdeztem zavarodottan.
Piroska abbahagyta a nevetést, és elkezdte mesélni különleges történetét:
– A Sátán el akarja foglalni Meseországot, a gyerekeken
pedig félelmet akar látni. Attól lesz egyre erősebb. Csak egy
jó mesélő tudja legyőzni.
– Én lennék erre a feladatra a legmegfelelőbb?! – kérdeztem.
– Sokan próbálták már legyengíteni a gonoszt, de eddig
még senkinek se sikerült. Neked, Bogi, olyan meséid vannak, amik tudnának hatni a Sátánra. S ami a legeslegfontosabb: te tényleg HISZEl a mesék erejében!
Mikor abbahagyta, éreztem, már minden rajtam múlik.
– Induljunk! – szóltam.
Piroska örvendezve nézett rám, piros szárnyacskáit boldogan rebegtette.
– Hogyan fogunk eljutni Meseországba? – kérdeztem.
– látod, katica vagyok, tudok repülni – mondta sértődötten.
– Bírnád az utat odáig? – kérdeztem.
– Ha idáig el tudtam repülni, akkor vissza is! – toppantott apró lábacskáival.
– De én nem tudok repülni – mentegetőztem.
– Majd felülsz a hátamra és elviszlek. Ne aggódj, elbírlak,
hiszen te is aprócska lettél – mondta a bogárka.

így is történt, elindultunk
Meseországba. utunk során átrepültünk az Üveghegyen,
aminek a visszaverődő napsugaraktól hatalmas fénye volt.
következett az arany-, az
ezüst- és a gyémánterdő, aminek lakóit is megláthattuk. Voltak itt manók, tündérek és
számomra ismeretlen, különös formájú állatok. Még az
Óperenciás-tengeren is átrepültünk!
Végül Piroska leszállt egy hatalmas barlang előtt.
– Miért nem a kerülő úton jöttünk? Hogy felejthettem el?!
– Mi a baj? – kérdeztem.
– Ez az Átkok Barlangja. Itt van a világ összes átka. Azt
mondják, az őrzője csak akkor enged át, ha megfelelünk egy
kérdésére. Vagy...
– Értem, de muszáj átmennünk rajta – sóhajtottam.
Piroska rémülten nézett rám, de pár perc múlva már
mélyen a barlang belsejében jártunk. Nagyon sötét volt és
tökéletes csend. Hirtelen kirajzolódtak az átkok. láttuk a
gyerekek félelmeit: hogy nem fogják őket szeretni, és eltűnnek a kedvenc meséik... Halk lépéseket hallottunk, valaki jött felénk.
– ki merészel belépni a barlangomba?! – kérdezte egy
mély hang.
– Miért érdekel, nem vagyunk kötelesek elárulni – szóltam.
– Csak Meseországba akarunk eljutni – szólt az útitársam.
– Akkor mehettek át, ha kitaláljátok a találós kérdésemre a választ.
– Halljuk, mi a kérdés? – szóltam.
– Éjjel fényt adok, télen meleget, 14 szememmel rád nézek és te vacogsz, ki vagyok?
Ezen gondolkoznunk kellett, de Piroska kitalálta, hogy a
tűz ad meleget és fényt. Én pedig, hogy ki is lehet ő.
– Engedj utunkra, te sárkány! ugyanis te az vagy –
mondtuk egyszerre.
– Helyes válasz. Túljártatok az eszemen, ezért most elkísérlek benneteket a Meseországba vezető úthoz.
Hirtelen fényt láttunk, kijutottunk a barlangból.
Eközben Meseországban a Sátánnak már majdnem sikerült az a terve, hogy elveszi a gyerekek kedvenc meséit. Szerencsére pont ekkor érkeztünk oda.
– Jön valaki, bukj le! – szólt Piroska.
Ekkor láttam meg az ellenségemet, a Sátánt. Már hatalmas volt. A bőre sötét volt, mint az éjszaka. karján egy fekete karkötő volt, amit egy fekete gyémánt díszített. látványára megdermedtem.
– Most hogy fogom legyőzni? – kérdeztem aggódva Piroskát.
– Gyere utánam, van egy ötletem- húzott maga után.
Elvezetett egy tisztásra, amit álmomban már láttam. ott
állt egy lila köddel borított fűzfa. Ágainak rejtekében ott volt
a Varázsharmatcsepp. Itt még nem volt nyoma a gonosz
pusztításának.
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– A Varázsharmatcseppen keresztül bárkivel beszélhetsz – súgta a fülembe Piroska.
Hirtelen eszembe jutott, hogy amikor még kisgyerek
voltam, anyukám, nagyim sokszor mesével vigasztaltak
meg, ringattak álomba.
– Anya, mama, hallotok engem?
– Bogi, hol vagy? – kérdezték meglepődve és aggódva.
– Segítenetek kell! – kértem, majd elmeséltem különös
történetemet.
– Mikor kicsi voltál, mindig meséltünk neked – emlékeztetett mama.
– Igen – feleltem.
– Akkor bízz a mesék erejében! – figyelmeztetett anya.
Ekkor elköszöntem, és visszaindultunk, hogy megküzdjek a Sátánnal.
Mikor visszaértünk, bátran elé álltam.
– Te meg ki vagy? – kérdezte a gonosz.
– Bogi vagyok – mondtam határozottan, én fogok párbajozni veled.
– Remek, én kezdek, de vésd az eszedbe: MINDIG A
GoNoSZ NYER!
A háta mögül ekkor előhúzott egy fekete kristályt,
amitől legyengültem. De hirtelen visszajött az erőm.
– Sátán, a gyerekek meséit nem veheted el, mert ők azt
szeretik, amikor a gonosz veszít. Mosolyogva hallgatják
azt a részt, s éljeneznek akkor, amikor a jó nyer.
Meséltem a gonosznak Hófehérkéről, Fehér Agyarról,
Diótörőről...
láthatóan gyengült az ereje, már a fülét fogva hallgatta a történeteket. Végül nagyot ordított:
– Elég volt, nyertél!
Ekkor a Sátán köddé vált... körülöttünk pedig minden
újra élénk színekben pompázott. Hirtelen az összes meseszereplő hozzám szaladt, s megköszönték, hogy megmentettem Meseországot. Előlépett a Tündérkirálynő, és egy
aranyrózsát nyújtott felém... Újra fuvallatot éreztem, szemeim elnehezültek..., a távolból egyre erősebben hallottam a nevemet:
– Bogi, Bogi! Nézd milyen szép ez a bokor! – kiabálta
lili.
Mikor felnyitottam a szemeimet, újra a botanikus kertben találtam magam, s egy katica ült a vállamon. Alig hittem el, hogy újra az én világomban vagyok.
Még elmentünk túrázni. Este fáradtan mentünk haza...
otthon anyának és mamának elmeséltem ezt a furcsa történetet, de ők csak legyintettek, hogy biztos napszúrást
kaptam. Már én is kételkedtem abban, hogy mindez megtörtént velem, de amikor elővettem a fényképezőgépemet,
a tokjában egy kis aranyrózsát találtam. Rögtön tudtam,
minden igaz volt.
Álmomban még most is látom a gyerekeket, akik mosolyogva mondanak köszönetet, amiért megmentettem a
meséiket.
Piros szárnyú barátom pedig, amikor nálam jár, mindig egy kis csillogó szívecskét hagy az ablakomon…
A mese hatalmas kincs. Aki nem hiszi, kérdezze meg
Piroskát vagy engem!
Gazda Boglárka
5.a osztályos tanuló
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születés hete május 4–12
két helyszíNeN!
– apostolok szállása, 2191 bag szent andrás u. 124
– mozaik pont, 2191 bag petőfi tér 14 (üzletközpont emeletén)

iNgyeNes programok
szakmailag hiteles és kompetens előadók, orvosok, pszichológusok, pénzügyi tanácsadók, óvónők, vagy egyszerűen csak
nagy gyakorlatra szert tett anyukák!
bővebb információ: pappkomaromi.judit@freemail.hu
telefon: 06-70/32-79-778
hellinger családállítás
Előadó: dr. Kiss Katalin
Helyszín és időpont: Mozaik pont,
2013. május 4. 10:00

zenebölcsi
Előadó: Vargáné Boda Bernadett
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása,2013. május 11. 11.30

család, szeretet, boldogság.
hogyan?
Előadó: Horváthné Görög Viktória,
Kajáriné Gurzó Anikó, papp
Komáromi judit
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 5. 17:00

születés és halál-egy tőről
fakad, mely az élet vizét issza
Előadó: Könczöl Zsuzsanna
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 11. 12.30

testvérem születik, avagy újabb
gyermekáldás a családban
Előadó: paltán Bernadett, Schlegel
laura, Sebők Zsuzsanna
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 6. 10.00
Fogas kérdések
Előadó: dr. dobos péter
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 7. 10.00
– áldott állapot-születés
– szoptatás – hordozás
– anyaság
Előadó: Szele Zsófia, Werner
Katalin, Zsoldos éva (dúla, szoptatási
ill. hordozási tanácsadók)
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 7. 17.00
Bagi Hírlap megjelenés
családi kassza, gazdálkodási
tanácsok
Előadó: Csapó Ida-önismereti
tréner, pénzügyi specialista
www.gazdagnok.hu
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 8. 17.00
hogyan neveljünk életrevaló
gyereket?
Előadó: Horváthné Gfellner Csilla
Helyszín és időpont: Mozaik pont,
2013. május 9. 17.00
utak egymáshoz – ízelítő az
erőszakmentes, együttműködő
kommunikációból
Előadó: Ónodi Ágnes
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 10. 15.00
iglice óvoda bemutatkozása
Előadó: labáthné Gódor Anna
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 11. 10.00
izgő-mozgó meseház
Előadó: Sápi nóra
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 11. 10.30

gyógyító illatok – az illóolajok
mindennapi használata
Előadó: papp Komáromi judit
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 11. 13.30
kismama jóga
Előadó: dancs Andrea
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 11. 14.00
újrahasznosító játszóház
Előadó: papp Helga
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 11. 14.00
lélek simogató…
Előadó: papp Helga,
Szalga Boglárka
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 11. 15.00
gyermekbetegségek népi
gyógyítása
Előadó: Tánczos Mihály
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 11. 16.30
vegyszermentes tisztaság
a lakásban
Előadó: papp Komáromi judit
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 12. 10.00
a népmese gyógyító ereje –
meseolvasás begidsán melindával
Előadó: Begidsán Melinda
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 12. 10.30
kerekítő tippentő
Előadó: Schlegel laura
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 12. 11.00
gyerek táncház
Előadó: Széphalmi Tóth judit
Helyszín és időpont: Apostolok
Szállása, 2013. május 12. 11.30
rajzpályázat eredményhirdetés
és nyereményosztás
Helyszín: Apostolok Szállása, 2013.
május 12. 12.00
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Fotó: szt

A Szinkron nyugdíjAS EgyESülEt élEtéből

köszöNjük:

Május 4-én 7. alkalommal tartottuk meg a Pest megyei nyugdíjas majálist, melyen
22 település vett részt. köszönjük a támogatóinknak, hogy lehetővé tették felajánlásukkal rendezvényünk magas szintű lebonyolítását. köszönjük továbbá nyugdíjasaink áldozatkész munkáját is!
- BFK -

w a galgatáj vadásztársaság sportegyesületének
w a gergely tésztának
w a tuti ostyának
w a családi tésztának
w a drill kft-nek (Fúró).
köszönjük a galga express zenekarnak
a hangosítást és a jó hangulat megteremtését!

lÉlEk A kERTBEN
Egy kedves néni paradicsom palántákat hozott nekünk. Elnéztem, megsimogattam őket: szépek, fejlettek voltak, illatuk akár az érett, felszeletelt paradicsomé. Mi kell ahhoz,
hogy ilyen gyönyörű palántákat tudjunk nevelni? A
kedves hévízgyörki néni csak annyit mondott, szereti gondozni, nevelni a kert növényeit. Tehát nem
csak jó föld kell hozzá, nem csak vetőmag, nem
csak víz, meleg és napfény? Bizony lélek is kell ahhoz, hogy ilyen szép palántákat tudjon az ember
kinevelni. Tavaly voltam a kertjében is. Most már
tudom: nemcsak két keze szorgalma, hanem mindaz,
amit szívével ennek a darab földnek ad, teszi olyan széppé.
A holland meg a spanyol paradicsom azért ízetlen, mert
bár minden tápanyagot megkapott, de nem volt lélek abban
a kertben, ahol termelték. Csak munkások és gépek, automaták. Ezért olcsóbb. A lélek nélküli mindig olcsóbb.
ugyan, minek lélek a paradicsomba?! Pedig egyedül a lélekkel termelt paradicsom, amelyiknek a növekedésében gyönyörködött a gazdája, csak az ízletes.
Mi emberek is kertbe ültetett palánták vagyunk. Vajon elég
a tápanyag, a vitamin, a ruházat, a testi szükséglet, hogy szépek
és bő termők legyünk? Ha a paradicsom palántának nem elég,

hogyan lenne elég nekünk? kell még valami: a kert gazdájának
lelke. ki a kert gazdája? A mi urunk Istenünk. A Teremtés
könyvében olvassuk: Ádám és Éva „meghallottákazÚristenhangját,amintszellősalkonyatkorjárt-keltakertben”(1Mózes 2:8). Ezért volt az Éden a legcsodálatosabb kert, és benne az első emberpár teljességben,
boldogságban élhetett. De jaj, a bűn fekete kesztyus
keze kiültetett minket a bogáncsot, kórót: fájdalmat, halált termő földre. Ahol nincs lélek.
Pünkösd azért csodálatos, mert kiárad erre a
szomjas földre Jézustól és az Atyától a Szentlélek.
Nyomában a fonnyadt levelek kifényesednek, a lankadt szárak kiegyenesednek, lehullott virágok helyett új nő, és az ember teremni kezdi a legszebb gyümölcsöket.
Palánta Testvérem, érted-e most már, hogy a bűn és halál
földjén, a Gazda lelke az egyetlen esélyed? Hiába van itt még
étel, víz, ruházat. Mindez porból lett és porrá lesz. Egyedül a
lélek ad életet. Van-e lélek abban a kertben, ahol növekedsz?
Jézus mondja: „Hateháttigonoszlétetekretudtokgyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei
AtyátokSzentLelketazoknak,akikkériktőle?” (luk 11:13)
Szabó Zoltán
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SZEDERINDA kERTBARÁT kÖR
A M AT ő R K E R T é S Z E K , A M AT ő R C I V I l K E Z d E M é n y E Z é S E
„Szederinda Kertbarát Kör” néven
lakossági kezdeményezéssel, április
28-ánkertbarátköralakultBagon.
A KERTBARáT KÖR célJAi:
a helyi kertkultúra fejlesztése
a alternatív növénytermesztési és növényvédelmi rendszerek megismertetése
a helyi mag és palántacsere
a a kertészkedés területén szerzett
tapasztalatok megosztása
a előadások szervezése
a kertlátogatások szervezése
a kertészkedéssel kapcsolatos cikkek
megjelentetése a helyi Bagi Hírlapban.
A kertbarát körben szakmai hátterének
biztosítását, a kertbarát kör egyik agrármérnök tagja vállalta magára. A kertbarát kör csatlakozott (folyamatban) a
kertészek és kertbarátok országos Szövetségéhez http://kertszovetseg.net, valamint csatlakozva „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti „A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt (a program kiírását
lentebb olvashatják).
Amennyiben a „Szederinda kertbarát kör” tagja szeretne lenni, kérem jelentkezzen telefonon az alábbi számon
papp Komáromi Judit: 06 70 32 79 778.

Legyenakertben!
sZEdER
A szeder (Rubus) a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozik. Termesztéséhez a tüskementes változatot részesítik előnyben, tüskés változata védősövénynek is kiváló. Napos, szélvédett fekvésben érzi magát a legjobban, aszályos nyáron öntözni szükséges. Mivel magasra nő, megfelelő erősségű támasztékot igényel. Szaporítani fejbujtással szokták. A beérett hajtás csúcsát földbe süllyesztett cserépbe hajlítják és földdel betakarva meggyökereztetik. A gyökeres dugványok ősszel, vagy a
következő év tavaszán az anyahajtásról leválaszthatók és kiültethetők. A növények között
legalább 2–3 m távolság szükséges. Továbbá
szükséges a rendszeres metszés, az oldalhajtások eltávolítása. Az aratás után az új hajtások
számát növényenként 3-5-re csökkentik. A
szedernek egyelőre nincs olyan betegsége,
amely ellen rendszeresen kellene védekezni.
levele:
A növény egyetlen része sem mérgező. levele gyógynövényként használatos. Már az
ókorban is használták Európában és Ázsiában
kúra jelleggel. Galeneos, az római hadsereg
orvosa, szederlevelet rágatott a katonákkal,
hogy erősítse immunrendszerüket és az ínyeket, valamint sebgyógyításra is használták. Ez
elsősorban a tannin- és C-vitamin tartalmának volt köszönhető. Forrázata leginkább az
ízületi betegségekre (reuma, köszvény) és a

cukorbetegségre hatásos. Teája hasmenés ellen, torokgyulladásnál gargarizálásra, sebek
és kiütések esetén borogatásra ajánlott. kezdődő cukorbetegségre napi 1-2 csészével,
köszvényre napi 1 csészével kell inni. A cukorbetegség elleni teakeverékben is megtalálható. Továbbá a menstruációs ciklus beállítását is segíti. A teát egész nap lehet inni, nincs
ismert mellékhatása. kesernyés íze miatt mézzel ízesíthetjük. Gyűjtési ideje május-június. A
gyógyhatást fermentálással fokozhatjuk. Törjük össze sodrófával a leveleket, majd nedves
ruhába tekerve tegyük meleg helyre. 2-3 nap
után rózsaillatú lesz. Szárítsuk meg felhasználás előtt. A leveleket forraljuk a vízzel együtt,
így intenzívebb lesz a hatás.
Gyümölcse:
Gyümölcsében nagy mennyiségű A-vitamin,
ásványi anyag és gyümölcssavak vannak.
Flavonoid vegyületei elsősorban antioxidáns
hatásuknak köszönhetően hasznosak, de azt
is számos kutatási eredmény támasztja alá,
hogy immunserkentő, gyulladáscsökkentő,
daganatellenes hatásuk is van. Friss fogyasztásra, valamint zselé, édesmust, deszertbor
készítésére is alkalmas gyümölcs.
Recept:
Szárítsuk meg a következő összetevőket és
készítsünk teakeveréket a téli napokra: málnalevél, eperlevél, borsmenta, szederlevél, rózsaszirom, almahéj, bodzavirág, napraforgóvirág-szirom, rózsaszirom

A bagi Szederinda Kertbarát Kör – csatlakozva „A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz – meghirdeti „a legszebb konyhakertek” című programot/versenyt
a program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy
saját, rokonai, vagy barátai udvarán alakítson ki és
termesszen maga és családja számára minél több
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
a programban történő részvétel feltételei:
a az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
a rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
a balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel,
ahol konyhaker ti zöldségeket/gyümölcsöket
termeszt.
Nevezési kategóriák – megművelt földterület
méretei alapján:
a Balkon kategória: Erkélyen kialakított
a Mini kategória: 10 – 50 m2
a Normál kategória: 50 m2 felett
a Zártkert 1. kategória: Zöldség
a Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös
jelentkezési határidő: 2013. május 20.
jelentkezés módja: A jelentkezési lap kitöltése és
leadása
jelentkezési lap kérhető és leadható: Egyeztetés
után a Szederinda Kertbarát Kör szakmai felelősénél dr. papp komáromi judit agrármérnöknél.
telefon: 06 30 32 79 778

jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője. jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen veszünk fotót a balkonról.
elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
a A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5
edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti
növény termesztése történjen
a A növények megválasztása szabadon lehetséges,
mindenki igényének megfelelően
a A megművelt terület legyen ötletesen kialakított,
szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és
egyben hasznos
a kert rendezett környezetben helyezkedjen el
a A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége
megfelelő legyen
a permete zés esetén le gyen nap ra ké szen,
szabályosan vezetett permetezési napló
a Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esővíz használata.

díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és
indokolt esetben különdíjak odaítélése bagi „Szederinda Kertbarát Kör” szervezésében.
országos díjazás: a programhoz kapcsolódó
„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő
jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz
jogosult a zsűri által tett külön ajánlás alapján.
országos díj:
a Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és
Magyar örökségdíjas szobrászművész alkotása
a Miniszteri elismerő oklevél, melyet az Országos
Eredmény hirde té sen ün ne pé lyes ke re tek
kö zött Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával
a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác
termében.
a kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 20–
augusztus 31-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
eredméNyhirdetés: várható időpontja
2013. szeptember 20.
Papp Komáromi Judit
Szederinda Kertbarát Kör szakmai felelőse
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Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság
A rendőrség jogszabályban meghatározott kötelezettsége,
hogy évente beszámoljon a települési önkormányzat képviselő-testületének a közbiztonság helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról.

Aszód Rendőrőrsön a bűnügyi tevékenysége az alábbiak
szerint alakult 2012. évben:

2013. április 25-én tartott önkormányzati képviselő-testületi ülésen jelen volt Gódor Ferenc, az Aszódi Rendőrőrs vezetője, Varga Csaba, falunk körzeti megbízottja, akik szóban
egészítették ki a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjének,
dr. Bozsó Zoltánnak írásbeli beszámolóját.
A fent említett beszámoló ismertette a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évben végzett tevékenységét, a megvalósult terveket és a 2013-ban kitűzött feladatokat.

Bűnügyihelyzetértékelése

Az ismertté vált bűncselekmények száma 2012 évben a korábbi évhez képest 7 százalékos emelkedést mutat. 2011-ben
4660 bűncselekmény vált ismertté, addig 2012-ben 4978.
országos viszonylatban 4,6 százalékkal, Pest megyében
11,5 százalékkal növekedett a bűncselekmények száma
2012. évben az előző évhez viszonyítva.
A kábítószer bűnözéssel kapcsolatos bűncselekmények növekedése miatt fokozott rendőri ellenőrzéseket tart a rendőrség elsősorban a szórakozóhelyeken. Az eljárások során törekszik a terjesztői hálózat felderítésére és felelősségre vonására.
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények emelkedése mögött nem az erőszakos nemi deliktumok számának növekedése áll, hanem a tartás elmulasztások elkövetése, amit jelentős számban az anyagi helyzettel
összefüggésben követtek el.
A 2012-es évben a 4978 bűncselekményből 3344 tartozott a vagyon elleni bűncselekmények körébe, ami közel
67,5 százalékos arányt jelent.
A vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent, ezen
belül a lopások száma 4 százalékkal emelkedett.
A betöréses lopások számában 15 százalékos emelkedés
figyelhető meg. A betöréses lopáson belül a lakásbetörések a
jellemzőek. E bűncselekmény 2010-ben 513, 2011-ben 396,
2012. évben 460-ra emelkedett.
kedvezően alakult a rablások elkövetése a területünkön
mivel 2012-ben 21 ilyen jellegű erőszakos cselekmény történt.
A kiemelt bűncselekményi kategórián belül a rablások
száma 55 százalékkal csökkent, ami a fokozott közterületi
jelenlétnek köszönhető. A gépkocsi lopások számát tekintve
szintén jelentős csökkenés figyelhető meg. A 2012 évben eltulajdonított gépjárművekből 6 db-ot megtalált a rendőrség.

Anyomozás-eredményességimutató

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozás-eredményességi mutatója: 26,04 százalék. A büntetőeljárások keretén belül 2012-ben összesen 75 esetben élt a bíróság elé állítás jogintézményével. kapitánysági szinten összesen 117 bíróság elé állításra került sor.

AzAszódiRendőrőrsmunkája

Az Aszód Rendőrőrs illetékességi területéhez 9 település tartozik. Az állandó és ideiglenes lakosok száma az alábbi táblázat szerint alakul:

Az Aszód Rendőrőrs illetékességi területén ismertté vált
összes bűncselekmények száma az elmúlt öt évben

Aszód Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények alakulása 2012. évben, a statisztikai nyilvántartás szerint
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2012-ben végzett munkájáról
A Rendőrőrs nyomozói több sorozatjelleggel elkövetett
hétvégi ház, családi ház és boltbetörés elkövetőinek személyazonosságát állapították meg. 222 bűnügyben hallgattak ki
gyanúsítottat.

Aközbiztonságihelyzetértékelése

Az intézkedési aktivitás mérhető mutatóit - elfogás, előállítás, szabálysértési feljelentés, bűntető feljelentés, helyszíni bírság - figyelembe véve megállapítható, hogy a közrendvédelmi állomány összes, számszerűen kimutatható szankcionált intézkedéseinek száma gyakorlatilag megegyezik az
előző évi adatokkal.

A balesetek számának visszaszorítása érdekében
tettintézkedések

A büntető feljelentések számának visszaesésének egyik
oka a szabálysértési törvény változása kapcsán megváltozott
a bűncselekményi értékhatár.

2008-2012évikiszabottbírságokösszege

Közlekedésrendészetitevékenység

2012. évben a Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 495 baleset következett be. Ebből halálos 5,
súlyos sérüléses 67, könnyű sérüléses 125 és anyagi káros
baleset 298 esetben fordult elő.

1. Fokozott közlekedési ellenőrzések
10 esetben rendeltek el központilag ellenőrzést, saját kezdeményezésű akció 21 alkalommal került végrehajtásra. A
TISPol ellenőrzések a sebességellenőrzés, az ittas vezetés, a
tehergépkocsik és autóbuszok vezetői által elkövetett szabályszegések kiszűrésére orientálódtak. Végrehajtásra kerültek a felettes szerv által elrendelt húsvéti ellenőrzések, a halálos balesetek megelőzésére, a halottak napi megemlékezés
és az év végi ünnepekkel kapcsolatos közlekedésrendészeti
feladatok. A saját kezdeményezésű akciók 11 esetben az ittas járművezetők kiszűrésére, 8 esetben a sebességtúllépések
visszaszorítására, 9 esetben a közlekedési bűncselekmények
és szabályszegések elkövetőinek felderítésére, 2 esetben az
egy nyomon haladó járművek ellenőrzésére, 1 alkalommal a
veszélyes árut szállító járművek kiszűrésére került elrendelésre. 67 napon keresztül a baleseti gócpontoknál a járőrszolgálat ellenőrzést folytatott le. A fokozott ellenőrzésekben 491 rendőr és 35 polgárőr vett részt.
2. Baleset-megelőzési tevékenység:
A közlekedésrendészeti osztály ez évben gondoskodott az
„iskola rendőre” program koordinációjáról, 10 alkalommal
sor került – a közlekedési ügyességi tanpálya működtetésével és gyermek kRESZ teszt kitöltésével – az illetékességi terület iskoláiban nevelő, kapcsolattartó tevékenységre.
Szakhatósági feladatok elvégzése során véleményezésre
kerültek a forgalmi rend kialakításával, forgalombiztonsági
eszközök kihelyezésével kapcsolatos hatósági megkeresések.
A Gödöllő városát érintő kerékpáros forgalmi rend kialakításában szakmai segítségnyújtásra került sor.
(folytatjuk)
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sZolGálTATó

pest megyei kormáNyhivatal aszódi járási hivatal ügyFélFogadási reNdje
gyámhivatal
Hétfő 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Szerda 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00

törzshivatal
Hétfő 7.30 – 12.00 12.30 – 16.00
Szerda 7.30 – 12.00 12.30 – 16.00
péntek 7.30 – 12.00
okmányiroda

Napi sorszám,
személyes megjelenés
alapján történő
ügyfélkiszolgálás

internetes
bejelentkezés
alapján

előzetes időpontegyeztetés alapján
(időpont-egyeztetés
személyesen
vagy telefonon:
+36 28 501 089
személyi okmányok
+36 28 501 089
közlekedési igazgatás,
lakcím bej. evig.)

hétFő
kedd
szerda
csütörtök
péNtek
Vezetői ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján minden hónap első hétfőjén
8.00 – 12.00 óráig. Bejelentkezés: +36 28 501 080

Hirdessen a Bagi Hírlap-ban!
háziorvosok reNdelési ideje
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

ügyeletes állatorvosok
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

Nappali, éjszakai és hétvégi ügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe: Tura, petőfi tér 2. Telefon.: 104
a fogorvos rendelési ideje
dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

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
segélykérő szám: 107, 112
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszódi járőrök:
20/516-5940
bagi körzeti megb.: 20/289-1764
bagi polgárőrség: 30/62-10-210
30/51-56-945
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lABdARúGás

csomád – bagi tc ’96 2–0 (1–0)
csomád, 150 néző. vezette: kóródi l. /8; 6/ (Csehi A., Szabados B.)
csomád KsK: Schön D. 6 – Sintár M. 7, Nagy P. 6, Zalaegerszegi T. 7, Nagy I l. 6 – kalderás D. 6 (Sóti A. 0, 87. p.), Sütő Z. 6
(kákonyi S. 6, 55. p.), Horváth P. 7 (Madarász l. 0, 90. p.), Jakab
Sz. 0 (Bernáth Gy. 7,14. p.) – Zalaegerszegi R. 8 (Madarász Á. 0,
80. p.), Bozori B. 6. szakmai tanácsadó: urbán Flórián.
BAGi Tc ’96: Endrődi P. 7 – Nyári G. 7, Balogh J.5–2=3, Szénási
I. 6 (Szekula F. 5, 59. p.), kolompár l. 5 – Budai k. 5, Pávics D. 6,
Tóth l. 5 (Hegedűs k. 0,70. p.), Nagy P. 5 (Simó A. 0, 78. p.) –
Maros Sz. 5, Pálinkás G. 5. Edző: Simó lászló.
Gól: Zalaegerszegi R., Sintár M.
sáRGA lAp: Bernáth Gy., ill. Endrődi P., BaloghJ., Pálinkás G.
KiállíTvA: Balogh J. a 83. percben (a második sárga lap után).
URBáN FlóRiáN: Nagyon küzdelmes mérkőzést játszottunk. Az
első félidőben mindkét csapat a mezőnyben gyűrte egymást kevés
helyzettel, ennek ellenére egy remek egyéni teljesítmény után megszereztük a vezetést, majd ezt növelni tudtuk egy pontrúgásból. Ezután ismét mezőnymunka folyt a pályán, de végig kézben tartottuk
a találkozót. Egy picivel nehezebb akadályt vettünk sikeresen végső
célunk eléréséhez.
simó lásZló: Csalódott vagyok a mérkőzés miatt. Az első félidőben megnyerhettük volna a találkozót, a második játékrészben
pedig hamar megkaptuk a csomádiak kegyelemdöfését. Összességében nem vagyok elégedett.
bagi tc ’96 – vácrátót 2–1 (2–1)
Bag, 200 néző. vezette: Molnár Cs. /8; 6/ (kovácsG., Füzi T.)
BAGi Tc ’96: Endrődi P. 0 – Nyári G. 8, Hegedűs k. 7, Szénási I.
6, kolompár l. 6 – Budai k. 7,Pávics D. 7 (Boda J. 0, 72. p.), Tóth
l. 6, Nagy P. 6 (Száraz R. 6, a szünetben) – Maros Sz. 8, Szekula
F.7 (Simó A. 0, 62. p.). Edző: Simó lászló.
vácRáTóTi KsE: Schrenckh D. 6 (Déri T. 6, a szünetben) –
Englóner k. 6, Zechner Péter 7,Zechner Patrik 7, Tóth J. 6 –
Bucsányi G. 6, Tóth l.6, Együd G. 6 (Csorba B. 6, 57. p.),
krasnyánszkiM. 6 – laki G. 6, Fehér Cs. 6. Edző: Nagy Tibor.
Gól: Budai k., Hegedűs k., ill. krasnyánszki M.
sáRGA lAp: Nyári G., Hegedűs k., ill. Tóth J.,Tóth l.
simó lásZló: Nagyon jóelső félidő után a másodikra visszaestünk. Nem tudom, hogy mi volt ennek az oka, de nem ez volt megbeszélve. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak a győzelemhez!
NAGy TiBoR: két potyagóllal kerültünk hátrányba az első 20 perc
után. Mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltunk a hazaiaknak, gólt is
lőttünk, de a második játékrészben sajnos nem tudtuk ezt folytatni...
vácduka-betoN lm – bagi tc ’96 2–5 (0–1)
vácduka, 80 néző. vezette: kamal N. /7; 8/ (oláh F., Jávor F.)
vácdUKA-BEToNlm KsK: Galovácz Z. 5 –Fézler Z. 3, Muka
G. 4, Rákóczi l. 3, Fézler l. 4 –Marányi T. 3, Schrick l. 3,
Czerovszki G. 3 (Miskolczi M. 0, 76. p.), Hutter T. 6 – Herczeg B.
3 (Huszák G. 3, 60. p.), Fenyvesi M. 3 (Debri H. 0, 64. p.). Edző:
Stetina Csaba.
BAGi Tc ’96: Endrődi P. 8 – Gergely M. 7 (Simó A. 7, 60. p.), Balogh J. 7, Szénási I. 7, kolompár l.7 – Pálinkás G. 7, Pávics D. 8,
Tóth l. 7 (Boda B. 0,69. p.), Nagy P. 7 – Maros Sz. 8 (Boda J. 0,
77. p.), Szekula F. 8 (Szűcs T. 0, 81. p.). Edző: Simó lászló.
Gól: Fézler l., Hutter T., ill. Szekula F. (11-esből), Pálinkás G.,
Maros Sz., Boda B., Nagy P.
sáRGA lAp: Fézler l., ill. Pávics D., Maros Sz.
sTETiNA csABA: Egy jó iramú mérkőzésen az első félidőben zárt
védekezést mutattunk be, ami jól is sikerült, hiszen a vendégek előtt
kevés helyzet adódott, egyetlen találatukat büntetőből szerezték. A
második játékrészben rengeteg egyéni hibát követtünk el, amit könyörtelenül kihasznált a Bag, így megérdemelten nyerte meg a találkozót. Gratulálok, és további sok sikert kívánok nekik!
simó lásZló: Nem fekszik nekünk a hétközi bajnoki, de így is
magabiztosan hoztuk a kötelező győzelmet.
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vác-deákvár – bagi tc ’96 1–2 (0–0)
sTEidl sáNdoR: Sajnálom, hogy a játékvezető volt a főszereplő, de ettől függetlenül az első perctől kezdve többet kellett volna
tennünk a győzelemért. A második játékrészben a jogtalan büntető
után szerencsére sikerült egyenlítenünk, ám a folytatásban hiába kerekedtünk felül, a Bagnak sikerült egy lesállás után gólt szerezni. A
hajrában a meg nem adott 11-esünk adott okot vitára, így a döntetlen talán reálisabb lett volna.
Avereségbeazisbelejátszott,hogyegyfelforgatottcsapattalálltakfel?
– Eleve elfogytunk, sajnos sok a sérültünk és most tovább nőtt ez a
lista. Sajnálom a vereséget, már csak amiatt is, mert szerettem volna győzelemmel ünnepelni Robi unokám születését.
simó lásZló: Nem lett volna igazságos, ha nem nyerjük meg a
találkozót, ugyanis végig jobbak voltunk, mint a hazaiak. Ez a győzelem igazi csapatmunka volt. köszönöm a hazaiak meccsutáni
vendéglátását.
MivelsikerültmegverniükaVác-Deákvárt?
– Folyamatosan nyomtunk, ott voltunk a kapujuk előtt, de nem sikerült belőnünk a helyzeteket. Szerencsére a legvégén egy gólt bekapartunk, amellyel fontos három pontot szereztünk.
bagi tc ’96 – aszód 2–0 (1–0)
simó lásZló: Mindig nehéz az Aszód ellenjátszani. Ez is jó kis
mérkőzés volt és szerencsére mi lőttük a gólokat.
doBEs ATTilA: Először is gratulálok a Bagnak a győzelemhez!
Sajnos hét játékosom is hiányzott, gyakorlatilag csere nélkül kellett
pályára lépnünk. Ennek ellenére játékban felülmúltuk a Bagot, de
hangsúlyozom, hogy a labdarúgást gólra játsszák és a hazaiak jobban használtuk ki a helyzeteit, mint mi. A 85. percben kaptuk az első faultunkat és a második gól is játék-vezetői hiba után esett. Gratulálok a csapatomnak, hogy nagyszerűen helytálltak és a tavasz
egyik legjobb meccsét játszották! Ha mi is megkaptuk volna azokat
a lehetőségeket, amit a hazaiak, akkor nem biztos, hogy vesztesen
hagyjuk el a pályát.
bagi tc ’96 – FortuNa kismaros 6–0 (3–0)
simó lásZló: Magabiztos, jó játékkal hoztuk a kötelező győzelmet.
KURUcZ lásZló: Sajnos ebben az összeállításban csupán ennyire futotta az erőnkből.

a tabeLLa áLLása Május 5-én
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapat
Csomád KSK
Bagi TC ’96
Kistarcsai VSC
Erdõkertesi SE
Aszód FC
Iklad KFC
Püspökhatvan SE
Vác-Deákvár SE
Valkó KSK
Nagymaros FC
Vácrátóti KSE
Gödöllõi EAC-SZIE
Vácduka-BetonLM
Fortuna-Kismaros
Galgahévíz SK
Kerepesi SBE

M
26
25
26
25
25
25
25
26
25
25
25
25
25
26
25
25

GY D V LG KG
20 4 2 102 24
18 5 2 72 28
17 4 5 78 35
14 5 6 76 42
12 7 6 63 35
12 7 6 60 40
14 0 11 66 58
12 1 13 47 47
11 4 10 57 72
10 1 14 36 60
9 4 12 51 41
8 3 14 51 74
5 5 15 53 86
5 4 17 32 69
4 4 17 27 75
1 2 22 16 101

GK
78
44
43
34
28
20
8
0
15
24
10
23
33
37
48
85

M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

Minden kedden
és pénteken:

p
64
59
55
47
43
43
42
37
37
31
31
27
20
19
16
5
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úJ sZíNháZ
BAGoN!
itt, a galga mentén,
az utóbbi harminc
évben jól el voltunk
látva kultúrával. Volt zene, tánc, tánczene… és színpadi próbálkozás is bőven. gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
A legkitartóbb felnőtt színjátszó
csoport a Vécsey kamarateatrum csapata volt. Aszódon,
majd kar talon működött
1983–2011 között, zömmel különböző galga menti településekről verbuvált tagokkal.
Ennek a vezetője volt az a
BarabásTamás, aki most környékbeli fiatalokkal (és kevésbé öregekkel), a bagi Antal
Ádám ösztökélésére, a helyi
művelődési házban rendezi
Luigi Pirandello olasz szerző
„Az EmbEr, Az állAt éS Az
Erény” című vérbő komédiáját. A próbák jó hangulatban
zajlanak, a várható bemutató
a bagi Falunappal összekötve,
június végén várható!
B.T.

Fogadóórák

tóth gábor
országgyűlési képviselő
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
képviselői fogadóórák:
bag, Szent Imre u. 52.
(polgármesteri Hivatal)
minden héten csütör tökön délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.
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