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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Önkormányzati hírek
Április 25-én önkormányzatunk képvi se lő-
testülete ülést tartott, ahol többek
között elfogadták a Gödöllői Rendő r -
kapitányság 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

Mint ahogy ar ról már ko ráb ban itt
az új ság ban is be szá mol tunk, a ne -
pomuki szob rot 2012 má ju sá ban
az ön kor mány zat egy fa lunk ban
élő kő fa ra gó-res ta u rá tor (Ba lázs
Bá lint) se gít sé gé vel, és ter mé sze te -
sen a mű em lék vé del mi ha tó ság en -
ge dé lyé vel a ta lap za tá ról le emel te,
hogy a szo bor to váb bi rom lá sát
meg aka dá lyoz za. A mű ve le tet (la -
kos sá gi be je len tés
nyo mán) az elő -
ze tes res ta u rá to ri
fel mé rés is in do -
kol ta: a szo bor
már olyan rossz
ál la pot ba ke rült a
ko ráb bi év ti ze dek
szak sze rűt len fel -
újí tá si pró bál ko zá sai, va la mint az
idő já rás vi szon tag sá gai mi att, hogy
fé lő volt, a szo bor a tal pa za tán áll va
egy sze rű en szét mál lik. A ta lap za tá ról
le emelt szob rot a víz mű hat ha tós
se gít sé gé vel a pa ró ki á ra szál lít tat tuk,
és mind a mai na pig is ott ta lál ha tó.
A res ta u rá lá sá hoz leg alább más fél
mil lió fo rint ra len ne szük ség, ami -
hez ed dig még 10.000 Ft sem gyűlt
össze. A szo bor ról, a res ta u rá to ri
ta nul mány ról és le sze dé sé ről rész -
le tes, fény ké pek kel tűz delt be szá -
mo lók, le írá sok ol vas ha tók a hon la -
pun kon (www.bagfalu.hu), a bal ol -
da li „Nepomuki Szent Já nos-szo -
bor” me nü pont ra kat tint va.

Be ne dek Mik lós

A NEPoMukI
Szent Já nos-szo bor sor sa

Az óvo dai fák ki vá gá sa, újak ültetése

20 év után elő ször tör té nik meg, hogy a fa lu pénzt kap (az ez évi bér le ti díj
700.000.-Ft, a to váb bi évek ben (4 év) 1.000.000.- fo rin tot kap a tu laj do ná ban le vő
úgy ne ve zett „nagy Nyol cad ré szek” föld te rü let bér be adá sá val, az ez évi bér le ti dí jat
a fa lu jár dá i nak fel újí tá sá ra, il let ve jár dák épí té sé re for dít ja az ön kor mány zat. 
kér dés kéNt me rült Fel, hogy ed dig kik gaz da god tak a Fa lu
Föld je i ből, va gyis kik Nek volt eb ből 20 éveN ke resz tül el leN -
szol  gál ta tás Nél kül hasz Na?!

Nyolcadrészek bérbeadása

Már rég óta ál mat lan éj sza ká kat okoz tak az óvo da előt ti el szá radt fák, fő ként,
mi kor két majd nem-bal ese tet is okoz tak (a le sza ka dó mé re tes ágak egy gép -
ko csi előtt, il let ve egy ba ba ko csit to ló anyu ka mö gött zu han tak a föld re). Még
a 2011-es év vé gén szak vé le ményt kér tünk a Pi li si Park er dő Zrt-től, akik meg -
ál la pí tot ták, hogy a Sport ut cá ban és Csintoványi ut cá ban ál ló igen ma gas
ezüst ju har sor jó ré sze bal eset ve szé lyes, a töb bi pe dig pár éven be lül az zá vá -
lik majd. A tes tü let így az összes fa ki vá gá sa mel lett dön tött. Ez saj nos nem
volt egy egy sze rű fel adat, hi szen a fák a vil lany ve ze ték és az óvo da ke rí té se
kö zött áll tak egy árok par ton, így dön te ni nem is le he tett vol na őket. Sze ren -
csé re ka pó ra jött az ÉMÁSZ se gít sé ge, akik amúgy is a vil lany ve ze té kek re rá -
ló gó ágak le vá gá sát vé gez ték, így leg alább a ki fe lé ló gó ága kat el tá vo lí tot ták.
Idén ta vasszal meg lel tük a meg fe le lő fa vá gót is, aki vál lal ta a bal eset- és élet -
ve szé lyes fák ki vá gá sát. A ki vá gott fák kb. 2 m-es csonk ja it otthagy tuk, mert
ter ve ink sze rint fa fa ra gó mes te rek kel fa szob ro kat, il let ve (lej jebb fű ré szel ve
őket) ülő ké ket ala kí ta nánk ki be lő lük. Ezen a hé ten pe dig há rom fé le hárs fá -
ból vá lo gat va, össze sen 30 db új cse me tét ül tet tünk el a ki vá gott fák kö zött.
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az öNkormáNyzat hírei

2013. áp ri lis 25-én Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta kép vi se lő-
tes tü le ti ülést tar tott. El ső ként a Gö döl lői Rend őr ka pi tány ság
2012. évi be szá mo ló ját tár gyal ták, mely ről kü lön cik künk ben
ol vas hat nak. A töb bi na pi ren di pont össze fog la ló ját alább
kö zöl jük. 

Óvo�da�ve�ze�tőnk�meg�bí�zá�sá�nak�meg�hosszab�bí�tá�sa
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta Ko vács Istvánné
óvo da ve ze tői meg bí za tá sá nak meg hosszab bí tá sát. Ezek után a
kép vi se lő-tes tü let ki ké ri az óvo da ne ve lő tes tü le té nek vé le mé -
nyét, majd dönt a kér dés ről.

ZáR sZám Adás
A 2012. év gaz dál ko dá sá nak könyv vi te li zá rá sa meg tör tént,
Bag Nagy köz sé gi Ön kor mány zat a 2012-es év ben a kö te le ző
fel ada ta it el lát ta, az in téz mé nyek fenn aka dás nél kül mű köd tek.

Be vé te lek:
w   in téz mé nye ink be vé te leia bér le ti dí jak, sír hely meg vál tá -

sok, köz te rü let hasz ná lat, szol gál ta tá si dí jak, lak bé rek, ét ke -
zé si díj be vé te lek, sze mét díj, ét ke zé si díj, nap kö zi el lá tás
és mű vé sze ti ta go zat dí jai.

w TB ál tal utalt tá mo ga tá sok, köz fog lal koz ta tot tak tá mo ga -
tá sa. Az óvo da ado má nyai, me lyet szü lők  és vál lal ko zá sok
aján lot tak fel.

w Fel hal mo zá si be vé te lek óva dé ki be tét ka ma ta, va dá sza ti
jog ból be folyt be vé tel, va la mint a pá lyá za tok ál tal el szá -
molt tá mo ga tá sok.

w Ön kor mány zat költ ség ve té si tá mo ga tá sai jogcímen a köz -
pon to sí tott tá mo ga tá sok és nor ma tív ala pon ki utalt tá mo -
ga tá sok mu tat koz nak. Emellett köz pon ti tá mo ga tá sok, a
jö ve de lem pót ló jut ta tá sok, bér kom pen zá ció, pré mi um évek
prog ram, IPR-es tá mo ga tá sok, ÖNHIkI tá mo ga tás és a
kon szo li dá ció so rán ki utalt tá mo ga tás. Elő ző évi vissza té rü lés
a 2011. évi be szá mo ló nor ma tív el szá mo lá sá ból 1 940 e Ft.

Ki adá sok:
w Sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lő já ru lé kok. Ide

tar toz nak a bér jel le gű költ sé gek az alap il let mé nyek, pót -
lé kok, jut ta tá sok. Meg bí zá si jog vi szony ban lé vők költ sé ge,
pré mi um éve sek il let mé nye, kép vi se lők és bi zott sá gi ta -
gok tisz te let dí ja. Az egyéb bér rend szer ha tá lya alá tar to zók
mun ka bé re, a Mun ka  tör vény köny ve sze rint fog lal koz tat -
tak és a köz cé lú al kal ma zot tak bé rét is tar tal maz za. 

w Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok: be szer zé sek, kész le tek,
a na pi mű kö dés hez fel me rü lő költ sé gek. Szol gál ta tá si
dí jak: köz üze mi szol gál ta tá sok ki adá sai, és üze mel te té -
si fel ada tok el lá tá sá nak költ sé gei. kar ban tar tá si és kis -
ja ví tá si szol gál ta tá sok.

w Dí jak és egyéb be fi ze té si kö te le zett sé gek. Ez a jog cím
olyan té te le ket tar tal maz, mint: ügy vé di díj, tűz jel zés
fo ga dás az is ko lá ban, pos ta ktg-ek, bank ktg-ek, tér fi gye -
lő rend szer üze mel te té se, biz to sí tá si dí jak.

w Egyéb mű kö dé si ki adá sok: a turai ügye let ré szé re utalt
mű kö dé si hoz zá já ru lás, kis tér ség ré szé re utalt mű kö dé si
hoz zá já ru lás. Bagi TC ré szé re nyúj tott mű kö dé si tá mo ga -
tás, va la mint ci vil szer ve ze tek nek utalt – kép vi se lői fel aján -
lás, vagy egyéb ha tá ro zat sze rin ti – tá mo ga tás.

Tár sa da lom és szo ci ál po li ti kai jut ta tá sok, tá mo ga tá sok:

w szo ci á lis el lá tás ban ré sze sü lők tá mo ga tá sai: Fog lal koz ta -
tást he lyet te sí tő tá mo ga tás, rend sze res szo ci á lis se gély,
ápo lá si dí jak, la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, idős ko rú ak já ra -
dé ka, óvo dáz ta tá si tá mo ga tás.

w Fel hal mo zá si ki adás: pá lyá za tok költ sé gei, mint a ra va ta lo zó
fel újí tása és aka dály men te sí tése. ka zán pá lyá zat, amely ben
aprítékoló gép és eh hez kap cso ló dó ka zán ke rült be szer zés re.
Az óva dé ki be tét vissza uta lá sa kon szo li dá ció keretében..
Tárgy évi be vé te li összeg: 1 264 503 e Ft
Tárgy évi ki adá si összeg: 1 214 369 e Ft

Ön kor mány za tunk nál a könyv vizs gá lat kö te le ző, ezt a
k.F. Au dit kft. vég zi. Ré szünk re 2012. év ben 500e. Ft-ot fi -
zet tünk ki könyv vizs gá lat ért.

Az 5 000 fő alat ti te le pü lé sek kon szo li dá ci ó ja so rán, ön -
kor mány za tunk tel jes hi tel ál lo má nya a mű kö dé si hi te lek és
köt vény ki bo csá tás ból szár ma zó fi ze té si kö te le zett sé günk, az
ál lam ál tal nyúj tott tá mo ga tás sal tör lesz tés re ke rültek. Ez ál tal
a 2012. évet úgy zár hat tuk, hogy az ön kor mány zat nak sem -
mi lyen mér té kű adós sá ga nincs, és hi te lek ből adó dó fi ze té si
kö te le zett ség sem ter he li to vább BAG te le pü lést. 

A zár szám adá si ren de le tet a kép vi se lő-tes tü let egy han gú -
lag el fo gad ta. 

2014. évi KÖlT séG vE Té si KoN cEp ció
A tör vé nyi vál to zá sok kö vet kez té ben az ön kor mány zat nak a
kö vet ke ző év re vo nat ko zó költ ség ve té si kon cep ci ó ját áp ri lis
30-áig kell be nyúj ta nia. 

A kon cep ció szer ve sen il lesz ke dik a Gaz da sá gi Cik lus prog -
ram ban meg fo gal ma zott fej lesz té si cél ki tű zé sek hez, ér vény re
jut tat va a ko ráb bi évek ben meg fo gal ma zott pri o ri tá so kat.

Gaz dál ko dá sunk pénz ügyi ke re te it dön tő en a 2013-ban
be ve ze tett fel adat tá mo ga tá si rend szer és a sa ját adó be vé te le ink
nagy sá ga ha tá roz za meg.

A költ ség ve té si tör vény tá mo ga tá si struk tú rá já nak alap ján
nem, vagy csak ki sebb mér ték ben lesz mód rend kí vü li ál la mi
tá mo ga tá sok igény be vé te lé re.

A sta bi li tá si tör vény elő írá sai alap ján hi tel fel vé tel nem ter -
vez he tő. Szo ci á lis te rü le ten cél zot tan szük sé ges fel hasz nál ni a
ren del ke zés re ál ló for rá so kat.

2014. év ben az ön kor mány zat ki emelt cél jai és fel ada tai:
2012. év ben az ön kor mány zat 100 szá za lé kos kon szo li dá ci ó ja
meg tört, így meg tart ha tó a gaz da sá gi sta bi li tás, a mű kö dé si és
fel hal mo zá si be vé te lek és ki adá sok egyen sú lya. Az ön kor -
mány zat hi tel ál lo má nya meg szűnt.

A költ ség ve té si elő i rány zat ok ter ve zé se kor a kö te le ző ön -
kor mány za ti fel ada tok pri o ri tá sát biz to sí ta ni kell. Ön ként vál -
lalt fel adat a költ ség ve tés ben ak kor ter vez he tő, ha an nak pénz -
ügyi fe de ze te az ön kor mány zat sa ját be vé te lé ből meg te remt he -
tő. Az ön ként vál lalt fel adat ki adá sa i nak fi nan szí ro zá sa a kö te -
le ző ön kor mány za ti fel adat el lá tá sát nem ve szé lyez tet he ti.

2014. év ben or szág gyű lé si vá lasz tás sal, Eu ró pai Par la men ti
vá lasz tás sal, he lyi ön kor mány za ti vá lasz tás sal és te le pü lé si
ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tás sal kap cso la tos fel ada tok
és te en dők há rul nak az ön kor mány zat ra.

ASP pro jekt ben rész kí ván ven ni az ön kor mány zat, amely
az ön kor mány za ti in for ma ti kai rend sze rek fej lesz té sét irá -
nyoz za elő.
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meg kér jük a tisz telt Föld tu laj do no so kat, hogy a ká posz tás kert és ken der föl dek ön kor mány za ti tu laj don ban lé vő bel te rü le ti út ja it
ma gán hasz no sí tás cél já ból Ne száNt sák hoz zá a sa ját Föld jük höz! az együtt élés sza bá lyai sze rint a föld te rü le tek meg kö -
ze lí té sét, kis- és nagy gé pek kel min den ki szá má ra biz to sí ta ni kell! ké rünk min den föld tu laj do nost, hogy az út szé les sé gét, jár ha -
tó sá gát, hasz ná la tát, biz to sít sák bag nagy köz ség min den la kó já nak, fő leg azok nak, akik eze ken a te rü le te ken gaz dál kod nak. az
eset le ge sen már el szán tott uta kat ál lít sák hely re, biz to sít va ott az ere de ti ál la po to kat. amennyi ben vi tás kér dé sek me rül né nek
fel, az ön kor mány zat az út hi va ta los, tér ké pen jel zett he lyét és mér he tő szé les sé gét tud ja fi gye lem be ven ni. kö szön jük!                           

Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Be vé te lek:
w Ön kor mány za ti fel ada tok – igaz ga tá si, te le pü lés üze mel te té si,

köz vi lá gí tá si, he lyi adóz ta tás stb. – el lá tá sá ra ál ta lá nos
jel le gű köz pon ti tá mo ga tá si be vé tel ke rül le osz tás ra a
he lyi köz ügyek el lá tá sá ra.

w Ön kor mány za tunk sa ját be vé tel ének nagy ré szét az ipar -
űzé si adó és a gép jár mű adó te szi ki.

w Az ön kor mány zat több éve nem vál toz ta tott a he lyi adók
mér té kén, te kin tet tel a la kos ság és a he lyi vál lal ko zá sok
évek óta fo lya ma to san rom ló anya gi hely ze té re.

Ki adá sok:
w A ki adá sok ter ve zé sé nél fi gye lem be kell ven ni a for rá sok

nyúj tot ta le he tő sé ge ket. Csak a be vé te li összeg ere jé ig le -
het ki adást ter vez ni.

w A költ ség ve tés na gyobb ré szét a sze mé lyi jut ta tá sok és
azok já ru lé kai te szik ki. 

w Fő fel adat az óvo dai el lá tás biz to sí tá sa – 2014. év ben elő -
ze tes fel mé rés sze rint, 120 gyer mek lesz – valamint az  is -
ko la mű köd te té sé nek el lá tá sa.

w Szo ci á lis te rü le ten, az ala nyi ala pon jo go sul tak el lá tá sát
biz to sí ta ni kell.

w kis tér sé gi Szol gá lat mű kö dé sé vel kap cso la tos költ sé gek ről
nincs ada tunk.

w A kö vet ke ző év ben is sze ret ne az ön kor mány zat „köz mun -
ka prog ram” ke re té ben, az idei év hez ha son ló an 6 órás és
8 órás mun ka erőt is al kal maz ni.
A fen ti e ket szem előtt tart va ön kor mány za tunk nak a

pénz ügyi egyen súly meg te rem té se ér de ké ben ta ka ré kos költ -
ség gaz dál ko dás ra, a ki adá sok ra di ká lis vissza fo gá sá ra, a be vé -
te li for rá sok kö ré nek nö ve lé sé re kell tö re ked nie. A költ ség ve -
té si kon cep ci ót a kép vi se lők egy han gú lag el fo gad ták.

A�költ�ség�ve�té�si�ren�de�let�mó�do�sí�tá�sa
2012. ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött pót elő i rány zat ként biz -
to sí tott nor ma tí vák mi att a költ ség ve té si ren de let 1. pa ra g ra fu -
sá ban meg ál la pí tott 656 588 000 Ft-os ki adá si fő össze get és a
656 588 000 Ft-os be vé te li fő össze get a kép vi se lő-tes tü let meg -
 emel te, így a mó do sí tott ki adá si fő összeg: 1 374 148 000 Ft-ban,
a be vé te li fő össze gét 1 374 148 000 Ft-ban ál la pí tot ta meg.

Ét�ke�zé�si�dí�jak�vál�to�zá�sa
A díj vál to zás ra azért ke rült sor, mert az ön kor mány zat és az
EVER-FooD ne vű köz ét kez te tés sel fog lal ko zó cég kö zött az
év ele jén lét re jött szer ző dés ben az sze re pelt, hogy a cég az el -
ső ne gyed év ben ala cso nyabb té rí té si díj jal dol goz zon. A ne -
gyed év le tel te után mind ez fe lül vizs gá lat ra ke rült. A ne gyed év
le tel te után mind ez fe lül vizs gá lat ra ke rült. A Ma gyar or szág
köz pon ti költ ség ve té sé ről szó ló 2012. évi CCIV. Tör vény  2.
szá mú mel lék le te az aláb bi ak ban ren de zi az egy gyer mek re ju -

tó gyer mek ét kez te té si tá mo ga tás össze gét. Az in gye nes és ked -
vez mé nyes gyer mek ét kez te tés tá mo ga tá sa:
ElŐ i RáNy ZAT:  44 799,3 mil lió fo rint
FAJ lA Gos ÖssZEG: 102 000 forint/fő/év
Amennyi ben a 102.000 Ft/fő/év tá mo ga tást az ön kor mány zat
nem ve szi igény be, úgy azt vissza kell fi zet nie. Az új ét ke zé si
dí jak az aláb bi ak sze rint ala kul tak:

óvo dai ét ke zés 463 Ft
Nap kö zis ét ke zés 551 Ft
is ko lai ebéd 450 Ft
in téz mé nyi dol go zók ét ke zé se 573 Ft
Ebéd kül ső sök nek 711 Ft
Az árak az áfát tar tal maz zák. A tes tü le ti ülé sen fel me rült

an nak a szük ség sze rű sé ge, hogy azon csa lá dok szá má ra bel ső
kom pen zá ci ót kell al kal maz ni, akik nem ál la mi tá mo ga tás ból,
ha nem sa ját pénz tár cá ból fi ze tik az ét ke zé se ket (az összes ét -
ke ző kb. 35 szá za lé ka).

Kép�vi�se�lői�tisz�te�let�dí�jak�fel�aján�lá�sa
Var ga And rás kép vi se lő a pol gár őr ség és a Bagi TC’96 ja vá ra
mon dott le tisz te let dí já ról fe le-fe le arány ban, Dé nes Ta más
kép vi se lői tisz te let dí já val há rom bagi ci vil szer ve ze tet kí ván tá -
mo gat ni: a Pi ros Bagért Egye sü le tet, a Szink ron Nyug dí jas
Egye sü le tet és a pol gár őr sé get. Deli József külsős bizottsági tag
pedig a Bag és Testvérváros Baráti Egyesület részére ajánlotta
fel tiszteletdíját. A fel aján lá so kat a bagi ci vil szer ve ze tek és
min den bagi la kos ne vé ben kö szön jük.

Köz�biz�ton�sá�gi�pá�lyá�zat
le he tő ség nyí lik pá lyá za ti úton a bagi tér fi gye lő-rend szer bő ví -
té sé re. Má jus 2-ig be adan dó pá lyá zat 9 új ka me ra te le pí té sé re
ad na le he tő sé get. A pá lyá za ton nyer he tő összeg 10 mil lió fo -
rint, a fa lu ál tal biz to sí tott ön rész 2 mil lió fo rint, a pályazat elő -
fi nan szí ro zá sú. A pá lyá za ton va ló in du lás el dön té sét vi ták előz -
ték meg a tes tü let ben, el ső sor ban az ön rész elő te rem té se mi att.
Vé gül is ab ban egyez tek meg a kép vi se lők, hogy a te me tő ra -
va ta lo zó já nak pá lyá za tá ból vissza fo lyó 15 mil lió fo rint ból fog -
ják ezt fe dez ni, de így is csak 4 igen sza va zat tal 3 tar tóz ko dás
mel lett fo gad ták el a kép vi se lők a pá lyá za ton va ló in du lást. 

A�nem�ze�ti�sé�gi�ön�kor�mány�zat�sport�nap�já�nak�
tá�mo�ga�tá�sa
Ka na las Er vin, a nem ze ti sé gi ön kor mány zat ve ze tő je, aki az -
zal a ké rés sel for dult a tes tü let hez, hogy a má jus ban tar tan dó
kis tér sé gi ro ma sport na pot tá mo gas sa az ön kor mány zat. A
meg ren de zés hez szük sé ges hi ány zó összeg 120 000 Ft. A tes -
tü let vé gül kéviselői ma gán fel aján lá sok ból 45 000 Ft-ot, az
ön kor mány zat kasszá já ból szin tén 45 000 Ft-ot aján lott fel
er re a cél ra az zal a ki kö tés sel, hogy a tá mo ga tás össze gét ter -
mé szet ben ad ja át a nem ze ti sé gi ön kor mány zat nak. -kr-

Felhívás
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már ci us vé gén, és má jus ele jén két egyez te tő tár gya lást is tar tot tunk
a pol gár mes te ri hi va tal ta nács ter mé ben, amin meg je lent a NiF
(Nem ze ti infrastuktúra Fej lesz tő Zrt.) ré szé ről Barta End re úr, a KTi
(Köz le ke dés tu do má nyi in té zet Nonprofit Kft.) ré szé ről ács Ba lázs
úr, va la mint a be ru há zást ter ve ző UvATERv Zrt. szá mos mér nö ke,
a máv-sTART Zrt. és a vo lán busz Zrt. kép vi se lői. Az aláb bi ak ban
ezen tár gya lá so kon el hang zot ta kat fog la lom össze.

A Budapest-Hatvan-Miskolc vas úti fő vo nal át épí té sé nek, 160 km/órás
se bes sé gű re va ló fej lesz té sé nek en ge dé lye zé si ter vei el ké szül tek. Elő re -
lát ha tó lag ez év vé gé ig – jö vő év kö ze pé ig – ezen igen össze tett fel adat
en ge dé lyez te té si el já rá sa is be fe je ző dik. In nen től kezd ve a ki vi te le zé si
ter vek el ké szí té se is leg alább más fél évet vesz igény be, úgy hogy a ter -
ve zés fo lya ma ta leg ko ráb ban 2015 de cem be ré re zá rul hat le (a leg op ti -
má li sabb becs lé sek sze rint). A pro ject ter ve zé sé vel azért kell si et ni, mert
2016 vé gé ig le het csak si ker rel pá lyáz ni az Eu-ban er re a pro ject re – a
pénz for rás ok utá na már bi zony ta la nok.

Mi vel ezen vas út vo nal sza kasz kor sze rű sí té sé nek elő ké szí té se áll
ta lán a leg job ban az összes vas út vo nal kö zül Ma gya ror szá gon, és az
Eu-s ter vek kö zött is sze re pel a gyors vas úti há ló za ti fej lesz tés, ha a
ter vek idő ben kész lesz nek, igen jó eséllyel nyer he tünk rá Eu-s tá mo -
ga tást, és ez zel el in dul hat vég re a be ru há zás, ami a 2016-2020-as
évek kö zött akár meg is va ló sul hat.

2012 no vem be ré nek egy hét köz nap ján egész na pos utas szám lá -
lást tar tott a MÁV-START Zrt. a bagi meg ál ló he lyen: a na pi for ga -
lom (mind a fel szál ló-, mind a le szál ló uta sok összes sé ge) 309 fő volt.
A bagi lé lek szám ra ve tí tett vi szony lag ke vés utas oka az, hogy nincs
a fa lu má sik (hévízgyörki) fe lé ből könnyű meg kö ze lít he tő sé ge a vas -
út ál lo más nak (bu szos rá hor dás), és nincs a vas út ál lo más kö ze lé ben
olyan őr zött, P+R par ko ló, ahol a fa lu bel sőbb ré sze i ről ér ke zők
nyu god tan ott tud nák hagy ni a sze mély gép ko csi ju kat. A fa lú vas út ál -
lo más tól tá vo lab bi vé gé ből (és kö ze pé ből) Bu da pest re még min dig
gyor sab ban le het busszal fel utaz ni, mint ki gya lo gol ni az ál lo má sig, és
on nan vo na ttal továbbmenni. Je len pil la nat ban a vas úti köz le ke dés a
Bu da pest-Hat van vo na lon úgy néz ki, hogy na pi 24 vo nat pár köz le -

ked te té sé vel a reg ge li és es ti órák ban fél órán ként, hét vé gén, és nap -
köz ben órán ként in dul nak kor sze rű, lég kon di ci o nált vo na tok mind a
két irány ba. A táv la ti el kép ze lé sek sze rint ezen a vo na lon is pró bál -
nák meg ol da ni a más hol már nagy nép sze rű ség nek ör ven dő, ún. „zó -
ná zó” vo na tok köz le ke dé sét: az az Hat van tól-Gö döl lő ig min den ál lo -
má son meg ál ló sze mély vo nat tal le het ne el jut ni, ame lyek Gö döl lő től
már csak a ke le ti pá lya ud va ron áll ná nak meg. Ezek mel lett ter mé sze -
te sen Gö döl lő ről-Bu da pes tig nor mál sze mély vo nat ok is köz le ked né -
nek. így Bagról a fő vá ro sig a me net idő a je len le gi 51 perc ről 39 perc -
re mér sék lőd ne, ami 12 perc nyi „gyor su lást” je len te ne. A 4-es met ró
el ké szül té vel a ke le ti be ér ke ző vo na tok sok kal több irány ba kap cso -
lód ná nak a bu da pes ti köz le ke dé si há ló zat ba, így már meg fe le lő al ter -
na tí vát tud ná nak kí nál ni az au tó pá lyán köz le ke dő Vo lán bu szok kal
szem ben. Egye dü li hát rányt csak azok szen ved né nek el, akik köz sé -
günk ből va la me lyik ki sebb, köz ben ső ál lo más ra sze ret né nek el jut ni
(pl. Gö döl lő Ipa ri Te le pek), mert ne kik Gö döl lőn még át is kell majd
száll ni uk a he lyi sze mély re.

A vo na to kon túl a Turáról Bagig oda-vissza köz le ke dő buszpárok
a köz sé gek fő út vo na la in el he lye zett meg ál lók ban szed nék össze a
köz ben ső he lyek ről az uta so kat, így jut tat va el őket a vas út ál lo más -
ok hoz. Ezen felül egy (je len leg 27 fé rő he lyes re ter ve zett, de a vas út
túl ol da lán táv la ti lag bő ví té si le he tő sé gek kel ren del ke ző), tér fi gye lő
ka me rák kal meg fi gyelt, biz ton sá gos P+R par ko ló is épül ne a vas út -
ál lo más mel lett.

A bagi vas út ál lo más to váb bi fej lesz té se i ről (pl. híd át épí tés, fe dett
pe ron, aka dály men tes lif tek a pe ro nok ra, stb.) a fa lu hon lap ján
(www.bagfalu.hu) rész le te sen is le het ol vas ni, a „MÁV vas úti fő vo nal
kor sze rű sí té se” fül re kat tint va.

A tár gya lá so kon a meg je len tek a fen ti e ken túl ki ele mez ték pol -
gár mes ter úr azon öt le tét, hogy a két, vi szony lag kö zel lé vő (bagi és
aszó di) vas út ál lo más he lyett egyet len kö zös, ún. Galgavölgyi vas út ál -
lo más épül jön. Ezt az el kép ze lést (ami ről rész le te seb ben szin tén a
hon la pon le het ol vas ni), vé gül is gaz da sá gos sá gi, il let ve meg va ló sít -
ha tó sá gi okok mi att el kel lett vet ni.

BM

Egyez te tő tár gya lás a vas út fej lesz tés ügyé ben

A föld tör vény a ké szü lő üzem tör vénnyel együtt ké pes vé del mez ni
a ha zai me ző gaz da sá got a spe ku lán sok kal és a kül föl di tő ké vel
szem ben – je len tet te ki Fa ze kas Sán dor vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ked den es te a Bé kés me gyei ag rár ka ma ra gaz dál ko dói fó ru mán. A
mi nisz ter hang sú lyoz ta: a föld tör vény hez kap cso ló dó üzem tör vény
meg al ko tá sa az ős ter me lők nek, a csa lá di gaz da sá gok nak, az egyé ni és
a tár sas vál lal ko zá sok nak egy aránt fon tos, hi szen nem mind egy, hogy
az Eu ró pai uni ón be lü li sza bad tő ke áram lás élet be lé pé se, 2014 után
a ma gyar gaz da tár sa da lom vagy a kül föl di ek ren del kez nek majd a
föld és esz köz va gyon nal. Fa ze kas Sán dor ki emel te: az üzem tör vény a
föld tör vény el fo ga dá sát kö ve tő en ke rül het a tör vény ho zás elé a nyár
ele jén. A ter ve zet a föl det az üze mek től nem el kü lö nít he tő va gyon -

ként ke ze li, ha nem az üzem tar to zé ka ként, a gé pek ről, a gaz da sá gi
épü le tek ről és a fel dol go zó ka pa ci tá sok ról szó ló egy ség ré sze ként. A
föld így ön ma gá ban nem, csak üzem mel együtt, komp lex ter me lő -
egy ség ként le het for ga lom ké pes. A mi nisz ter szólt ar ról, hogy ala -
po san meg kell fon tol ni a me ző gaz da sá gi üzem tu laj don lá si sza bá -
lya it, ami re van nak min ták Nyu gat-Eu ró pá ból. Az üze mi for ma kö -
rü li kép le tisz tu lá sa ru gal mas adó- és tá mo ga tá si rend szer ki ala kí tá -
sát se gí ti elő. A mi nisz ter a föld tör vény ről el mond ta: a tör vény vi -
tá ja ta valy nyár vé gén kez dő dött, két száz mó do sí tó in dít vány sor sa
még nem dőlt el. Ab ban min den ki egyet ért, hogy a ma gyar ter mő -
föl det a ma gyar föld mű ve sek mű vel jék és a tör vény szűr je ki a zseb -
szer ző dé se ket, a csa lárd ügy le te ket.                                         MTI

Védeni a hazai mezőgazdaságot

az utób bi idő ben több eset ben is ké sett a sze mét szál lí tás. en nek oka i ról tá jé ko zód tunk az ön kor mány zat nál, ahol be ne dek mik lós mű sza ki elő adó
el mond ta, hogy saj nos a fa lu ve ze té sé nek nem sok be le szó lá sa van a sze mét szál lí tás „gya kor la ti” me ne té be. a pol gár mes ter úr csak a szer ző dést
kö ti meg a szál lí tó cég gel azért, hogy 20 ezer fo rint kö rül ma rad jon az éves sze mét szál lí tá si díj. ter mé sze te sen meg ren del het nék a szol gál ta tást a
gö döl lői zöld híd tól is (mint annyi kör nye ző te le pü lés), öröm mel jön né nek a csili-vili, va do na túj ko csik kal, és biz tos, hogy szin te sem mi fenn aka dás
nem len ne on nan tól. csak ép pen kö zel 38.000 Ft-ot kel le ne ér te éven te fi zet ni, rá adá sul a fa lu nak ezen felül még az el ma radt ha szon után is
kü lön össze get kel le ne min den év ben át utal ni, ha nincs meg az 1 ton na / ház tar tás / év sze mét szál lí tás. a sze mét szál lí tást vég ző cég ve ze tő je
úgy tá jé koz ta tott min ket, hogy le rob bant az egyik gép ko csi juk (hid ra u li ka ment tönk re), ami hez al kat részt kell be sze rez ni ük. el né zést kér nek a
fa lu tól, igye kez nek terv sze rint össze szed ni a sze me tet. 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-

sze mét szál lí tá si zök ke Nők
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El Adó Bag Nagy köz ség bel te rü le tén, a Pe res al já ban, je -
len leg a Föld hi va tal nál „rét” mű ve lé si be so ro lá sú, de a ren -
de zé si ter vünk ben már lk-1 la kó öve zet be so rolt (be épí té -
si mód: SZ/CS, meg en ge dett leg na gyobb be épí tett ség:
30%, meg en ge dett leg na gyobb épít mény ma gas ság: 7,5m,
ki ala kít ha tó leg ki sebb te lek te rü let: 2.500m2) 2,2116 ha
alap te rü le tű, épí té si te lek (2921 hrsz.).

El Adó / Ki Adó Bag Nagy köz ség bel te rü le tén, a vas út ál -
lo más mel lett (1917/7 hrsz.) egy 47m2-es +15m2-es pin cé -
vel ren del ke ző, fel újí tott, vil lannyal, víz zel, csa tor ná val és
ké ménnyel el lá tott üz let he lyi ség, amit ko ráb ban bü fé ként
hasz nál tak. (Te rasz ki ala kí tá si le he tő ség gel.) Ez az épü let
volt ko ráb ban a „Nagynyóc” kocs ma, majd ké sőbb a „Hör -
pö lő Sö rö ző”.

El Adó Bag Nagy köz ség bel te rü le tén, az ál ta lá nos is ko la tor -
na csar no ká val szem közt, je len leg a Föld hi va tal nál „ki vett be -
épí tet len te rü let” mű ve lé si be so ro lá sú, a ren de zé si ter vünk ben
VT-1 ve gyes be so ro lá sú te rü let öve zet be so rolt (be épí té si mód:
k, meg en ge dett leg na gyobb be épí tett ség: 40%, meg en ge dett
leg na gyobb épít mény ma gas ság: 6,5m), a Szőlőkalja ut cá ban
egy összközműves, 1091m2-es épí té si te lek (766/1 hrsz.).

El Adó Bag Nagy köz ség bel te rü le tén, a Szent Im re fő út
hévízgyörki vé gé hez kö zel lé vő, a Föld hi va tal nál „ki vett la kó ház,
ud var, gaz da sá gi épü let” be so ro lá sú, a ren de zé si ter vün kön lf-1.1
la kó öve zet be so rolt (be épí té si mód: o, meg en ge dett leg na gyobb
be épí tett ség: 20%, meg en ge dett leg na gyobb épít mény ma gas ság:
4,5m), 1485 m2-es, összköz műves épí té si te lek. A tel ken je len leg
rossz ál la po tú, bon tás ra érett épü le tek ta lál ha tók. (878 hrsz.)

El ADÓ/kI ADÓ ÖN koR MÁNY ZA TI IN GAT lA Nok

Rész le te kért, ára kért ké rem ér dek lőd jön az Ön kor mány zat jegy ző jé nél, vagy mű sza ki elő adó já nál!
jegyzo@bagfalu.hu   muszaki@bagfalu.hu Telefon: +36-30-667-25-40                                                   Be ne dek Mik lós, 

mű sza ki elő adó

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
mű ködéséről.

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

meghívó a helytörténeti baráti társulat 2013. évi közgyűlésére       
időpont: 2013. május 20. pünkösdhétfő, 19:30 óra. helyszín: dózsa györgy művelődési ház
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a bagi iglice NapköziotthoNos óvoda hírei

Egy szer van, hol nem van, az Eg res pa ta kon túl, ahol a
sport ut ca ki kö ve zett út ja in dul, van egy „zöl dü lõ” épü let s
ben ne sok-sok gye rek. Az ig li ce óvo dá ban ép pen Föld nap -
ja van. szor gos szü lõk ké szí tet te ma dár odúk ke rül nek a ha -
tal mas fák tör zsé re. 

Az ud va ron se rény ked nek, dol goz nak az óvo dá sok, óvó né nik,
kis kert jü ket szé pí tik. Vi rág- és zöld ség ma go kat, pa lán tá kat és
fá kat he lyez nek a föld be, ön töz ge tik is, hogy nõ je nek meg egy-
ket tõ re. köz ben a föld pa rá nyi la kó it kí ván csi szem pár ok kí sé -
rik. kér de zi is egy kis gye rek – Óvó né ni, ez mi lyen bo gár le het?

A cso por tok ban köny ve ket, ké pe ket né ze get nek a gyer me -
kek, ál la tok ról, nö vé nyek rõl, boly gók ról sze rez het nek is me re -
te ket. Te rep asz tal ka is ké szül, raj ta dom bok, ki csi tó, já ték
szar vas , med ve. Egy cso port ban lu fit fúj nak, ta pé táz nak, ka sí -
roz nak. Mi lesz eb bõl, mi le het? Hát, boly gónk a Föld, melyre
a szá raz föl de ket, óce á no kat, ten ge re ket festik a gye rek.

Ho gyan véd jük meg Föl dün ket? Egy kis film ben vá laszt
ad rá ke le men, a kör nye zet: „le gyél te is kör nye zet ba rát!”
De hogyan? – kér de zik a gye re kek. Is mé tel jük csak, mit is
mon dott ke le men, a kör nye zet!
w Ne sze me telj, gyûjtsd a hul la dé kot sze lek tí ven, így nem

lesz be teg ál lat föl dön, víz ben!
w Bi cik li vel, sé tál va járj so kat, így a le ve gõ is tisz tább

ma rad!
w A ki vá gott fá kat pó told, ül tess úja kat, jó le ve gõt ad ne -

ked, kis ál la tok nak új la ká so kat!
w Ta ka ré kos kodj az áram mal, víz zel, hogy még so ká ig ne

fogy jon el!
Éne kel get nek, mon dó káz nak, me sét is hall gat nak az óvo -

dá sok a Föld nap ján, itt a vé ge fuss el vé le e nap nak is vé ge már.  

Utó�szó
Egy szer volt, hol nem volt a Föld nap ja. Na pon ta kí noz -

zuk va la mi lyen hely te len cse le ke det tel kör nye ze tün ket, ár -
tunk boly gónk nak, ál la tok nak, nö vé nyek nek, egy más nak.
Pa zar ló, ké nyel mes élet vi te lünk kel ha tal mas és ki tö röl he tet -
len öko ló gi ai láb nyo mot vé sünk Föl dünk be. Nem csak volt
egy szer egy nap, ha nem kell, hogy le gyen min den nap, ami -
kor ar ra a boly gó ra gon do lunk, amely je len le gi is me re te ink
sze rint az egyet len olyan hely, ahol az élet hez szük sé ges fel -
té te lek meg ta lál ha tók. Pró bál junk hát meg ja vul ni, ahogy „A
Föld ura” me sé jé ben Ró bert is. Cse le ke de te ink min tá ul
szol gál nak gyer me ke ink nek. Fon tos hát, hogy a he lyes úton
jár junk és õket is ezen az úton ve zes sük to vább!

Harmos Pi ros ka
Zöl di ke te am

EGY SZER VAN, Hol NEM VAN…
ME SéS Föld nAp jA

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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Elsősök�beíratkozása
8-9-én tör tént or szá go san az el ső sök be irat ko zá sa. Saj nos ná lunk
na gyon el hú zó dott a fo lya mat, hi szen a szü lők még a kö vet ke ző
hé ten is jöt tek, hogy is ko lá ba íras sák vagy ép pen még egy évig az
óvo dá ban tar tas sák gyer me ke i ket. Idén még el né ző volt ve lünk
a kor mány hi va tal, de a ké sőb bi ek ben tö re ked nünk kell az idő -
pont ok pon tos be tar tá sá ra. 

Volt szü lő, aki a szak vé le mény el le né re is is ko lá ba sze ret te
vol na írat ni gyer me két. Fon tos tud ni va ló, hogy csak 15 nap áll
a szü lő ren del ke zé sé re, hogy fel leb bez zen a ho zott dön té sek el -
len. Mi pe dig csak azo kat a gye re ke ket tud juk fel ven ni az is ko -
lá ba, akik a szak vé le mé nyek alap ján elég éret tek (al kal ma sak) rá.

két el ső osz tályt in dí tunk, egy dél előt töst és egy is ko la ott ho -
nos for má ban mű kö dőt. Az osz tály ba so ro lás nál a szü lők ké ré -
sét igye kez tünk szem előtt tar ta ni. 

4 gyer mek kezd a kis lét szá mú osz tály ban és 2 a sa já tos ne -
ve lé si igé nyű ta nu lók nál.

meg ér kez tek a vissza jel zé sek a kö zép is ko lák ból: min den nyol -
ca di kos ta nít vá nyun kat fel vet ték egy ál ta la vá lasz tott is ko lá ba.

A�hó�nap�ese�mé�nyei:
w Áp ri lis 15-16 –án a Zöld Híd Ré gió Hul la dék gaz dál ko dá si

Zrt. Ökör te lek-völ gyi hul la dék ke ze lő köz pont já ban tett
lá to ga tást a 3. 4. és a 6. év fo lyam va la mint az 5.b.

w Vol tak ta nít vá nya ink mo zi ban, Bu da pes ten, a lát ha tat lan
kiállításon…

De�ta�nul�tunk�és�ver�se�nyez�tünk�is.�Tan�órán�és�tan�órán�kí�vül�is
szá�mot�ad�tunk�tu�dá�sunk�ról.
w Az Er zsé bet-program ke re té ben szer ve zett ver se nyen Bagi

Ger gő, Sán dor Or so lya, Paltán Ger gő 7. osz tá lyos ta nu lónk
vett részt. A di á kok nak 2012. de cem ber és 2013. már ci us
kö zött a ve tél ke dő internetes ol da lán köz zé tett, ha zánk épí -
tett és ter mé sze ti kör nye ze té hez kap cso ló dó fel ad vá nyo kat
kel lett meg ol da ni uk. So ká ig do bo gó sok vol tunk, majd va ló -
szí nű sít he tő en prog ram hi ba mi att nem ju tot tunk be a leg -
jobb 10 csa pat kö zé a szó be li meg mé ret te tés re. Még is meg -
ér te részt ven ni a ver se nyen, mert ta nu ló ink ren ge teg hasz -
nos, új in for má ci ó val let tek gaz da gab bak.

w ka taszt ró fa vé del mi ve tél ke dőn Gö döl lőn a II. he lye zést ér -
tük el. A részt ve vők Furdi Vi vi en, Hajdu Vik tó ria, Bobál
Mar tin, Ká dár Nor bert vol tak.

w Ujvári Gá bor Ró meó 3.a osz tá lyos ta nu ló A Szi vár vány or -
szá gos ta nul má nyi ver se nyen a 24. leg jobb „kis nyel vész”
lett. A na gyob bak ver se nyén részt vett Sán dor Or so lya is, de
az ő ered mé nyét még nem tud juk.

w Szivák Tóth Vik tor és drá má sai in dul tak az or szá gos Weöres
Sán dor Gyer mek szín ját szó Fesz ti vál Pest me gyei for du ló ján,
és to vább ju tot tak a ba las sa gyar ma ti re gi o ná lis dön tő be. 

w Csö mö rön lon don is me re ti an gol nyel vű
me gyei ta nul má nyi ver se nyen vet tünk részt
Gya log Éva ta nár nő ve ze té sé vel Benda Dá vid
Tóth Vi vi en, Si ma Lil la vet tek részt. 
Ta nít vá nya ink a kö zép me zőny ben vé gez tek.

Kis�tér�sé�gi�ver�se�nye�ken�is�részt�vet�tünk:�
w A hévízgyörki vers mon dó ver seny ered mé nyei:

Ka to na Jan ka 2.b kor cso port já ban I. 
Gya lus Tün de 3.a kor cso port já ban II.,
Jó nás Lász ló 6.b kor cso port já ban az I.
Szé kely Ber na dett 7. a osz tá lyos ta nu ló kor cso portjában
a II. he lye zést ér te el. 

w A turai rajz ver se nyen Ba lázs Ró bert 5.b, Ka na las Dalma 6. a és
Be ne dek Ka ta 7.a osz tá lyos ta nu ló ink ezüst mi nő sí tést kap tak.

w Har ma dszor ke rült Bagon meg ren de zés re a kis tér sé gi úszó ver -
seny. Az ál ta lá nos is ko lás ko rú gyer me kek ne men ként, kor cso -
por ton ként és úszás ne men ként mér ték össze tu dá su kat.
3-4.-es kor cso port: 
Karácsondi So ma gyorsúszásban I.; hátúszásban II. he lye zett; 
Ódor Ágo ta mellúszásban I., gyorsúszásban II. he lye zett; 
Nagy Bá lint gyorsúszásban III. he lye zett; 
Ha lász Li li mellúszásban III. he lye zett lett.
5-6. osz tá lyos kor cso port: 
Ádám Gel lért gyorsúszásban II. he lye zett; 
Ko vács Lu ca mellúszásban II. he lye zett,
Len gyel Zsom bor hát úszás ban II. he lye zett lett.
7-8.-os kor cso port: 
ká dár Nor bert hátúszásban III. he lye zett; 
Si ma Lil la gyorsúszásban I., hátúszásban II. he lye zett; 
Szé kely Ber na dett mellúszásban III. he lye zett és 
Tóth Vi vi en hátúszás ban III. he lye zett lett. 

w Áp ri lis 29-én le zaj lott a 8. osz tá lyo sok vizs gá ja. 5 ta nu ló
vég zett je les ren dű en: Bobál Mar tin, Nagy Csen ge, Haj dú
Vik tó ria, Oravecz Or so lya, Pin tér Már ton és Tóth Ta más.

w Míg nyol ca di ko sa ink vizs gáz tak, ad dig az al só sok ügyes sé gi
ver se nyen vet tek részt. Ta nu ló ink töb bek kö zött a ke rék pá -
ros köz le ke dés sza bá lya i val is meg is mer ked tek.

w Áp ri lis 30-án kör nye zet vé del mi té ma na pot tar tot tunk. A nap
jel sza vai a „REDuCE” (csök kentsd), „REuSE” (hasz náld új ra)
és „RECYClE” (hasz no sítsd új ra) vol tak. En nek je gyé ben még
min dig fo lya ma to san gyűjt jük az ita los kar ton do bo zo kat és
egy hé tig megint az is ko la ud va rán állt a kon té ner. (kö szön jük
a szü lők és Ká dár Pé ter se gít sé gét!)
kö szö nöm a gye re kek ak tív rész vé tel ét eb ben a hó nap ban is,

és pe da gó gus kol lé gá im ál do za tos mun ká já ért is há lás va gyok. A
tan év utol só ne ki fu tá sá hoz min den ki nek ki tar tást, erőt kí vá nok!                                

Szásziné Győri Éva

araNy já Nos ál ta lá Nos is ko la és alapFokú művészeti iskola hírei

versmondó versenyen kerékpáros ügyességi verseny környezetvédelmi-nap
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Ami kor teg nap reg gel meg szó lalt az éb resz tő órám, ál mo san,
na gyo kat nyúj tóz kod va bo tor kál tam ki az ágy ból. Ek kor halk
nesz re let tem fi gyel mes. kö rül néz tem a szo bám ban, de sem -
mi kü lön le ge set nem lát tam. Új ra hal lot tam va la mit, majd a
fé lig ki nyi tott ab lak üve gén meg pil lan tot tam egy ap ró, csil lo -
gó szí vecs két. El mo so lyod tam, már tud tam ki járt itt.

kí ván csi ak vagy tok rá? Ak kor el me sé lem azt a kü lö nös
tör té ne tet, ami teg nap esett meg ve lem.

Az úgy volt, hogy a ta va szi osz tály ki rán du lá son a
Vácrátóti Bo ta ni kus kert be men tünk. Sze ren csénk re nem
esett az eső, pe dig zi va tart jó sol tak er re a nap ra. Több
száz éves fá kat, me se szép szí nek ben pom pá zó vi rá go kat
lát tunk. Ami kor le ül tünk a ví zi ma lom mel let ti tisz tás ra
egy ki csit pi hen ni, hir te len gyen ge fu val la tot érez tem az
ar co mon. A sze me im las san le csu kód tak, majd ami kor új -
ra fel nyi tot tam, alig hit tem a sze mem nek, min den ha tal -
mas ra nőtt kö rü löt tem. 

Nem tud tam, hogy ál mo dok, vagy ez a va ló ság. Bó dul -
tan fel áll tam, majd las san el in dul tam egy kagy lók kal ki ra -
kott ös vé nyen. Ahogy ván do rol tam a sok vi rág kö zött, hir -
te len va la mi el ta kar ta a na pot. Fu tás nak ered tem, de gyor -
san utol ért.

– Ne félj, Bo gi! – szólt hoz zám.
– ki vagy te, hon nan is mersz??? – kér dez tem ré mül ten.
– Én Pi ros ka va gyok, a ka ti ca. Hogy hon nan is mer lek!?

Hát a Varázsharmatcseppben lát ta lak! A csepp meg mu tat ta
azt is, hogy csak ne ked van ak ko ra ha tal mad, hogy meg -
mentsd Me se or szá got a go nosz tól!

– ugyan mi ben se gít het nék, ked ves Pi ros ka?! Én csak egy
egy sze rű kis lány va gyok – ér tet len ked tem.

Er re Pi ros ka úgy el kez dett ne vet ni, hogy majd nem le -
esett ar ról az ág ról, ami re le szállt.

– Te meg min ne vetsz? – kér dez tem za va ro dot tan.
Pi ros ka ab ba hagy ta a ne ve tést, és el kezd te me sél ni kü -

lön le ges tör té ne tét:
– A Sá tán el akar ja fog lal ni Me se or szá got, a gye re ke ken

pe dig fé lel met akar lát ni. At tól lesz egy re erő sebb. Csak egy
jó me sé lő tud ja le győz ni.

– Én len nék er re a fel adat ra a leg meg fe le lőbb?! – kér -
dez tem.

– So kan pró bál ták már le gyen gí te ni a go noszt, de ed dig
még sen ki nek se si ke rült. Ne ked, Bo gi, olyan me sé id van -
nak, amik tud ná nak hat ni a Sá tán ra. S ami a le ges leg fon to -
sabb: te tény leg HI SZEl a me sék ere jé ben!

Mi kor ab ba hagy ta, érez tem, már min den raj tam mú lik.
– In dul junk! – szól tam.
Pi ros ka ör ven dez ve né zett rám, pi ros szár nyacs ká it bol -

do gan re beg tet te.
– Ho gyan fo gunk el jut ni Me se or szág ba? – kér dez tem.
– lá tod, ka ti ca va gyok, tu dok re pül ni – mond ta sér tő -

döt ten.
– Bír nád az utat odá ig? – kér dez tem.
– Ha idá ig el tud tam re pül ni, ak kor vissza is! – top pan -

tott ap ró lá bacs ká i val.
– De én nem tu dok re pül ni – men te ge tőz tem.
– Majd fe lülsz a há tam ra és el visz lek. Ne ag gódj, el bír lak,

hi szen te is ap rócs ka let tél – mond ta a bo gár ka.

így is tör tént, el in dul tunk
Me se or szág ba. utunk so rán át -
re pül tünk az Üveg he gyen,
ami nek a vissza ve rő dő nap su -
ga rak tól ha tal mas fé nye volt.
kö vet ke zett az arany-, az
ezüst- és a gyé mánt er dő, ami -
nek la kó it is meg lát hat tuk. Vol tak itt ma nók, tün dé rek és
szá mom ra is me ret len, kü lö nös for má jú ál la tok. Még az
Ópe ren ci ás-ten ge ren is át re pül tünk! 

Vé gül Pi ros ka le szállt egy ha tal mas bar lang előtt.
– Mi ért nem a ke rü lő úton jöt tünk? Hogy fe lejt het -

tem el?!
– Mi a baj? – kér dez tem.
– Ez az Át kok Bar lang ja. Itt van a vi lág összes át ka. Azt

mond ják, az őr ző je csak ak kor en ged át, ha meg fe le lünk egy
kér dé sé re. Vagy...

– Ér tem, de mu száj át men nünk raj ta – só haj tot tam.
Pi ros ka ré mül ten né zett rám, de pár perc múl va már

mé lyen a bar lang bel se jé ben jár tunk. Na gyon sö tét volt és
tö ké le tes csend. Hir te len ki raj zo lód tak az át kok. lát tuk a
gye re kek fé lel me it: hogy nem fog ják őket sze ret ni, és el -
tűn nek a ked venc me sé ik... Halk lé pé se ket hal lot tunk, va -
la ki jött fe lénk.

– ki me ré szel be lép ni a bar lan gom ba?! – kér dez te egy
mély hang.

– Mi ért ér de kel, nem va gyunk kö te le sek el árul ni – szól -
tam.

– Csak Me se or szág ba aka runk el jut ni – szólt az úti tár -
sam.

– Ak kor me het tek át, ha ki ta lál já tok a ta lá lós kér dé sem -
re a vá laszt.

– Hall juk, mi a kér dés? – szól tam.
– Éj jel fényt adok, té len me le get, 14 sze mem mel rád né -

zek és te va cogsz, ki va gyok?
Ezen gon dol koz nunk kel lett, de Pi ros ka ki ta lál ta, hogy a

tűz ad me le get és fényt. Én pe dig, hogy ki is le het ő.
– En gedj utunk ra, te sár kány! ugyan is te az vagy –

mond tuk egy szer re.
– He lyes vá lasz. Túl jár ta tok az esze men, ezért most el kí -

sér lek ben ne te ket a Me se or szág ba ve ze tő út hoz. 
Hir te len fényt lát tunk, ki ju tot tunk a bar lang ból.
Eköz ben Me se or szág ban a Sá tán nak már majd nem si ke -

rült az a ter ve, hogy el ve szi a gye re kek ked venc me sé it. Sze -
ren csé re pont ek kor ér kez tünk oda.

– Jön va la ki, bukj le! – szólt Pi ros ka.
Ek kor lát tam meg az el len sé ge met, a Sá tánt. Már ha tal -

mas volt. A bő re sö tét volt, mint az éj sza ka. kar ján egy fe ke -
te kar kö tő volt, amit egy fe ke te gyé mánt dí szí tett. lát vá nyá -
ra meg der med tem.

– Most hogy fo gom le győz ni? – kér dez tem ag gód va Pi -
ros kát.

– Gye re utá nam, van egy öt le tem- hú zott ma ga után.
El ve ze tett egy tisz tás ra, amit ál mom ban már lát tam. ott

állt egy li la köd del bo rí tott fűz fa. Ága i nak rej te ké ben ott volt
a Varázsharmatcsepp. Itt még nem volt nyo ma a go nosz
pusz tí tá sá nak.

ME SE oR SZÁ GI kA lAND
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– A Varázsharmatcseppen ke resz tül bár ki vel be szél -
hetsz – súg ta a fü lem be Pi ros ka.

Hir te len eszem be ju tott, hogy ami kor még kis gye rek
vol tam, anyu kám, na gyim sok szor me sé vel vi gasz tal tak
meg, rin gat tak álom ba.

– Anya, ma ma, hal lo tok en gem?
– Bo gi, hol vagy? – kér dez ték meg le pőd ve és ag gód va.
– Se gí te ne tek kell! – kér tem, majd el me sél tem kü lö nös

tör té ne te met.
– Mi kor ki csi vol tál, min dig me sél tünk ne ked – em lé -

kez te tett ma ma.
– Igen – fe lel tem.
– Ak kor bízz a me sék ere jé ben! – fi gyel mez te tett anya.
Ek kor el kö szön tem, és vissza in dul tunk, hogy meg -

küzd jek a Sá tán nal. 
Mi kor vissza ér tünk, bát ran elé áll tam.
– Te meg ki vagy? – kér dez te a go nosz.
– Bo gi va gyok – mond tam ha tá ro zot tan, én fo gok pár -

ba joz ni ve led.
– Re mek, én kez dek, de vésd az eszed be: MIN DIG A

Go NoSZ NYER!
A há ta mö gül ek kor elő hú zott egy fe ke te kris tályt,

ami től le gyen gül tem. De hir te len vissza jött az erőm.
– Sá tán, a gye re kek me sé it nem ve he ted el, mert ők azt

sze re tik, ami kor a go nosz ve szít. Mo so lyog va hall gat ják
azt a részt, s él je nez nek ak kor, ami kor a jó nyer.

Me sél tem a go nosz nak Hó fe hér ké ről, Fe hér Agyar ról,
Dió tö rő ről... 

lát ha tó an gyen gült az ere je, már a fü lét fog va hall gat -
ta a tör té ne te ket. Vé gül na gyot or dí tott:

– Elég volt, nyer tél!
Ek kor a Sá tán köd dé vált... kö rü löt tünk pe dig min den

új ra élénk szí nek ben pom pá zott. Hir te len az összes me se -
sze rep lő hoz zám sza ladt, s meg kö szön ték, hogy meg men -
tet tem Me se or szá got. Elő lé pett a Tün dér ki rály nő, és egy
arany ró zsát nyúj tott fe lém... Új ra fu val la tot érez tem, sze -
me im el ne he zül tek..., a tá vol ból egy re erő seb ben hal lot -
tam a ne ve met:

– Bo gi, Bo gi! Nézd mi lyen szép ez a bo kor! – ki a bál ta
li li.

Mi kor fel nyi tot tam a sze me i met, új ra a bo ta ni kus kert -
ben ta lál tam ma gam, s egy ka ti ca ült a vál la mon. Alig hit -
tem el, hogy új ra az én vi lá gom ban va gyok. 

Még el men tünk tú ráz ni. Es te fá rad tan men tünk ha za...
ott hon anyá nak és ma má nak el me sél tem ezt a fur csa tör -
té ne tet, de ők csak le gyin tet tek, hogy biz tos nap szú rást
kap tam. Már én is ké tel ked tem ab ban, hogy mind ez meg -
tör tént ve lem, de ami kor elő vet tem a fény ké pe zőgépemet,
a tok já ban egy kis arany ró zsát ta lál tam. Rög tön tud tam,
min den igaz volt. 

Ál mom ban még most is lá tom a gye re ke ket, akik mo -
so lyog va mon da nak kö szö ne tet, ami ért meg men tet tem a
me sé i ket. 

Pi ros szár nyú ba rá tom pe dig, ami kor ná lam jár, min -
dig egy kis csil lo gó szí vecs két hagy az ablakomon…

A me se ha tal mas kincs. Aki nem hi szi, kér dez ze meg
Pi ros kát vagy en gem!

Gazda Boglárka 
5.a osztályos tanuló

hellinger csa lád ál lí tás
Elő adó: dr. Kiss Ka ta lin
Hely szín és idő pont: Mo za ik pont,
2013. má jus 4. 10:00

csa lád, sze re tet, bol dog ság. 
ho gyan? 
Elő adó: Horváthné Gö rög Vik tó ria,
Kajáriné Gurzó Ani kó, papp 
Ko má ro mi ju dit 
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 5. 17:00

test vé rem szü le tik, avagy újabb 
gyer mek ál dás a csa lád ban 
Elő adó: paltán Ber na dett, Schlegel 
la u ra, Se bők Zsu zsan na
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 6. 10.00 

Fo gas kér dé sek
Elő adó: dr. do bos pé ter
Hely szín és idő pont: Apos to lok
Szál lá sa, 2013. má jus 7. 10.00 

– ál dott ál la pot-szü le tés 
– szop ta tás – hor do zás 
– anya ság
Elő adó: Sze le Zsó fia, Werner 
Ka ta lin, Zsol dos éva (dúla, szop ta tá si
ill. hor do zá si ta nács adók)
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 7. 17.00 

csa lá di kassza, gaz dál ko dá si 
ta ná csok
Elő adó: Csa pó Ida-ön is me re ti 
tré ner, pénz ügyi specialista
www.gazdagnok.hu
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 8. 17.00 

ho gyan ne vel jünk élet re va ló 
gye re ket?
Elő adó: Horváthné Gfellner Csil la
Hely szín és idő pont: Mo za ik pont,
2013. má jus 9. 17.00 

utak egy más hoz – íze lí tő az 
erő szak men tes, együtt mű kö dő 
kom mu ni ká ci ó ból
Elő adó: Óno di Ág nes
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 10. 15.00 

ig li ce óvo da be mu tat ko zá sa
Elő adó: labáthné Gódor An na
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 11. 10.00

iz gő-moz gó me se ház
Elő adó: Sá pi nó ra
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 11. 10.30

zenebölcsi
Elő adó: Vargáné Boda Ber na dett
Hely szín és idő pont: Apos to lok
Szállása,2013. má jus 11. 11.30

szü le tés és ha lál-egy tő ről 
fa kad, mely az élet vi zét issza
Elő adó: Könczöl Zsu zsan na
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 11. 12.30

gyó gyí tó il la tok – az il ló olaj ok 
min den na pi hasz ná la ta
Elő adó: papp Ko má ro mi ju dit
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 11. 13.30

kis ma ma jó ga
Elő adó: dancs And rea
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 11. 14.00

új ra hasz no sí tó ját szó ház
Elő adó: papp Hel ga
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 11. 14.00

lé lek simogató…
Elő adó: papp Hel ga, 
Szalga Bog lár ka
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 11. 15.00

gyer mek be teg sé gek né pi 
gyó gyí tá sa
Elő adó: Tánczos Mi hály
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 11. 16.30

vegy szer men tes tisz ta ság 
a la kás ban
Elő adó: papp Ko má ro mi ju dit
Hely szín és idő pont: Apos to lok
Szál lá sa, 2013. má jus 12. 10.00

a nép me se gyó gyí tó ere je –
me se ol va sás begidsán me lin dá val
Elő adó: Begidsán Me lin da
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 12. 10.30

ke re kí tő tippentő
Elő adó: Schlegel la u ra
Hely szín és idő pont: Apos to lok
Szál lá sa, 2013. má jus 12. 11.00

gye rek tánc ház
Elő adó: Szép hal mi Tóth ju dit
Hely szín és idő pont: Apos to lok 
Szál lá sa, 2013. má jus 12. 11.30

rajz pá lyá zat ered mény hir de tés 
és nye re mény osz tás
Hely szín: Apos to lok Szál lá sa, 2013.
má jus 12. 12.00

két helyszíNeN!
– apos to lok szál lá sa, 2191 bag szent and rás u. 124

– mo za ik pont, 2191 bag pe tő fi tér 14 (üz let köz pont eme le tén)

iN gye Nes prog ra mok
szak ma i lag hi te les és kom pe tens elő adók, or vo sok, pszi cho -

ló gu sok, pénz ügyi ta nács adók, óvó nők, vagy egy sze rű en csak
nagy gya kor lat ra szert tett anyu kák! 

bő vebb in for má ció: pappkomaromi.judit@freemail.hu
telefon: 06-70/32-79-778

születés hete május 4–12

Bagi Hírlap megjelenés
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Má jus 4-én 7. al ka lom mal tar tot tuk meg a Pest me gyei nyug dí jas ma já list, me lyen
22 te le pü lés vett részt. kö szön jük a tá mo ga tó ink nak, hogy le he tő vé tet ték fel aján -
lá suk kal ren dez vé nyünk ma gas szin tű le bo nyo lí tá sát. kö szön jük to váb bá nyug dí -
ja sa ink ál do zat kész mun ká ját is!                              - BFK -

A Szink ron nyug dí jAS EgyE Sü lEt élE té ből

kö szöN jük:
w a galgatáj va dász tár sa ság sport egye sü let ének
w a ger gely tész tá nak
w a tu ti os tyá nak
w a csa lá di tész tá nak
w a drill kft-nek (Fú ró).
kö szön jük a galga express ze ne kar nak 
a han go sí tást és a jó han gu lat meg te rem té sét!

Egy ked ves né ni pa ra di csom pa lán tá kat ho zott ne künk. El -
néz tem, meg si mo gat tam őket: szé pek, fej let tek vol tak, il la -
tuk akár az érett, fel sze le telt pa ra di cso mé. Mi kell ah hoz,
hogy ilyen gyö nyö rű pa lán tá kat tud junk ne vel ni? A
ked ves hévízgyörki né ni csak an  nyit mon dott, sze -
re ti gon doz ni, ne vel ni a kert nö vé nye it. Te hát nem
csak jó föld kell hoz zá, nem csak ve tő mag, nem
csak víz, me leg és nap fény? Bi zony lé lek is kell ah -
hoz, hogy ilyen szép pa lán tá kat tud jon az em ber
ki ne vel ni. Ta valy vol tam a kert jé ben is. Most már
tu dom: nemcsak két ke ze szor gal ma, ha nem mind az,
amit szí vé vel en nek a da rab föld nek ad, te szi olyan szép pé. 

A hol land meg a spa nyol pa ra di csom azért ízet len, mert
bár min den táp anya got meg ka pott, de nem volt lé lek ab ban
a kert ben, ahol ter mel ték. Csak mun ká sok és gé pek, au to -
ma ták. Ezért ol csóbb. A lé lek nél kü li min dig ol csóbb.
ugyan, mi nek lé lek a pa ra di csom ba?! Pe dig egye dül a lé lek -
kel ter melt pa ra di csom, ame lyik nek a nö ve ke dé sé ben gyö -
nyör kö dött a gaz dá ja, csak az íz le tes. 

Mi em be rek is kert be ül te tett pa  lán ták va gyunk. Va jon elég
a táp anyag, a vi ta min, a ru há zat, a tes ti szük ség let, hogy szé pek
és bő ter mők le gyünk? Ha a pa ra di csom pa lán tá nak nem elég,

ho gyan len ne elég ne künk? kell még va la mi: a kert gaz dá já nak
lel ke. ki a kert gaz dá ja? A mi urunk Is te nünk. A Te rem tés

köny vé ben ol vas suk: Ádám és Éva „meg�hal�lot�ták�az�Úr�is�-
ten�hang�ját,�amint�szel�lős�al�ko�nyat�kor�járt-kelt�a�kert�-

ben”�(1Mó zes 2:8). Ezért volt az Éden a leg cso dá la -
to sabb kert, és ben ne az el ső em ber pár tel jes ség ben,
bol dog ság ban él he tett. De jaj, a bűn fe ke te kesz tyus
ke ze ki ül te tett min ket a bo gán csot, kó rót: fáj dal -
mat, ha lált ter mő föld re. Ahol nincs lé lek. 

Pün kösd azért cso dá la tos, mert ki árad er re a
szom jas föld re Jé zus tól és az  Atyá tól a  Szent lé lek.

Nyo má ban a fon  nyadt le ve lek ki fé nye sed nek, a lan kadt szá -
rak ki egye ne sed nek, le hul lott vi rá gok he lyett új nő, és az em -
ber te rem ni kez di a leg szebb gyü möl csö ket.  

Pa lán ta Test vé rem, ér ted-e most már, hogy a bűn és ha lál
föld jén, a Gaz da lel ke az egyet len esé lyed? Hi á ba van itt még
étel, víz, ru há zat. Mind ez por ból lett és por rá lesz. Egye dül a
lé lek ad éle tet. Van-e lé lek ab ban a kert ben, ahol nö ve kedsz?
Jé zus mond ja: „Ha�te�hát�ti�go�nosz�lé�te�tek�re�tud�tok�gyer�me�ke�-
i�tek�nek� jó� aján�dé�kot� ad�ni,� men��nyi�vel� in�kább� ad� men��nyei
Atyá�tok�Szent��Lel�ket�azok�nak,�akik�ké�rik�tő�le?” (luk 11:13)

Szabó Zoltán 

lÉlEk A kERTBEN
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A M A T ő R  K E R T é S Z E K ,  A M A T ő R  C I V I l  K E Z d E M é n y E Z é S E

„Sze�der�in�da� Kert�ba�rát� Kör”� né�ven
la�kos�sági� kez�de�mé�nye�zés�sel,� áp�ri�lis
28-án�kert�ba�rát�kör�ala�kult�Bagon.�

A KERT BA RáT KÖR cél JAi:
a he lyi kert kul tú ra fej lesz té se
a al ter na tív nö vény ter mesz té si és nö vény -

vé del mi rend sze rek meg is mer te té se
a he lyi mag és pa lán ta cse re
a a ker tész ke dés te rü le tén szer zett 

ta pasz ta la tok meg osz tá sa
a elő adá sok szer ve zé se
a kert lá to ga tá sok szer ve zé se
a ker tész ke dés sel kap cso la tos cik kek

meg je len te té se a he lyi Bagi Hír lapban.

A kert ba rát kör ben szak mai hát te ré nek
biz to sí tá sát, a kert ba rát kör egyik ag rár -
mér nök tag ja vál lal ta ma gá ra. A kert ba -
rát kör csat la ko zott (fo lya mat ban) a
ker té szek és kert ba rá tok or szá gos Szö -
vet sé gé hez http://kertszovetseg.net, va la -
mint csat la koz va „A leg szebb kony ha ker -
tek” – Ma gyar or szág leg szebb kony ha -
kert jei or szá gos prog ram hoz – meg hir de -
ti „A leg szebb kony ha ker tek” cí mű prog -
ra mot/ver senyt (a prog ram ki írá sát
lentebb ol vas hat ják). 

Amennyi ben a „Sze der in da kert ba -
rát kör” tag ja sze ret ne len ni, ké rem je -
lent kez zen te le fo non az aláb bi szá mon
papp Ko má ro mi Ju dit : 06 70 32 79 778.

Le�gyen�a�kert�ben!

sZE dER
A sze der (Rubus) a ró zsa fé lék (Rosaceae) csa -
lád já ba tar to zik. Ter mesz té sé hez a tüs ke men -
tes vál to za tot ré sze sí tik előny ben, tüs kés vál -
to za ta vé dő sö vény nek is ki vá ló. Na pos, szél -
vé dett fek vés ben ér zi ma gát a leg job ban, aszá -
lyos nyá ron ön töz ni szük sé ges. Mi vel ma gas -
ra nő, meg fe le lő erős sé gű tá masz té kot igé -
nyel. Sza po rí ta ni fej buj tás sal szok ták. A be -
érett haj tás csú csát föld be süllyesz tett cse rép -
be haj lít ják és föld del be ta kar va meg gyö ke -
rez te tik. A gyö ke res dug vá nyok ősszel, vagy a
kö vet ke ző év ta va szán az anya haj tás ról le vá -
laszt ha tók és ki ül tet he tők. A nö vé nyek kö zött
leg alább 2–3 m tá vol ság szük sé ges. To váb bá
szük sé ges a rend sze res met szés, az ol dal haj tá -
sok el tá vo lí tá sa. Az ara tás után az új haj tá sok
szá mát nö vé nyen ként 3-5-re csök ken tik. A
sze der nek egy elő re nincs olyan be teg sé ge,
amely el len rend sze re sen kel le ne vé de kez ni.

le ve le: 
A nö vény egyet len ré sze sem mér ge ző. le ve -
le gyógy nö vény ként hasz ná la tos. Már az
ókor  ban is hasz nál ták Eu ró pá ban és Ázsi á ban
kú ra jel leg gel. Galeneos, az ró mai had se reg
or vo sa, sze der le ve let rá ga tott a ka to nák kal,
hogy erő sít se im mun rend sze rü ket és az ínye -
ket, va la mint  seb gyó gyí tás ra is hasz nál ták. Ez
el ső sor ban a tan nin- és C-vi ta min tar tal má -
nak volt kö szön he tő. For rá za ta leg in kább az
ízü le ti be teg sé gek re (re u ma, kösz vény) és a

cu kor be teg ség re ha tá sos. Te á ja has me nés el -
len, to rok gyul la dás nál gar ga ri zá lás ra, se bek
és ki üté sek ese tén bo ro ga tás ra aján lott. kez -
dő dő cu kor be teg ség re na pi 1-2 csé szé vel,
kösz vény re na pi 1 csé szé vel kell in ni. A cu -
kor be teg ség el le ni tea ke ve rék ben is meg ta lál -
ha tó. To váb bá a menst ru á ci ós cik lus be ál lí tá -
sát is se gí ti. A te át egész nap le het in ni, nincs
is mert mel lék ha tá sa. ke ser nyés íze mi att méz -
zel íze sít het jük. Gyűj té si ide je má jus-jú ni us. A
gyógy ha tást fer men tá lás sal fo koz hat juk. Tör -
jük össze sod ró fá val a le ve le ket, majd ned ves
ru há ba te ker ve te gyük me leg hely re. 2-3 nap
után ró zsa il la tú lesz. Szá rít suk meg fel hasz ná -
lás előtt. A le ve le ket for ral juk a víz zel együtt,
így in ten zí vebb lesz a ha tás. 

Gyü möl cse:
Gyü möl csé ben nagy mennyi sé gű A-vi ta min,
ás vá nyi anyag és gyü mölcs sa vak van nak.
Flavonoid ve gyü le tei el ső sor ban antioxidáns
ha tá suk nak kö szön he tő en hasz no sak, de azt
is szá mos ku ta tá si ered mény tá maszt ja alá,
hogy im mun ser ken tő, gyul la dás csök ken tő,
da ga nat el le nes ha tá suk is van. Friss fo gyasz -
tás ra, va la mint zse lé, édesmust, deszertbor
ké szí té sé re is al kal mas gyü mölcs.

Re cept:
Szá rít suk meg a kö vet ke ző össze te vő ket és
ké szít sünk tea ke ve ré ket a té li na pok ra: mál -
na le vél, eper le vél, bors men ta, sze der le vél, ró -
zsa szi rom, al ma héj, bo dza vi rág, nap ra for gó -
vi rág-szi rom, ró zsa szi rom

a prog ram cél ja: A la kos ság ösz tön zé se ar ra, hogy
sa ját, ro ko nai, vagy ba rá tai ud va rán ala kít son ki és
ter messzen ma ga és csa lád ja szá má ra mi nél több
kony ha ker ti zöld sé get, gyü möl csöt.
a prog ram ban tör té nő rész vé tel fel tét elei: 
a az il le tő a prog ram hoz ön ként kí ván csat la koz ni,
a ren del ke zik sa ját tu laj do nú vagy szá má ra meg -

mű ve lés re át en ge dett 
a bal kon nal, kert tel, ud var ral, te lek kel, föld te rü let tel,

ahol kony ha ker ti zöld sé ge ket/gyü möl csö ket
ter meszt.

Ne ve zé si ka te gó ri ák – meg mű velt föld te rü let 
mé re tei alap ján:
a Bal kon ka te gó ria: Er ké lyen ki ala kí tott 
a Mi ni ka te gó ria: 10 – 50 m2

a Nor mál ka te gó ria: 50 m2 fe lett
a Zárt kert 1. ka te gó ria: Zöld ség
a Zárt kert 2. ka te gó ria: Gyü möl csös
je lent ke zé si ha tár idő: 2013. má jus 20.  
je lent ke zés mód ja: A je lent ke zé si lap ki töl té se és
le adá sa
je lent ke zé si lap kér he tő és le ad ha tó: Egyez te tés
után a Sze der in da Kert ba rát Kör szak mai fe le lő sé -
nél dr. papp ko má ro mi ju dit ag rár mér nöknél.
telefon: 06 30 32 79 778

je lent kez het: a bal kon, kert, ud var, te lek, föld te -
rü let tu laj do no sa, vagy an nak meg mű ve lő je. je -
lent ke zés kor, il let ve a prog ram ide jén szí ve sen ve -
szünk fo tót a bal kon ról.
el vá rá sok és egy ben a bí rá lat szem pont jai:
a A kert ben mi ni mum 5, az er ké lyen/bal ko non 5

edény ben el he lye zett, 3 kü lön bö ző kony ha ker ti
nö vény ter mesz té se tör tén jen

a A nö vé nyek meg vá lasz tá sa sza ba don le het sé ges,
min den ki igé nyé nek meg fe le lő en

a A meg mű velt te rü let le gyen öt le te sen ki ala kí tott,
szép, meg fe le lő en gon do zott, gyom men tes, és
egy ben hasz nos

a kert ren de zett kör nye zet ben he lyez ked jen el
a A meg ter melt zöld sé gek/gyü möl csök mi nő sé ge

meg fe le lő le gyen
a per me te zés ese tén le gyen nap ra ké szen,

sza bá lyo san ve ze tett per me te zé si nap ló
a Előnyt él vez a kom posz tá lás, a bio/öko mód -

sze rek al kal ma zá sa és ön tö zés ese tén a csa -
tor na/eső víz hasz ná la ta.

dí ja zás: Ka te gó ri án ként az el ső há rom he lye zés és
in do kolt eset ben kü lön dí jak oda íté lé se bagi „Sze -
der in da Kert ba rát Kör” szer ve zé sé ben.
or szá gos dí ja zás: a prog ram hoz kap cso ló dó
„Ma gyar or szág leg szebb kony ha kert je” díj ra tör té nő
je lö lés re, min den ka te gó ria el ső he lye zett je lesz
jo go sult a zsű ri ál tal tett kü lön aján lás alap ján.

or szá gos díj: 
a Bronz pla kett – Györffy Sán dor, Mun kácsy és

Ma gyar örök ség dí jas szob rász mű vész al ko tá sa
a Mi nisz te ri el is me rő ok le vél, me lyet az Or szá gos

Ered mény hir de té sen ün ne pé lyes ke re tek
kö zött Dr. Fa ze kas Sán dor vi dék fej lesz té si
mi nisz ter úr ad át Ko vács Szil via öt let gaz dá val
a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Da rá nyi Ig nác

ter mé ben.
a ker tek meg te kin té se: 2 al ka lom mal (má jus 20–
au gusz tus 31-ig) tör té nik elő ze tes idő pont egyez te -
tés alap ján.
ered méNy hir de tés: vár ha tó idő pont ja 
2013. szep tem ber 20.

Papp Ko má ro mi Ju dit

Sze der in da Kert ba rát Kör szak mai fe le lő se

A bagi Sze der in da Kert ba rát Kör – csat la koz va „A leg szebb kony ha ker tek” Ma gyar or szág leg szebb kony ha kert jei
or szá gos  prog ram hoz – meg hir de ti „a leg szebb kony ha ker tek” cí mű prog ra mot/ver senyt

SZEDERINDA kERTBARÁT kÖR



A rend őr ség jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge,
hogy éven te be szá mol jon a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi -
se lő-tes tü let ének a köz biz ton ság hely ze té ről, az an nak ér de -
ké ben tett in téz ke dé sek ről és a kap cso ló dó fel ada tok ról.

2013. áp ri lis 25-én tar tott ön kor mány za ti kép vi se lő-tes tü le -
ti ülé sen je len volt Gódor Fe renc, az Aszó di Rend őr őrs ve ze -
tő je, Var ga Csa ba, fa lunk kör ze ti meg bí zott ja, akik szó ban
egé szí tet ték ki a Gö döl lői Rend őr ka pi tány ság ve ze tő jé nek,
dr. Bozsó Zol tán nak írás be li be szá mo ló ját. 

A fent em lí tett be szá mo ló is mer tet te a Gö döl lői Rend őr -
ka pi tány ság 2012. év ben vég zett te vé keny sé gét, a meg va ló -
sult ter ve ket és a 2013-ban ki tű zött fel ada to kat.

Bűn�ügyi�hely�zet�ér�té�ke�lé�se
Az is mert té vált bűn cse lek mé nyek szá ma 2012 év ben a ko -
ráb bi év hez ké pest 7 szá za lé kos emel ke dést mu tat. 2011-ben
4660 bűn cse lek mény vált is mert té, ad dig 2012-ben 4978. 

or szá gos vi szony lat ban 4,6 szá za lék kal, Pest me gyé ben
11,5 szá za lék kal nö ve ke dett a bűn cse lek mé nyek szá ma
2012. év ben az elő ző év hez vi szo nyít va.

A ká bí tó szer bű nö zés sel kap cso la tos bűn cse lek mé nyek nö -
ve ke dé se mi att fo ko zott rend őri el len őr zé se ket tart a rend őr -
ség el ső sor ban a szó ra ko zó he lye ken. Az el já rá sok so rán tö rek -
szik a ter jesz tői há ló zat fel de rí té sé re és fe le lős ség re vo ná sá ra. 

A há zas ság, csa lád, if jú ság és ne mi er kölcs el le ni bűn cse -
lek mé nyek emel ke dé se mö gött nem az erő sza kos ne mi de -
lik tu mok szá má nak nö ve ke dé se áll, ha nem a tar tás el mu lasz -
tá sok el kö ve té se, amit je len tős szám ban az anya gi hely zet tel
össze füg gés ben kö vet tek el.

A 2012-es év ben a 4978 bűn cse lek mény ből 3344 tar to -
zott a va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek kö ré be, ami kö zel
67,5 szá za lé kos arányt je lent. 

A va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek szá ma csök kent, ezen
be lül a lo pá sok szá ma 4 szá za lék kal emel ke dett. 

A be tö ré ses lo pá sok szá má ban 15 szá za lé kos  emel ke dés
fi gyel he tő meg. A be tö ré ses lo pá son be lül a la kás be tö ré sek a
jel lem ző ek. E bűn cse lek mény 2010-ben 513, 2011-ben 396,
2012. év ben 460-ra emel ke dett.

ked ve ző en ala kult a rab lá sok el kö ve té se a te rü le tün kön
mi vel 2012-ben 21 ilyen jel le gű erő sza kos cse lek mény tör tént.

A ki emelt bűn cse lek mé nyi ka te gó ri án be lül a rab lá sok
szá ma 55 szá za lék kal csök kent, ami a fo ko zott köz te rü le ti
je len lét nek kö szön he tő. A gép ko csi lo pá sok szá mát te kint ve
szin tén je len tős csök ke nés fi gyel he tő meg. A 2012 év ben el -
tu laj do ní tott gép jár mű vek ből 6 db-ot meg ta lált a rend őr ség.

A�nyo�mo�zás-ered�mé�nyes�sé�gi�mu�ta�tó
A Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság nyo mo zás-ered mé -
nyes sé gi mu ta tó ja: 26,04 szá za lék. A bün te tő el já rás ok ke re -
tén be lül 2012-ben össze sen 75 eset ben élt a bí ró ság elé ál lí -
tás jog in téz mé nyé vel. ka pi tány sá gi szin ten össze sen 117 bí -
ró ság elé ál lí tás ra ke rült sor.

Az�Aszó�di�Rend�őr�őrs�mun�ká�ja
Az Aszód Rend őr őrs il le té kes sé gi te rü le té hez 9 te le pü lés tar -
to zik. Az ál lan dó és ide ig le nes la ko sok szá ma az aláb bi táb -
lá zat sze rint ala kul: 

Aszód Rend őr őrs ön a bűn ügyi te vé keny sé ge az aláb bi ak
sze rint ala kult 2012. év ben:

Az Aszód Rend őr őrs il le té kes sé gi te rü le tén is mert té vált
összes bűn cse lek mé nyek szá ma az el múlt öt év ben

Aszód Rend őr őrs il le té kes sé gi te rü le tén el kö ve tett bűn cse -
lek mé nyek ala ku lá sa 2012. év ben, a sta tisz ti kai nyil ván tar -
tás sze rint
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Be szá mo ló a Gö döl lői Rend őr ka pi tány ság  2012-ben vég zett mun ká já ról
A Rend őr őrs nyo mo zói több so ro zat jel leg gel el kö ve tett

hét vé gi ház, csa lá di ház és bolt be tö rés el kö ve tő i nek sze mély -
azo nos sá gát ál la pí tot ták meg. 222 bűn ügy ben hall gat tak ki
gya nú sí tot tat.

A�köz�biz�ton�sá�gi�hely�zet�ér�té�ke�lé�se
Az in téz ke dé si ak ti vi tás mér he tő mu ta tó it - el fo gás, elő -
ál lí tás, sza bály sér té si fel je len tés, bűn te tő fel je len tés, hely szí -
ni bír ság - fi gye lem be vé ve meg ál la pít ha tó, hogy a köz rend -
vé del mi ál lo mány összes, szám sze rű en ki mu tat ha tó szank -
ci o nált in téz ke dé se i nek szá ma gya kor la ti lag meg egye zik az
elő ző évi ada tok kal. 

A bün te tő fel je len té sek szá má nak vissza esé sé nek egyik
oka a sza bály sér té si tör vény vál to zá sa kap csán meg vál to zott
a bűn cse lek mé nyi ér ték ha tár. 

2008-2012�évi�ki�sza�bott�bír�sá�gok�össze�ge

Köz�le�ke�dés�ren�dé�sze�ti�te�vé�keny�ség
2012. év ben a Gö döl lő Rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te -
rü le tén össze sen 495 bal eset kö vet ke zett be. Eb ből ha lá los 5,
sú lyos sé rü lé ses 67, könnyű sé rü lé ses 125 és anya gi ká ros
bal eset 298 eset ben for dult elő.

A� bal�ese�tek� szá�má�nak� vissza�szo�rí�tá�sa� ér�de�ké�ben
tett�in�téz�ke�dé�sek�
1. Fo ko zott köz le ke dé si el len őr zé sek
10 eset ben ren del tek el köz pon ti lag el len őr zést, sa ját kez de -
mé nye zé sű ak ció 21 al ka lom mal ke rült vég re haj tás ra. A
TISPol el len őr zé sek a se bes ség el len őr zés, az it tas ve ze tés, a
te her gép ko csik és au tó busz ok ve ze tői ál tal el kö ve tett sza -
bály sze gé sek ki szű ré sé re ori en tá lód tak. Vég re haj tás ra ke rül -
tek a fe let tes szerv ál tal el ren delt hús vé ti el len őr zé sek, a ha -
lá los bal ese tek meg elő zé sé re, a ha lot tak na pi meg em lé ke zés
és az év vé gi ün ne pek kel kap cso la tos köz le ke dés ren dé sze ti
fel ada tok. A sa ját kez de mé nye zé sű ak ci ók 11 eset ben az it -
tas jár mű ve ze tők ki szű ré sé re, 8 eset ben a se bes ség túl lé pé sek
vissza szo rí tá sá ra, 9 eset ben a köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek
és sza bály sze gé sek el kö ve tő i nek fel de rí té sé re, 2 eset ben az
egy nyo mon ha la dó jár mű vek el len őr zé sé re, 1 al ka lom mal a
ve szé lyes árut szál lí tó jár mű vek ki szű ré sé re ke rült el ren de -
lés re. 67 na pon ke resz tül a bal ese ti góc pont ok nál a jár őr -
szol gá lat el len őr zést foly ta tott le. A fo ko zott el len őr zé sek -
ben 491 rend őr és 35 pol gár őr vett részt. 

2. Baleset-megelőzési te vé keny ség: 
A köz le ke dés ren dé sze ti osz tály ez év ben gon dos ko dott az
„is ko la rend őre” prog ram ko or di ná ci ó já ról, 10 al ka lom mal
sor ke rült – a köz le ke dé si ügyes sé gi tan pá lya mű köd te té sé -
vel és gyer mek kRESZ teszt ki töl té sé vel – az il le té kes sé gi te -
rü let is ko lá i ban ne ve lő, kap cso lat tar tó te vé keny ség re. 

Szak ha tó sá gi fel ada tok el vég zé se so rán vé le mé nye zés re
ke rül tek a for gal mi rend ki ala kí tá sá val, for ga lom biz ton sá gi
esz kö zök ki he lye zé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi meg ke re sé se k.
A Gö döl lő vá ro sát érin tő ke rék pá ros for gal mi rend ki ala kí -
tá sá ban szak mai se gít ség nyúj tás ra ke rült sor.

(folytatjuk)
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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

gyámhivatal
Hétfő 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Szerda 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00

okmányiroda

pest megyei kormáNyhivatal aszódi járási hivatal ügyFélFogadási reNdje

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

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

Hirdessen a Bagi Hírlap-ban!

hétFő

Napi sorszám,
személyes megjelenés

alapján történő
ügyfélkiszolgálás

internetes 
bejelentkezés 

alapján

előzetes időpont-
egyeztetés alapján
(időpont-egyeztetés

személyesen 
vagy telefonon: 

+36 28 501 089 
személyi okmányok

+36 28 501 089
közlekedési igazgatás,

lakcím bej. evig.)

kedd

szerda

csütörtök

péNtek



csomád – bagi tc ’96  2–0  (1–0)
csomád, 150 né ző. ve zet te: kóródi l. /8; 6/ (Cse hi A., Sza ba dos B.) 
csomád KsK: Schön D. 6 – Sintár M. 7, Nagy P. 6, Za la eger sze -
gi T. 7, Nagy I l. 6 – kal de rás D. 6 (Sóti A. 0, 87. p.), Sü tő Z. 6
(kákonyi S. 6, 55. p.), Hor váth P. 7 (Ma da rász l. 0, 90. p.), Ja kab
Sz. 0 (Bernáth Gy. 7,14. p.) – Za la eger sze gi R. 8 (Ma da rász Á. 0,
80. p.), Bozori B. 6. szak mai ta nács adó: urbán Fló ri án. 
BAGi Tc ’96: Endrődi P. 7 – Nyá ri G. 7, Ba logh J.5–2=3, Szénási
I. 6 (Szekula F. 5, 59. p.), ko lom pár l. 5 – Bu dai k. 5, Pávics D. 6,
Tóth l. 5 (He ge dűs k. 0,70. p.), Nagy P. 5 (Simó A. 0, 78. p.) –
Ma ros Sz. 5, Pá lin kás G. 5. Edző: Simó lász ló. 
Gól: Za la eger sze gi R., Sintár M. 
sáR GA lAp: Bernáth Gy., ill. Endrődi P., BaloghJ., Pá lin kás G.
Ki ál líT vA: Ba logh J. a 83. perc ben (a má so dik sár ga lap után). 
URBáN Fló Ri áN: Na gyon küz del mes mér kő zést ját szot tunk. Az
el ső fél idő ben mind két csa pat a me zőny ben gyűr te egy mást ke vés
hely zet tel, en nek el le né re egy re mek  egyé ni tel je sít mény után meg -
sze rez tük a ve ze tést, majd ezt nö vel ni tud tuk egy pont rú gás ból. Ez -
után is mét me zőnymun ka folyt a pá lyán, de vé gig kéz ben tar tot tuk
a ta lál ko zót. Egy pi ci vel ne he zebb aka dályt vettünk si ke re sen vég ső
cé lunk el éré sé hez. 
simó lásZ ló: Csa ló dott va gyok a mér kő zés mi att. Az el ső fél -
idő ben meg nyer het tük vol na a ta lál ko zót, a má so dik já ték rész ben
pe dig ha mar meg kap tuk a csomádiak ke gye lem dö fés ét. Összes sé gé -
ben nem va gyok elégedett.

bagi tc ’96 – vácrátót  2–1  (2–1)
Bag, 200 né ző. ve zet te: Mol nár Cs. /8; 6/ (kovácsG., Füzi T.)
BAGi Tc ’96: Endrődi P. 0 – Nyá ri G. 8, He ge dűs k. 7, Szénási I.
6, ko lom pár l. 6 – Bu dai k. 7,Pávics D. 7 (Boda J. 0, 72. p.), Tóth
l. 6, Nagy P. 6 (Száraz R. 6, a szü net ben) – Ma ros Sz. 8, Szekula
F.7 (Simó A. 0, 62. p.). Edző: Simó lász ló. 
vácRáTóTi KsE: Schrenckh D. 6 (Dé ri T. 6, a szü net ben) –
Englóner k. 6, Zechner Pé ter 7,Zechner Pat rik 7, Tóth J. 6 –
Bucsányi G. 6, Tóth l.6, Együd G. 6 (Csor ba B. 6, 57. p.),
krasnyánszkiM. 6 – la ki G. 6, Fe hér Cs. 6. Edző: Nagy Ti bor.
Gól: Bu dai k., He ge dűs k., ill. krasnyánszki M.
sáR GA lAp: Nyá ri G., He ge dűs k., ill. Tóth J.,Tóth l.
simó lásZ ló: Na gyon jóel ső fél idő után a má so dik ra vissza es -
tünk. Nem tu dom, hogy mi volt en nek az oka, de nem ez volt meg -
be szél ve. Et től füg get le nül gra tu lá lok a csa pat nak a győ ze lem hez! 
NAGy Ti BoR: két po tya gól lal ke rül tünk hát rány ba az el ső 20 perc
után. Me zőny ben egyen ran gú el len fe lei vol tunk a ha za i ak nak, gólt is
lőt tünk, de a má so dik já ték rész ben saj nos nem tud tuk ezt folytatni...

vácduka-betoN lm – bagi tc ’96  2–5  (0–1)
vácduka, 80 né ző. ve zet te: kamal N. /7; 8/ (oláh F., Já vor F.)
vácdUKA-BEToNlm KsK: Galovácz Z. 5 –Fézler Z. 3, Muka
G. 4, Rá kó czi 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.), Feny ve si M. 3 (Debri H. 0, 64. p.). Edző:
Stetina Csa ba. 
BAGi Tc ’96: Endrődi P. 8 – Ger gely M. 7 (Simó A. 7, 60. p.), Ba -
logh J. 7, Szénási I. 7, ko lom pár l.7 – Pá lin kás G. 7, Pávics D. 8,
Tóth l. 7 (Boda B. 0,69. p.), Nagy P. 7 – Ma ros Sz. 8 (Boda J. 0,
77. p.), Szekula F. 8 (Szűcs T. 0, 81. p.). Edző: Simó lász ló.
Gól: Fézler l., Hutter T., ill. Szekula F. (11-es ből), Pá lin kás G.,
Ma ros Sz., Boda B., Nagy P. 
sáR GA lAp: Fézler l., ill. Pávics D., Ma ros Sz.
sTETiNA csABA: Egy jó ira mú mér kő zé sen az el ső fél idő ben zárt
vé de ke zést mu tat tunk be, ami jól is si ke rült, hi szen a ven dé gek előtt
ke vés hely zet adó dott, egyet len ta lá la tu kat bün te tő ből sze rez ték. A
má so dik já ték rész ben ren ge teg egyé ni hi bát kö vet tünk el, amit kö -
nyör te le nül ki hasz nált a Bag, így meg ér de mel ten nyer te meg a ta -
lál ko zót. Gra tu lá lok, és to váb bi sok si kert kí vá nok ne kik! 
simó lásZló: Nem fek szik ne künk a hét kö zi baj no ki, de így is
ma ga biz to san hoz tuk a kö te le ző győzelmet.

vác-deákvár – bagi tc ’96   1–2  (0–0)
sTEidl sáNdoR: Saj ná lom, hogy a já ték ve ze tő volt a fő sze rep -
lő, de et től füg get le nül az el ső perc től kezd ve töb bet kel lett vol na
ten nünk a győ ze le mért. A má so dik já ték rész ben a jog ta lan bün te tő
után sze ren csé re si ke rült egyen lí te nünk, ám a foly ta tás ban hi á ba ke -
re ked tünk felül, a Bagnak si ke rült egy les ál lás után gólt sze rez ni. A
haj rá ban a meg nem adott 11-esünk adott okot vi tá ra, így a dön tet -
len ta lán re á li sabb lett vol na. 
A�ve�re�ség�be�az�is�be�le�ját�szott,�hogy�egy�fel�for�ga�tott�csa�pat�tal�áll�-
tak�fel?
– Ele ve el fogy tunk, saj nos sok a sé rül tünk és most to vább nőtt ez a
lis ta. Saj ná lom a ve re sé get, már csak ami att is, mert sze ret tem vol -
na győ ze lem mel ün ne pel ni Ro bi uno kám szü le té sét. 
simó lásZló: Nem lett vol na igaz sá gos, ha nem nyer jük meg a
ta lál ko zót, ugyan is vé gig job bak vol tunk, mint a ha za i ak. Ez a győ -
ze lem iga zi csa pat mun ka volt. kö szö nöm a ha za i ak meccs utá ni
ven dég lá tá sát. 
Mi�vel�si�ke�rült�meg�ver�ni�ük�a�Vác-Deákvárt?
– Fo lya ma to san nyom tunk, ott vol tunk a ka pu juk előtt, de nem si -
ke rült be lő nünk a hely ze te ket. Sze ren csé re a leg vé gén egy gólt be -
ka par tunk, amellyel fon tos há rom pon tot szereztünk.

bagi tc ’96 – aszód  2–0  (1–0)
simó lásZló: Min dig ne héz az Aszód ellenjátszani. Ez is jó kis
mér kő zés volt és sze ren csé re mi lőt tük a gó lo kat. 
doBEs ATTilA: Elő ször is gra tu lá lok a Bagnak a győ ze lem hez!
Saj nos hét já té ko som is hi ány zott, gya kor la ti lag cse re nél kül kel lett
pá lyá ra lép nünk. En nek el le né re já ték ban fe lül múl tuk a Bagot, de
hang sú lyo zom, hogy a lab da rú gást gól ra játsszák és a ha za i ak job -
ban hasz nál tuk ki a hely ze te it, mint mi. A 85. perc ben kap tuk az el -
ső fa ul tun kat és a má so dik gól is já ték-ve ze tői hi ba után esett. Gra -
tu lá lok a csa pa tom nak, hogy nagy sze rű en helyt áll tak és a ta vasz
egyik leg jobb meccsét ját szot ták! Ha mi is meg kap tuk vol na azo kat
a le he tő sé ge ket, amit a ha za i ak, ak kor nem biz tos, hogy vesz te sen
hagy juk el a pályát.

bagi tc ’96 – FortuNa kismaros  6–0  (3–0)
simó lásZló: Ma ga biz tos, jó já ték kal hoz tuk a kö te le ző győ zel met.
KURUcZ lásZló: Saj nos eb ben az össze ál lí tás ban csu pán ennyi -
re fu tot ta az erőnkből.

2013 MÁJuS BAGI HíRlAP  15lABdARúGás

Minden kedden 
és pénteken:

a tabeLLa áLLása Május 5-én

csapat M GY D V LG KG GK p

1. Csomád KSK 26 20 4 2 102 24 78 64

2. Bagi TC ’96 25 18 5 2 72 28 44 59

3. Kistarcsai VSC 26 17 4 5 78 35 43 55

4. Erdõkertesi SE 25 14 5 6 76 42 34 47

5. Aszód FC 25 12 7 6 63 35 28 43

6. Iklad KFC 25 12 7 6 60 40 20 43

7. Püspökhatvan SE 25 14 0 11 66 58 8 42

8. Vác-Deákvár SE 26 12 1 13 47 47 0 37

9. Valkó KSK 25 11 4 10 57 72 15 37

10. Nagymaros FC 25 10 1 14 36 60 24 31

11. Vácrátóti KSE 25 9 4 12 51 41 10 31

12. Gödöllõi EAC-SZIE 25 8 3 14 51 74 23 27

13. Vácduka-BetonLM 25 5 5 15 53 86 33 20

14. Fortuna-Kismaros 26 5 4 17 32 69 37 19

15. Galgahévíz SK 25 4 4 17 27 75 48 16

16. Kerepesi SBE 25 1 2 22 16 101 85 5
M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól,

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

itt, a galga mentén,
az utób bi har minc
év ben jól el vol tunk

lát va kul tú rá val. Volt ze -
ne, tánc, tánczene… és szín pa -
di pró bál ko zás is bő ven. gye re -
kek nek, fel nőt tek nek egy aránt.
A leg ki tar tóbb fel nőtt szín ját szó
cso port a Vécsey kama ra -
teatrum csa pa ta volt. Aszó don,
majd kar ta lon mű kö dött
1983–2011 kö zött, zöm mel kü -
lön bö ző galga menti te le pü lé -
sek ről ver bu vált ta gok kal.

En nek a ve ze tő je volt az a
Ba�ra�bás�Ta�más, aki most kör -
nyék be li fi a ta lok kal (és ke vés -
bé öre gek kel), a bagi An�tal
Ádám ösz tö ké lé sé re, a he lyi
mű ve lő dé si ház ban ren de zi
Luigi� Pi�ran�del�lo olasz szer ző
„Az Em bEr, Az ál lAt éS Az
Erény” cí mű vér bő ko mé di á -
ját. A pró bák jó han gu lat ban
zaj la nak, a vár ha tó be mu ta tó
a bagi Fa lu nap pal össze köt ve,
jú ni us vé gén vár ha tó! B.�T.�

úJ sZíN háZ
BAGoN! Meghívó


