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A TARTALOMBÓL

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
2007. április 27-én Bag Nagyközség
Önkormányzatának képviselõ-
testülete ülést tartott. Többek között
felosztották a társadalmi szervezetek
támogatására szánt keretösszeget.

2–4. oldal

RENDÕRNAP BAGON
Gödöllõi Rendõrkapitányság ebben
az évben a bagi sportpályán 
rendezte meg – a magyar rendõrség
napja alkalmából –  hagyományos
„rendõrnap“-ját.

5. oldal

TISZTÚJÍTÁS
A Bagi Muharay Elemér
Népmûvészeti Egyesület ez év
április 21-én tartotta beszámoló 
és tisztújító közgyûlését 
a mûvelõdési házban. 

7. oldal
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Május 1-jén a Bagi Nyugdíjas Egyesület falumajálist rendezett, 
amelyen a bagi Muharay Elemér Népi Együttes mellett a Galga
mente számos hagyományõrzõ csoportja is részt vett. A Galga Menti
Mûvészek Egyesülete pedig kiállítással gazdagította az eseményt.

Májusfa állítása
vidám mulatsággal 

A BAGI NYUGDÍJAS EGYESÜLET MAJÁLISA A BAGI SPORTPÁLYÁN

1) A „Muharay“-s 
lányok, asszonyok 

kötötték fel a májfára 
a színes szalagokat 
2)  A Galga mentén is 
tudják: jó bor nélkül
nincs vigasság
3)  A turai és a bagi 
asszonyok hagyományos
népviseletükben
4) Ifj. Rónai Lajos, 
a Muharay Elemér Népi 
Együttes mûvészeti 
vezetõje  a konferáló 
szerepében
5)  A Muharay Elemér 
Népi Együttes ifjúsági
csoportja is megcsillog-
tatta tudását, a Galga
Express Band zenéjére
6) A Bagi Nyugdíjas 
Egyesület asszonyai 
finom palacsintával 
vendégelték meg a 
meghívott résztvevõket
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

MUNKABÉR- ÉS FOLYÓSZÁMLAHITEL FELVÉTELÉRÕL határo-
zott Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2007. április
27-i ülésén. Egyhangúlag megszavazta, hogy az önkormányzat 10 000 000
Ft munkabér hitelt, valamint 20 000 000 Ft folyószámla hitelt vegyen fel a
Háromkõ Takarékszövetkezettõl. 

2007. ÉVI BELSÕ ELLENÕRZÉSI TERV ELFOGADÁSA: Bag Nagy-
község Önkormányzatának képviselõ-testülete egyhangúlag elfogadta az ön-
kormányzat 2007. évi felügyeleti és belsõ ellenõrzési munkatervét.

ELUTASÍTOTTUK A KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI TERVET. Bag
Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete úgy határozott, hogy
nem kíván csatlakozni az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Közoktatási Intézkedési Tervéhez.

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR BENYÚJTOTTA ÉVES BESZÁMOLÓJÁT.
Pazsitka Zoltánné könyvtáros beszámolójában jelezte, hogy a könyvtár lá-
togatóinak száma sajnos csökkent, a rendszeres könyvtárlátogató tagok
már minden könyvet elolvastak. Ezért szükségesnek látja a könyvtár állo-
mányának bõvítését. Tavaly az erre szánt 460 000 Ft-os önkormányzati
keretösszeget 187 000 Ft-ra csökkentették. Pályázati pénzek elnyerésére
pedig kicsi az esély, mert az ezekhez szükséges önrészt nem tudja a könyv-
tár elõteremteni. A szakirodalmi anyag is elavult, ezek frissítésére is szük-
ség lenne, különben a könyvtár mûködésének nem lesz értelme. A könyv-
tár 2007. évi elsõdleges célja a régi olvasók új könyvekkel való ellátása. 
A beszámolót a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta. 

ALPOLGÁRMESTEREK TISZTELETDÍJÁRÓL DÖNTÖTT A  KÉPVI-
SELÕ-TESTÜLET. Képviselõ-testületünk 2006. október 12-i alakuló ülé-
sén két társadalmi megbízatású alpolgármestert választott abban a tudat-
ban, hogy ez plusz költséget nem jelent az önkormányzat számára. Idõköz-
ben azonban kiderült, hogy az alpolgármesterek számára – törvényileg elõ-
írtan – tiszteletdíjat és költségtérítést kell megállapítania a testületnek, ha
az alpolgármesterek másként nem nyilatkoznak. Ha ez nem történik meg,  az
önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el. Dr. Balatoni Gyöngyi al-
polgármester lemondott a külön javadalmazásról és a költségtérítés igény-
bevételérõl, így a pénzügyi bizottság elõterjesztésében a képviselõi járandó-
ságnak megfelelõ összeget, 37 500 Ft tiszteletdíjat állapított meg részére.
Dr. Péter Mihály alpolgármester számára pedig 165 000 Ft tiszteletdíjat és
16 500 Ft költségtérítést állapított meg a pénzügyi bizottság. A képviselõ-
testület Dr. Balatoni Gyöngyi járandóságát egyhangúlag jóváhagyta, Dr. Pé-
ter Mihály részére megállapított járandóság kifizetését viszont nem, így az
önkormányzat továbbra is mulasztásos törvénysértést követ el. 

CSATLAKOZTUNK A FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS MEGOLDÁSRA
LÉTREJÖTT BERUHÁZÁSHOZ. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása, melynek önkormányzatunk is tagja, határozatot
hozott, hogy a régió fejlesztésének elsõdleges és legfontosabb feladata a
régióhoz tartozó települések felszíni vízelvezetésének megoldása. A kb. 
8 milliárdos beruházás anyagi hátterét pályázati úton kívánják megterem-
teni. Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2007. április
27-i ülésén kimondta a beruházáshoz való csatlakozását. Ezáltal az önkor-
mányzat képviselõ- testülete vállalta, hogy a társulás által koordinálva, a
lehetséges pályázati források igénybevételével kívánja a tervezett beruhá-
zást megvalósítani. A terveket a Hinterland Mérnöki Iroda Kft. már elkészí-
tette, Bag területén elvégzendõ munkák becsült költsége 691 597 879 Ft.
Mivel a beruházás megvalósításához a társulás pályázatot kíván benyújta-
ni, önkormányzatunknak a ráesõ összeg 10 százalékát, mint önrészt, elõ
kell teremtenie. Ugyanakkor a most kimondott csatlakozás azt is jelenti,
hogy mindennemû testületi döntés, ami  a beruházás megvalósulását ve-
szélyezteti, vagy hátrányos a többi önkormányzattal szemben, az csak az
önkormányzat teljes pénzügyi felelõsségvállalása mellett hozható.

HATÁROZAT SZÜLETETT A NEHÉZGÉPJÁRMÛVEK KITILTÁSÁ-
RÓL. Két évvel ezelõtt a 3-as számú fõút Aszód és Hatvan közötti szakaszá-
nak nehézgépjármû forgalmát a 3105-ös, falunkon áthaladó fõutra terelték.
Az intézkedés megnövelte Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz és Tura fõútjának for-

galmát, ami a balesetek számának és súlyosságának növekedéséhez, az út-
burkolat jelentõs romlásához, az fõút menti ingatlanok állagának veszélyezte-
téséhez, az itt lakók életminõségének romlásához vezetett. A fentiek alapján az
érintett települések önkormányzatai a 3105-ös útról a 7,5 tonna súly feletti
gépjármûvek kitiltását kezdeményezték, melyhez önkormányzatunk csatlako-
zását is kérték. Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2007.
április 27-i ülésén csatlakozott a döntéshez.

LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS KÖLTSÉGEINEK ELÕTEREMTÉSÉRÕL
SZAVAZTAK KÉPVISELÕINK.  Az Aszódi Kistérség Többcélú Társulása és
önkormányzatunk közötti feladatok ellátási megállapodásának részét képezi
az Arany János Általános Iskola és a napközi otthonos óvoda logopédiai ellá-
tása 2006. szeptember 1-jétõl. A logopédusok díjazására önkormányzatunk
képviselõ-testülete a 2007. évi költségvetésben – önkormányzati hozzájárulás
címén – a 2006-os évre 373 754 Ft-ot, a 2007-es évre 456 000 Ft-ot biztosí-
tott a hitelkeret terhére. 

FÖLDHASZONBÉRLETI SZERZÕDÉST kötött önkormányzatunk a
Galgatáj Vadásztársasággal. A vadásztársaság a Halyag-völgyben lévõ 
6,2 hektáros területet 10 évre kívánja bérbe venni fácántenyésztés céljából.
Képviselõ-testületünk a bérbe adást jóváhagyta. A terület haszonbérleti díját
140 000 Ft/ év összegben határozta meg, és kikötötte, hogy a területen talál-
ható forrás látogathatóságát a vadásztársaságnak biztosítania kell.  

GAZDÁTLAN EBEK BEFOGÁSÁRÓL intézkedett az önkormányzat. A kó-
bor ebek száma nõ. Nagyon sok lakossági bejelentést kapott ez ügyben az ön-
kormányzat. A képviselõ-testület 2007. április 27-i ülésén a probléma megol-
dása érdekében határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat szerzõdést köt
egy vállalkozóval a gyepmesteri feladatok ellátására. 

BABAÚSZÁS IS LESZ USZODÁNKBAN. Az önkormányzat bevételei
növelése érdekében igyekszik sportcsarnokunk és tanuszodánk minél szé-
lesebb körû kihasználtságát elérni. Ennek érdekében a tornacsarnok havi
két alkalommal való – teremlabdarúgó torna céljára – bérbeadásáról ha-
tározott az önkormányzat képviselõ-testülete, valamint jóvá hagyta az ön-
kormányzat és at Auto-Comp 2005 Kft. között létrejött megállapodást. 
E szerint a Kft. heti egy alkalommal, egy órás idõtartamra, 5 200 Ft/alka-
lom bérleti díj ellenében  bérbe veszi az uszodát babúszás céljából. Ugyan-
akkor módosította a Prevenció Bt.-vel a tanmedence és kiegészítõ helyi-
ségek használatára vonatkozó szerzõdését. Csökkent a Prevenció Bt. által
igényelt idõ, módosultak a fizetési feltételek.

INGATLANÁNAK BÉRBE ADÁSÁRÓL HATÁROZOTT az önkormány-
zat. A szociális bizottság elõterjesztése alapján képviselõ-testületünk úgy dön-
tött, hogy a Szent Imre u. 7. szám alatti 25 m2 alapterületû önkormányzati bér-
lakást 3 évre 10 000 Ft/hó díj ellenében bérbe adja.

LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS HAJTOTTAK VÉGRE A MÛVELÕDÉSI
HÁZBAN. Önkormányzatunk képviselõ-testülte úgy döntött, hogy a mûvelõ-
dési házban 2007. május 1-jétõl egy takarítói állást megszüntet.

EGYELÕRE NEM LESZ SZUPERMARKET BAGON. A SPAR Magyaror-
szág Kereskedelmi Kft. az edzõpálya területén szupermarket építésének tervé-
vel kereste meg önkormányzatunkat. Az Építési és Környezetvédelmi Bizottsá-
g – községünk településfejlesztési koncepciójára hivatkozva – nem javasolta az
áruház építésének engedélyezését. A képviselõ-testület ugyanezen az állás-
ponton volt, és nem hagyta jóvá a szupermarket megépítését ezen a területen. 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSUNKRÓL: Bag Nagyközség Önkormányzata
2002. szeptemberében, mint az önkormányzati társulás alapítója, belépett  az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzati Társulásba. 2007. április 27-i ülésén képviselõ-
testületünk a következõ határozatot hozta a társulással kapcsolatban: Bag
Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete egyhangúlag elfogadta és jó-
váhagyta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás költségvetését, a társulási
megállapodás és SZMSZ módosítását, valamint a 120 Ft/lakos tagdíjat.
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RENDELETEK
BAG NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
8/2005.(V. 26.) SZÁMÚ 
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Köznapi nevén Árokalja (M3-as autópá-
lya és a Budapest-Miskolc vasútvonal ál-
tal határolt terület) elnevezésû terület,
korlátozott használatú mezõgazdasági te-
rületbõl, gazdasági, szolgáltató övezetté
való átminõsítésérõl határozott a képvi-
selõ-testület. Erre azért volt szükség,
mert Dr. Gyuga Pál vállalkozó ezen a te-
rületen logisztikai központ kialakítását
tervezi, a terület pedig, mint kiderült, té-
vesen került a korábbi besorolásba, ezért
átminõsítésének nem volt akadálya. 
A képviselõ-testület három ellenszavazat-
tal, egy tartózkodás mellett nyolc igen
szavazattal fogadta el a határozatot. 

A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
2006. január 1. és december 31-e között
pótelõirányzatként biztosított intézményi
bevételek korrigálása miatt az I/2006.
(II.20.) számú költségvetési rendelet
3.§-ban megállapított kiadási fõösszeget
13 804 000 Ft-tal, a bevételi fõösszeget
13 804 000 Ft-tal a képviselõ-testület
egyhangúlag megemelte. Így a módosí-
tott kiadási fõösszeg: 460 446 000 Ft,
államháztartási tartalék: 2 060 000 Ft,
bevételi fõösszeg: 422 510 000 Ft és a
hiány: 39 996 000 Ft.
A kiadási fõösszegen belül módosított ki-
emelt elõirányzatokat a módosított ren-
delet a következõ jogcímenkénti megosz-
tásban állapítja meg: személyi juttatá-
sok: 226 568 000 Ft, munkaadókat ter-
helõ járulékok: 71 644 000 Ft, dologi ki-
adások: 89 745 000 Ft, speciális célú
támogatások: 44 995 000 Ft, beruházá-
si kiadások: 15 448 000 Ft, céltartalé-
kok: 2 060 000 Ft, egyéb kiadások: 
12 037 000 Ft. 

2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Képviselõ-testületünk egyhangúlag elfo-
gadta a 2007. (IV. 26.) számú rendeletet
az önkormányzat 2006. évi költségvetési
zárszámadásáról, így a 2006. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló zárszám-
adást 446 633 000 Ft bevétellel, 
446 297 000 Ft kiadással és 7 398 000 Ft
auditált módosított pénzmaradvánnyal
hagyta jóvá.

VÁLTOZATÁSI TILALOM HATÁLYON
KÍVÜL HELYEZÉSE
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete egyhangú szavazás
alapján a változtatási tilalomról szóló
2/2006 (II.) számú rendeletét hatályon
kívül helyezte. 

A testületi ülésen Nagy Jenõné, a
pénzügyi bizottság elnöke ismer-

tette a pénzügyi bizottság elõterjeszté-
sét, majd Antal Istvánné képviselõ asz-
szony módosító indítványt nyújtott be,
mely jelentõsen eltért az elõterjesztéstõl.
A képviselõk azonban elfogadták, hogy
a módosító indítvány is a vita tárgyát
képezze. Az ülésen jelen volt Urbauer
Zsolt, a Bagi TC’ 96 elnöke, aki felszó-
lalásában hangoztatta, hogy a sportpá-
lya önkormányzati tulajdonú létesít-
mény, igaz, 1996-ban létrejött egy meg-
állapodás az önkormányzat és a sport-
klub között, mely szerint az intézmény
fenntartása a klub feladata. Ez 2 500 000 Ft
évi költséggel jár. Az elnök arról is tájé-
koztatott, hogy a klub elnöksége arról
határozott, ha nem kapja meg az önkor-
mányzattól a kívánt támogatást, akkor
2007. június 30-val az önkormányzat
kezelésébe adja vissza a létesítményt.

Nagy Jenõné, a pénzügyi bizottság elnö-
ke, hozzászólásában azt hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat feladata az intéz-
ményeinek mûködtetése. Péter Mihály
képviselõ felszólalásában jelezte, hogy
olyan összegen vitatkoznak, amely még
nem is áll az önkormányzat rendelkezé-
sére, ám õ az eredeti elõterjesztést tartja
megalapozottnak. Balázs Gusztáv képvi-
selõ kifogásolta, hogy a bagi focicsapat-
ban alig játszik bagi játékos, a Muharay
Elemér Népi Együttesen kívül létezik
más hagyományõrzõ csoport is Bagon,
amely talán hûebben adja vissza a rég-
múltat. Majd keserûen tette fel a kér-
dést: „Az egyház megint az utolsó hely-
re kerül? Hányan járnak Bagon meccsre
és hányan templomba?“

Szavazás eredményeképpen hét igen
és négy nem szavazattal Antal Istvánné
módosító javaslatát fogadta el a képvise-
lõ testület.

TÁRSADALMI ÉS CIVIL 
szervezetek támogatása
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete parázs vita után
felosztotta azt az 5 millió Ft-ot, melyet a társadalmi és civil szervezetek 
támogatására különített el költségvetésében.

Bagi TC’96 2 000 000 Ft 
(az összeg tartalmazza a 2006. évi 
közüzemi tartozások kiegyenlítésére 
szolgáló pénzeszközt is)
Bagi Muharay Elemér Népmûvészeti 
Egyesület 1 000 000 Ft
Helytörténeti Baráti Társulat 150 000 Ft
Bagi Nyugdíjas Egyesület 250 000 Ft 
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 150 000 Ft
Bonifác Alapítvány 150 000 Ft
Zeneiskola 150 000 Ft
Szent András Alapítvány 150 000 Ft
„Százvirágú  Kendõ“ Alapítvány 200 000 Ft
Polgárõrség 550 000 Ft
Bag Testvérvárosai Baráti Egyesület 100 000 Ft
Szent Rita Karitasz 150 000 Ft

Bagi TC’96 2 200 000 Ft 
(az összeg tartalmazza a 2006. évi 
közüzemi tartozások kiegyenlítésére 
szolgáló pénzeszközt is)
Bagi Muharay Elemér Népmûvészeti 
Egyesület 1 900 000 Ft
Helytörténeti Baráti Társulat 50 000 Ft
Bagi Nyugdíjas Egyesület 200 000 Ft 
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 0 Ft
Bonifác Alapítvány 0 Ft
Zeneiskola 50 000 Ft
Szent András Alapítvány 100 000 Ft
„Százvirágú  Kendõ“ Alapítvány 50 000 Ft
Polgárõrség 300 000 Ft
Bag Testvérvárosai Baráti Egyesület 50 000 Ft
Szent Rita Karitasz 100 000 Ft

Mivel az elfogadott javaslatban az általános iskola alapítványa, a Bonifác Alapít-
vány nem kapott támogatást, ezért Kiss József képviselõ 5-5 havi képviselõi járandó-
ságát (37 500 Ft/hó), Dénes Miklós képviselõ 5-5 havi járandóságának a felét aján-
lotta fel a két alapítvány részére. Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester pedig a Boni-
fác Alapítványnak ajánlotta fel egy évi képviselõi tiszteletdíját. 

A felajánlásoknak köszönhetõen az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 281 250 Ft-ot,
a Bonifác Alapítvány pedig 731 250 Ft-ot kapott. 

ANTAL ISTVÁNNÉ MÓDOSÍTÓ JAVASLATAA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELÕTERJESZTÉSE
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RENDÕRSÉGI HÍREK
BAG KÖZBIZTONSÁGI 
HELYZETE 2006-BAN
Gódor Ferenc rendõr õrnagy, az Aszódi Rendõr-
õrs parancsnoka személyesen is megjelent
Önkormányzatunk 2007. április 27-i ülésén,
ahol tájékoztatást nyújtott falunk 2006. évi
közbiztonsági helyzetérõl. E szerint az összes
bûncselekmények száma Bagon nyolcvan
körül mozgott. A vagyon ellen elkövetett bûn-
cselekmények voltak túlsúlyban. Elsõsorban
hétvégi házakba, italt árusító helyekre törtek
be, illetve gépkocsikat törtek fel az elkövetõk,
akiknek jelentõs részét már elfogta a rendõr-
ség, és eljárás folyik azóta ellenük. 

A lopások nagy része a település külterü-
letén történik, szalmát, lucernát, kukoricát és
fát lopnak leginkább. A külterületek védelmét
idén megerõsítette a rendõrség. Egy cross
motor és egy speciális quad segíti munkáju-
kat. Az Aszódi Rendõrõrs ügyszám szerinti
felderítési mutatója egyébként a 2006. év-
ben 35,1 százalék volt.

A balesetek száma szerencsére nem nö-
vekedett, de sajnos két halálos kimenetelû
közúti baleset is volt az elmúlt évben. 

Ami a személyi kérdéseket illeti: Filip Zsolt
körzeti megbízott áthelyezését kérte, úgyhogy
egy jó ideje Bagnak nincs állandó körzeti meg-
bízottja. Gódor Ferenc azonban közölte, hogy
már megvan az utód, aki hamarosan munká-
ba áll, mellé még egy fõt keresnek. 

A beszámoló után Katona Károly képvise-
lõ felszólalásában jelezte, hogy az elmúlt idõ-
szakban nagyon elszaporodtak a betörések,
lopások, feltette a kérdést, hogy nem lehetne-
e, legalább egy ideig, megerõsített ellenõrzést
tartani a faluban. Gódor Ferenc sajnos konk-
rét ígéretet erre nem tudott tenni, de megígér-
te a fokozott ellenõrzéseket. (Sajnos nagyon
kevés a rendõr vidéken, hiszen a rendõri állo-
mány jelentõs része az ismert okok miatt Bu-
dapesten teljesít szolgálatot.) 

Gódor Ferenc rendõr õrnagy beszámoló-
ját a képviselõ-testület  egy tartózkodás mel-
lett elfogadta.

ÁPRILISI BÛNESETEK, BALESETEK
Áprilisban sajnos megszaporodtak a betöré-
sek falunkban. Családi házakból (István u.,
Tavasz u., Petõfi u., Peres u., Vasút u.) és a
Dutka-dûlõn hétvégi házakból elsõsorban
háztartási gépeket, színesfémet, kerékpárt,
szerszámokat, készpénzt, iratokat és ékszert
vittek el. Továbbra is gyakori a csatornafedél,
csatornarács, a házakról a fémcsatorna eltu-
lajdonítása. Betörtek a mûvelõdési házba is,
ahonnan komplett hangtechnikai berende-
zést tulajdonítottak el. A Coop üzletbõl do-
hányárut és egy alapítványi pénzgyûjtõ do-
bozt (nem kevés pénzzel) vittek el. A hónap
elején fizetés nélkül távozott egy ismeretlen
férfi az OMW benzinkútról, 8000 Ft-os szám-
lát hagyva maga után.

Baleset szerencsére nem sok történt ápri-
lisban. Egy fiatalembert ütöttek el a Szt. And-
rás utcában és a védõkorlátot rongálta meg
egy „figyelmetlen“ autós a Szt. László u. végén.  

A 2007-es év, a vagyon elleni bûn-
cselekmények megelõzésének éve.

Ez nagyobb áldozatot, többletfeladatot ró
minden polgárõrre. Ezen célok megvaló-
sítása érdekében a következõket szeret-
ném a polgárõrök figyelmébe ajánlani:

 Növelni szeretnénk a polgárõrség jelenlétét
falunkban, olyan helyre is eljutni, ahol ed-
dig ritkán vagy egyáltalán nem járõröztek.

 A közterületen észlelt illegális tevékeny-
ségrõl mielõbb értesüljenek polgárõreink.

 Adjanak megbízható adatokat az elköve-
tõkrõl, azok jármûveirõl.

 A szolgálatot jól látható módon, a polgár-
õrséghez való tartozást jelzõ mellényben
és jelvénnyel lássák el.

 Fordítsunk nagyobb figyelmet a lakosság
és a közintézmények vagyontárgyainak
biztonságára, valamint a köztéri rongálá-
sok megelõzésére.

 Az illegális szemét-lerakó helyek hollété-
rõl értesítsék az önkormányzatot.

 Törõdjünk az idõs, az egyedül élõ embe-
rek védelmével.

 Megkülönböztetett figyelemmel 
igyekezzünk a posták, a postások 
biztonságát óvni.

Ma összesen 1834 egyesületben több
mint 74,467 polgárõr végez társadalmi
munkát a közbiztonság védelme érdeké-
ben. Mûködésünknek a jövõben is az ön-
kéntesség az alapja. Minden ellenszolgál-
tatás nélkül végezzük munkánkat. 
18 alapító taggal kezdtünk, mára már

létszámunk 40 fõre gyarapodott. Kilé-
pésre nem került sor, de sajnos ez a lét-
szám kevés ahhoz, hogy munkánkat
eredményesebben tudjuk végezni. A be-
törések, lopások 85 százaléka éjfél után
történik, amikor már járõrszolgálat
nincs. Ezt a 2-3 órát kellene megoldani
valamilyen módon. Az éjfél utáni szolgá-
latot nem tudjuk biztosítani, mert pol-
gárõreink másnap mennek dolgozni. Kü-
lön felkérésre azonban civil szervezetek
rendezvényeinek felügyelését vállaltuk.

Tavaly szoros kapcsolatot alakítot-
tunk ki az Aszódi Rendõrõrs parancsno-
kával és állományával. Tavalyi pénzügyi
bevételeink elmaradtak, fejlõdni csak
anyagi háttérrel lehet. Két pályázatot ad-
tunk be, ahol 150 000 illetve 200 000
forintot nyertünk. 23 db új téli-nyári
dzseki vásárlására került sor, amit szin-
tén pályázaton nyertünk. Érkezett támo-
gatás a SZJA 1%-ból is, valamint voltak
vállalkozók, akik anyagilag segítették
munkánkat. Tavaly 3 000 órát töltöt-
tünk járõrözéssel, ez nem tartalmazza a
rendkívüli kiszállásokat. Megtettünk 
11 000 km utat falunkban. Munkánkat
becsülettel végeztük. A polgárõrség
munkáját jónak, értékelem és szükséges-
nek tartom. Minden polgárõrnek köszö-
nöm a munkáját, akik nem sajnálva sza-
badidejüket, lalkiismeretesen szolgálták
a falu lakosságát.

Mondok Ervin
elnök

ÖTÉVES A BAGI
Polgárõr Egyesület
A 2007. április 27-én tartott önkormányzati képviselõ-testületi ülésen a
képviselõk meghallgatták Mondok Ervin, a bagi polgárõrség vezetõjének
beszámolóját 2006. évi tevékenységükrõl. A beszámolót a képviselõk 
egyhangúlag elfogadták. Ebbõl idézünk néhány gondolatot.  

WWW.ASZODIKISTERSEG.HU

INGYENES SZAKMAI KÉPZÉSEK – LÉPJ EGYET ELÕRE!
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 
Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozá-
sok számára – meghosszabbított határidõvel
Háziorvosi mûködtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi 
közszolgáltatás nyújtását segítõ kamattámogatás
Biztonságos kerékpározás népszerûsítése (GKM)
Pályakezdõ fiatalok ösztöndíjas foglalkoztatása
Ingyen PC-k a BlackPanther-tõl
Angol nyelvi képzés, a Fiatalok Lendületben programhoz kapcsolódóan.

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának 
0–24 óráig hívható telefonszáma: 

06-20/516-5940 
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A Rendõrnapot a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság  az elõzõ évektõl eltérõen nem a

kapitányság székhelyén, hanem Bagon, a
sportpályán rendezte meg 2007. április 21-én.

A rendezvényt Tóth Gábor, Bag község
polgármestere, a körzet országgyûlési képvi-
selõje és Dr. Juhász István rendõrezredes, a
Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje nyitotta
meg. A rendezvényen részt vettek a térség pol-
gármesterei: Búzás János (Aszód), Kovács
László (Kartal), Dr. Basa Antal (Galgahévíz),
Bobál István (Hévízgyörk), Szendrei Ferenc
(Tura), Madarász István (Iklad), Tantó Csaba
(Domony), Dr. Gémesi György (Gödöllõ). 

A programok között szerepelt focibajnok-
ság (nyolc rendõr- és két civilcsapat részvéte-
lével). A fõzõversenyre kilenc rendõr- és egy ci-
vilcsapat nevezett be. A gyerekek KRESZ-ve-
télkedõn, ügyességi kerékpáros pályán pró-

bálhatták ki tudásukat. Ezenkívül bûnügyi tech-
nikai bemutató keretében ujjlenyomat vételre,
a rendõrségi gépkocsik és motorok „kipróbá-
lására“ is lehetõség nyílt. A kicsiket és a na-
gyokat íjászbemutató, quadpálya és egy harci
jármû szórakoztatta. 

A focibajnokság elsõ három helyezettje: 
I. Gödöllõ Rendõrkapitányság Vizsgálati 

Osztályának csapata
II. Gödöllõ Rendõrkapitányság 

Közrendvédelmi Osztályának csapata
III. Champoin (Gödöllõ) csapata.

A fõzõversenyt szintén a kapitányság Bûn-
ügyi Osztályának csapata nyerte meg, bog-
rácsban fõzött halászlével. 

A gyerekek részére szervezett KRESZ-vetél-
kedõ fõdíját – egy mountain bike kerékpárt –
egy 10 éves bagi kisfiú nyerte. 

A rendezvényre kb. ezer-ezerkétszázan lá-
togattak el, akiket helyben készült marhaláb-
szár pörkölttel vendégeltek meg a szervezõk. 

A sikeres „RENDÕRNAP“ lebonyolításá-
hoz, szervezéséhez hozzájárult  a Bagi Polgár-
õr Egyesület és a Bagi TC’96 is, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni.

Az óvoda – az elmúlt évekhez ha-
sonlóan – jelenleg is nagyon kevés

támogatást kap az önkormányzattól ar-
ra, hogy gyarapítsa vagy pótolja a gyere-
kek játékkészletét, ezért jó néhány éve
már önerõbõl oldják meg ezt a felada-
tot. Az óvoda dolgozói mindig is fontos-
nak tartották, hogy ne csak szellemileg,
hanem anyagilag is a lehetõ legtöbbet
adják a gyerekeknek, ezért a legkülön-
bözõbb módon próbálnak pénzt gyûjte-
ni játékokra, bútorokra, zenei- és sport-
eszközökre. Régen a farsangi karnevál
keretében rendeztek vásárt, ahol a dol-
gozók és az óvodások kézmûves munká-
it értékesítették, a bevételbõl pedig játé-
kokat vásároltak. De az intézmény gya-
rapítására fordították a különbözõ juta-

lékpénzekbõl, programírásból vagy az
alapítványi bálból befolyt összegeket is.
Emellett természetesen évrõl-évre sike-
resen szerepeltek pályázatokon is.

A legújabb akció során, az április ele-
jén megtartott vásáron 106 200 Ft-ot si-
került összegyûjtenie az óvodának, ame-
lyen homokozó játékokat és labdákat
vásároltak. A Húsvéti vásáron óvónõk,
dajkák és gyerekek közösen készített kéz-
mûves munkái mellett sok egyebet is vá-
sárolhattak az érdeklõdõk. Az intézmény
felhívására ugyanis a gyerekek szülei,
nagyszülei, az óvoda dolgozóinak család-
tagjai, illetve más falubeliek is ajánlottak
fel új vagy újszerû tárgyakat. Volt, aki egy
teljes Barbie-kollekciót ajándékozott az
óvodának, volt, aki festett matyó tojások-

kal, kerámiakészlettel, vagy éppen köny-
vekkel, újságokkal járult hozzá a kezde-
ményezéshez. A felajánlott tárgyakból
többet elõzetesen kiválogattak, nem érté-
kesítettek (hímzett, szõttes asztalterítõk,
dísztárgyak, mesekönyvek), ezek így gya-
rapítják az intézményt. 

A vásár nem egyszeri megmozdulás
volt, a dolgozók szeretnék hagyománnyá
tenni. Így advent elején újabb kétnapos
vásár lesz az óvi falai között, ahová nem-
csak felajánlásokat várnak, hanem azt is
remélik, hogy minél többen vásárlóként
is felkeresik majd az óvodát, hogy hasz-
nos vagy szép ajándékot vásároljanak,
ezáltal hozzájáruljanak a bagi gyermekek
jobb életkörülményeihez. 

-káté- 

Hagyományteremtõ szándékkal kétnapos jótékonysági vásárt rendezett a
bagi óvoda április elején. A Húsvéti vásár néven meghirdetett akció kereté-
ben – az intézményben készült kézmûves munkák mellett – az óvodai alkal-
mazottak és a bagi lakosok által felajánlott tárgyakat értékesítették, 
a befolyt összegbõl pedig az óvoda játékkészletét gyarapították. 

HÚSVÉTI VÁSÁR AZ ÓVODÁBAN 

Aki a kicsit nem becsüli...

SOK KICSI SOKRA MEGY
Az óvoda dolgozói minden lehetõséget meg-
ragadnak, hogy kiegészítsék az intézmény
szerény költségvetési keretét. A folyosón
„Sok kicsi sokra megy" felirattal elhelyeztek
két nagy lekötött befõttesüveget, amelyben
az aprópénzt gyûjtik. Eddig 11 000 forint
jött össze a bedobott érmékbõl, a pénzbõl
új labdákat kaptak a bagi óvodások.

Kell egy kis együttlét

BESZÁMOLÓ A BAGI RENDÕRNAPRÓL
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A találkozó célját Nagy Jenõné, a ren-
dezvény háziasszonya fogalmazta

meg az egybegyûltek számára: „Azért szüle-
tett ez a találkozó, hogy továbbörökíthessük
a Galga mente gazdag néprajzi kincseit egy-
másnak és az utókornak. Régen bizony riva-
lizáltak az egyes falvak együttesei egymással,
de ma már mindenki elõtt világos, hogy egy
a gyökerünk, mindannyian „Palócország-
hoz“ tartozunk. Közös a néprajzi kincsünk,
ezért azon kell munkálkodnunk, hogy az
összegyûjtött hatalmas anyagot megõrizzük
és továbbadjuk az utókornak. A meghívott
együttesek ez alkalomból tanúbizonyságot
tehetnek arról, hogy ki-ki mennyire õrzi ha-
gyományait, és ki, mit hagy a fiatalságra.
Tudjuk, hogy nem egy Galga menti kórus je-
lentõs országos díjakkal rendelkezik. Szeret-
ném és is megragadni az alkalmat, hogy gra-
tuláljak a Hévízgyyörki és a Kartali Asz-
szonykórus tagjainak, õk ugyanis a mai na-
pon vehettek át a Vass Lajos Népzenei Szö-
vetségtõl egy díjat, melyet a népzene iránti
elkötelezettséggel végzett hagyományõrzõ
és értékmentõ tevékenységük elismerése-
ként kaptak Vass Lajos születésének 80. év-
fordulója alkalmából.“ 
Minden kórus kapott az alapítványtól egy-
egy kézzel festett, néprajzi értékû tányért,

hogy az emlékeztethesse õket a találkozóra.
Aztán az együtteseket megvendégelték a
„Százvirágú Kendõ“ Alapítvány asszonyai,
lányai. A könnyû vacsora után Kodály Zol-

tánra, a híres magyar népdalgyûjtõre és ze-
netanárra emlékezve az összes kórus együtt
énekelte el Kodály Esti dalát. Ez után a
Kartali Asszonykórus dalban köszönte meg
a vendéglátást, melyben áldást kértek a há-
zigazdára és háznépére. Ekkor a színpadon
megszólalt az zene, egy fiatalember népda-
lokat kezdett játszani és énekelni, a kórusta-
gok pedig táncraperdülve, énekelve fejezték
ki örömüket, jókedvüket.

Milyen kár, hogy Bag lakosai közül er-
re a csodás rendezvényre oly kevesen jöt-
tek el, amely pedig bármely országos ver-
senyen is megállta volna a helyét, s amely
gyönyörû dalaival a hallgatóságnak is
igen átmelegítette a szívét. Pedig a népdal
olyan kincsünk, amelyre méltán büszkék
lehetünk, ráadásul a Galga mente igazán
gazdag anyaggal, gyûjtéssel rendelkezik. 

Petõfi így fogalmazta ezt meg Arany
Jánoshoz írt levelében: „Hiába, a népköl-
tészet az igazi költészet. Legyünk rajta,
hogy ezt tegyük uralkodóvá!“

Gratulálunk a rendezõknek és a részt vevõ együt-
teseknek is kiváló teljesítményükhöz, és a megõr-
zött gyönyörû palóc kiejtéshez.

B.F.K.

„Palócországhoz tartozunk“
Április 14-én volt a Galga Menti Hagyományõrzõ Találkozó, amelyet a bagi
„Százvirágú Kendõ“ Alapítvány kezdeményezett és rendezett a mûvelõdési házban.

A MÛSOR A KÖVETKEZÕ VOLT: 
1) A Bagi „Százvirágú Kendõ“ Alapítvány a Csá-
ki bíróné lánya címû ballada színpadi feldolgo-
zásával Nagy Flóriánné Csiszár Irénke tanító
néninek is emléket állítottak, aki a hagyomány-
õrzés megteremtõje volt Bagon.
2) A Galgahévízi Hagyományõrzõ Együttes
3) A Hévízgyörki Asszonykórus
4) A Zsámboki Népi Együttes
5) A Kartali Asszonykórus
6) A Hévízgyörki Nyugdíjasklub énekkara
7) A bagi  „Százvirágú Kendõ“ Alapítvány be-
mutatta az Édesanyám, nem bírok elaludni cí-
mû népdalcsokron keresztül a bagi lakodalom
nõi résztvevõinek a viseletét, korhû és eredeti
ruhadarabok segítségével.

A háziasszony, (balra) a csoport 
nevében fogadja az ajándékot

„Százvirágú Kendõ“ Alapítvány csoportja

A Hévízgyörki Nyugdíjasklub énekkara

A Zsámboki Népi Együttes A Kartali Asszonykórus

A Galgahévízi Hagyományõrzõ Együttes

A Hévízgyörki Asszonykórus

A találkozó végén hegedûszóra járták a csártást
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A közgyûlést Jamrik László elnökségi
tag vezette, aki elõször ifj. Rónai La-

jos mûvészeti vezetõt kérte fel, hogy tartsa
meg beszámolóját az együttes mûvészeti te-
vékenységérõl. Majd Ritecz Györgynek ad-
ta át a szót, aki az egyesület mûködésérõl tá-
jékoztatta az egybegyûlteket. A beszámoló-
kat a megjelent egyesületi tagok egyhangú-
lag elfogadták. Ezek után került sor a tiszt-
újításra. A jelölõ bizottság elnöke ismertette
a jelöltek nevét, majd szavazás következett. 

A MEGVÁLASZTOTT 
ÚJ TISZTSÉGVISELÕK: 

A Bagi Muharay Népmûvészeti Egyesület
elnöke ismét Ritecz György lett, a mûvésze-
ti vezetõ és ügyvezetõ pedig ismételten ifj.
Rónai Lajos. Az egyesület új titkára Kis Pé-
ter Tibor, az elnökség tagjai pedig Péter
Lászlóné, Nagy Péter Tibor, Lados László és
Palya Józsefné lettek. A számvizsgáló bizott-
ság elnöke Tóth Sándorné, tagjai pedig
Torda Jánosné és Szabóné Katona Erzsébet
lettek. Ritecz György régi-új elnök elsõként
köszönetet mondott a leköszönõ tisztségvi-
selõknek, a Jamrik házaspárnak és Boda
Józsefnénak a több évtizedre visszamenõ
munkájukért. A könnyeivel küszködõ
Jamrik László hatalmas „Muharay“ logóval
díszített tortát, felesége – aki egyébként
nem volt jelen – és Boda Józsefné pedig egy
szép virágcsokrot kapott. A megjelenteket a
Galgahévízi Népi Együttes és persze a
„Muharay” együttes szórakoztatta, végül a
finomabbnál finomabb, saját készítésû süte-
ményeké volt a fõszerep. 

K.R.

Bagi Muharay Népmûvészeti 
Egyesület 2006. évi tevékenységének
közhasznúsági jelentése

A Bagi Muharay Népmûvészeti Egyesület
2007. április 21-én tartotta beszámoló és
tisztújító közgyûlését, és ez úton teszi köz-
zé – a közgyûlés által elfogadott – közhasz-
núsági jelentését.

Az 1992-ben alapított egyesületet a Pest
Megyei Bíróság 2004. december 19-tõl
nyilvánította közhasznú szervezetté. A köz-
hasznúsági jelentést – a vonatkozó törvény
által elõírt tartalommal – terjesztettük a
közgyûlés elé az alábbi fejezetekre bontva:

Tisztújítás a „Muharaynál“
A BAGI MUHARAY NÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLET 2007. ÁPRILIS 21-ÉN TARTOTTA 

BESZÁMOLÓ ÉS TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉSÉT

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (itt rövidítve közöljük)
2006. 01. 01-JEI NYITÓ PÉNZKÉSZLET: 3 371 000 FT.
2006. évi bevételek: 4 740 000 Ft.
ezen belül: - APEH-tól átutalt 1%-os SZJA támogatás 324 000 Ft
az egyesület ez úton is megköszöni minden támogatójának a felajánlást
- mûsorszolgáltatás bevétele 540 000 Ft 
(amatõr együttest mûködtetünk, így csak utazási, étkezési és zenekari költségtérítést kapunk)
- egyesületi tagdíj befizetések: 160 000 Ft.
2006. évi kiadások: 4 230 000 Ft.
A kiadások között a két legnagyobb tétel a táncoktatás 1 560 000 Ft
és a zeneszolgáltatás 1 062 000 Ft
Vidéki fellépéseink alkalmával étkezési költség 436 000 Ft 
Elsõ évben rendeztük meg elhunyt táncosunk, Horváth Mihály emlékére a „Portörõ-díj” átadó ünnep-
séget, ahol a gyõztesek díjazására 100 000-100 000 Ft-ot, a zsûri díjazására és utazási költségtérí-
tésére 71 000 Ft-ot használtunk fel (Kiadásainkat a következõ fejezetekben tovább részletezzük.)
2006. 12. 31-i záró pénzkészlet: 3 881 000 Ft.
Tárgyévi megtakarítás: 510 000 Ft.
Az egyesület eszközeinek értéke a tárgyév végén: 5 103 000 Ft.

2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Kapott összes támogatás: 1 500 000 Ft.
Bag Nagyközség Önkormányzata a 2005. évben jóváhagyott 3 000 000 Ft-os támogatásból 
1 000 000 Ft-ot 2006. évben utalt át az egyesült számlájára.
A 2006. évre jóváhagyott 3 300 000 millió Ft-ból 500 000 Ft-ot utaltak át az év során. 
A megítélt támogatásból 2 800 000 millió Ft-ot – az õsz folyamán – az önkormányzat megvont.
Az önkormányzati támogatást a táncoktatás és a zeneszolgáltatás 2 622 000 Ft 
– költségeinek kiegyenlítésénél használtuk fel.

3. AZ EGYESÜLET VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
Tárgyi eszközeink értéke 2006-ban 757 000 Ft-ról 1 266 000 Ft-ra 
emelkedett, a táncoktatáshoz vásárolt televízió, projektor, DVD lejátszó és kamera értékével. 
Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy készleteink értéke – a tárgyi eszközökön túl - 3 837 000 Ft, 
mely a népviseleti ruhákat és eszközöket tartalmazza. A különbözõ bemutatott táncokhoz 
megfelelõ viselettel rendelkezünk.

4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA
Kifejezetten ebbe a körbe tartozó juttatásban nem részesültünk.

5. MÁS SZERVEKTÕL KAPOTT TÁMOGATÁS
Az elvont önkormányzati támogatást pályázati bevételekkel kellett pótolnunk. Három sikeres 
pályázatunk volt:
- az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Közkincs” pályázatán 300 000 Ft-ot 
- a Nemzeti Kulturális Alaptól folklór programsorozat megvalósítására 1 000 000 Ft-ot 
sikerült elnyernünk;
- legjelentõsebb volt a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) mûködésre nyert 1 200 000 millió Ft-os 
támogatás, melybõl 832 000 Ft érkezett be egyszámlánkra az év során.
A pályázatokon elnyert pénzbõl fedeztük mûködési kiadásainkat, bõvítettük tárgyi eszközeinket
(melyet közösen használunk a bagi Dózsa György Mûvelõdési Házzal), hozzájárultunk a mûvelõdési
ház színpadának függönycseréjéhez, és nyitott rendezvényeken népszerûsítettük a néptáncot, 
megismertettük a néphagyományokat.

6. A VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕK JUTTATÁSAI
Az Egyesület vezetõ tisztségviselõi az alapítványtól semmiféle juttatásban nem részesültek. 
Bér- és egyéb járulékköteles kifizetés egyáltalán nem volt az egyesületnél.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRÕL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
Egyesületünk kizárólag közhasznú tevékenységet végzett, vállalkozás jellegû tevékenységet nem
folytatunk. Együttesünk fellépéseiért díjazást nem kap, esetenként részesülünk költségtérítésben.
Összességében egyesületünk eredményesen gazdálkodott és megteremtette az anyagi feltételeit az
ötszörös „kiválóan minõsült” Bagi Muharay Elemér Hagyományõrzõ Népi Együttes mûködésének.

Ritecz György, az egyesület elnöke
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BAGI HAGYOMÁNYOK

ÉRTÉKÕRZÕ

Honnan ez a név: Gazsi Laci?
Palya László: Apámat Gáspárnak

hívták, Bagon meg nagyon sok a Palya
vezetéknevû ember, akad köztük László
is bõven. Így a megkülönböztetés végett
Gazsi Lacinak kezdtek hívni. 
Hogyan került Laci bácsi a szabóasztal
mellé?
Palya László: 1929. november 17-én
születtem itt, Bagon. 1949-ben végeztem
el a nõi és férfiszabó szakot, és az Olló
Minõségi Szabó Szövetkezetben kezd-
tem dolgozni. Pár év múlva átmentem az
Egyenruházati Felszerelési Vállalathoz,
ahol megtanultam a honvédségi egyen-
ruhák készítését. Ez a vállalat átalakult
késõbb Május 1. Ruhagyárrá. Közben
1952-ben megnõsültem, az Úri község-
bõl származó Nagy Erzsébetet vettem fe-
leségül. Mellettem kezdte tanulni a var-
rást, aztán õt is bevittem a Május 1. Ru-
hagyárba. Úgy 10-12 évet dolgoztam eb-
ben a gyárban, aztán kiváltottam az
ipart, mert addigra már keresett szabó
voltam. Azt hittem, majd jobban boldo-

gulok, de bár ne tettem volna. Sajnos a
Rákosi korszakban a könnyûipart tönk-
retették, elnyomták, csak a nehézipar
volt fontos. A maszekokat – ahogy min-
ket neveztek – olyan magas adókkal súj-
tották, hogy vissza kellett adnom 3 év
után az ipart. Bizony, nehéz idõszak volt
az az életünkben.

Erzsi néni élete hogy alakult, miután be-
került a gyárba?
Erzsi néni: Eleinte csak férfi ruhákat
szabtam, varrtam, de látva az érdeklõdé-
semet, megengedték, hogy a másik szala-
gon a nõi ruhák szabás-varrását is meg-
tanuljam. Egy-két év múlva megkaptam
a szakmunkás bizonyítványomat is. Ám
az az igazság, hogy én a legtöbbet az
uramtól tanultam. Annak olyan ügyes
keze és akkora szakmai tudása volt, hogy
mindent meg tudott csinálni az egyenru-
háktól a báli ruhákig, a kabátoktól a né-
pi táncos ruhákig, a zsinóros dolmányo-
kig, atillákig. Aztán született egy kislá-
nyunk, Ildikó. Én attól kezdve itthon
maradtam, és varrtam a falu aprajának-
nagyjának mindent, amit csak kértek.
Hogy alakult aztán Laci bácsi élete,
hogy visszaadta az ipart?
Palya László: Aszódra mentem, és itt be-
indítottam egy konfekció üzemet. Igen

sok aszódi, kartali, bagi,
domonyi asszony jutott
így munkához. Késõbb
átkerültem a püspökhat-
vani tsz-be, ahol szintén
beindítottam egy szabá-
szatot. A Május 1. Ruha-
gyárnak szállítottuk a
Trapper farmer nadrágo-
kat. Innen mentem aztán
nyugdíjba is. Azóta, ha
felkérnek, szívességbõl
varrunk azért néha. Varr-
tunk régebben a Muharay
Elemér Népi Együttesnek
táncruhákat. Legutóbb az
óvodásoknak készítet-
tünk kis táncruhákat,
most pedig a gödöllõi
táncegyüttes kért fel né-
hány rátétes posztó ka-
bátka elkészítésére. Tud-
ja, nekünk nagy öröm és
megtiszteltetés, hogy a
hagyományõrzésben részt

vehetünk a magunk tehetségével, tudásá-
val. Kár, hogy lassan végleg kiöregszünk
az asszonnyal a szakmából.

Magam, és a Bagi Hírlap nevében hosz-
szú, boldog életet és jó egészséget kívá-
nunk a Palya házaspárnak.

Baczoniné Felszeghy Katalin

A szabás-varrás mesterei 
EGY NÕI ÉS FÉRFISZABÓ HÁZASPÁRNÁL
A 78 éves Palya Lászlóval, vagy ahogyan sokan ismerik, Gazsi Laci 
bácsival és feleségével, Erzsikével szabómûhelyükben beszélgettem. 
Ott, ahol  a mai napig a legjobban érzik magukat, ahol igazán otthon 
vannak. Szakmájukról, életükrõl kérdeztem õket.  

NAGY MEGTISZTELTETÉS, HOGY 
A HAGYOMÁNYÕRZÉSBEN RÉSZT VEHETÜNK
A MAGUNK TEHETSÉGÉVEL, TUDÁSÁVAL.
KÁR, HOGY LASSAN VÉGLEG KIÖREG-
SZÜNK AZ ASSZONNYAL A SZAKMÁBÓL.

“

Palya „Gazsi“ Laci bácsi

Erzsi néni sajnos már sokat betegeskedik    

A munkából 
sosem 
elég...
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MIRE TEREMTETTE 
AZ ISTEN A NÕT, MIHEZ
ADOTT ÁLDÁST?
Ha nevelünk, akkor fegyelmezünk is. 
Nem kell felháborodni egy férfi tanító szi-
gorán, sõt meg kellene köszönni azt. Aki
ezen felháborodik, soha nem volt tanító.
Nézz meg egy pallérozatlan fiúcsapatot,
hogyan nyomul egy buszon a diszkó
után, mert nem kell tartania, hogy más-
nap egyszerûen kicsapják az iskolából.

Ha a teremtettségünk fontos, a „sza-
porodjatok és sokasodjatok“ nem ta-
nács, hanem parancs a Bibliában, és ha
lenne istenfélelmünk, akkor értelme
lenne a föld védelmének, hazánk védel-
mének. Egy nagy család számára nem
kín a földön javakat termelni, vetemé-
nyeskertet gondozni, gyümölcsöst telepí-
teni. Ott kell a tehén, mert az rendes tejet
ad, ami megalszik. Kell a baromfiudvar,
és nem kell az asszonyoknak fû-
nyíró versenyt tartani, mert
azt a kakasok, pulykák,
kacsák elvégzik. Ha õse-
ink feltámadnának, a
fûnyírás miatt letagad-
nának bennünket. Nem
kellene futkosni a bevá-
sárló központokba tartó-
sított, definiálatlan erede-
tû, olcsó élelmiszerért, az or-
voshoz meg allergia miatt. Le-
het sütni otthon. Húsvétkor házi sonkát
enni, ezzel a kukorica is eltûnik, és nem
lesz annyi patkány a sok el nem adott ga-
bona miatt. Mert ha nem ezt tesszük,
nyûg lesz a föld, és eladjuk, elherdáljuk a
hazánkat. A földet az EU-ban „jó pénzért“
lehet eladni. Nem õk kényszerítették
ránk, mi választottuk a második Trianont,
ha a föld kérdéssel nem vigyázunk. Senki
nem olvasta a Bibliát, mielõtt beléptünk
az EU-ba?! Senkit nem zavart, hogy az
ISTEN kérdés nem kardinális kérdés az
EU-ban?! Nem tudom elfelejteni Chirac
francia elnök  nyilatkozatát: „Mi már a
francia forradalomban levetkõztük a val-
lási békjókat.“ Látjuk, hova jutottak. Is-
ten megteremtette a nemzeteket, azok
határait, és azokhoz adott ajándékként
javakat, amiket mi nem használunk ki.
Nekünk nem a svájci hegyeket meg a hol-
land sajtot adta, hanem jó magyar termõ-
földet. A nagy birodalmak mind összeom-
lottak eddig, Babilon, a Római Birodalom
is, a náci, a szovjet birodalom is. Talán az
a baj, hogy megöregedtem, de nem tu-
dom megérteni, hogy miért jó, ha az erõ-
takarmány tej qvótákat eladjuk a hollan-
doknak, és õk árulják nekünk. Miért kell a
magyar forrásvizeket külföldieknek palac-
kozni, és literjét 60-70 forintért nekem
megvennem? Miért a külföldiek kaszál-
nak? Mi hülyék vagyunk, vagy ennyire
megtörték a gerincünket, ennyire félünk?

Dr Judák Endre: „ÉLETKÉRDÉSEK“
címû gondolatai a gödöllõi Szent István

egyetemen hangoztak el.

MINDENNAPI KENYERÜNK

KISEBBEKNEK KISEBBEKNEKKISEBBEKNEK

Megteltek Szent Lélekkel

Isten Lelke fúj, most is lehet
érezni. Ha valahol jelen van a

Szent Lélek, azt tapasztalhatod. Meg-
történik az, amit itt elmond az Ige,
hogy megjelentek elõttük kettõs tüzes
nyelvek. Isten Igéje kétélû éles kard.
Mindig kettõs! Megvan az ítélet tüze
és a kegyelem tüze. Az ítélet éle és a
kegyelem éle.

A tûz nemcsak éget, hanem világít
is, és látni fogsz. Akiben belül ég a
Szent Lélek tüze, az ragyog. Az igazi
hívõt errõl lehet megkülönböztetni a
vallásos embertõl, mint ahogyan a
gyémántot az utánzattól. Mindent el
tud mondani a vallásos ember, de a
Szent Lélek tüze hiányzik belõle. 

A kettõs tüzes nyelveknek is mon-
danivalója van. A gyáva tanítványok,
akik zárt ajtók mögött ültek, mennek
ki, és Jézusról beszélnek. Jézust vállal-

ni, tanúbizonyságot tenni Róla. Ebben
az értelemben a Szent Lélek bátorrá,
szabaddá tesz. 

Ez a pünkösd története, hogy min-
denki a maga nyelvén hallja Isten
nagyságos dolgait. Jézus keresztje hir-
dettetik, emberek megkeserednek, és
elhangzik a kérdés, mit kell cseleked-
nünk? „Térjetek meg és keresztelked-
jetek meg mindnyájan a Jézus Krisz-
tusnak nevében a bûnöknek bocsá-
natjára, és veszitek a Szent Lélek
ajándékát.“ Háromezer ember meg-
tért akkor, és azóta milliók.

A testben járó Jézust nem lehet be-
fogadni. Neki Lélekké kellett lennie.
Jézus befogadható, de csak Szent Lélek
alakjában. Az üdvtörténet befejezõdött!
Újjászülethetsz, mert van Szent Lélek. 

Trausch Liza 
gondolataiból válogattunk

„És megjelentek elôttük kettôs tüzes nyelvek, 
és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan 

Szent Lélekkel és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta
nékik szólniok. (Apostolok cselekedetei 2:3–4.)

Volt egyszer egy sudár, fiatal
tölgyfa. Õ volt a legszebb az er-
dõn. A madarak vágyakozva néz-
ték erõs ágai hajlását, védelmezõ
lombját. Szerettek volna rá fész-
ket rakni, de a tölgyfa dölyfösen
rázta magát.

– Hess innen, hangos nép-
ség! Nem leszek fészektartó!
Hess, hess! – kiabálta. Még a pi-
henõ madárkát sem tûrte meg az
ága hegyén.  

Õszidõben a mókusok vidá-
man felkapaszkodtak a derekára,
és szépen kérték: – Olyan éhesek
vagyunk! Adj egy kis makkot!

A tölgyfa akkorát reccsent
mérgében, hogy a mókuskák
ijedtükben majdnem lepotyogtak
róla. Csak a hízelgõ szél tudott
befurakodni a lombjai közé. Las-
san mindenki elkerülte. Már az õz
sem mert a kérgéhez törleszked-
ni. Idõvel az évgyûrûk vastagítani
kezdték a derekát, és belebújt a
kukac. Hosszú éjszakákon át ke-
gyetlenül rágta. A tölgyfa nap

mint nap hasogató fájdalmakra
ébredt.

– Ó, jaj nekem, elpusztulok!
– sóhajtotta.

Keserves nyögését meghal-
lotta a közelben tanyázó mókus-
asszonyka.

Miért nem szóltál, hogy be-
teg vagy? Mindjárt idehívom Har-
kály doktort! – mondta neki. –
„Nem kell! Nem kell!” –  hadoná-
szott a fa. Biztosan bosszút állna
rajtam, és összevagdalna a csõ-
rével, amiért nem engedtem be
az odúmba. 

Harkály doktor tüstént ott
termett. Végigkúszott a tölgyfán,
körbekopogtatta, azután egy he-
lyen megállt, és erõs csõrét mé-
lyen a kérgébe ütötte.

– Megvagy, mihaszna férge!
– ügyesen kiemelte, és el is tün-
tette éhes kis begyében. 

A tölgyfa felsóhajtott: – Job-
ban vagyok!

Körös-körül kis õzek, móku-
sok leskelõdtek, madarak figyel-
ték, hogy mi lesz. Mindenki örült,
amikor a doktor bekapta a kuka-
cot. A tölgyfa pedig csodálkozva
kérdezte:

– Miért segítettél rajtam? Hi-
szen énrám mindenki haragszik.

Erre a körülállók kacagni
kezdtek.

– Ó, te tölgyfa!... Senki sem
haragszik rád, hanem te hara-
gudtál az egész világra. – mond-
ták neki a többiek.

A tölgyfa nagyon sokáig nem
tudott szólni, csak állt közöttük,
szégyenkezve. Aztán egyszer csak
gondolt egyet, és kitárta ág-kar-
jait a madarak felé:

Gyertek ide, hozzám! Azok
nyomban odasereglettek, és örö-
mükben olyan vidáman kezdtek
csivitelni, füttyögetni, énekelni,
mintha mi sem történt volna.

Temesi Ferenc

A TÖLGYFA
MESÉJE
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Utolsó gondolatunkat idézem föl: Azért, mert valaki nem hisz Isten-
ben, attól Õ még létezik. Isten másképp létezik, mint a dolgok. Van,

aki azt mondja: „Nincs Isten“. Így gondolkodhat ugyanis: A házat látom,
tehát létezik. Istent nem látom, tehát nincs. Ez az okoskodás hibás. Lehet
valami úgy, hogy nem láthatjuk? Hogyne, pl. a hang. A hangot nem látjuk,
de halljuk. Sõt, van még valami, amit nem is látunk, és nem is hallunk! Ez
az illat. Nem látjuk, nem halljuk, mégis létezik. De van még valami, amit
nem látunk, nem hallunk, nem érezzük. Ilyenek a rádióhullámok. Ezeket
mûszerekkel ki lehet mutatni. Vagy pl. létezik olyan, amit sem érzékszerve-
inkkel, sem mûszerekkel nem érzékelhetünk? Igen! Ilyen az emberi érte-
lem. Még röntgen-géppel sem lehet kimutatni az ember agyában. Mégis
van mindenkinek értelme, akarata, tudunk szeretni, tervezni, emlékezni.
A különféle valóságok tehát különbözõképp léteznek. Istenhez nem any-
nyira az emberi logika és következtetés  segítségével jutunk el, inkább Õ
Maga nyújtja felénk a kezét. Az ember lényege az, hogy keres, keresi a mindenre kiterjeszkedõ tudást,

a teljes megértést, a határtalan szeretetet, a végtelent. Az ember több,
mint az anyag, mert van benne valami, ami a végtelent keresi. Kell lennie
Valakinek, aki maga az Igazság, az Igazságosság, a jóság, a végtelen Bol-
dogság. Ha ez nem így van, akkor egész emberi természetünk és egész
életünk rossz tréfa és értelmetlenség.
Csodálatos képességünk, hogy önzetlenül tudunk szeretni. Megértjük és
átérezzük, hogy embertársunknak mire van szüksége és viszontszolgál-
tatás nélkül is odaadjuk neki, csak azért, hogy örömet szerezzünk. 
Istent megismerjük a világ létezésébõl is, de tudjuk, hogy Õ egészen más,
mint a világ. Istent csak Fia, Jézus Krisztus által ismerhetjük meg igazán,
Aki itt járt közöttünk, és azóta Lélekben körülvesz bennünket. Nemcsak az
Istent ismerjük meg Jézus Krisztus által, hanem SAJÁT MAGUNKAT IS.

NAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAKNAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAK

KI VAGYOK ÉN?
Az emberek világnézetüknek megfelelõen válaszolnak az élet nagy kérdé-
seire. A vallásos emberek meggyõzõdése szerint az emberi élet eseményei
mögött található Valaki, akitõl minden függ. Õ tud kielégítõ választ adni az
élet nagy kérdéseire, és nála találhatja meg az ember a végsõ megoldást. 

A GYERMEKI ÉLET KÉRDÉSEI☺

FESZÜLTSÉG A CSALÁDBAN
Mi testvérek gyakran összeveszünk: kiabá-
lás, ordítozás, csihipuhi – szóval minden. Ma
a szülõk veszekedtek. Apa gorombán be-
szélt anyával, kiabált vele, majd elment és
bevágta az ajtót maga után. Anya keserve-
sen sírt, mi gyerekek döbbenten néztük. Az-
tán letörölte könnyeit, bement a fürdõszo-
bába és megmosta az arcát. Apa késõn jött
haza. Egy szót sem szólt, nem is csókolták
meg egymást, ahogy szokták. Mind a ketten
hallgattak, és ettõl olyan fojtó lett a levegõ.

IMA A BÉKÜLÉSÉRT
Úr Jézus! Nagyon szomorú vagyok,
szüleim sem értenek mindig egyet,
lehet, hogy õket is megszállja a go-
nosz lélek. Te látod, hogy mi, gyerekek
is rosszul érezzük magunkat ilyenkor
és szenvedünk, ha a szülõk nem be-
szélnek egymással. Segíts, Úr Jézus,
hogy szívbõl tudjak imádkozni csalá-
dunk békességéért.

Ámen

1) Isten van.
A tértõl, idõtõl, az anyagi világtól
független, önmaga által szükség-
szerûen létezõ Valaki. Létének ér-
telme, magyarázata Önmagában
van. Ezért mondjuk, hogy örökké-
való, mindenütt jelenvaló, látha-
tatlan és megmérhetetlen.
2) Isten szellemi létezõ.
Mindentudó értelme és minden-
ható szabad akarata van, személy.

3) Csak egy Isten létezhet.
Két mindenható létezése lehetet-
len. Ezért sem nevezhetõk Isten-
nek a pogányok istenei.

4) Isten a világ teremtõ Ura.

5) Isten végtelenül tökéletes.
Többet csak úgy tudhatunk meg
Róla, ha Õ Maga beszél Magáról,
kinyilatkoztatja Önmagát nekünk.

ÉRTELMÜNKKEL MIT TUDHATUNK MEG ISTENRÕL?

Dr. Judák Endre: Szívemet Hozzád emelem Uram

MINEK ÖRÜLNÉL KÜLÖNÖSEN?
Válaszolj magadnak õszintén az alábbi kérdésekre. Ebben a „tükörben“ is felismerheted
lelki arcod néhány vonását. 

JÓ LENNE, HA ...
– ...a szüleimnek több ideje lenne számomra
– ...lenne egy igazán jó barátom
– ...végre kapnék egy kismotort
– ...valaki beszélgetne velem
– ...a szüleim nem válnának el
– ...megdicsérnének az iskolában
– ...végre mindenütt béke lenne a földön
– ...újra egészséges lennék
– ...én is Jézus tanítványa lehetnék
– ...egyszer olyan sok pénzem lenne, hogy mindent megvehetnék 

magamnak, ami csak tetszik nekem
– ...híres ember lehetnék
– ...az emberekért valami nagyot tehetnék
– ...
– ...
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HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI
hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
DR. PERJÉSI GYÖRGY hétfõ, szerda: 8-12-ig, kedd, 
csütörtök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig 
(pénteken csak páratlan héten rendel)

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 16 órától hétfõ reggel 
8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel. 
Címe: Tura, Petõfi tér 2. Telefon.: 28/466-038. 

A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA
Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670
hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, kedd, csütörtök: 8.00-13.00 

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT 
május 19–20.: 
DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon: 06-30/275-4718
május  26–28.:
DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 3., telefon: 06-30/400-9819 

ORVOSI ÜGYELETEK

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, víz-
gáz-központi fûtés szerelés.
06-30/488-0783

ELADÓ EGY 97-ES ÉVJÁRATÚ
SUZUKI Swift márkájú autó,
megkímélt gumikkal és akku-
mulátorral. Érdeklõdni 
a 28/409-614-es 
telefonszámon lehet.

EGYSZER HASZNÁLT padló-
szõnyegek  eladók, különféle
színekben. Érdeklõdni 
a 28/409-614-es 
telefonszámon lehet.

APRÓHIRDETÉSEK

Urbauer Zsoltot a Bagi TC’96 elnökét az önkor-
mányzat által részükre megszavazott támogatási 
összeggel kapcsolatban kérdeztük. 

Urbauer Zsolt elmondta, hogy az a 2 200 000 Ft,
amit megszavaztak a sportklub számára, már csak 

1 500 000 Ft, hiszen a tavalyi megvonás miatt keletkezett
közüzemi tartozás kifizetését az önkormányzat a 2007. évi
támogatás terhére fizette ki. Az önkormányzati tulajdonú
ingatlan évi fenntartási költsége 2 500 000 Ft, így a támo-
gatás és a szükséges pénz közötti 1 000 000 Ft-os különb-
séget valahonnan elõ kell teremteni. A klub ezt önerõbõl
már nem tudja vállalni, úgyhogy további tárgyalásokat kez-
deményez ez ügyben az önkormányzattal. 

Urbauer Zsolt hangsúlyozta, hogy a Bagi TC’96 minden
tõle telhetõt megtesz bevételei növeléséért. A klub elnök-
sége kijelölte a nyári sportbál idõpontját: 2007. június 
30-án várják a sportbarátokat és minden kedves érdeklõdõt
egy nyáresti mulatságra. 

A sportklub a tavasz folyamán igyekezett részt vállalni a
falu köz- és kulturális életének támogatásából is. Az elmúlt
idõszak legsikeresebb és leglátogatottabb „rendõrnap“-ját
rendezte meg a Gödöllõi Rendõrkapitányság sportpályán-
kon, melynek lebonyolításában oroszlánrészt vállalt a fut-
ballklub, és támogatták a Bagi Nyugdíjas Egyesület majá-
lisának megrendezését is. Emellett a falunap szervezésében
és a szeptemberben falunkba látogató testvértelepülésünk
(Malsfeld) lakóinak fogadásában is részt kívánnak venni. 

K.R.

FELNÕTT EREDMÉNYEK: Bag-Törökbálint: 0-5,     Fót-Bag: 1- 4, 
Bag-Dunaharaszti: 1-1,     Kóka-Bag: 0-2,     Bag-Érd:6-0

FELNÕTT TABELLA (2007. MÁJUS 8-ÁN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Törökbálint 24 18 2 4 56
2. Kóka 24 16 5 3 53
3. Bag 24 17 1 6 52
4. Tápiószecsõ 24 14 6 4 48
5. Dunaharaszti 24 12 9 3 45
6. Felsõpakony 24 12 5 7 41
7. Dömsöd 24 13 1 10 40
8. Hévízgyörk 24 12 4 8 40
9. Délegyháza 24 10 6 8 36

10. Érd 24 10 4 10 34
11. Õrbottyán 24 10 4 10 33
12. Szigethalom 24 4 6 14 18
13. Gödöllõ 24 4 4 16 16
14. Diósd 24 4 3 17 15
15. Aszód 24 2 3 19 9
16. Fót 24 2 2 20 8

IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Bag-Törökbálint: 2-4,      Fót-Bag: 0-2,      Bag-Dunaharaszti: 0-4,
Kóka-Bag: 4-0, Bag-Érd:1-5

IFJÚSÁGI TABELLA (2007. MÁJUS 8-ÁN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Gödöllõ 24 18 3 3 57
2. Érd 24 17 3 4 54
3. Dunaharaszti 24 17 2 5 53
4. Kóka 24 14 4 6 46
5. Törökbálint 24 14 2 8 44
6. Délegyháza 24 13 3 8 42
7. Tápiószecsõ 24 12 3 9 39
8. Hévízgyörk 24 11 4 9 37
9. Diósd 24 11 3 10 36

10. Õrbottyán 24 11 2 11 35
11. Felsõpakony 24 10 4 10 34
12. Szigethalom 24 7 1 16 22
13. Bag 24 6 1 17 19
14. Fót 24 6 2 16 18
15. Aszód 24 5 0 19 15
16. Dömsöd 24 1 1 22 4

Fociklubunk hírei
MÉG TÖBB TÁMOGATÁS KELLENE!

Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági 
és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita,  Baczoniné Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: Kistarcsa
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

IMPRESSZUM

HIRDESSEN
A BAGI HÍRLAPBAN
1/1 oldal: 8000 Ft+ÁFA
1/2 oldal: 4000 Ft+ÁFA
1/4 oldal: 2000 Ft+ÁFA
1/8 oldal: 1000 Ft+ÁFA
Többszöri megrendelés

esetén, további kedvezmény!
06-28/409-174

BABAMAMA klub
Május 22-én, 16.30-kor várja az óvo-
dába még nem járó gyermekeket és
szüleiket Geizerné Péli Melinda és
Kovács Istvánné óvó néni a sünis
csoportban egy kis közös játékra.
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Gyermeknap
1950 óta május utolsó vasárnap-
ján ünnepeljük a Nemzetközi gyer-
meknapot. 

SZABÓ LÕRINC: LÓCI ÓRIÁS LESZ
(részlet)

„Veszekedtem a kisfiammal, 
mint törpével egy óriás: 
– Lóci, ne kalapáld a bútort! 
Lóci, hova mégy, mit csinálsz? 
Jössz le rögtön a gázrezsóról? 
Ide az ollót! Nem szabad! 
Rettenetes, megint ledobtad 
az erkélyrõl a mozsarat! (...)
Nem birtam vele, tönkrenyúzott, 
de azért tetszett a kicsi, 
s végül, hogy megrakni ne kelljen, 
leültem hozzá játszani. 
Leguggoltam s az óriásból 
negyedórára törpe lett. 
(Mi lenne, gondoltam, ha mindig 
lent volnál, ahol a gyerek?)“ 
Kívánom, hogy nekünk, felnõtteknek
a lehetõ legtöbbször sikerüljön leguggol-
ni gyermekeink mellé és az õ szemükkel
nézni, látni egy pillanatra a világot!

FALUNAP
IDÉN EGY HÓNAPPAL KORÁBBAN,
JÚNIUS 1-JÉN ÉS 2-ÁN LESZ 
A FALUNAP. 
Június 1-jén pénteken este 18 órakor a
mûvelõdési házban ünnepélyes megnyi-
tóval veszi kezdetét az eseménysorozat,
amelyen a zeneiskolások, a Bagi Nyugdí-
jas Egyesület, a „Százvirágú Kendõ“ Ala-
pítvány csoportja és a Fapihe színjátszó
csoport lép fel. 

Június 2-án az edzõpályán folyta-
tódnak a rendezvények. Délelõtt a szín-
padon az általános iskola diákjai, a
Muharay Elemér Népi Együttes  gyermek-
csoportja mutatkozik be, valamint meg-
hívott vendégek elõadását is élvezhetik a
jelenlévõk. Lesz tûzoltó- és kutyás bemu-
tató, a nap folyamán a gyerekek lovagol-
hatnak pónilovon. 

Délután a Muharay Elemér Népi
Együttes felnõtt csoportja, a Rozmaring
dalkör vegyes kara lép színpadra, lesz sza-
lontánc bemutató és a Galga Menti Mûvé-
szek Egyesületének tagjai duda, lant és
koboz muzsikával szórakoztatják a közön-
séget. A pályán felállított sátrakban bagi
kézmûvesek mutatkoznak be, lehetõség
nyílik a csuhéfonás, gyöngyfûzés, arc- és
testfestés fortélyainak megismerésére.

A nap zárásként a bagi zenészek
húzzák majd a talpalávalót a közös tá-
bortûz körül folyó mulatsághoz. 
A PONTOS PROGRAMRÓL SZÓRÓLAPO-
KON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT.

Bag Nagyközség Önkormányzata

HÉT KISTÉRSÉG NYÚJTHATOTT 
BE PÁLYÁZATOT:

 Szobi Kistérség
 Budaörsi Kistérség
 Ráckevei Kistérség
 Tápiómenti Kistérség
 Dél-Pest megyei Kistérség
 Ország Közepe Kistérség
 Gödöllõi Kistérség

A meghívottak körébõl a Gödöllõi Kis-
térség nem élt a lehetõséggel. Tóth Gá-
bor, Pest megye 5. sz. választókerület or-
szággyûlési képviselõjének és egyben Bag
polgármesterének a közbenjárására az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása is bekerülhetett a pá-
lyázók közé. A program célja a hátrányos
helyzetû, a regionális munkaügyi köz-
pontnál regisztrált tartósan munkanélkü-
li állást keresõk számára átmeneti mun-
kalehetõség megteremtése. Ennek kö-
szönhetõen mintegy 52 személy ideigle-
nes foglalkoztatására nyílt lehetõség, elõ-
segítve ezzel a halmozottan hátrányos
szociális helyzetben lévõk és a roma la-
kosság életkörülményeinek és társadalmi
helyzetének javulását. 

A program megvalósításának idõtar-
tama 7 hónap (2007. május 2-november
30.), a rendelkezésre álló összeg 40 MFt. 

A LÉTSZÁM MEGOSZLÁSA 
TELEPÜLÉSEK SZERINT: 

 Aszód 9 fõ
 Bag 8 fõ
 Domony 4 fõ
 Galgahévíz 4 fõ
 Hévízgyörk 4 fõ
 Kartal 8 fõ
 Tura 8 fõ
 Verseg 3 fõ
 Iklad 4 fõ

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csa-
padékvíz és belvízelvezetõ csatornahálózatának
kialakítása, helyreállítása, karbantartása,

 a települések belterületi útjainak fenntartása,
az utak környezetének karbantartása, 

 illegális szemétlerakók felszámolása,
 parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása,

parkfenntartás, 
 önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások

építése, felújítása, közös helyiségek kialakí-
tása, karbantartása,

 a személyes gondoskodás keretébe tartozó
alapellátási formák biztosítása,

 a temetkezési és kegyeleti helyek és környe-
zetük rendbetétele. 

A programban tervezhetõk emellett az ál-
lami tulajdont érintõ, az idegenforgalom
fejlesztését, vagy a tulajdon megóvását
szolgáló munkák. Kiemelt célja lehet az
önkormányzati és állami területek parlag-
fûtõl való mentesítése is. A program 12 fõ
átképzésére is lehetõséget ad, melynek
következtében a késõbbiek folyamán a
résztvevõk tartós munkaerõpiaci reinte-
grálódására is sor kerülhet. 

A humán munkaerõ támogatásán kí-
vül a 40 MFt-ból az önkormányzatok -
igény szerint - a pályázatban meghatáro-
zott tevékenységek elvégzéséhez szüksé-
ges munkaeszközöket kapnak, melyek a
program befejeztével várhatóan az ön-
kormányzatok tulajdonába kerülnek. 

Köszönet a Közép-Magyarországi Munka-
ügyi Központ vezetõinek, a Gödöllõi Munkaügyi
Központ ill. az Aszódi Kistérség munkatársai-
nak, akik a pozitív hozzáállásukkal lehetõvé
tették, hogy 52 család ne segélyekbõl, hanem
munkából éljen a következõ hét hónapban. 

Bereczki Erzsébet

52 embernek közmunka
a Galga mentén

LAPZÁRTA UTÁN

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Közép-Magyarországi Regioná-
lis Munkaügyi Központ közmunkaprogramot hirdetett meg 2007 tavaszán.
A pályázatra a régiós átlaghoz képest hátrányos helyzetû kistérségek és a
kedvezõtlenebb helyzetben lévõ önkormányzati társulások kaptak meghívást.

Anyák napi nyereményjátékunk MEGFEJTÉSE: a) 1772–1774
NYERTESE: Bartók Jánosné
A nyertes 3000 Ft értékû vásárlási utalványt vehetett át
az Árvácskás virágboltban. 

GRATULÁLUNK!  


