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A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

AGYTORNA ÉS FÁNK

BAGI HAGYOMÁNYOK

Az idei év elsõ ülését 2008. január
10-én tartotta Bag Nagyközség
Önkormányzatának képviselõtestülete, amelyrõl részletesen
beszámolunk.

Gazdag program: pótszilveszteri
mulatság, szellemi vetélkedõ és
farsangi vigadalom várta a Bagi
Nyugdíjas Egyesület tagjait
az év elsõ hónapjában.

A bagi kövezõk méltán nagy hírének
nyomába eredtünk: Palya Mihállyal,
Lõrincz Józseffel és Kocsis Mihállyal
életükrõl, szakmájukról beszélgetett
munkatársunk.

2. oldal

7. oldal

8–9. oldal

„Itt a farsang, áll a bál,...“
NYOLCADIKOSAINK SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETÕ TÁNCCAL NYITOTTÁK MEG A MULATSÁGOT

Az Arany János Általános Iskola 2008. február 2-án rendezte hagyományos farsangi bálját a bagi Dózsa György mûvelõdési házban. A rendezvényt Baranyi Tibor hoppmester nyitotta
meg, majd a bál hercegnõje, Tóth Viktória és hercege, Deák Zoltán nyitótáncában gyönyörködhettünk. Utánuk sorra léptek a
táncparkettre a hölgyek meseszép ruháikban és az urak, amúgy
igazi felnõttes méltósággal. Gyönyörûek voltak, olyannyira, hogy
sok szülõnek bizony könny szökött a szemébe. A nyitótáncokat
Katonás Linda tanította be nyolcadikosainknak, akik ezért a bál
folyamán egy kis ajándék kíséretében köszönetet mondtak neki.

ÉS AKIK TÁNCOLTAK:
Ammer Kitti, Benkó Orsolya, Farkas Cintia, Fodor Katalin,
Katona Eszter, Kanalas Patrícia, Kovács Patrícia, Mikk
Andrea, Nyíri Adrienn, Õszi Alexandra, Varga Kornélia,
Bárány Máté, Bartók Ádám, Szalai Zoltán, Makai Miklós,
Horváth Gergely, Deme Gergõ, Takács Gergõ, Repei Dávid,
Pintér Zsolt, Pintér Ákos, Farkas Ferenc
A bál második részében az egyéni és csoportos jelmezesek
vonultak a színpadra.
(Folytatása a 6. oldalon.)
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete emelõn keresztül. Ehhez a mûszaki megoldáshoz kérte Aszód Város Önkormányzata képviselõ-testületünk támogató hozzájárulá2008. január 10-én tartotta idei elsõ ülését, ahol
sát. A megoldással mindkét település jól jár, mert Aszód Város bea következõ témák voltak napirenden.

Településszerkezeti terv módosítása
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete korábbi ülésén arról határozott, hogy a településszerkezeti tervben szereplõ, jelenleg mezõgazdasági övezetként nyilvántartott
16 hektáros ún. Juharost, belterületbe kívánja vonni. Jelen ülésen a képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzõt, hogy a belterületbe vonáshoz szükséges intézkedéseket tegyék meg, és az ehhez szükséges költségvetési forrást az ez évi
költségvetésbe tervezzék be.

Az iskola pályázata

Képviselõ-testületünk határozatot hozott arról, hogy 2008. január 28-i határidõvel ismételten pályázatot nyújt be az Arany
János Általános Iskola felújítására, ám azt egy új pályázatíró
céggel közösen kívánja kidolgozni. Fodor Mihály, iskolánk
igazgatója és képviselõ felszólalt a témában, és a testület támogatását kérte az iskola azon törekvéséhez, hogy a sajátos
nevelési igényû gyerekeket (SNI) továbbra is külön oktathassa.

A polgármester illetménye

A 2008. évi költségvetési törvény 5%-kal megemelte a köztisztviselõi illetményalapot, és mivel a polgármesterek illetményét is ennek figyelembevételével kell megállapítani, így a képviselõ-testület
9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Tóth Gábor polgármester illetménye 2008. évben 483 000 Ft legyen.

Aszód kérelmének támogatása

Aszód Város Önkormányzata a vasúton túli területen szennyvízcsatorna hálózat kiépítését határozta el. A keletkezõ szennyvizet
elvezetõ csatorna, a tervek szerint, Bag közigazgatási területén
csatlakozna a meglévõ hálózathoz a Rákóczi utcai szennyvíz át-

ruházásában épülõ szennyvízcsatorna így befogadja a Rákóczi utca közelében parcellázott bagi telkek szennyvizét is. A testület 10
igen szavazattal egy tartózkodás mellett támogatta az elképzelést.

Az iskola bádogos munkái

Mint ismeretes, tavaly nyáron ellopták az Arany János Általános Iskola ereszcsatornáinak jelentõs részét. Mivel az iskola a
korábban benyújtott felújításra vonatkozó pályázatán sajnos
nem nyert, így halaszthatatlan volt az épület beázását, a homlokzati vakolat és az épületszerkezeti károkat megelõzõ bádogos felújítási és javítási munkák elvégzése. Képviselõ-testületünk 8 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a munka elvégzése után benyújtott 509 117 Ft-os számla
kifizetését, kiegészítve Nagy Jenõné képviselõ és dr. Péter Mihály alpolgármester javaslatával, hogy a polgármesteri hivatal
illetékes mûszaki osztálya ellenõrizze a munka elvégzését, mert
az több helyen nem megfelelõ.

Megújul a Hõsök tere

A Bagi Polgári Kör azzal a kéréssel fordult Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testületéhez, hogy támogassák azon
szándékukat, hogy a Hõsök terén található emlékmûvet és parkot felújítsák. A képviselõ-testület egyhangúlag támogatta a kezdeményezést, és javasolta, hogy a munkák megkezdése elõtt készüljön felmérés a park jelenlegi és a megvalósulás utáni állapotáról, a helyi értékvédelmi elõírások betartása céljából. Dénes
Miklós, a Településfejlesztési Bizottság elnöke, az ülésen elmondta, hogy a munkát egy Bagon élõ nyugdíjas kertészmérnök fogja segíteni, valamint a Bagi Nyugdíjas Egyesület tagjai is
felajánlották részvételüket, de várják a bagi civil szervezetek és
más segíteni szándékozók jelentkezését is. A tér felújításának
megvalósulását augusztus 20-ra tervezik.
-kr-

RENDELETEK
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
A korábban elfogadott és kihirdetett szemétszállítási díj felülvizsgálata is megtörtént a 2008. január 10-i képviselõ-testületi ülésen. A pénzügyi bizottság továbbra
is kitartott azon álláspontja mellett, hogy
20 százalékos szemétszállítási díj emelésre lenne szükség ahhoz, hogy az önkormányzat költségvetésében ne keletkezzen jelentõs hiány. A képviselõk
9 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadták, hogy a szemétszállítási díj 2008. február 1-jétõl 20 százalékkal emelkedjen.
Bag Nagyközség Önkormányzat
képviselõ-testületének 1/2008. (I. 13.)
rendelete a település környezetvédelmérõl és szilárdhulladék összegyûjtésérõl,
elszállításáról és ártalommentes elhelyezésérõl szóló 10/2004. (IX.30.)
Ör.sz.rendelet módosításáról.

Bag Nagyközség Önkormányzat
10/2004. (IX.30.) számú rendeletének
3. sz. melléklete helyébe a következõ
szöveg kerül: Bag Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén az
éves szemétszállítás díj mértéke
120 l szállítóedény esetén 14 400 Ft/év
egyedül élõk esetén
9 600 Ft/év
A RENDELET 2008. FEBRUÁR 1-JÉTÕL
LÉP HATÁLYBA.

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
A következõ rendelet tartalmáról már a tavalyi évben határozatot hoztak a képviselõk, most csak e határozat Bag Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatába való beemelésérõl
szavaztak egyhangú igennel a képviselõk.
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testületének 2/2008. (I. 10.) sz.

rendelete, mely módosítja a 6/2007.
(10.01.) sz. rendeletet.
Bag Nagyközség Önkormányzat
képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotta:
Az SZMSZ (Szervezeti és Mûködési
Szabályzat) IX. fejezet 37.§. a következõ 6. bekezdéssel egészül ki:
(6) a polgármester gazdasági eseményenként 500 000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget a képviselõ-testület elõtti utólagos beszámolással,
39.§. a követõ 4. bekezdéssel egészül ki:
(4) az alpolgármesterek 300 000.Ft összegig vállalhatnak kötelezettséget a képviselõ-testület elõtti utólagos
beszámolással.
A RENDELET 2008. FEBRUÁR 1-JÉTÕL
LÉP HATÁLYBA.
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KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS
POLGÁRÕREINKNEK
Az Országos Polgárõr Szövetség elnöke, dr. Túrós András a
polgárõr mozgalom kiemelkedõ támogatásáért Bag Nagyközség Önkormányzatának köszönetét és elismerését fejezte
ki. E kitüntetõ elismerés természetesen annak a 39 polgárõrnek szól elsõsorban, akik vállalják e társadalmi munkát
falunk lakosainak nyugalma érdekében. Köszönet érte és
gratulálunk nekik.

Válasz szemétszállítás ügyben
Az elmúlt hónapban „Zûrös ügyek a szemétszállítás
körül címmel egy cikk jelent meg a Bagi Hírlapban.

HALLGATTASSÉK MEG A
MÁSIK FÉL IS!

Érdekes módon aláírás nélkül jelent meg a cikk, így nem
lehetett tudni, hogy ki a szerzõje, illetve ki íratta.
Mivel a cikkben dr. Labundy Norbert megbízott jegyzõ úr
szólal meg, ezért most a mb. jegyzõ úrnak válaszolok ebben a
válaszcikkben. A kérdés továbbra is fennáll, hogy ki írta, illetve ki íratta a cikket, mert súlyos tévedések és csúsztatások
szerepelnek benne, amelyek csakis arra jók, hogy a falu lakosságát félrevezessék, és engem, mint a szolgáltatás végzõjét, lejárassanak.
Nézzük a tényeket!
1995-ben a szemétszállítás díja 1 366 041 Ft/év volt, ami
12% Áfát tartalmazott, és ezért az összegért kéthetente egyszer
kellett a hulladékot elszállítani. 2002-ig, tehát hét év alatt, ez
az összeg 3 144 960 Ft/évre változott, ami szintén 12% áfát
tartalmazott. A megjelent cikkben az szerepel, hogy „reálisan
csak az infláció mértékével növekedhetett volna a szemétszállítás vállalkozói díja“. Akkor nézzük meg, hogy mennyi volt az
infláció a kérdéses években.
Ha valaki megnézi a hivatalos statisztikai adatokat, az láthatja, hogy a kilencvenes években volt olyan év, amikor hivatalosan 28% volt az éves infláció. Ennek ismeretében kell megnézni, hogy irreális volt-e 1995 és 2002 között a szolgáltatás
árának növekedése.
2002-rõl 2003-ra történt az árban a legnagyobb változás,
3 144 900 Ft/évrõl 5 824 000 Ft/évre. Ennek két alapvetõ oka
volt. Egyrészt áttértünk a kéthetente történõ szállításról a heti
szállításra, valamint az Áfa megemelkedett 12%-ról 15%-ra.
Tehát az elvégzendõ munka mennyisége megduplázódott és
az Áfa is megemelkedett, ami nyilvánvalóan magával hozta a
szolgáltatás díjának emelkedését is.
Az így kialakult, most már dupla mennyiségû szolgáltatás
ára emelkedett 2003 és 2007 között évi 5-6%-os inflációs követés mellett 7 587 420 Ft/évre.
Az elõzõ Bagi Hírlapban megjelent cikk mindezeket az
alapvetõ okokat elhallgatja, és demagóg módon 500%-os
emelkedésrõl és több tíz millió Ft-os károkozásról beszél.
Ez egyértelmû rágalmazás és hitelrontás az én irányomban,
ezért a cikkben leírtak visszavonására szólítom fel a cikk ismeretlen íróját és dr. Labundy Norbert megbízott jegyzõ urat.

Ha már károkozásról beszélünk, akkor beszéljünk arról is,
hogy 2007-ben az Önkormányzat a nehéz anyagi helyzete miatt
több mint fél évig nem tudta fizetni a hulladékszállítás díját. Ez
alatt az idõ alatt ingyen végeztem a szolgáltatást a saját költségemre, a második félévben kezdte törleszteni az önkormányzat
a tartozását, azt is részletekben. A jó kapcsolatra való tekintettel, természetesen, semmiféle kamatot nem számoltam fel.
A pályáztatásról csak annyit, hogy 1995-ben, 1999-ben és
2003-ban is volt pályáztatás, ha valaki veszi a fáradságot, és
utánanéz, láthatja, hogy nem mindig én voltam a pályázat
nyertese. 1999-ben például egy budapesti cég kapta a megbízást, de a munkához hozzá sem kezdett. Emiatt a faluban nem
volt szemétszállítás, így én kaptam meg újra a megbízást.
A válaszcikkemben csak az engem érintõ hitelrontással foglalkozom. Ha összehasonlítjuk a szolgáltatás díját a szomszéd
településeken végzett hasonló szolgáltatások díjával, akkor
nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem, hogy az általam végzett
szolgáltatás reális árakon történik.
2008. január 20.

Sápi Zoltán
vállalkozó

KEDVES SÁPI ZOLTÁN!
A cikket Könczöl Rita, a lap szerkesztõje írta, neve véletlenül, ha tetszik sajtóhiba miatt nem került a cikk alá. Ám
ahogyan Ön is jól érzi dr. Labundy Norbert jegyzõ úr tájékoztatása alapján született az írás. Azaz a cikk írója csupán
a falu jegyzõjétõl megtudott információkat tolmácsolta,
nem volt célja senkinek a lejáratása. Ismételten megkerestük a jegyzõ urat, ám õ úgy nyilatkozott, hogy a hivatalban
fellelhetõ dokumentumok alapján vizsgálódott, és továbbra
is hangsúlyozta a probléma az, hogy 1995 óta a hivatalban
nincs nyoma annak, hogy pályázatot írtak volna ki a szemétszállítás elvégzésére. További információval nem szolgált arra hivatkozva, hogy jelenleg vizsgálat folyik az ügyben
a volt polgármester és a korábbi jegyzõ ellen, és a folyamatban lévõ nyomozásról nem áll módjában nyilatkozni. Ennek
lezárulása után remélhetõleg többet fogunk tudni.
-kr-
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Népszavazás 2008. március 9.
2008. március 9-én ügydöntõ országos népszavazásra kerül sor.
A szavazás módja némileg változott. Errõl tájékoztat a polgármesteri
hivatal alábbi hirdetménye.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C.
tv. módosításáról szóló 2007. évi
CLXXII tv. alapján azok a választópolgárok, akiknek a lakcíme csak Bag település megnevezést tartalmazz, illetõleg,
akik igazolással rendelkeznek, a 2008.

március 9-ére kitûzött országos népszavazáskor az 1. szavazókörben szavazhatnak, melynek címe:
1. szavazókör
Bag, Polgármesteri Hivatal
Szent Imre út 52.

Továbbá tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a névjegyzékbõl való
kihagyás, illetõleg törlés miatt 2008.
február 20-tól (szerda) február 27-ig
(szerda), délután 16.00 óráig lehet kifogással élni.
Bag, 2008. január 28.
Dr. Labundy Norbert
Helyi Választási Iroda vezetõ

KISTÉRSÉGI HÍREK
2008. január 23-án tartotta idei elsõ ülését
az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Tanácsa.
A tanács elfogadta a 2008. évi 1. féléves munkaprogramot.
A félév során a tanács egyebek közt tárgyalni fogja az Aszódi kistérség szociális szolgáltatásszervezési koncepcióját, valamint egészségfejlesztési és közkulturális koncepcióját, és
rendszeres beszámolót hallgat meg az ÚMFT tanácsadótól
az aktuális pályázati lehetõségekrõl.
Szintén elfogadásra került a Pedagógiai Szakszolgálat
szakmai munkájáról szóló összefoglaló, valamint a belsõ ellenõrzési vezetõ 2007. évi beszámolója.
A társult önkormányzatok 2008-tól kistérségi szinten kívánják ellátni a munkavédelmi feladatokat, mely magába
foglalja többek között a balesetmentes mûködéséhez szükséges szabályzatok elkészítését, rendszeres továbbképzések, oktatások megszervezését, munka- és tûzvédelmi szemlék tervezését, a veszélyes anyagok kezelését és használatát, a munkakörülmények, gépek, berendezések felülvizsgálatát, valamint
a sportudvarok, játszóterek megtervezését, felügyeletét.
A tervezetet a polgármesterek jóváhagyás céljából településük képviselõ testületei elé terjesztik. (Hévízgyörk
2009-tõl kíván csatlakozni a közös feladatellátáshoz.)
A társult önkormányzatok 2007. év végén kinyilvánították akaratukat az informatikai feladatok kistérségi szintû ellátására. A Tanács a kistérségi szintû informatikai feladatellátással kapcsolatban úgy döntött, hogy 2008-ban készüljön el az informatikai fejlesztési program megvalósítási
lehetõségeinek, feltételeinek felmérése, amely megalapozza
a minden önkormányzatra vonatkozó koordinált fejlesztési
terv kidolgozását.
A tanács elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. Eszerint a szociális és gyermekjóléti feladatok bõvülnek
a fogyatékosok nappali ellátásával, melyet az Iklad székhelyû Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete biztosítja ellátási szerzõdéssel az egész társulásra kiterjedõen.
Másik változás, hogy a 2004. évi CVII. törvény módosítása következtében bekerült a megállapodásba az inkasszó
alkalmazása a nem teljesítõ önkormányzattal szemben abban az esetben, ha a feladatellátásokat szolgáló pénzügyi
hozzájárulást nem, vagy késve teljesíti.

A társulás 2007. májusában elkészítette az Aszódi kistérség cselekvési tervét, melyet – az operatív programokhoz
tartozó ágazati és a regionális akciótervek ismeretében – novemberben az ÚMFT tanácsadó segítségével felülvizsgált. A
felülvizsgált projektlistán összesen 181 projekt található,
melyeket a pályázat beadásának tervezett idõpontja szerint
két részre bonthatunk: a 2007–2008-as idõszakra tervezett
projektek száma 87 db (48%), a 2009–2010-es idõszakra
tervezett projekttervek száma pedig 94 db (52%).
Az összes projektterv 10%-át a pályázat beadására már
elõkészítették, 43%-ának kidolgozása folyamatban van, az
összes javaslat 47%-ának elõkészítése a késõbb kezdõdik meg.
A tanács elfogadta a 2007. évi közmunka-programról
szóló beszámolót. A program 2007. novemberében zárult,
és eredményeként 52 közmunkás hét hónapig tartó foglalkoztatására nyílt lehetõség. A települések visszajelzései
alapján a közmunka program összességében pozitívan értékelhetõ. A Társulás megfogalmazott néhány észrevételt,
javaslatot a Közmunka Tanács számára, úgy, mint lehetõséget az étkezési utalvány biztosítására, a házi segítségnyújtás, szociális feladatok szerepeltetésére a vállalható
feladatok között, és a pénzügyi elszámolás lebonyolításának ésszerûsítésére. Fontos lenne a célcsoport meghatározásnál a közvetlenül nyugdíj elõtt állók megemlítése, mivel így munkaviszonyból mehetnének nyugdíjba, amely
elõnyösebb számukra. Javasoljuk továbbá, hogy a tartósan munkanélküliek mellett a Munkaügyi Központ látóterébõl kikerültek is bekapcsolódhassanak a programba.
A tanácskozás végén Kovács László elnök tájékoztatta a
tanácsot arról, hogy „A felszíni csapadékvíz elvezetése az
Aszódi kistérség településein“ címû projekt nem került be a
kiemelt projektek közé, mivel költségigénye meghaladja az
erre a célra rendelkezésre álló uniós forrásokat, és idõbeli
terjedelme is túlnyúlik az adott projektidõszakon. A társulás
tagjai ugyanakkor készek további lépéseket tenni a vízelvezetés problémájának pályázati úton történõ megoldására.
A polgármesterek meghallgatták dr. Balatoni Gyöngyi
bagi alpolgármester asszony felhívását, amely a Galga
menti falvakban a falusi turizmus fellendítését célozza, a
térség nyugdíjas egyesületeinek együttmûködésével.
Aszódi Kistérségi Iroda
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! RENDÕRSÉGI HÍREK

Nem létezõ nyereménnyel hitegették...
! 2008. január 14-én tett feljelentést egy gödöllõi hölgy, akit elõzõ napon egy férfi
hívott fel a mobiltelefonján azzal, hogy õ az egyik vezetõ mobilszolgáltató munkatársa, és egy véletlenszerû sorsoláson a sértett 1,5 millió Ft-ot nyert, de nyereményét
csak akkor postázzák, ha vásárol egy mobil feltöltõ kártyát, melynek számát be kell
diktálnia – így juthat a nyereményéhez. A gyanútlan hölgy vásárolt egy feltöltõ kártyát, majd amikor az ismeretlen férfi újra hívta, bediktálta a kártyához tartozó kódot.
A csaló által ígért nyeremény visszaigazoló sms azonban nem érkezett meg. A telefonáló természetesen nem írta a ki a számát, ennek ellenére a hívószám megtudható.
! Kísértetiesen hasonlít a másik eset, amely egy nagytarcsai férfivel történt, akit január 16-án délután hívott fel egy hölgy, aki szintén az egyik mobilszolgáltató cég
munkatársának adta ki magát, és egy nyereményjátékra hivatkozva nettó
2 200 000 Ft-ot ígért a sértettnek. Elkérte személyes adatait, majd kérte, hogy legalább 20 ezer forint értékû telefonkártyát vásároljon. A férfi ennek eleget is tett,
majd a következõ hívásnál a kódokat be is diktálta. A visszaigazolás késett, ezért felhívta a telefontársaságot, ahol tájékoztatták, hogy nincs hasonló nyereményjátékuk.
A két eset között sok a hasonlóság, többek között mindkét esetben ugyanazon
banknál helyezték el a nem létezõ nyereményt, bár az összegek eltérnek.
A rendõrség kéri, hogy akit idegen személyek hasonló trükkel próbálnak rávenni telefonfeltöltõ kártya vásárlására, azok ne engedjenek a könnyen megszerezhetõ pénz csábításának.

Az Aszódi Rendõrõrs hírei
Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása szerint az elmúlt hónapban két alkalommal
is betörtek az M3 autópálya bejáratánál
lévõ Suzuki telepre. Elsõ alkalommal
illetéktelenek a szabad téren álló autókról gumikat szereltek le, a második alkalommal, pedig az épület falát megbontva a telep központi épületébe hatoltak
be, ahonnan magnót, CD-s rádiót és
fényképezõgépet tulajdonítottak el.
! A Dutka-dûlõ hétvégi házai közül ebben a hónapban ismét kettõbe is betörtek. Az egyik házba az ajtórács kifeszítésével jutottak be, és mûszaki cikkeket
tulajdonítottak el, a másik hétvégi házba pedig az ablakot benyomva jutottak
be, és italokat, konyhai gépeket vittek
el 70 000 Ft értékben.
! A sportpálya büféjébe is betörtek az
elmúlt hónapba, innen bárszékeket,
kávéfõzõt, magnót vittek el.
! A Szent Imre út 53. szám alatt található zöldségesbe az ajtó lemezét
megbontva jutottak be a tolvajok, akik
dohányárut, édességet, kávét vittek el
150 000 Ft értékben.

! Sajnálatos baleset történt a fõúton január 23-án a reggeli órákban. Egy postás autó egy, az úton átszaladó fiút ütött
el, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
! Egy a Bánya utcába parkoló gépkocsit is feltörtek januárban, és elvitték a
rádiós magnófejet.
TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS – FEBRUÁR
Nap Délelõtt
Délután
11. Iklad
Kartal
12. Tura
Aszód
13. Zsámbok
Dány
14. Valkó
Vácszentlászló
15. Galgahévíz Hévízgyörk
16. Bag
Tura
17. Aszód
Aszód
18. Veresegyház Erdõkertes
19. Szada
Veresegyház
20. Gödöllõ
Gödöllõ
21. Erdõkertes Szada
22. Veresegyház Szada
23. Gödöllõ
Gödöllõ
24. Gödöllõ
Gödöllõ
25. Kerepes
Mogyoród
26. Csömör
Kistarcsa
27. Isaszeg
Pécel
28. Pécel
Isaszeg
29. Isaszeg
Pécel

A RENDÕRSÉG KÉRI A LAKOSSÁGOT, HOGY NE HAGYJANAK
ÉRTÉKEKET LÁTHATÓ HELYEN AZ AUTÓIKBAN, MÉG AKKOR SEM,
HA CSAK RÖVID IDÕRE SZÁLLNAK KI. HA PEDIG VAN RÁ LEHETÕSÉG
MINDIG OLYAN HELYEN PARKOLJANAK, AHOL JÓ A KÖZVILÁGÍTÁS.
Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának 0–24 óráig hívható telefonszáma: 06-20/516-5940

Változások a szabálysértések területén
Az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter 2/2008. (I.12.) IRM rendelete
alapján 2008. január 20-tól a rendõr
a vezetõi engedélyt a helyszínen elveszi, ha a jármûvezetõ azzal gyanúsítható, hogy jármûvét ittas vagy bódult állapotban vezette. Be kell vonni a vezetõi engedélyt továbbá, ha a
jármû vezetõje közúti veszélyeztetést, közúti baleset során maradandó
fogyatékosságot, halált, kettõnél több
ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott. E rendelet értelmében, amennyiben a szonda elszínezõdik, megállapítható az
ittas jármûvezetés gyanúja, ezért a
rendõr köteles a helyszínen a vezetõi
engedélyt bevonni.
! 2008. január 1-jétõl változott a
helyszínbírság mértéke is. A kiszabható helyszínbírság minimális
összege 3 000 Ft, maximális összege
20 000 Ft. Helyszínbírság akkor
szabható ki, ha az intézkedés alá vont
állampolgár a szabálysértés elkövetését elismeri, illetve ha a helyszínbírság összegét elfogadja. Ellenkezõ
esetben a rendõrnek szabálysértési
feljelentést kell tennie.
!"Szintén januártól változott bizonyos szabálysértések esetében a büntetõ pontok kiszabásának mértéke. Ez
ittas vezetés esetén, a korábbi 3 pontról 5 pontra változott. Ugyanilyen
mértékben emelkedett a gyorshajtás
esetén kiszabott pontok száma. Januártól került bevezetésre például az,
hogy az irányjelzés szabályainak megsértése, illetve a bekanyarodás szabályainak megszegése esetén is 3 illetve
2 pont jár.
A rendõrség azt ajánlja a jármûvezetõknek, hogy a büntetõ pontok
változását tekintsék át, hiszen a felsoroltakon kívül több szabálysértés
büntetõ pontja is emelkedett.
Dr. Mihály István r. ezredes
rendõrségi fõtanácsos
kapitányságvezetõ, Gödöllõ
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„Itt a farsang, áll a bál, keringõzik a kanál...“
(Folytatás az elsõ oldalról.) Iskolánk farsangi báljának második részében jelmezesek vonultak a színpadra, hogy megmérettessék ötletes maskaráikat Dócza Imréné, Sima István és Koch
Petra által alkotott háromtagú zsûri elõtt. Idén talán kevesebb
volt az egyéni jelmezes, a csoportos jelmezesek felvonulása viszont igazi élményszámba ment, hiszen nem csupán megmutatták magukat, de valamennyien – sok egyéni jelmezeshez hasonlóan – kis mûsorszámmal fûszerezték bemutatkozásukat.

Macskák és egerek versengése

Legtöbben a macska-egér barátság témakörébõl merítették az
ötletet. Az egyik második osztály Macska duett címmel a jól ismert sláger zenéjére valóságos macska-egér kergetõzést adott
elõ, míg a méltán híres Macskafogó címû rajzfilm egyes jelenetei is megelevenedtek. Színpadra léptek a vadmacskák is, felvonult egy törpe család, és az olimposzi istenek se burkolóztak
immár felhõkbe, hanem testi valójukba jöttek le a földi halan-

dók közé. Ízelítõt kaphattunk különbözõ népek táncából, az
elõadást tréfával fûszerezte, hogy a lányok fiúknak, fiúk lá-krnyoknak öltöztek.

A JELMEZVERSENY VÉGEREDMÉNYE
Egyéni kategória
I. helyezett a Teknõsbéka (Tóth Markó)
II. helyezett Pinokkió és Nyilas Misi (Fodor Flóra)
III. helyezettek a Tanuló boszorkány (Repei Julcsi)
és az Egészséges reggeli (Rózsa Szimonetta)
Csoportos jelmezek kategóriájában
I. helyezettek Macska duett és a Népek tánca
II. helyezett Törpe család
III. helyezettek a Réce-ruca és a Macskafogó
A verseny díjazottjai valamennyien ajándékot kaptak.

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA

Csalóka tréfák, tréfa nélküli nevelõhiány

A mennyasszony (Szabó Benjaminné Marika néni)
és võlegénye (Geizerné Péli Melinda)

A báli szezonban, ami idén rövid –
hiszen húsvét korán van –, sokan
várják az Óvoda a Gyermekekért
Alapítvány, óvodánk alapítványának jótékonysági bálját.
Erre idén január 26-án került sor,
immáron tizenkettedik alkalommal a mûvelõdési házban. Tábik Andrásné, az alapítvány elnöke, megnyitójában
elmondta, hogy a bagi óvoda mûködése
ma már szinte elképzelhetetlen az alapítvány segítsége nélkül.
Beszámolt arról, hogy a tavalyi év
báljának bevételébõl, valamint egyéb
felajánlásokból befolyt több mint 1 millió forintból új fa pihenõ asztalok, padok kerültek az óvoda udvarára, két
csoport új evõeszköz készletet kapott,
kicserélték a mosdókban a folyékony

A vendégsereg jól szórakozott Csalóka tréfáin, de az elõadás módján méginkább. Aztán
kezdetét vehette a vacsora, a tánc, és a mulatság...

szappan adagolókat, és új sötétítõ függönyöket is vásároltak.
Az elnök asszony köszöntet mondott
minden támogatónak, valamint azoknak, akik tombolanyereményt ajánlottak
fel. Nem voltak kevesen, mert a színpad
bal oldalára állított falépcsõ csak úgy

roskadozott a nyereménytárgyaktól. Az
óvónõk tréfás elõadása ezen a bálon is
megalapozta a jókedvet. Csalóka tréfáin,
de talán az elõadás módján még inkább,
jót derült a közönség. A vacsorát hajnalig tartó tánc követte.
-kr-

ELKÉL A TÁMOGATÁS az óvodának, hiszen az önkormányzat költségtakarékosság miatt csökkenteni kényszerült a nevelõtestület létszámát. Balázs Klára, aki
majd harminc évig vezette az óvodát, bejelentette, hogy nyugdíjba vonul. Októberig azonban még állományban van, de már megérdemelt pihenését tölti. A vezetõi feladatok ellátását megbízott vezetõként Kovács Istvánné látja el. Boda Istvánné, Klári néni dajka pedig a tavalyi év végével nyugdíjba ment. Egyikõjük helyére
sem vehettek fel új munkaerõt, a szorult helyzetet többletmunkával oldják meg
októberig, amíg pályázatot írnak ki az óvoda vezetõi posztjára.
Kedves Szülõk! MEGVÁLTOZOTT az óvodai étkezési díjak befizetésének idõpontja.
Ezentúl az óvodában, a hátsó irodában minden héten szerdán 7.30–8.30-ig és
12.45–13.15-ig, valamint pénteken 15.30–16.00-ig lehet befizetni az étkezési díjakat.

2008. FEBRUÁR
Baczoniné
Felszeghy
Katalin
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Nyugdíjas pótszilveszter

Bálint Piroska

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA

Basa Panka

A Bagi Nyugdíjas Egyesület
2008. január 5-én tartotta
hagyományos pótszilveszteri
mulatságát a mûvelõdési házban. Évzáró és évadnyitó rendezvény is volt ez egyben, hiszen az elmúlt év búcsúztatására

A nyugdíjasok vegyes kara énekel citera kísérettel

gyûltek össze igen szép számmal
nyugdíjasaink, de szó esett az új
évrõl is: mindenki megkapta az év
programtervezetét.
A vacsora és a mulatság elõtt
az egyesület tagjai mûsorral köszöntötték a jelenlévõket: Giczi
Rudolf versben, Baczoniné Felszeghy Katalin prózában, Basa
Panka pedig népdalokkal köszöntötte az új évet és a jelenlévõket.
Bálint Piroska a tavalyi pótszilveszter eseményei által ihletett
versét olvasta fel, végezetül pedig
az egyesület vegyes kara lépett
színpadra, citerakísérettel énekelve gyönyörû népdalokat.
Balázs János, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy hamarosan rendelkezni fog a szervezet adószámmal is, így a családtagok gondolhatnak rájuk és adójuk
egy százalékával segíthetik, hogy a
nagymamák, nagypapák aktívan
tölthessék nyugdíjas éveiket.
-kr-

Agytorna, körtánc és lekváros fánk...
Balázs János villámkérdéseket tett
fel, immáron minden jelenlévõnek.
A jó válasz egy csokit ért, amibõl
Giczi Rudolf gyûjtötte össze a legtöbbet, így a végén õ vehette át a dr.
Balatoni Gyöngyi által felajánlott
palack bort is. És hogy mi volt a tét?
Az elsõ tíz játékos képviseli Bagot
egy több települést érintõ összecsapásban márciusban. Hogy kik õk?
LÁSSUK A VÉGEREDMÉNYT!
1. Giczi Rudolf
2. Torda János
Elõbb a „munka“, aztán a szórakozás...
3. holtversenyben Aszódi Ferencné
és Galambos Mihályné
5. Dr. Balatoni Gyöngyi
6. Bagi Sándor
7. Boda János
8. Halász Tibor
9. Viszket Erzsébet
10. Boda János
Az eredményhirdetés alatt szorgos
kezek szalagos farsangi fánkokat
raktak az asztalokra, majd kezdetét
vette a farsangi mulatság.
-kr-

FOTÓ: BENKÓ TIBOR

Négy évvel ezelõtt Balázs János éppen arról morfondírozott a Bagi Hírlap hasábjain, hogy
vajon érdemes-e szellemi vetélkedõt szervezni a nyugdíjasoknak.
Mára már tudja, hogy igen, hiszen
idén is akadt bõven jelentkezõ, aki
szívesen próbára tette tudását a
magyar nyelv- és irodalomi, a földrajzi, a mûvészeti, a zenei és a történelemi kérdésekbõl összeállított
vetélkedõn.
Amikor beléptem a mûvelõdési
házba, úgy éreztem írásbeli érettségi vizsga közepébe csöppentem.
Külön álló asztaloknál ültek a versenyzõk, akiknek egy szál toll volt a
fegyverük, no meg az eszük, és mindenki elõtt tányérka állt szõlõcukorral. Csendben dolgoztak, komolyan vették a megmérettetést. Miközben a feladatlapok (ezeket Balázs János, Pazsitka Zoltánné, a
község könyvtárosa és egy hévízgyörki magyar-történelem szakos
tanárnõ állította össze szigorúan titokban) javítása folyt az irodában,
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FOTÓ: KÖNCZÖL RITA

Beszélgetés három bagi kövezõvel: Lõrincz Józseffel, Palya Mihállyal és Kocsis Mihállyal

Kockakõ, fejkõ, püspökkõ,
szegélykõ meg a többiek...
Egykor oly keresett, ám a viacolor megjelenésével
másodvirágzását élõ szakma jeles bagi mestereivel,
a 81 éves Palya Mihállyal és két munkatársával,
a 73 éves Lõrincz Józseffel és a szintén ilyen korú
Kocsis Mihállyal beszélgettem életükrõl és
a bagi kövezõk méltán nagy hírének titkáról.

KOCSIS MIHÁLY ARCHÍVUMÁBÓL

ám az akkoriban! 1950-ben a a BKV-hoz hívtak kövezni. Föl kellett szedni az útburkolat egy részét, mert a réz kábelek helyett
alumínium kábeleket fektettek le, és mi állítottuk helyre a burkolatot. Még jutalmat is kaptam a munkámért, mert sztahanovista voltam, én raktam le a legszebben a legtöbb követ. 1958-ig
dolgoztam itt. A gödöllõi járás szinte minden falujában megfordultam, köveztem járdákat, csináltam, árokburkolatot, nagykõAz 1950-es évektõl azon bagi emvel utakat. Veresegyházán az emlékmû köberek jó része, akik nem rendelrül 2–300 m2 területen én raktam le a követ, és természetesen Bag kövezésében is
keztek földdel: a vasútnál, agyárakban, a
részt vettem. Végül a Ganz Búcsú utcai
kövezõk között, vagy a budapesti kõmûgyárából mentem nyugdíjba, mint fûtõ.
vesek mellett vállalt munkát. A legelsõ
– Hol laktak a vidéki munkák idején?
kövezõk közé tartozott Palya Mihály, aki
Palya Mihály: Albérletben. Tudja, sok köve1941-ben lett ipari tanuló Meisterichzõ elitta a keresetét, alig vitt haza valamit.
nél, aki osztrák származású kövezõ mesÉn nem, vigyáztam a pénzre. 2–3 hetente
ter volt. Az Óbudai Hajógyárban kezdett
jöttem haza és akkor meg tudtam vásárolni
dolgozni, majd 1945-ben szabadult.
az öcsémnek mindent, amire szüksége volt.
– Vándorélet a kövezõk élete, merrefelé
– Mikor kerített sort a családalapításra?
dolgozott?
Palya Mihály: 1950-ben megnõsültem,
Palya Mihály: Nagyon sok helyen, mindig
Farkas Teréz lett a feleségem. Terikém
az ország azon részén, ahol kellett. EmlékÚtépítés, Tura 1988
sokszor velem dolgozott. Nem sokan tudszem, 1946-ban, amikor a pengõ helyett
ták a szegélyt úgy zsaluzni, betonozni, sibevezették a forintot, az elsõ fizetésemet
forintban a Szabadság híd kövezéséért kaptam. Raktam követ a mítani, mint õ. Ha velem volt nyugodtabb voltam, mert tudbudapesti nagykörúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is. Szombat- tam, minden rendben megy. 1952-ben fiunk született, de õ
helyen 3000 m2 kockakövet raktunk le. Itt osztrák kövezõkkel nem lett kövezõ. Jó feje volt, tanult ember lett.
dolgoztunk együtt, de mi szebben dolgoztunk, többet is keres- – Hát ön Józsi bácsi, hogyan lett kövezõ?
tünk náluk. Gyakran ellenõriztek minket, de szerencsére mindig Lõrincz József: A Fõvárosi Útépítõ Vállalat ipari tanulója volmeg voltak elégedve velünk. Sokszor 12–14 órát is köveztünk tam. Két télen át jártunk iskolába, nyáron gyakorlaton voltunk.
egyfolytában, de ezt feledtette a büszkeség, hogy jobban dolgo- Kitûnõ tanuló voltam, és jól dolgoztam, ezért Háromhutára
zunk nyugati szomszédainknál. A segédmunkások 400–500 Ft-ot kaptam jutalom üdülést. Nagy dolog volt ám az akkor! Végig
kerestek hetente, mi mesterek 600–700 Ft-ot. Nagy pénz volt ugyanannál a vállalatnál dolgoztam, csak többször megváltozott
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a neve. Legutóbb Közteher Fenntartó és Építõ
„Már az én apámnak az apja is kopogtatott kõvel“
Vállalatnak hívták, onnan is jöttem nyugdíjba.
20 évig köveztem, aztán 1973-tól mûvezetõ lettem. Rengeteg jutalmat kaptam a munkámért,
Az 1848-as jobbágyfelszabadítás nagy jelentõsége vitathatatlan, de egyik
meg oklevelet, jelvényt, a kiváló munkáért érnagy hiányossága, hogy nem volt földosztás, így nagy tömegek maradtak
demérmet pedig Bondor József építõipari miföld
nélkül.
Közülük sok bagi már a XIX. század végén kõtörõként, majd kövezõnisztertõl vehettem át.
ként keresték meg a napi betevõt.
– Hol, merre dolgozott Józsi bácsi?
Még a XIX. században épített utak nagy része is alap nélküli kavicsolt pályáLõrincz József: Fel sem tudnám sorolni, hány heval, hengereléssel készült. 1919-ben az összes magyarországi úthálózat csupán
lyen. Csak ízelítõül említem, hogy 1973-ban a
4 százaléka volt pormentes, kõ vagy kemény aszfalt burkolatú, 54 százaléka viDamjanich utcában 2 brigáddal 2 nap alatt 700 m2
zes makadám és kavicsút, 42 százaléka pedig kiépítetlen volt. Az 1920-as évek
betont bedolgoztunk, elkészítettük az esést, bemásodik felében a megnövekedett gépjármû forgalom miatt megkezdõdött a
állítást, szintezést, és a kétszer 4 cm-es hengerelt
nagy forgalmú utak átépítése, pormentes aszfalt, illetve kiskockakõ burkolattal
való ellátása. 1950-tõl kezdõdött meg a nagy forgalmú makadámpályák korszeaszfalt burkolatot. A volt Sztálin szobor elõtt is
rûsítése bitumenes hengereléssel, és 1975-re az úthálózat 97 százaléka már
részt vettem a kövezésben, a kezem nyomát vipormentes burkolatú lett. 1970-tõl Budapesten sok utat építettek újjá, felszedseli a burkolat egészen a Hõsök teréig. A báték a kockaköveket, ezért a régi, de még használható kockakövekhez aránylag
tyámmal a budapesti Németvölgyi úttól egészen
könnyen hozzá lehetett jutni. Ennek, valamint a bagi kövezõk szakértelmének
az Istenhegyi útig mi köveztünk. De készítetköszönhetõ, hogy falunk sok utcája más községekhez képest korábban követünk támfalakat is. A svábhegyi Béla király útnál
zett lett. A 70-es években terjedt el a faluban az udvarok, autóbejárók kikövezéés a fogaskerekûnél lévõ támfalak még ma is állse is, amellyel Bag divatot teremtett a környéken, Vácegresen, Hévízgyörkön,
nak. A Lehel utat is mi köveztük. Legutóbb a
Turán, Veresegyházon és másutt is keresettek voltak a bagi kövezõk.
Szent István Bazilika elõtt raktunk le köveket.
Csak a mi munkánkkal voltak megelégedve.
Akik elõttünk rakták, azokkal mind felszedették, és velünk ra- 14–18 kg-osak, a kötõkövek 20–22 kg-osak, a püspöksüveg sakatták újra. Szép is lett! Sokszor télen is dolgoztunk, hidegben, rokkõ 45 kg, a szegélykõ pedig 2-5 mázsát nyomott. Sok helyen
de bírtuk. Muszáj volt. Mi már naponta hazajártunk, busszal dolgoztam én is, de aztán átmentem a vasúthoz, ahol gépkocsihoztak-vittek bennünket.
vezetõ voltam, onnan mentem nyugdíjba. Sajnos ma már kevés
– És ön, Kocsis Mihály?
helyen maradt meg a kockakõ útburkolat, de Bagon és a közeli
Kocsis Mihály: Sokat dolgoztam Lõrincz Józsi barátommal. A falvakban még látható a munkák eredménye.
Veresegyházán végzett munkámért Leningrádba küldtek repülõ- Bizony nem volt könnyû munka a kövezés, ezért is örülök, hogy jó
vel jutalomból. Nehéz munka volt, de bírtuk. 400 mázsa követ egészségben találkozhattam önökkel. Kívánok mindannyiuknak jó
emeltünk naponta, kellett is hozzá a megfelelõ táplálék! Tudja egészséget és hosszú életet, hozzá sok örömöt és szép emlékeket!
Baczoniné Felszeghy Katalin
mennyi súlya volt 1-1 kõnek? A kockakövek mérettõl függõen

KÖVEZÕK BAGON

MINDENNAPI KENYERÜNK: 2008. A BIBLIA ÉVE
JÓZSA FERENC:
em vagyunk egyformák. Ahá-

N

Fontos nekem a csendesség, az Ige és az
Úrral való áldott közösség. A Biblia
örök életforrás, Isten kegyelmébõl
fakadó forrás, amit én együtt vallok a zsoltárossal: „… minden
forrásom Belõled fakad!“ (Zsolt. 87, 7) Amikor elcsendesedek,
Istenhez jövök, a forráshoz jövök, ahol felüdülök, megerõsödöm, életre kapok. Állítom, hogy csendesség és Ige nélkül nincs
lelki élet. Nagyon zajos világban élünk. Zaj van kint az utcán,
és zaj van a falakon belül is. Családban élünk, melyben hat gyermek vesz körül, vendégek, idegenek, aztán a gyülekezet, annak
minden gondja-baja, öröme, fájdalma nehezedik reánk. Ugye,
ezt egyszerûen így mondjuk: zajlik körülöttünk az élet. A gyülekezeti, családi alkalmak mellett szükségét érzem annak, hogy
egy idõre félrevonuljak a világ zajától – ahogy Jézus is sokszor
tette – elcsendesedjek és egyedül legyek az én Urammal. Lelkem
vágyik hozzá, kívánja Õt, amint Ágoston is mondta: magadra
nézve teremtettél – újjá teremtettél, Uram – és nyugtalan az én
lelkem, míg meg nem nyugszik Benned. Ebben a megnyugvásban, örömmel adom át magam és a kezdeményezést is annak az
Istennek, aki helyet kér életemben és beleszól Igéjén keresztül
életem minden megnyilvánulásaiba. Átérzem szeretetét, jóságát,
hallom szíve dobogását, szelíd hangját: „Csendesedjetek el és
lássátok meg, hogy jó az Úr!“ (Zsolt.46, 11).
Folytatjuk

NEKEM A BIBLIA...

nyan vagyunk, annyi félék!
Nem egyformán éljük meg
hitéletünket, nem egyformán csendesedünk el és olvassuk a
Szentírást. Van, aki többször is olvassa az Igét, van aki kevesebbszer. Márta sürög-forog a konyhában és szolgál, Mária
leül Jézus lábaihoz, Rá figyel és hallgatja Õt. Számára ez mindennél fontosabb volt és még a Vendégnek is örömet szerzett.
A Bibliáról sem egyformán gondolkozunk, nem egyformán drága mindenki számára. Nem mindenki ugyanazt érti,
hallja ki belõle. Bár, az tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz, ugyanaz a tartalma, az üzenete és az ígérete egyaránt.
Belõle ismerjük meg Istent, önmagunkat, a bûnt, Jézust, a
megváltást, a feltámadást, és az örök élet ígéretét.
Ezért szólít fel és bíztat atyai szeretettel: „Keressétek és
kutassátok az írásokat, mert… ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Rólam, és ebben van a ti örök életetek.“ (Jn.
5:39) A Biblia az élet könyve, lelki életünk tápláléka, megtartatás, élet, üdvösség. Amikor a Sátán megkísértette Jézust és
arra akarta rávenni, hogy a követ változtassa kenyérré és
egyen, Õ ezt válaszolta: „Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem Isten minden Igéjével, amely az Õ szájából származik.“ (Mt. 4, 4) A hangsúly pedig ezen van: élni Isten Igéjével, mivel a kenyér nem old meg mindent.
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Egy százalék civileknek
A BAGI MUHARAY NÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLET
KÖSZÖNI AZOKNAK az adófizetõknek,
akik rendelkeztek adójuk 1%-áról,
és azt Egyesületünknek ajánlották fel.
Az ebbõl befolyt 373 901 Ft-ot az Egyesület
ruhatárának bõvítésére és felújítására fordítottuk.
Köszönettel: Az Egyesület elnöksége

!

Az õstermelõknek
is kell adószám
A 2008. január 1-jével hatályba lépõ új Áfa-törvény kimondja, hogy adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkezõ adóalany folytathat. Ezért azoknak az õstermelõknek is regisztráltatniuk kell magukat az APEH-nál, akik eddig még nem rendelkeztek adószámmal. Fontos változás, hogy
minden – ellenérték fejében teljesített – mezõgazdasági értékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást a törvény által elõírt bizonylattal kell kísérni, tehát az 500.000 Ft-os értékesítésig számított
bevétel utáni bizonylat kiállítási mentessége megszûnik. A magánszemélyek részére történõ értékesítések során is nyugtát, illetve számlát kell kiállítani minden esetben (például a piacon és
a háztól való értékesítésnél is).
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 2008. január 1-jétõl hatályos
szabályai szerint a mezõgazdasági tevékenységet végzõ magánszemély (õstermelõ) számára akkor is szükséges az adószám, ha kizárólag kompenzációs felárra jogosító értékesítést végez. Adószám
nélkül ugyanis kompenzációs felárra nem tarthat igényt, ezért a
termelõnek legkésõbb az elsõ felvásárlás idõpontjáig be kell jelentkeznie az állami adóhatósághoz, és adószámot kell kérnie.
Amennyiben a termelõ a különleges jogállása (azaz a kompenzációs felárra jogosító értékesítése) mellett nem Áfa-alany
vevõk részére (például magánszemélyek részére piacon) is értékesít, akkor ezen ügyleteire – a feltételek (különösen az
5 millió forint felsõ értékhatár) megléte esetében – alanyi adómentességet választhat. Az alanyi adómentesség választását az
adóhatósághoz be kell jelenteni. A tevékenységüket évközben
megkezdõk az adószám igénylésére és az alanyi adómentesség
választására irányuló bejelentési kötelezettségüknek a tevékenységük megkezdésének idõpontjától számított 15 napon
belül tehetnek eleget. A bejelentési határidõ elmulasztása esetén alanyi adómentesség nem alkalmazható.
Az alanyi adómentesség választása hiányában, a nem felvásárló felé történõ értékesítés után, az általános szabályok szerint 20%-os mértékû általános forgalmi adót kell fizetni.
A tevékenység és az alanyi adómentesség választásának
2007. évi bejelentése esetén a 07T101. és a 08TAFA-E jelû
nyomtatványok kitöltése szükséges.
A bejelentés 2008-ban az erre a célra rendszeresített
08T101 jelû nyomtatványon tehetõ meg.
Az Áfa-törvény mezõgazdasági tevékenységet végzõkre
vonatkozó szabályairól részletes tájékoztató az APEH internetes honlapján (www.apeh.hu) jelenik meg.
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Idén se feledkezzünk meg arról, hogy személyi jövedelemadónk 1 százalékát valamely bíróság által bejegyzett egyház,
vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt
elõirányzat javára, 1 százalékát pedig alapítvány, társadalmi
szervezet vagy külön nevesített intézmény javára adományozhatunk. Idén változott a rendszer, ugyanis február 20-ig
kell leadni a munkáltató részére az 1+1 százalékos nyilatkozatokat, az önadózoknál nincs változás, rájuk továbbra is
május 20-i határidõ érvényes. Sajnos sokan nem élnek ezzel a
lehetõséggel, pedig a társadalmi szervezetek, így a bagi civilek
is jelentõs bevételhez jutnak a felajánlásokból. Álljon itt a bagi
szervezetek neve és adószáma, ne feledkezzünk el róluk!

# Óvoda a Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18673144-1-13
# Bagi Polgárõrség adószáma:
18697562-1-13
# Muharay Elemér Népmûvészeti
Egyesület adószáma:
19184472-1-13
# Helytörténeti Baráti Társulat adószáma:
19181943-1-13
# Bonifác Alapítvány adószáma:
18674482-1-13
# Szent András Alapítvány adószáma:
18666894-1-13
# „Százvirágú Kendõ” Alapítvány adószáma: 18693568-1-13
# Bag és Testvérvárosai
Baráti Egyesülete adószáma:
18698934-1-13
# Galgamenti Mûvészek Egyesülete adószáma: 18704149-1-13
# Bagi Torna Klub ‘96 adószáma:
18673546-1-13
#$Együttérzés Közhasznú Alapítvány adószáma: 18686816-1-13
# Postagalamb Egyesület adószáma:
1970040902-42

! ORVOSI ÜGYELETEK
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
" február 9–10.: DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás útja 197., telefon.: 06-20/956-6529
" február 16–17.: DR. DOBOS LÁSZLÓ
Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
" február 23–24.: DR. HUDÁK PÉTER
Gödöllõ, Százszorszép u. 58., telefon: 06-70/213-1961
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Farsangi bálokba ALKALMI FELSÕRÉSZEK,
KOKTÉLRUHÁK, blézerek, blúzok,
MINTÁS HARISNYÁK, férfi hosszú ujjú
ingek (egyszínû, mintás), zakók, öltönyök,
férfi-nõi szövetkabátok KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN
és NAGY VÁLASZTÉKBAN kaphatók!

FARSANGI AKCIÓ!
%$Férfi pulóverek: 2700 Ft
%$Nõi pulóverek: 3000 Ft
%$Férfi téli kabátok: 8000 Ft helyett 6000 Ft
%$Kisfiú és férfi bársonynadrágok: 4800 Ft HELYETT CSAK 3600 Ft
SODEXHO UTALVÁNYOK LEVÁSÁROLHATÓK!
NYITVA TARTÁS:
Hétfõ: zárva, Kedd–Péntek: 8–12-ig, 14–18-ig, Szombat: 8–13-ig.
CÍMÜNK:
2194 Tura, Zsámboki út 68.,
Tel.: 06-30-448-6114

12 BAGI HÍRLAP

FÕZZÜNK
JÁTSZÓTERET!!!
Kisgyermekes anyukák tudják,
mennyire hiányzik Bagon egy játszótér, ahol nem csupán a legkisebbek
játszhatnának, de szüleik is összeülhetnének beszélgetni, tapasztalatokat cserélni.
Úgy gondoltuk ezért, hogy felhívást intézünk a bagi lakossághoz,
anyukákhoz, nagymamákhoz, hogy
gyûjtsék a Knorr Delikát 8 ételízesítõ
vonalkódját, mert 7 db játszóteret
sorsolnak ki az év folyamán, 1 játszótér pedig arra a településre kerül,
ahonnan a legtöbb vonalkód érkezett
(természetesen lakosságszámmal
arányosan).
Kérünk ezért mindenkit, aki
használja ezt az ételízesítõt, hogy
gyûjtse a csomagolás vonalkódját,
és dobja be ezeket az óvodában kihelyezett gyûjtõládákba, hogy
Bagnak lehessen egy új, modern
játszótere.
-szerk-

FOGADÓÓRÁK
TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*

BERECZKI JÁNOSNÉ

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140
E-mail:
bereczki.janosne@fidesz.hu
Fax: 06-28-435-220
Iroda: Tura, Tabán u. 42.
Nyitva tartás:
pénteken 15-18 óráig
*
Képviselõi fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelõtt.
Bejelentkezés: elõzetes
idõpontegyeztetés alapján történik.

IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: RO-LA Nyomda, Valkó
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
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Kedves bagi barátaim!
Jómagam immáron 20 éve
élek a Galga mentén. Rólunk,
magyarokról azt mondják, hogy vendégszeretõ nemzet vagyunk. Én úgy
gondolom, hogy ez különösen érvényes szûkebb hazám, Bag lakosaira.
Sokszor tapasztaltam, ha váratlanul
betértem valamelyik bagi ismerõsöm
portájára, hogy rövid idõn belül a jó
szó mellé jófajta hazai étel, ital került az asztalra.
Munkámból kifolyólag is szeretném támogatni a lehetõséget, hogy
ne csak közeli, hanem távoli vendégeket is – némi anyagi ellenszolgáltatás mellett – tudjunk fogadni a falusi
turizmus keretében.
Ehhez az szükséges, hogy tisztában legyünk azzal, hogy falunkban
hány olyan család vagy akár egyedülálló lakos van, aki a házában szívesen kialakítana vendéglátó szobát
és szükség szerint étkezést vagy
alapanyagokat biztosítana az ide látogatóknak.

Elképzeléseim szerint ellenõrzés
mellett, biztonságosan szeretnénk ezt
mûködtetni, hogy senkit ne csaphassanak be.
Elsõsorban a nyugdíjasainkra gondolok, mivel õk vannak otthon napközben, és nekik ez egyfajta anyagi
segítséget jelentene, nem beszélve arról, hogy a háztájiban termelt zöldség-gyümölcsnek is lenne piaca.
A falusi turizmusban résztvevõknek kihelyezett tanfolyamot tartanánk, melyrõl OKJ-s bizonyítványt
kapnának.
A szolgáltatás beindításához elõzetesen szeretnénk felmérni, hogy
hány háznál van erre fogadókészség,
lehetõség.
A mellékelt ûrlapot kitöltve Balázs
Jánosnak, a Bagi Nyugdíjas Egyesület
elnökének szíveskedjenek leadni.
Köszönettel és tisztelettel:
Tóth Gábor
polgármester

A felhívás természetesen nemcsak a nyugdíjasokra vonatkozi, hanem
mindazon bagi lakosra, akik kedvet éreznek a „vállalkozáshoz“!
A KITÖLTÖTT ÛRLAPOT A POLGÁRMESTERI HIVATAL
IRODÁJÁBAN IS LEADHATJÁK!

A FALUSI TURIZMUSÉRT

Név:

Lakcím:

Telefonszám, e-mail:

Vendégszobák száma:

Fekhelyek száma szobánként:

Étkezést és szállást, vagy mindkettõt tud biztosítani
A megfelelõ aláhúzandó

