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A TARTALOMBÓL

HÁROM DÛLÕ SORSA
Azok, akiknek a Temetõ- Keresztfa- és
Dutka-dûlõben földjük van az elmúlt
idõszakban levelet kaptak az önkor-
mányzattól, melyben a terület ren-
dezését kérték tõlük. Vajon miért?

3. oldal

KÉPPEL MENTETT ÉLETEK
Lovag Kapu Júlia, Bag ismert festõ-
mûvésze 2007 decemberében több
évtizedes munkája elismeréseként
megkapta a festõmûvészek legmaga-
sabb díját, a Munkácsy Nívó Díjat.

6. oldal

SZEMÉLYES NÉPZENE
Palya Bea megszakítva országjáró
koncertkörútját, hazajött Bagra,
hogy megtisztelje mûsorával 
a Muharay Elemér Népi Együttest,
melynek valaha õ is tagja volt. 

8. oldal

 

2008. április 16-án 10 órakor érkeztek meg iskolásaink a mûvelõdési
ház elé, hogy visszafussanak az iskolához, csatlakozva ezzel a drog-

mentes maratonhoz. Az iskolaudvaron a diákok kötetlen elõadást hallgathat-
tak meg a drogfogyasztásról, annak árnyoldalairól, veszélyeirõl. 

Az elõadás kiemelte, hogy az, aki droggal kínálja a másikat, sohasem be-
szél a drogfogyasztás negatívumairól, borzalmairól. A gyerekek letették a
„drogmentes kapitány“ esküjét, miáltal õk is a drogmentesség kapitányává,
hirdetõjévé váltak. Ezt oklevéllel igazolta a rendezõség. Végezetül felvilá-
gosító füzeteket is kapott mindenki a drogról, drogfogyasztásról, annak
káros hatásairól.

Együtt egy drogmentes
MAGYARORSZÁGÉRT
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Az elsõ pünkösd óta van Jézus a leg-
közelebb az emberhez. Karácsonykor
velünk az Isten, húsvétkor értünk az
Isten, pünkösdkor bennünk az Isten! 

Miután Jézus a mennybe ment, a tanítvá-
nyok minden nap együtt voltak és imád-
koztak. Mi lehetett imádságuk tárgya?
Remélhették, hogy megszületik 
a Messiás? Nem, hiszen a messiás már
eljött, sõt küldetését betöltvén vissza is
tért a mennybe. Remélhették, hogy 
Isten azonnal lesújt a gonoszokra?
Nem, hiszen maga a Messiás is elszen-
vedte az igazságtalanságot. Remélhet-
ték, hogy a Messiás napokon belül 
visszatér? Nem, hiszen Õ maga bízta 
rájuk a jó hír továbbadásának szolgálatát,
amit még ezután kell elvégezniük. Vala-
minek márpedig történnie kell, hogy Isten
országa megvalósuljon. Valami csodának,
valami átütõ erejû dolognak! De hol? A vi-
lágban, a külsõ körülményekben? Nem!
A csodának ott belül, a tanítványok szí-
vében kell bekövetkeznie! És lám, ami-
kor pünkösd ünnepén a Szent Lélek át-
ütõ erejû kitöltetése megtörtént, valóban
a tanítványok változtak meg. A bezárkózó
tanácstalan kis közösségbõl Jézus Krisz-

tus bátor tanúságtevõivé váltak. Eddig 
Jézussal jártak, látták, beszélgettek Vele,
most már Jézus él bennük! 
Pünkösdkor Jézus megelevenedik a szí-
vemben, és már nem kívülrõl szól hoz-
zám. Az Isten Igéje életre kel! Ez az
újjászületés! HÁT VÁRD A CSODÁT!

sz.t.

VÁRD A CSODÁT!

A Drogmentes Magyarországért Maraton hazánk legnagyobb
drogellenes rendezvénye. Ez egy 42 napos ország körüli futás,
melynek egyik állomása Bagon volt.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI!

2007. évi zárszámadás
Önkormányzatunk képviselõ-testületi ülésén jelen volt Kiss Ferenc
könyvvizsgáló is, aki a Bag Nagyközség Önkormányzata egyszerû-
sített éves beszámolójának könyvvizsgálatát végezte. Dr. Labundy
Norbert mb. jegyzõ a napirendi pont elé fûzött bevezetõjében el-
mondta, hogy a könyvvizsgálat szerint a 2007. évi pénzügyi beszá-
moló az érvényes törvényeknek, számviteli követelményeknek
megfelelt. A könyvvizsgálók azonban néhány észrevételt tettek. El-
mondták, hogy a zártkörû kötvénykibocsátás valóban árfolyam-
kockázatot hordoz, véleményük szerint a rendelkezésre álló össze-
get mielõbb olyan fejlesztés megvalósítására kell fordítani, ami a
falunak bevételt fog termelni. Nagyon lényeges, hogy a folyó
pénzügyeket és a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó pénzmozgáso-
kat elkülönítették, e kettõ ma már külön nyilvántartásban van. 

Nagy Jenõné képviselõ jelezte, hogy az önkormányzatnak a
mai napig nincs írásba foglalt fejlesztési terve, ami nélkül szerinte
nem lett volna szabad a kötvényt kibocsátani. Arra is rákérde-
zett, hogy a kötvény összegébõl mennyit és mire fordított a hi-
vatal dologi kiadásként, illetve jelezte, hogy mivel 2007. decem-
ber 31-ig a kötvényekhez kapcsolódó pénzmozgások nem elkü-
lönítve kezelték, nincs valós kép arról, hogyan is gazdálkodott az
önkormányzat az elmúlt évben. Annak az aggodalmának is han-
got adott, hogy lassan elérkezik az az idõ, hogy a kötvény össze-
gét vissza kell fizetni, és nem látja, hogy ez mibõl fog megtörtén-
ni. Tóth Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy az ön-
kormányzat tavaly nyáron csõdközeli helyzetben volt, a köt-
vénykibocsátás elõre menekülés volt, nem volt más választás. A
pénzügyi megoldás új volt, ezért ki kellett találni, milyen for-
mában lehet a kötvényhez kapcsolódó tranzakciókat külön ke-
zelni, ami mára szerencsére már megvalósult. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy vannak fejlesztési elképzelések, de ezeket
sokszor 40-50 hatóság jóváhagyásán kell átfuttatni, ami ma saj-
nos Magyarországon sok idõt vesz igénybe. Amint konkrét terv
van, nyilvánosságra hozzák. Dr. Labundy Norbert pedig ígére-
tet tett, hogy a kötvénnyel kapcsolatos pénzmozgásokról ana-
litikus kimutatást fognak kapni a képviselõk. A beszámolót a
képviselõk 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták. 

Önkormányzat üzemorvosa
Bag Nagyközség Önkormányzata számára rendelet írja elõ
üzemorvos alkalmazását. Három beérkezett ajánlat alapján a
pénzügyi bizottság a képviselõ-testületenek azt javasolta,
hogy Dr. Katona Miklóssal kössenek üzemorvosi szerzõdést.
A testület ezt egyhangúlag támogatta.

2008. évi lomtalanítás
A képviselõ-testületünk egyhangú szavazás alapján támogatta,
hogy idén õsszel legyen lomtalanítás falunkban. Ennek lebo-
nyolítására dr. Péter Mihály alpolgármester javaslatát fogad-
ták el. E szerint szelektíven fog történni a begyûjtés, azaz egyik
napon az éghetõ anyagokat, következõ napon a vasat, majd a
veszélyes hulladékokat gyûjtik be. Ennek pontos menetérõl a
lakosságot tájékoztatni fogja a polgármesteri hivatal. 

Önkormányzatunk részérõl régóta él a szándék, hogy mûvelõ-
dési házunkat felújítsa. Az épület valóban rossz állapotban van.
Ahhoz, hogy felújításra pályázni lehessen, szükség van ún. ta-
nulmányterv elkészítésére. (Tavaly pl. írtak ki mûvelõdési ház
felújítására pályázatot, de senki sem pályázott, mert senkinek
nem volt kész terve.) Önkormányzatunkhoz az NRZST Épí-
tészmûhely Kft.-tõl érkezett ajánlat a munka elvégzésére, mely-
nek tiszteletdíja 1 900 000 Ft. Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgár-
mester és Antal Istvánné képviselõk azon a véleményen voltak,
hogy több terv elkészítését is meg kellene rendelni, hogy a kép-
viselõk és a lakosság több változatból választhasson. A testület
végül is úgy döntött egy tartózkodás és 10 igen szavazattal,
hogy meghívják az építészmûhely képviselõjét, átbeszélik az el-
gondolásokat, és végleges döntést csak ezután hoznak.

Gyepmesterváltás
Képviselõ-testületünk egyhangúlag úgy döntött, hogy falunk-
ban a gyepmesteri feladatok ellátására Sípos József vác-
szentlászlói vállalkozóval köt szerzõdést. A változás indoka
anyagi jellegû. Az új gyepmester ugyanis lényegesen olcsób-
ban vállalja a feladat ellátását, mint a korábbi.

Kistérségi pályázat
Az Aszódi Kistérségi Gondozási Központ megkereste önkor-
mányzatunkat, hogy társuljon a Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztésére kiírt pályáza-
ton való részvételhez. A személyes egyeztetések során kirajzo-
lódott, hogy Bag esetében a pályázat elnyerése után egy közös-
ségi ház kialakítása valósulhatna meg, amely elsõsorban a roma
lakosság számára segíthetné a beilleszkedést. Képviselõ-testüle-
tünk egy tartózkodás mellett támogatta a pályázathoz való
csatlakozást, amelynek önrészeként egy ingatlant biztosít, 
2 millió Ft értékben. 

Megvételre felajánlott terület
Bag Nagyközség Önkormányzatának a bagi Hathegy utca jobb
oldalán elterülõ, jelenleg erdõ mûvelési ágú területet felajánlot-
ták tulajdonosai megvételre. Képviselõ-testületünk úgy döntött,
nem kíván élni e lehetõséggel, ám a terület belterületté nyilvání-
tását támogatja, ha a tulajdonosok vállalják ennek költségeit.

„Évszak“ utcák csapadékvíz elvezetése
Képviselõ-testületünk elé került ismételten az a napirendi
pont, amely a Liget, Dankó, Õsz, Tél, Tavasz és Nyár utcák
felszíni csapadékvíz elvezetésének és az útépítés földmunkái-
nak elvégzését szorgalmazza. Ám a képviselõ-testület nem tá-
mogatja a kérdés megtárgyalását addig, amíg a Kisebbségi
Önkormányzat mindenféle együttmûködéstõl elzárkózik.  

Új út a Temetõ-dûlõ felé
Elõzõ lapszámunkban már  beszámoltunk arról, hogy az ön-
kormányzat megvásárolta a Szõlõkalja 1. számú ingatlant. Az
épületet már bontják, helyén a Temetõ-dûlõbe vezetõ új út ki-
alakítását tervezi az önkormányzat. Ennek megvalósításához
a képviselõ-testület 180 000 Ft ráfordítást szavazott meg 
8 igen, 1 nem szavazattal, két tartózkodás mellett.

2008. április 24-én Bag Nagyközség Önkormány-
zatának képviselõ-testülete ülést tartott, melynek
összefoglalóját az alábbiakban olvashatják.

Mûvelõdési ház átalakítása



2008. MÁJUS BAGI HÍRLAP  3KÖZÜGY

Szervezeti és mûködési szabályzat 
módosítása
Napirenden volt az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosítására tett két javaslat is. Az egyik a
törvény által elõírt évenkénti hat testületi ülés helyett havon-
ta írja elõ az SZMSZ képviselõ-testületi ülés megtartását, ki-
véve a nyári szünetben, július és augusztus hónapban. (A ren-
delet pontos szövegét lásd a lap alján.) Ezt a módosítási javas-
latot a képviselõ-testület elfogadta. A másik javaslat pedig ar-
ra vonatkozott, hogy a testületi üléseken a hozzászólások szá-
mát 2 alkalomban, annak idõkeretét pedig 5 percben szab-
nák meg. Ezt a javaslatot a képviselõ-testület elutasította.

Támogató nyilatkozat
A Pest Megyei Közgyûlés elnöke azzal a kéréssel kereste meg
önkormányzatunk képviselõ-testületét, hogy nyilatkozatban
támogassák Kósa Lajos és Tasó László országgyûlési képvise-
lõk azon törvényjavaslatát, amely arra vonatkozik, hogy az
önkormányzatok közigazgatási területén mûködõ erdõgazda-
ságok részvényeit az önkormányzatok törzsvagyonába ingye-
nesen adják át. Az erdõgazdaságok részvényeinek ingyenes át-
adásával a rendszerváltás óta ígért, de nem teljesített, az ön-
kormányzatokra terhelt feladatellátáshoz szükséges állami va-
gyonátadás jelentõs részben megvalósulhatna, ami nélkül alig-
ha lehet valódi önkormányzatiságról beszélni. Nem beszélve
arról, hogy a vagyonátadással csökkenne a települések kiszol-
gáltatottsága a mindenkori állami vezetés és az aktuális politi-
kai hatalommal szemben. A támogató nyilatkozat kiadását
képviselõ testületünk egyhangúlag támogatta. -kr-

RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési rendelet módosítása
Bag Nagyközség Önkormányzatának 4/2008. (IV. 28.) 
számú rendelete, amely módosítja az 1/2007 (II.19) számú
költségvetési rendeletét

1.§
/1/ 2007.01.01. és december 31-e között pótelõirányzat-
ként biztosított, feladatmutatóhoz kötött támogatások nö-
velése, az önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok tisz-
teletdíjának átcsoportosítása, valamint a képviselõ-testület
kötelezettségvállalásai miatt az 1/2007 (II.19.) számú költ-
ségvetési rendelet 3. §-ában megállapított
 kiadási fõösszeget: 339 744e Ft-tal
 bevételi fõösszeget: 339 744e Ft-tal 

a képviselõ testület megemeli. Így a módosított
 kiadási fõösszeget: 821 218e Ft
 bevételi fõösszeget: 424 226e Ft
 a hitel összegét: 396 992e Ft

-ban állapítja meg.

/2/ A kiadási fõösszegen belül a módosított kiemelt 
elõirányzatokat 
 személyi juttatások: 220 859e Ft
 munkaadókat terhelõ járulék: 70 847e Ft
 dologi kiadások: 109 639e Ft
 speciális célú támogatás: 56 829e Ft

 felhalmozási célú kiadás: 22 183e Ft
 tartalék: 300 000e Ft
 egyéb kiadások:     40 861e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.

Szervezeti és Mûködési Szabályzat 
módosítása
5/2008. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelet, mely módo-
sítja a 6/2007. (10.01.) sz. rendeletét:

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben
biztosított jogkörében az alábbi módosítást fogadta el.

Az SZMSZ 6. § (1) bekezdése az alábbi szerint módosul:
„A képviselõ-testület egyszerû szótöbbséggel elfogadott
munkatervének megfelelõen havonta ülésezik, nyári szüne-
tet július és augusztus hónapban tart. Ezen kívül szükség
szerint rendkívüli ülést tart.“

-k.m.f.-

Tóth Gábor Dr. Labundy Norbert
polgármester mb. jegyzõ

A rendeletek kihirdetve 
2008. április 28-án

 

Temetõ-, Dutka- és Keresztfa-dûlõ sorsa
Az elmúlt hónapban azok, akiknek földje van a Temetõ-,
Dutka- és Keresztfa-dûlõkben levelet kaptak, amelyben
az önkormányzat arra kéri õket, hogy a területen lévõ
szõlõket tegyék rendbe, szabadítsák meg a burjánzó
növényzettõl. A terepszemlék során kiderült, hogy áldat-
lan helyzet alakult ki a területen, az elhagyott szõlõk el-
gazosodtak, több helyen szemetesek. Az önkormányzat
szándéka a terület rendezése, amihez kéri a lakosság
segítségét. Aki nem tudja elvégezni a munkát, annak
az önkormányzat segítségére lesz, de természetesen 
a felmerült költségeket a tulajdonosnak kell állnia. 
A területet egyébként az önkormányzat a késõbbiekben
belterületté kívánja nyilváníttatni, ott építési telkek ki-
alakítására kerülne sor. Ezúton kéri az önkormányzat 
a lakosság megértését és segítõ közremûködését.   -kr-
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RENDÕRSÉGI HÍREK"

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoz-
tatása szerint az elmúlt hó-

napban a Szent Imre úton a Coop
üzlet cégtábláját ellopták. A rendõr-
ség sajnos egyetlen szemtanút sem
talált. 

A Keresztfa-dûlõnél álló Pannon
átjátszó tornyot háromszor is meg-
rongálták ismeretlen tettesek. Kábelt
tulajdonítottak el, ami üzemzavart is
okozott. 

A Malom utca egyik családi házá-
nak fészerén lévõ lakatot leverték is-
meretlenek, és onnan 18 tyúkot, vala-
mint alumínium fedõket vittek el.

A Kõtörõ utcában az ajtót befe-
szítve is betörtek egy családi házba
ismeretlenek. 73 000 Ft értékben
vittek el kézpénzt és mobil telefont.
A Lázár Vilmos utcában egy családi
ház garázsába törtek be, ahonnan
szerszámokat vittek el. 

Baleset egy történt az elmúlt hó-
napban Bag területén. A Dózsa
György úton, az autópálya lehajtó-
nál két autó ütközött, és sajnos sze-
mélyi sérülés is történt. 

Figyeljünk oda 
értékeink védelmére!
Egy kis odafigyeléssel sok bosszúság-
tól óvhatjuk meg magunkat. A rend-
õrség továbbra is kéri a lakosságot,
hogy fokozottan figyeljen oda érté-
keire. Ne hagyjanak parkoló autó-
jukban jól látható helyen se mobilte-
lefont, se táskát, sem egyéb értékes
holmit. 

A nyár közeledtével figyeljenek,
ha a kertben dolgoznak, a ház abla-
kait, ajtajait, a kert kaput tartsák zár-
va. (A szúnyogháló nem jelent védel-
met, azt könnyen kivágják a besurra-
nó tolvajok.) 

FELHÍVJUK EZÚTTAL IS A
LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY
UTCAI ÁRUSOKTÓL NE VEGYEN
TÛZIFÁT. EZT A KÖRNYÉKBELI
ERDÕKBÕL LOPJÁK EL ALKAL-
MI ÁRUSAIK, HA TÕLÜK VÁSÁ-
ROLUNK SAJÁT ERDEINKET
ÍRTJUK, ARRÓL NEM IS BE-
SZÉLVE, HOGY AZ ORGAZDA-
SÁGOT A TÖRVÉNY BÜNTETI. 

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának
0–24 óráig hívható telefonjszáma: 

06-20/516-5940 

 Idén második alkalommal rendeztek hús-
véti vásárt az óvodában, melynek bevétele 
58 000 Ft lett. Az óvoda nevelõ testülete ez-
úton is megköszöni a felajánlott portékákat,
valamint köszöni a segítséget azoknak a szü-
lõknek, akik részt vállaltak az árusításban. 
 A Föld napja alkalmából óvodásaink virá-
gokat ültettek az óvoda kertjében, hogy ma-
guk is részt vegyenek az átalakítás alatt álló
játszóterük barátságosabbá és szebbé tételé-
ben. Az óvoda nevelõtestülete megköszöni 
az önkormányzatnak az új fák telepítésében
nyújtott segítségét, valamint a szülõknek 
a felajánlott virágpalántákat. (Elsõ két kép)
 A legkisebbek májfa állítással köszöntötték
az év legszebb hónapját. A néphagyományokat
követve a májfa körül énekeltek, táncoltak. 

kr.

A bagi Helytörténeti Baráti Társulat 2008. április 12-én Galga-parti 
mesék címmel területi mesemondó versenyt hirdetett.

Mesemondó verseny Bagon

HELYEZETTEK:

6–12 éves korcsoport
I. Martonosi Márk Tura
II. Varga Péter Kartal

Kovács Ramóna Bag
III. Bartók Vivien Bag

Bobál Martin Bag

12–18 éves korcsoport
I. Hartó Rebeka Kartal
II. Kovács Mónika Kartal
III. Tolvaj Daniella Kartal

Felolvasásáért különdíj:
Kaszás Diána Verseg

Felnõtt korcsoport
I. Baczoniné 

Felszeghy Katalin

Árnyjátékáért különdíjat
kapott Tura gyermek-
csoportja

Három korcsoportban zajlott a jó hangulatú,
sok gyermeket megmozgató verseny.

Az elhangzott mesék közül többnek az írója a verseny
egyik szervezõje, Balázs Gusztávné Polgár Jutka volt,
falunk ismert meseírója.

A versenyzõk mindegyike jó felkészültségrõl és
kiváló elõadói készségrõl tett tanúbizonyságot. A he-
lyezést elérõk igen szép jutalmakban (csoki, kitûzõ,
hímzett bagi kiskendõ, könyv, oklevél) részesültek,
de a többi résztvevõ is kapott emléklapot, csokit és
kitûzõt is.

A szünetben bõséges ellátásban részesültek a sze-
replõk és a nézõk is, hála érte a rendezõk figyelmes-
ségének.

Reméljük, a továbbiakban ez a remek kezdemé-
nyezés haladó hagyománnyá válik, ami még több gyer-
meket és felnõttet vonz majd.

Gratulálunk a szervezéshez és a lebonyolításhoz is!
Zsûri: Takács Péterné (elnök), Katonáné Kovács

Erika, Gigorné Pórlaki Judit tanárok voltak, köszönet il-
leti munkájukat. A versenyt konferálta Paltán Bernadett.

B.F.K.

Fodor Flóra
nagyon

beleélte
magát 

a mesébe

ÓVODAI HÍREK
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A Fabula Bábszínház Mazsola címû
élvezetes elõadását 2008. április 
24-én, a mûvelõdési házat teljesen
megtöltõ gyermek-és felnõtt közön-
ség olykor felszabadult kacajjal,
majd ujjongó felkiáltásokkal kísérte. 

A piciny zöld Mazsola malacka
fürdetése nem mindennapos él-

vezetet hozott a nézõközönség soraiban
ülõkre, szétspriccelte ugyanis a fürdõ-
vizét kicsikre és nagyokra, így az elsõ
sorokban ülõ apróságok és felnõttek
együtt fürdõztek Mazsolával.

Két bábmûvész, Felszeghy Tibor és
Niklesz Ildikó alakította Mazsolát, Ma-
nócskát, Egérkét, Fülöpkét, Varjú bácsit,
Bodri rendõrt, Borz bácsit, Róka Rezsõt
és a kis madarakat, más-más hangon
megszemélyesítve. Megdobogtatta a fel-
nõtt közönség szívét az, hogy a két fõ-
szereplõ hangja ugyanolyan volt, mint
régen a mese tévés változatában. Ez láz-
ba hozta az idõsebb korosztályt is, akik
mosolyogva nosztalgiáztak a régi kedves
emlékek egy kis morzsáján. Az aprósá-
goknak viszont tanulságul szolgált a me-
se, mert fontos emberi értékekre muta-
tott rá. Arra, hogy mennyire szükség van
ma is egy-egy karakterisztikusan kedves,
de picit szigorú felnõttre, a „manócskai“
nevelésre, mely hangsúlyozza a szülõ
megfelelõ és kellõ mértékû szigorát a
gyermek és felnõtt közötti konfliktus

megoldására, s kezelésére a családban.
Láttuk az okos, de kicsit fondorlatos ma-
lacka akaratosságát, furfangos gondol-
kodását amint kibúvót keres egy „nem
szeretném csinálni azért sem, amire a fel-
nõtt megkér“ esetben, majd meghajlását
a szülõi akarat elõtt. Az okos szülõ,
Manócska rá tudta vezetni gyerekét sze-
retettel, gondoskodással, elbeszélgetés-
sel, példamutatással gyermeke minden-
napi fontos teendõjére, a fürdésre és
egyben a szófogadásra is. 

Mazsola, a gazdájától elkergetett
induri-pinduri malacka, és a melegszívû
Manócska felejthetetlen történetei eleve-
nedtek meg a bábszínpadon, amelyek

Bálint Ágnes eredeti meséjébõl íródtak,
s melynek ismételt nagy sikerét Bródy
Vera emlékezetesen kedves bábfigurái
garantálták. 

Szeretettel emlékeztünk Havas 
Gertrúdra (az egykori Mazsola) és B.
Kiss István (Manócska) bábmûvészekre.

Nagy-nagy örömükre Mazsola és
Manócska  itt járt nálunk Bagon a mûve-
lõdési házban. Végezetül szeretnénk
megköszönni a szülõk hozzájárulását, az
óvónõk és a pedagógusok segítségét a
szervezésben, hogy ezen a bábelõadáson
teltházas lehetett mûvelõdési házunk, s
kacaghattunk együtt kicsik és nagyok.

Pazsitka Zoltánné

Mazsola a Futrinka utcából
A FABULA BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSA A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Bagi óvodások és iskolások töltötték meg a nézõteret. Az elõadás nagyon színvonalasra sikerült!
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Munkácsy Nívó Díjat kapott    
Lovag Kapu Júlia, Bag ismert festõmûvésze 2007 decemberében több évtizedes munkája 
elismeréseként megkapta a festõmûvészek legmagasabb díját, a Munkácsy Nívó Díjat.

– Bagi származású
vagy-e, és volt-e más

mûvész a családban?
KAPU JÚLIA: Igen, anyai
ágon bagi származású va-
gyok, és én is itt élek a gyer-
mekeimmel. Mûvész csak a
dédnagyapám, Pandur Péter
volt, akit kora híres mese-
mondójának neveztek. A há-
ború elõtt õ volt az egyetlen
mesemondó Magyarorszá-
gon, aki a Népjóléti Minisz-
tériumtól olyan igazolványt
kapott, amivel járhatta az or-
szágot, falunapi mulatságo-
kat, kórházakat, és ott mesé-
ket mondhatott. Festéssel azonban csak én foglalkozom.
– Hol és kiktõl tanultál festeni?
– K. J.: 9 éves koromban kezdtem festeni, Virágh Gellért fes-
tõmûvész volt a tanárom 14-15 éves koromig. Aztán három
évig címfestést tanultam. Cégtáblákat, reklámfeliratokat készí-
tettem. Majd Vörös Béla festõmûvésztõl portré festést tanul-
tam. Ezután felvettek a Zene- és Képzõmûvészeti Gimnázium
grafika és festészet szakára, ahol Benedek György volt a mes-

terem. Miután itt végeztem, Munkácson a képzõmûvészeti
fõiskolán tanultam Kárpátalján, ahol a Simon Malcsiczky és
Kerecsányin Miklós voltak a mestereim.
– Milyen fõbb díjakban részesültél mûvészetedért?
– K. J.: Nagyon sok díjat kaptam, 2003-ban Cserhát Nívódí-
jat, ami a fõváros legmagasabb díja volt, és a MINSZ Nagy-
díjat, amit a több éves színvonalas festészeti munkámért
kaptam Egerben. A díjat a Magyar Írók Nemzetközi Szövet-
sége székházában vehettem át. Ugyancsak 2003-ban kaptam
a Svájci Diplomát festészetemért és jótékonykodásomért,
mert aukciókat szerveztem a magam és más mûvészek képe-
ibõl, az eladott képek árát pedig gyermekek megmentésére
fordítottuk. Az összegyûlt pénzt közjegyzõ jelenlétében ad-
tuk át a beteg gyermekek szüleinek vagy az alapítványnak.
2004-ben megkaptam a Batsányi Mûvészeti Nagydíjat magas
fokú festészeti technikámért.
– Úgy tudom, te egy lovagrend tisztje is vagy, hogyan kerül-
tél velük kapcsolatba? 
– K. J.: A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovag-
rend tagja vagyok. A lovagrend feladata: szegény, elesett em-
berek segítése. Igen nehéz bekerülni a rendbe, hiszen hét lo-
vag együttes ajánlása kell ahhoz, hogy valakit felvegyenek tag-
nak az érdemeiért. Engem 2004-ben vettek fel azért, mert ad-
dig 67 gyermek életét mentettem meg a képeim eladásainak
árából. 2005-ben pedig a rend tisztjévé avattak. Van egy cso-

Lovag Kapu Júlia

A meghívott díszvendégeket és a megjelenteket az egyesület elnök
asszonya, Kapu Júlia köszöntötte, majd sor került a Galga men-

tén élõ és alkotó mûvészek díjazására, melyet éves munkájukért kaptak.
A díjkiosztó gála után a Galga mente mûvészei szórakoztatták a

vendégeket színvonalas mûsoraikkal. A kiváló vacsora után pedig
Deme János és Rácz Olivér biztosította a talpalávalót.

AZ ALÁBBI BAGI MÛVÉSZEK RÉSZESÜLTEK DÍJAKBAN:
– Almásy Renáta tûzzsonglõr Mûvészeti díj
– Baczoniné F. Katalin elõadómûvész Irodalmi nagydíj
– Bálint Piroska verseiért Irodalmi elismerés
– Czifra Tibor néptáncos Nívódíj
– Dudás Gábor fotómûvész Mûvészeti emlékérem
– Juhász Ilona elõadómûvész Mûvészeti emlékérem
– id. Kovács Ferenc népdalénekes Arany oklevél
– özv. Lengyel Ferencné népdalénekes Arany oklevél
– Palya Richárd néptáncos Nívódíj
– Tóth Renáta népdalénekes Nívódíj
Balázs János, a Bagi Nyugdíja Egyesület vezetõje pedig a Galga-
menti Mûvészek Egyesületével való együttmûködéséért oklevelet
vehetett át. B.F.K.

Évzáró fesztivál és díjkiosztó gála
Április 5-én megtartotta a Csinto Hotelben évzáró fesztivál-
ját és díjkiosztó gáláját a Galgamenti Mûvészek Egyesülete.

Dudás Gábor  fotómûvész ezúttal nem 
a fényképezõgépét „szólaltatta meg“.

Basa Panka is énekelt

„Vonatozás“ jó hangulatban



FELTÖRTÉK A VALAMIKORI bagi piactér területén lévõ betonlapokat, 
melyeket az iskolához szállíttatott át az önkormányzat. Égetõ szükséggé
vált ugyanis, hogy az uszoda és tornacsarnok mögött megépüljön egy
támfal, mely megvédi az épületet a mögötte lévõ domboldalról erõsebb
esõzések alkalmával lemálló földtõl. 
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   Kapu Júlia bagi festõmûvész
portom, akiket én vezetek. Ez egy olyan karitatív munka, ahol
a kamionokkal behozott élelmet, ruhákat, ágynemût osztjuk ki
az arra rászorulóknak. A munkámat a férjem, Kapu Lajos is se-
gíti, aki szintén a lovagrend tagja.
– Szívbõl gratulálok az eddig elmondottakhoz, de most beszélj,
kérlek, a legmagasabb mûvészeti díjadról.
– K. J.: 2007 decemberében a több évtizedes munkámért és fes-
tészeti technikámért megkaptam az elérhetõ legmagasabb mû-
vészeti díjat, a Munkácsy Nívódíjat, amit csak egyszer kaphat
meg az életében minden mûvész, így kevés mûvész mondhatja
magáénak.
– Ez igazán nagy dicsõség és elismerés a fõvárostól, gratulálok
hozzá! A Galgamenti Mûvészek Egyesü-
lete mikor jött létre?
– K. J.: 2004 február 16-án hoztuk létre az
egyesületet a férjemmel. Célunk az volt,
hogy összefogjuk és pártoljuk a Galga
menti képzõmûvészek, irodalmárok, né-
pi-iparmûvészek, zenészek, táncosok, éne-
kesek munkáját. Kevés pénzbõl gazdálko-
dunk, ezért pályázatokon veszünk részt, és
évente 15-18 kiállítást illetve fellépést
szervezünk Pest megyében, vagy az ország más területén. Évrõl
évre nagyobb a sikerünk, sok helyre újra és újra visszahívnak. Fa-
lunapokon és ünnepségeken szerepelünk, illetve tartunk kiállítá-
sokat. Mivel anyagiak szûkében vagyunk, ezért is várunk és ké-
rünk támogatást Pest megye polgármestereitõl, hogy még jobban
tudjuk szolgálni településeink mûvészeinek fejlõdését.

– Hol találhatóak, láthatóak munkáid?
– K. J.: Nagyon sok helyen. A polgármesteri hivatalokban, isko-
lákban, óvodákban, ahova ajándékba adtam a képeimet. Temp-
lomok részére is festettem. A Mádi Katolikus Lelkészhivatal ré-
szére is ingyen festettem meg a 13 stációt. A Grassalkovits-tem-
plomban is van három szentképem, és külföldön is megtalál-
hatók a festményeim.
– Mik a távlati terveid?
– K. J.: Régi álmom, hogy itt Bagon megnyissunk egy szabad mû-
vészeti iskolát, mûvésztelepet,  ahol a gyerekeknek a Galga men-
ti mûvészek átadhatnák mesterségbeli tudásukat, és ahol állandó
kiállításunk is lehetne Ez turisztikai látványossága is lenne Bag-

nak. Megpróbálunk férjemmel pályázato-
kon indulni ez ügyben, és a bagi polgármes-
tert is meggyõzni az ügy fontosságáról.
Mindezt olyan szerényen mesélted el,
mintha kevés érdemed lenne benne, pedig
ugyan hány ember mondhatja el magáról,
hogy 67 ember életét megmentette, hogy
felkarolta a Galga mentén élõ mûvészeket
és hogy ekkora sikereket ért el mûvészi te-
vékenységével. Minderre büszke lehetnél,

ahogy büszke lehet Bag lakossága is, hogy ilyen ember, embe-
rek élnek közöttünk.
Köszönjük munkásságodat, sok sikert kívánunk a továbbiak-
hoz, meg azt, hogy a Galga mentén élõ polgármesterek felis-
merjék a Lovag Kapu Júlia munkásságának fontosságát, és
anyagilag is támogassák egyesületét. B.F.K.

A LOVAG RENDBE
2004-BEN VETTEK FEL,
MERT ADDIG 67GYERMEK
ÉLETÉT MENTETTEM MEG
KÉPEIM ELADÁSAINAK 
ÁRÁBÓL. 

„

Folyó év április 27-én önkormány-
zatunk gondoskodásának köszön-
hetõen Bag lakosai ingyenes 
orvosi szûrésben vehettek részt
reggel 9–16 óráig. A lebonyolítás
flottul ment, így igen sokan több
szûrést is igénybe vehettek.

Köszönjük Tóth Gábor polgár-
mesternek és dr. Labundy Norbert

mb. jegyzõnek, hogy kezdeménye-
zésük nyomán Bag Nagyközség
Önkormányzata ebben az elszegé-
nyedõ világban vállalta ezt a nem
kevés anyagi ráfordítást azért,
hogy hozzásegítse falunk lakosait
egészségük megõrzéséhez. 

Köszönjük a megjelent orvosok
és ápolónõk áldozatkész munká-
ját. Köszönet továbbá a Bagi
Nyugdíjas Egyesület és a Bagi
Polgári Kör tagjainak, akik felál-
dozták vasárnapjukat és társadal-
mi munkában gondoskodtak az 
orvosok, ápolónõk ellátásáról.

B.F.K.

Egészségnap volt Bagon



2008. MÁJUS

2008. április 19-én este Palya Bea meg-
szakítva országos koncertkörútját, haza-

jött Bagra, hogy megtisztelje ezt az országos
hírû néptánccsoportot, a Muharay Elemér
Népi Együttest, amelynek valamikori és jelen-
legi tagjai elõtt zártkörû mûsort adott. 

„Micsoda tüdõ!“– hallottam egy nézõ
megjegyzését a mûsor után. És micsoda szív-
bõl, a zsigerekbõl eredõ zenei tehetség – gon-
doltam magamban. Szokolay Dongó Balázs
fúvós társaságában Palya Bea élete elsõ szín-
padán – saját bevallása szerint ugyanolyan
lámpalázzal, mint hatéves korában – megmutatta hova ju-
tott, hogy méltán vált országos, majd világhírû énekessé
„személyes népzenéjével“, ahogy õ nevezi mûvészetét. 

A mûsor után kivetítõn nézhettük meg Bea elsõ lépései-
nek emlékét, a Muharay Népi Együttessel hattól tizennégy
éves koráig történõ fellépéseinek emlékét, majd gratuláci-
ók, ismerõsök, régi táncos társak hosszú sora kígyózott
hozzá, akik emlékekkel, kis ajándékokkal kedveskedtek
neki. A közös emlékezés, beszélgetés közben a bagi asszo-
nyok finom süteményei is terítékre kerültek.              -kr-

„Édesanyám megérezte bennem a zenére való fogékonyságot, 
hatévesen elvitt a helyi, amúgy országos hírû néptánc-
csoportba. Hát itt pecsételõdött meg a sorsom. 
Három próba hetente, tánctábor nyaranta, sok utazás, 
sok fellépés. Az alapokat ott kaptam.“

(Kötéltáncos mersszel, Sine Morvo 2007 tavasz)

Nemzedékek találkozása.
Tóth Juliska néni saját 
CD-jét ajándékozta Beának
nagy-nagy szeretettel

Szokolay Dongó Balázs
kíséretében

Régi képek 
vetítése
a nosztalgia 
jegyében

zemélyes
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PALYA BEA „ITTHON“S

A mai fiatal énekesek egyik legsokoldalúbb alkotója. 
Magyar, cigány, bolgár és más népzenékkel, indiai zenével
foglalkozik, emellett közremûködik világzene, jazz, énekelt
vers mûfajokban is. A Folkestra, Kárpátia, Zurgó együttesek
alapító tagja volt, sokáig vendégeskedett a Sebõ, Nagy 

János Trio, Balázs Elemér Groupe, Etnofon együttesekben. 
Az utóbbi években fõként saját terveit valósítja meg, rend-
szeresen koncertezik szólóban és saját együttesével, itthon
és külföldön. A Palya Bea Quintet tagjai: Lukács Miklós –
cimbalom, Szokolay Dongó Balázs – fúvós hangszerek,
Novák Csaba – nagybõgõ, Dés András – ütõhangszerek.
2004-ben énekelt az Athéni Kulturális Olimpia nemzetközi
csapatában. Bea lényegi része a változás: zenéjében 
továbbra is meghatározóak a tradicionális elemek, de 
a koncerteken, a saját szövegekben egyre inkább egy 
személyes, meglepõ intimitású világ tárul elénk.
SZÓLÓLEMEZEI:
 Palya Bea – Weöres Sándor: Psyché (2005)  
 !Palya Bea: Álom-álom, kitalálom (2004)  
 !Palya Beáta: Ágról-ágra (2003) 

PALYA BEA KISENCIKLOPÉDIA
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SODEXHO UTALVÁNYOK LEVÁSÁROLHATÓK!

ÓRIÁSI 

KÍNÁLAT!
OLCSÓ ÁRAK!

2194 Tura, Zsámboki út 68., 
Tel.: 06-30-448-6114, 06-30-3970227

CÍMÜNK:

SZERETETTEL VÁRUNK minden kedves érdeklõdõt 
üzletünkben, hetente bõvülõ árukészlettel. 
Fõként alkalmi ruhák találhatók, de van választék 
hétköznapi viseletbõl is bõven.

 Ingek: hosszú, rövid ujjú – 2500 Ft-tól  Különálló szövetnadrágok, zakók
 Harisnyák, fehérnemûk

GYÁSZ ESETÉN, HA FEKETE RUHÁRA VAN SZÜKSÉGE,
ITT SZINTÉN MINDEN SZÜKSÉGES DARABOT MEGTALÁL!

Szóval majdnem minden... Ha valami még sincs, megpróbáljuk beszerezni!

MEGFIZETHETÕ ÁRON! Nem pesti árak, de még csak nem is turaiak...
ÉRDEMES megnézni!

LAKODALMAKRA, ELJEGYZÉSEKRE, BÁLOKBA 
TETÕTÕL TALPIG MINDEN MEGTALÁLHATÓ. 
KOSZORÚSLÁNY LESZEL?
Miért kölcsönöznéd a ruhát, ha azt az összeget, amit rá
fordítasz, nem egyszeri alkalomra adod, hanem 
megtarthatod, variálhatod késõbb...?
Örömanyás kosztümök, alkalmi felsõ részek, 
blúzok egészen nagy méretben is! ÖLTÖNYÖK NAGY 
VÁLASZTÉKBAN, MINDEN MÉRETBEN (38-64),

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ: zárva, Kedd–Péntek: 8–12-ig, 14–18-ig, Szombat: 8–13-ig.
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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 10-11-12.: DR. NÉMETH MIHÁLY

Aszód, Kossuth L. u. 62., 
telefon: 06-30/275-4718

 Május 17-18..: DR. DOBOS LÁSZLÓ

Tura, Thököly u. 35.,
telefon.: 06-20/925-3824

 Május 24–25.: DR.DÓKA JÓZSEF

Vácszentlászló, Kossuth u. 3., 
telefon: 06-30/270-6872

 Május 31., június 1.: DR. MÁRTON JÁNOS

Galgamácsa, Kiskút u. 62., 
telefon: 06-20/956-6529

ORVOSI ÜGYELETEK"

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
ASZÓD, SZENT ISTVÁN PATIKA
Kondoros tér 49., tel.: 28/402-128
Páratlan héten szombaton: 8–12-ig, 
vasárnap 9.30–11.30-ig
ASZÓD, VÁROSI GYÓGYSZERTÁR
Szabadság tér 2., tel.: 28/500-015
Páros héten szombaton: 8–12-ig, 
vasárnap 9.30–11.30-ig

9-én, 10-én, 11-én: Aszód területe
12-én: Veresegyház területe
13-án, 14-én: Gödöllõ területe 
15-én, 16-án: Veresegyház területe
17-én: Gödöllõ területe
18-án: Veresegyház területe
19-én: Kistarcsa területe
20-án, 21-én, 22-én: Pécel területe
23-án, 24-én, 25-én: Kistarcsa területe 
26-án, 27-én, 28-án, 29-én, 
30-án: Aszód területe
31-én: Dány KMB területe.

Egy szál rózsa
Az én fejem fölött is lassan
múlnak az évek,
az arcom halványabb, 
a hajam fehér lesz.
Három perc a színpadon, 
kigyúlnak a fények,
három percig csillag 
vagyok néked.
Fent a fény, a nézõtér sötét,
de három percig figyel 
rám az ég.
Nem is tudod, milyen örömet
okoztál nékem, 
amikor tiszteletbõl egy szál 
rózsát adtál nékem.
Egy szál rózsa nem is olyan
nagy dolog, 
az életben úgy érzem, én is
egy szál rózsa vagyok.
Egy szál piros rózsa 
gyönyörû szép, 
aztán elhervad, úgy mint én.
Van egy út, az életút, amelyen
járok, aztán egyszer végleg
hazatalálok.
Ha az évek múlásával az
utam végéhez érek, én a Jó
Istentõl csak egyet kérek.
Szeretnék egy szál rózsa lenni
az emberek emlékezetében!

Bálint Piroska

TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS
2008. MÁJUS HÓ

VERS 

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK
Kóka–Bag: 0–3, Bag–Hévízgyörk: 3–0, Õrbottyán–Bag: 0–1,
Bag–Tárnok: 4–1, Tápiószecsõ– Bag: 2–2.
FELNÕTT TABELLA (2008. MÁJUS 5-ÉN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Dunaharaszti 24 22 1 1 67 
2. Érd 24 18 3 3 57 
3. Felsõpakony 24 18 2 4 56 
4. Pilisvörösvár 24 13 6 5 45 
5. Bag 23 12 4 7 40 
6. Tárnok 24 11 6 7 39 
7. Tápiószecsõ 24 10 6 8 36 
8. Üllõ 24 10 4 10 34 
9. Hévízgyörk 24 9 4 11 31 

10. Diósd 24 9 4 11 31 
11. Délegyháza 24 7 6 11 27 
12. Gödöllõ 23 5 8 10 23 
13. Õrbottyán 24 5 4 15 19 
14. Nagykáta 23 4 3 16 15 
15. Kóka 24 2 3 19 9 
16. Dömsöd 23 2 2 19 8  

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Kóka–Bag: 1–4, Bag–Hévízgyörk: 0–6, Õrbottyán–Bag: 1–0,
Bag–Tárnok: 0–0, Tápiószecsõ– Bag: 3–1.
IFJÚSÁGI TABELLA (2008. MÁJUS 5-ÉN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Érd 24 20 2 2 62 
2. Gödöllõ 23 19 1 3 58 
3. Pilisvörösvár 24 19 1 4 58 
4. Felsõpakony 24 16 1 7 49 
5. Hévízgyörk 23 15 2 6 47 
6. Üllõ 24 15 2 7 47 
7. Dunaharaszti 24 15 1 8 46 
8. Nagykáta 23 14 0 9 42 
9. Délegyháza 23 11 5 7 38 

10. Tápiószecsõ 24 8 2 14 26 
11. Diósd 22 6 1 15 19 
12. Bag 24 5 3 16 18 
13. Tárnok 24 5 2 17 17 
14. Kóka 24 4 3 17 15 
15. Õrbottyán 23 3 0 20 9 
16. Dömsöd 23 0 0 23 0 
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Május 3-án nagyszabású Pest me-
gyei nyugdíjas majálist rendezett a
Bagi Nyugdíjas Egyesület sportpá-
lyánkon. A rendezvényt Balázs Já-

nos az egyesület elnöke
és Tóth Gábor országgyû-
lési képviselõ, falunk pol-
gármestere nyitotta meg.
A fellépõk sorát mintegy
keretbe foglalták a ba-
giak, hiszen a nyugdíjas
egyesület vegyes kara
nyitotta meg a mûsorfo-
lyamot és a Bagi Mu-
haray Elemér Népi Együt-
tes zárta. Fellépett még
Verseg, Kistarcsa, Valkó,
Aszód Úr, Domony, Kar-
tal, Galgamácsa és Tura
nyugdíjas szervezeteinek
egy-egy csoportja, vala-
mint a szomszédos Hé-
vízgyörkrõl két csoport is.
Mindannyian a helyi nép-
dalkincsre építve állítot-
ták össze szórakoztató,
színvonalas mûsorszá-
maikat. Jó volt hallgatni,
ahogy a különbözõ fal-
vakból érkezett asszo-
nyok egymás népviselet-

ét hasonlítják össze, megbeszélve
a hasonlóságokat és a különbsége-
ket. Sok fellépõ csoport megemlé-
kezett a következõ nap ünnepérõl,
anyák napjáról is. A nézõtér mellett
felállított sátrakban Pest megye kéz-
mûvesei mutatták be munkájukat,
árulták portékáikat. A mûsor végén
a Galga Express  és a bagi nyugdíja-
sok tánczenekara muzsikált a tán-
colni vágyók kedvéért.              -kr-
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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.

FOGADÓÓRÁK!

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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Balázs János a Bagi Nyugdíjas Egyesület
elnöke és Tóth Gábor polgármester köszönti
az egybegyülteket

Fellépésre várva – mûsor után
a Galga Express zenélt 

Itt még süt a nap, de sajnos egy kis
esõ is megzavarta a rendezvényt

Nótázgatás az egyik sátorban

A Bagi Nyugdíjas Egyesület mûsora

Muharay-s táncosok nagy tapsot kaptak

A vendégek is jól érezték magukat

NYUGDÍJAS MAJÁLIS

PÓTBEIRATKOZÁS
AZ ÓVODÁBAN!

A Bagi Napközi 
otthonos óvoda 
2008. május

19-én és 20-án reggel 
7.30-tól délután 

16 óráig
a leendõ óvodás 

kisgyermekek 
számára 

pótbeiratkozást tart!

!


