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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

Ára: 100 Ft

A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ZÁRSZÁMADÁS 2007

A BABAGYÛJTEMÉNY

Bag Nagyközség Önkormányzata
2008. május 29-én képviselõ-testületi
ülést tartott. Fõ téma a tanuszoda
és tornaterem pályázati úton történõ
bérbeadásának kérdése volt.

A Bagi Muharay Népmûvészeti
Egyesület 2008. május 10-én tartotta
beszámoló közgyûlését, amely
elfogadta a szervezet közhasznúsági
jelentését, melyet közre adunk.

Lados Ferencné Boris néni bagi
népviseletbe öltöztetett babáival
hagyományaink megõrzésére
törekszik. E kedvenc idõtöltésérõl
és életérõl mesélt lapunknak.

2–3. oldal

6. oldal

7. oldal

VIRÁGOS SZÉP
FALUNKÉRT
Önkormányzatunk vidám, barátságos versengésre hívja falunk lakosait, melynek során a házak elõtti
kiskert rendezettsége kerülne
a figyelem középpontjába.

Tanulni mást – másképpen
ERDEI ISKOLA – 2008. GYULA
Május 19-én a hajnali órákban gyerekzsivajtól volt hangos a vasútállomás környéke. Iskolánk felsõ tagozatosai, érzékeny búcsút véve
szüleiktõl, kísérõiktõl, elindultak, hogy hazánk egy újabb részével
ismerkedjenek meg. Úti célunk ezúttal Gyula volt.
Mint minden évben, az idén is
nagy volt az érdeklõdés az erdei
iskola iránt, 69 felsõs tanuló vállalkozott az újabb kihívásra. Mindig fantasztikus készülõdés és várakozás elõzi meg
ezt az eseményt, de az idei egy kicsit
más volt, hiszen immár a 10. olyan tábor volt ez, ahol együtt dolgozott, szórakozott, sírt és nevetett az ötödik osztályos és a ballagás elõtt álló diák 5 napon át. A jubileumra több volt diákunkat is meghívtuk, néhányuknak sikerült

is eljönni. A felnõttek közül sokan megkérdezik, hogy mire jó ez az erdei iskola, vagy felvetik azt, hogy itt nem is kell
tanulniuk a gyerekeknek.
A válaszom igen egyszerû. Nagyon sokat tanulunk, csak mást és másképpen,
mint az iskola falain belül. A diákokra számos feladat vár, amit egyénileg vagy csoportban kell megoldaniuk, eközben megtanulnak, egymást segítve vagy csak elfogadva, közösen alkotni valamit, alkalmazkodni egymáshoz. Folytatás a 4. oldalon

A nyári hónapokban – amikor leginkább színesedik, zöldellik, virágzik
a növényzet – kíséri majd figyelemmel egy három tagú zsûri a versenybe benevezett lakosok portájának
utcai részét. A zsûri elsõsorban a
tisztaságot, gyommentességet, a fû
állapotát, színét és az árkok, járdák
gondozottságát figyeli, értékeli majd.
Ahol lehet, a virágos növények
ültetését, gondozását is értékeli
a zsûri, ám ebbõl a szempontból
két kategóriában lehet nevezni!
Falunkban sajnos vannak olyan
utcák, ahol a gyakori rongálások
miatt a környezetszépítés
szempontjából csak a tisztán tartás
és a füvesítés jöhet szóba.
Nevezni kétféleképpen lehet:
a 12. oldalon lévõ szelvényt töltsék
ki, vagy külön lapon név, cím, telefonszám közlésével, valamint annak a
feltûntetésével, hogy mely kategóriában kíván versenyezni a jelentkezõ.
Mindkét esetben a nevezéseket
a Bagi Polgármesteri Hivatalba kell
eljuttatni. (Bag, Szent Imre u. 52.).

Nevezési határidõ: 2008. június 15.

A zsûrizés nyáron, az õszi munkák
befejeztéig, folyamatosan történik.

Eredményhirdetés: 2008. október 23.
Kivágható jelentkezési lap
megtalálható lapunk 12. oldalán!
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! AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Bag Nagyközség Önkormányzata 2008. május
29-én képviselõ-testületi ülést tartott. A legnagyobb
vitát a tanuszoda és a tornacsarnok bérbeadásának
témája váltotta ki.
Az ülés megnyitásakor Tóth Gábor polgármester örömmel jelentette be, hogy az önkormányzatunk intézményeinek akadálymentesítésére beadott pályázat sikeres volt. 51 millió forintot
nyert el az önkormányzat, amelybõl az általános iskola, a polgármesteri hivatal és az egyik egészségügyi intézmény akadálymentesítése fog megvalósulni a közeljövõben. Polgármester úr
elmondta azt is, hogy az Árokalja szabályozási terve elkészült,
amely egy jelentõs mérföldkõ az ott kialakítandó logisztikai és
kereskedelmi központ megvalósulása szempontjából.
(Fodor Mihály képviselõ munkahelyi elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni az ülésen.)

Az önkormányzat elsõ negyedéves
pénzügyi helyzete

Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 11 százalékos,
mûködési kiadások teljesítése pedig 20 százalékos volt az elsõ
negyedévben. Az elmúlt testületi ülésen a képviselõk kérték,
hogy tételes kimutatást kapjanak a kötvény kamatairól. Ez
megtörtént. E szerint Bag Nagyközség Önkormányzata 2007.
november 8-án „Bag jövõjéért” elnevezéssel kötvényt bocsátott
ki 330 millió forint értékben. 2007-ben a rendelkezésre bocsátott 330 millió forintból fejlesztési és mûködési célokra 30 millió Ft-ot használt fel az önkormányzat, így 300 millió forint került lekötésre. A rendelkezésre bocsátott összegbõl 70 millió
Ft-ot a Raiffeisen Bank zárolt, amelyet havi rendszerességgel
leköt, így a 300 millió Ft-ból 70 millió forintot a Raiffeisen
Bank forgat, 230 millió forintot pedig az önkormányzat kötött
le. 2007. év végén a befolyt kamat 2 583 000 Ft volt, de a
2007 évet terhelte a kötvénykibocsátás költsége, amely
7,5 millió Ft volt. A kötvény fizetendõ kamata negyedévente
esedékes, így 2007-ben ezt még nem kellett fizetni.
2008. év áprilisáig a 300 millió Ft-ból 40 millió Ft-t az önkormányzat fejlesztési és mûködési célokra használt fel, így áprilisban
190 millió+70 millió Ft volt lekötve 7,9 százalékos, ill. 7,5 százalékos kamattal. 2008. május 5-ig a lekötésbõl 7 536 082 Ft bevétel keletkezett, a fizetett kamat 6 096 635 Ft volt, amely a 2008
január 7-én terhelõdött 2007. évi kötvény kamatot és a 2008. elsõ negyedévi kötvénykamatot tartalmazza. A kötvénykibocsátástól 2007. november 11-tõl 2008. május 5-ig terjedõ idõszakban
a befolyt kamat 10 119 082 Ft, a fizetett kamat 6 096 635 Ft, az
egyenleg 4 022 447 Ft. A költségeket terheli még a 2007. november 8-án kifizetett egyszeri (kötvény) kibocsátási költség, ami
7 500 000 Ft volt. Ha az egyszeri kibocsátási költséget is
figyelembe vesszük, akkor az egyenleg -3 477 553 Ft.

Uszoda és tornacsarnok bérbeadása

A legnagyobb vitát kiváltó napirendi pont a tanuszoda és a tornacsarnok pályázat útján történõ hasznosításának terve volt. A
tanuszoda és a tornacsarnok 1993-ban épült, azóta önkormányzati tulajdonban és kezelésben van. Az elmúlt tizenöt év
során az önkormányzatnak nem voltak megfelelõ forrásai
ezeknek a speciális, az átlagosnál drágább karbantartást igénylõ létesítményeknek a felújítására, illetve állagmegõrzésére. Az
elmúlt tizenöt évben az energia ára ugrásszerûen megemelke-

MIRE FORDÍTOTTA AZ ÖNKORMÁNYZAT
A KIBOCSÁTOTT 330 MILLIÓ FT ÉRTÉKÛ KÖTVÉNYBÕL
FELHASZNÁLT 70 MILLIÓ FORINTOT?
Kötvénykibocsátás egyszeri költsége

7 500 000 Ft

FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2007-BEN:
! óvodai ablakcsere utáni helyreállítási munkák
350 000 Ft
! az iskola és tornaterem fûtésének különválasztása
2 579 987 Ft
! önkormányzat intézményeinek riasztóval való ellátása 1 600 524 Ft
! akadálymentesítés terveztetése pályázathoz
600 000 Ft
! térfigyelõ kamera kiépítésére benyújtott pályázat önrésze 750 000 Ft
! két darab hómaró vásárlása
833 491 Ft
! polgármesteri hivatal kertkapujának átalakítása
1 233 888 Ft
! polgármesteri hivatal felújítása
2 805 470 Ft
! mûvelõdési ház technikai berendezéseinek pótlása
294 300
! HEFOP pályázat megelõlegezése
7 455 000 Ft
MÛKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
! társadalmi szervezetek támogatása
! egyéb mûködési kiadások (közüzemi költségek)
Összesen

1 808 025 Ft
2 189 315 Ft
30 000 0000 Ft

FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2008 (ÁPRILIS 30-IG):
! iskola és tornaterem bádogos munkái
693 098 Ft
! szolgálati lakás (Szt. Imre út 7.) gázterve
195 600 Ft
! tornaterem épületgépészeti munkái
1 753 504 Ft
! akadálymentesítési pályázathoz szakmérnöki nyilatkozat336 000 Ft
! polgármesteri hivatal felújításának pótmunkái
486 000 Ft
! vektorális digitális térkép
583 858 Ft
! térfigyelõ rendszer kiépítése
16 574 339 Ft
! ingatlanvásárlás
6 500 000 Ft
! M3-as csomópont építés
290 700 Ft
! Aszódi Mentõállomás felújításához való hozzájárulás
200 000 Ft
! 2007 évi kötvénykamat
2 144 917 Ft
! gázkazán karbantartás
93 000 Ft
! Galgamente Közbiztonságáért Alapítvány tõkéje
100 000 Ft
! hitel kamat
935 198 Ft
! Podmaniczki Mûvészeti iskola támogatása (2007. év) 132 000 Ft
! Járõrszolgálat
150 000 Ft
! Kamera felszerelésének bérleti díja (Pannon torony)
119 995 Ft
! Ajándékutalvány szociális segélyként
518 588 Ft
! Állami támogatás visszafizetése
4 329 028 Ft
! Gavit hozzájárulás
246 332 Ft
! Csatorna társulás mûködési költsége
300 000 Ft
! Területi Fejlesztési Tanács mûködési hozzájárulás
195 000 Ft
! Egyéb mûködési célú kiadások (közüzemi díjak)
2 345 445 Ft
Összesen:
40 000 000 Ft
MINDÖSSZESEN

70 000 000 FT

dett, ezért az építmény közüzemi költségei jelentõsen terhelik
az önkormányzat költségvetését. Ezen okok miatt felmerült a
tanuszoda és tornacsarnok tartós bérbeadásának terve. Képviselõink arról szavaztak, hogy kiírjon-e az önkormányzat pályázatot, azzal a céllal, hogy az intézményt öt évre bérbe adja.
Antal Istvánné képviselõ elmondta, hogy a pályázati kiírást és
a majdani szerzõdést úgy készítik el, hogy az nem fogja korlátozni az iskola és a Bagi TC eddigi használati jogait, valamint a
dolgozók munkaviszonyát. Nagy Jenõné képviselõ kétségeit fejezte ki amiatt, hogy a bérbe adás után valóban nem fognak-e
sérülni az iskolások használati jogai, és nehezményezte, hogy
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az önkormányzat nem áldoz 7 millió forintot (ennyi veszteséggel mûködik az uszoda és a tornaterem) arra, hogy a bagi
gyerekek tudjanak hol úszni, tornázni. Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester asszony elmondta, hogy az önkormányzat
kötelezõen ellátandó feladatai közé tartozik az egészségügyi
alapellátás biztosítása is. Ez úgy valósul meg, hogy az önkormányzatnak egy fillérjébe sem kerül, hiszen válalkozók, a
háziorvosok biztosítják, azaz az önkormányzat privatizáció
útján oldotta meg. Most az uszodával és a tornateremmel is
valami hasonló fog történni. A testület 8 igen és 3 nem
szavazattal elfogadta azt, hogy az önkormányzat pályázatot
írjon ki a tanuszoda és tornaterem bérbeadására.

Köztisztviselõkkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények

Önkormányzatunk képviselõ-testülete határozatban fogadta el
9 igen szavazattal két tartózkodás mellett a köztisztviselõkel
szemben támasztott teljesítmények meghatározását. E szerint a
köztisztviselõnek rendelkeznie kell naprakész jogszabályi ismeretekkel a munkaköri leírásában szereplõ feladataik ellátásához. A köztisztviselõnek törekednie kell arra, hogy a munkájához kapcsolódó jogszabályokat értelmezze, szükség esetén kérje a munkahely vezetõjének segítségét, illetve a minisztérium
állásfoglalását, a jogszabályváltozásokat kísérje figyelemmel és
lehetõség szerint vegyen részt a Regionális Közigazgatási Hivatal által szervezett szakmai továbbképzéseken. Törekedjen az
ügyfelekkel való udvarias bánásmódra, tegyen meg mindent a
jó munkahelyi légkör kialakítására, segítse munkatársait, alakítson ki jó munkakapcsolatot az önkormányzat képviselõivel
és az önkormányzat intézményeinek dolgozóival. Tóth Gábor
elmondta, hogy e szabályozással egy régóta fennálló hiányt pótol az önkormányzat.

Szeptemberben két elsõ osztály indul

Idén tavasszal 48 gyermeket írattak be iskolánkba. Ebbõl hat
gyermeket a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság sajátos nevelési igényû csoportba sorolt, négy
gyermek pedig még további vizsgálat elõtt áll. Jelen helyzet szerint két 19 fõs osztályt indít az iskola idén szeptemberben, me-
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lyek létszáma még nõhet, az iskola – figyelembe véve az önkormányzat anyagi helyzetét – nem kíván kis létszámú elsõ osztályt indítani, ám ez még változhat. A tájékoztatót a testület
7 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta.
-kr-

„Beiratkozási ösztöndíj program“
HATÁRAINKON TÚL ÉLÕ MAGYAROK TÁMOGATÁSA
A Rákóczi Szövetség az 1989-es megalakulása óta a határainkon túl élõ magyarok felnövekvõ nemzedékének magyar identitását kívánja erõsíteni programjaival. Munkájukban kiemelkedõ szerepet játszik a magyar iskolákba
történõ beiratkozás támogatása, hiszen a magyar identitás
továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a szülõk
vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történõ beiratását.
Az utóbbi években különösen a Felvidéken vált fontossá e
kérdés. Szlovákiában egy rossz szlovák-magyar államközi
megállapodás következtében nincs arra mód, hogy a magyar iskolába járó gyerekek után járó ösztöndíj a családokhoz közvetlenül eljusson. Emellett a szlovák kormány magyarellenes intézkedései nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy a magyarul beszélõ gyermekeket nem magyar iskolába íratják be szüleik. Ezek a problémák indították arra a
Rákóczi Szövetséget, hogy civil társadalmi kezdeményezéssel „Beiratkozási ösztöndíj programot” hirdessen,
amelynek keretében a magyar iskolába beiratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer Ft-os beiratkozási ösztöndíjban részesülnek. Sajnos az anyagi források szûkössége
miatt a programot még nem tudta a szövetség egész Szlovákiára kiterjeszteni. Ehhez kérik azok segítségét, akik ezt
az ügyet fontosnak, támogatandónak tartják. A program
három éve fut, a magyar iskolába beíratott gyermekek száma ezen idõ alatt növekedett, azaz a kezdeményezésnek
egyértelmûen pozitív eredményei vannak.
Ha Ön úgy érzi segíteni kívánja a szövetség munkáját,
akkor érdeklõdjön a Bagi Polgármesteri Hivatalban.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI HATÁROZAT
35/2008. (V.29.) KÉPVISELÕ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõtestülete a jelen határozathoz mellékelt elõterjesztés és pályázati felhívás szerinti feltételekkel az
Arany János Általános Iskola részét képezõ tanuszodát, tornacsarnokot és salakos pályát öt éves határozott idõtartamra bérbe kívánja adni vállalkozás
céljára. A vállalkozás nem érinti az iskola tanulói-

nak, a Bagi TC tagjainak és a Bagi Nyugdíjas
Egyesület tagjainak eddigi használati jogait, továbbá
a dolgozók munkaviszonyát. A képviselõ-testület
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Határidõ: 2008. augusztus 15.
Felelõs: jegyzõ
Végrehajtásban közremûködik:
mûszak, Pávics László

Tóth Gábor
polgármester

Dr. Labundy Norbert
mb. jegyzõ
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" RENDÕRSÉGI HÍREK
Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása szerint az elmúlt
hónapban, májusban közlekedési
baleset szerencsére nem történt falunkban.
A Temetõ-dûlõben ismeretlen
tettesek törtek be egy házba, ahonnan egy 3,5 méteres alumínium kéményt vittek el.
A Szent Imre út egyik családi házának ajtaját feszítették fel illetéktelenek, majd különbözõ értékeket, elsõsorban ékszereket vittek el
200 ezer Ft értékben.
A Jókai utca egyik házának kertjébõl egy értékes kerékpár tûnt el, az
anyagi kár 100 ezer Ft. Május 12-én
általános iskolánk egyik ablakát törték be ismeretlenek 5000 Ft anyagi
kárt okozva ezzel. A Liget utcában
egy ház ablakát feszítették be betörõk, és mûszaki cikkeket, élelmiszert
vittek el. 150 ezer Ft-os lopási és
50 ezer Ft-os rongálási kár keletkezett. A Mezõbag Kft. feljelentést tett
a rendõrségen, mert a Liget utca
egyik házánál tartott lovak belegázoltak búzatábláikba komoly kárt
okozva. Az Árpád utca egyik családi
házába is behatoltak illetéktelenek az
ablakon keresztül, ahonnan ékszereket vittek el 1 millió Ft értékben.
A Szent Imre úton besurranó lopás történt. Az egyik ház kertkapuja,
bejárati ajtaja is nyitva volt, ezt használták ki a tolvajok. DVD lejátszót,
LCD monitort vittek el. Betörtek az
óvodával szemben levõ klubba és a
sportpálya büféjébe is. Elõbbi helyrõl mûszaki cikkeket, tévét, erõsítõt
vittek el 480 ezer Ft értékben, utóbbi helyrõl szeszes italt, üdítõket.
FELHÍVÁS!
A rendõrség továbbra is nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy a kertek, udvarok kapuit, bejárati ajtókat, tartsák zárva. Az utcára nézõ
szobák ablakait szintén tanácsos bezárni, ha senki sem tartózkodik a
helyiségbe, és jó, ha ezeket még éjszaka is zárva tartják. A környéken
sajnos több olyan betörés történt,
hogy otthon tartózkodó, alvó emberek mellõl vittek el értéktárgyakat.
-kr-

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának
0–24 óráig hívható telefonjszáma:
06-20/516-5940
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ERDEI ISKOLA – 2008. GYULA
Az idén a legnépszerûbb programok a következõk voltak: sétahajózás a Körösök találkozásánál, a vár megismerése középkori jelmezben, látogatás az
Erkel Múzeumba, fürdõzés
a Várfürdõben, kézmûveskedés,
mondák elõadása. Az erdei iskola idején jobban megismerik
egymást a gyerekek, új barátságok születnek vagy a régiek mélyülnek. Ez a néhány nap feltöltõdést, változatosságot,
önállóságot, élményt jelent mindannyiunk számára.
Természetesen hatalmas munka ennek az öt napnak a megszervezése. Az erdei iskola fõ szervezõje és mozgatója az
idén is Kuthi Józsefné volt. Szeretnék kö-

szönetet mondani neki, nemcsak az idei,
hanem a korábbi felejthetetlen táborok
szervezéséért is.
Ezenkívül köszönet jár mindenkinek,
aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy emlékezetes legyen az idei erdei iskola is. Köszönjük a Bonifác Alapítvány segítségét, amellyel csökkentették a
diákok útiköltségét, a Nyugdíjas Klub
felajánlását, amely egy diákunk
teljes táborozását fedezte. Köszönjük az önkormányzat segítségét a csomagok szállításában,
a szülõk támogatását, aggodalmát. Végül köszönet jár azoknak a tanároknak is, akik szervezték, lebonyolították ezt az
eseményt.
JÓ MUNKA VOLT!
Horváthné Maczkó Katalin

Szépen csillogó ezüstérem
Kevesesen tudják, hogy pár évvel
ezelõtt sakk oktatás folyt az általános iskolában Tóth Máté József vezetésével. Lelkesen jártak a tanulók az edzésekre és a számukra rendezett versenyekre,
ahol szép eredményeket értek el. Mivel
az alap csoport tagjai elballagtak, az
edzéseket látogató gyerekek száma is lassan elfogyott, így megszûnt Bagon a
sakk. Aki szeretett volna sakkozni, Turán
folytathatta, és részese lehetett a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesület megalapításának. Így lett alapító tag Tóth
Dániel is (ma az aszódi Petõfi Sándor
Szakközépiskola tanulója). Rengeteg
versenyen indultak, és mindig dobogós
vagy aközeli eredményeket értek el. A
tavalyi évben bekapcsolódtak a Pest megyei felnõtt sakk csapatbajnokságba, és
mivel a csapatot kezdõ sakkozók, illetve
diákok alkották az utolsó hely elkerülése
volt a cél, ez sikerült. (A csapat három felnõttbõl és hét általános vagy középiskolás
diákból áll.) „A mostani bajnokság kezde-

tén már merészebb terveket szõttünk.

Úgy gondoltuk, hogy a felnõttek megyei
versenyén, ahol ezúttal tíz csapat indult,
jó lesz nekünk a hatodik (esetleg ötödik)
helyezés, és akkor kölcsönös vállveregetésekkel zárjuk a versenyévadot“ írta
Tóth Máté József a turai hírlapban. Nem
így volt, több fordulón át az elsõ helyen
állt a csapat, és a végén szoros versenyben
Biatorbággyal szemben, megszerezte a
„csikócsapat“ a szépen csillogó ezüstérmet. GRATULÁLUNK!
A 2007-2008. évi Pest megyei
sakk- csapat bajnokság I. osztályának
végeredménye:
1. Gödöllõ (58 p)
2. Galgavidék (52,5 p)
3. Biatorbágy (52,5 p)
4. Szigetszentmiklós (47,5 p)
5. Vác (46,5 p)
6. Gödi SC I. (46,5 p)
7. Zsámbék (41 p)
8. Szob (39 p)
9. Gödi SC II. (36,5 p)
10. Fót (29 p)
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Nemzedékek biztonsága
A Bagi Napközi Otthonos Óvoda
katicás csoportja nyolc fõvel részt
vett 2008. május 20-án Kartalon a
„Nemzedékek biztonságáért” Alapítvány támogatásával megrendezett nyílt
napon, amely a „Sport, a mûvészet és
rendvédelem az esélyegyenlõség jegyében” elnevezést kapta. Elõször Tomi
bohóc szórakoztatta a gyerekeket, majd
kerékpárverseny következett. Ezután elméleti közlekesdési szabályokat ismertetett egy kedves rendõr bácsi. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat, szép ajándékokkal tértek haza. Résztvevõk: Ajtai
Sándor, Gyursánszki Máté, Kanalas
Ármin, Nagy Petra, Pajor Lázár,
Paltán Csenge, Tüdõs Marcell és Varga
Deborah. Köszönjük Nagy Szilvia szülõ
segítségét és közremûködését is.
Tóth Csabáné

ÚRNAPJA BAGON
2008. május 25.

Orgonamuzsika, keresztszemek és lyukhímzés
A Helytörténeti Baráti Társulat Piros Pünkösdi Rózsa elnevezésû hagyományos
baráti találkozójára idén is sor került pünkösd hétfõjén
A találkozó 15 órakor a templomban kezdõdött orgonahangversennyel, amelyen Benedek József kántor úr csodálatos orgonajátékában gyönyörködhetett a hallgatóság.
A mûsorban többek között Bach, Saint-Saens, Liszt és Wagner
mûvek is elhangzottak.
A koncert után kiállítást nézhettek meg a jelenlévõk a
plébánia „Apostolok szállásán“. Benedek Józsefné keresztszemes hímzéssel készített változatos témájú, de tökéletesen kivitelezett képeit, valamint Nagy Jenõné pompás lyukhímzéses

munkáit. A kiállítást Balázs Gusztáv, a társulat elnöke nyitotta meg, majd a két kiállító beszélt arról, hogy kézimunkáikhoz
honnan vették az ihletet, a tudást, a mintákat. Tóth Ferenc
plébános úr is kedves szavakkal méltatta a rendezvényt és
a kézmûves kiállítókat, akik finom süteményekkel vendégeltek
meg mindenkit.
Reméljük, még sok ilyen kiváló találkozón vehetünk részt
a Helytörténeti Baráti Társulat rendezésében. A mostanit
B.F.K.
hálásan köszönjük.
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BAGI MUHARAY NÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLET
2007. évi tevékenységének közhasznúsági jelentése
A Bagi Muharay Népmûvészeti Egyesület 2008. május 10-én tartotta beszámoló közgyûlését,
és ezúton teszi közzé – a közgyûlés által elfogadott – közhasznúsági jelentését. Az 1992-ben alapított
Egyesületet a Pest Megyei Bíróság 2004. december 19-tõl nyilvánította közhasznú szervezetté.
A közhasznúsági jelentést – a vonatkozó törvény által elõírt tartalommal – terjesztettük
a közgyûlés elé az alábbi fejezetekre bontva:
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (itt rövidítve közöljük)
2007. 01. 01-i nyitó pénzkészlet:
3 881e Ft.
2007. ÉVI BEVÉTELEK:
4 487e Ft.
ezen belül: ! APEH-tól átutalt 1%-os SZJA támogatás
352 247 Ft az Egyesület ezúton is megköszöni minden támogatójának a felajánlást
! mûsorszolgáltatás bevétele 370e Ft (amatõr
együttest mûködtetünk, így csak utazási,
étkezési és zenekari költségtérítést kapunk)
! egyesületi tagdíj befizetések 132e Ft.
2007. évi kiadások: 4 677e Ft.
A kiadások között a két legnagyobb tétel a táncoktatás
1 650e Ft-os összege és a zeneszolgáltatás
1 347e Ft-os összege.
Vidéki fellépéseink és táborozás alkalmával 400e Ft étkezési költség merült fel. 2007. évben nem tudtuk megrendezni
elhunyt táncosunk, Horváth Mihály emlékére a „Portörõ díj“
versenyt, mert a meghirdetett idõpontra vendégegyüttesek
nem jelentkeztek. A díj lekötött tõkéje 2 001e Ft, amelyre
kapott – és még fel nem használt – banki kamat
102 726 Ft.
2007. 12. 31-i záró pénzkészlet: 3 691e Ft.
A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: 190e Ft.
Az Egyesület eszközeinek értéke a tárgyév végén 4 866e Ft.
2. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSA
Kapott támogatás 1 900e Ft.
A 2007. évre a képviselõ-testület által jóváhagyott
1,9 millió Ft-os támogatást az év során az önkormányzat
teljes összegben átutalta az egyesület számlájára.
Az önkormányzati támogatást a táncoktatás és a zeneszolgáltatás költségeinek kiegyenlítésénél használtuk fel.
3. AZ EGYESÜLET VAGYONÁNAK ALAKULÁSA
Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy vagyonunk
nagyrészt a népviseleti ruhákat és eszközöket tartalmazza,
mert így a különbözõ bemutatott táncokhoz megfelelõ
viselettel rendelkezünk.
Az alábbi vagyonnal rendelkezünk:
! népviseleti ruhák, eszközök
3 710 400 Ft
! egyéb eszközök (magnó-, videókazetták)
201 500 Ft
! magnó, erõsítõ, hangfal
118 000 Ft
! színpadi függöny
305 900 Ft
! fénymásoló
150 000 Ft
! TV, projektor, DVD, kamera
380 000 Ft
Vagyonérték összesen:
4 865 800 Ft

4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK ÉS AZOK
FELHASZNÁLÁSA
Kifejezetten ebbe a körbe tartozó juttatásban nem
részesültünk.
5. MÁS SZERVEKTÕL KAPOTT TÁMOGATÁS
Az évrõl-évre csökkenõ önkormányzati támogatást pályázati bevételekkel kell pótolnunk. Két sikeres pályázatunk
volt, melyekbõl származó bevételünk 1 210e Ft:
! a Nemzeti Kulturális Alap-tól a Zakopane-i XXXIX.
Nemzetközi hegyvidéki folklór fesztiválon való
részvétel utazási költségére 400e Ft-ot nyertünk;
! a Nemzeti Civil Alapprogram-tól (NCA) mûködésre
nyertünk 1 millió Ft-ot. Az év során a 2006-ban elnyert
támogatás második részlete 810e Ft érkezett be
egyszámlánkra.
Ez utóbbi pályázaton elnyert összegbõl fedeztük – részben
– mûködési kiadásainkat, bõvítettük tárgyi eszközeinket
(melyet közösen használunk a bagi mûvelõdési házzal) és
nyitott rendezvényeken népszerûsítettük a néptáncot,
megismertettük a néphagyományokat.
6. A VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕK JUTTATÁSAI
Az Egyesület vezetõ tisztségviselõi az egyesülettõl
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 – a törvényes kereteken belül, a
különbözõ pályázati lehetõségeket kihasználva – jelentõs
önkormányzati támogatással – egyesületünk eredményesen gazdálkodott és megteremtette az anyagi feltételeit
az ötszörös „Kiválóan minõsült“, 150 tagot számláló
Bagi Muharay Hagyományõrzõ Népi Együttes
mûködésének.

Ritecz György
az Egyesület elnöke
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A BABAGYÛJTEMÉNY
A bagi népviselet megõrzése vezeti Lados Ferencné Boris néni kezét
a varrótûvel, hogy gyönyörûen felöltöztetett babáin keresztül
bemutathassa és megõrizhesse, a bagi asszonyok és lányok
ünnepnapi és hétköznapi öltözködési szokásait. Életérõl és kedvenc
elfoglaltságáról, a babaöltöztetésrõl beszélgettem vele.
– Boris néni Bagon született. Mire
emlékszik vissza fiatalkorából?
Boris néni: Õsi bagi születésû családhoz
tartozom, a gyerekeim is itt élnek. Soha
nem volt könnyû az életem, mindig sokat
kellett dolgoznom. Az én gyerekkoromban még nem vették olyan szigorúan az
iskolába járást, ha pénzre volt szükségünk, bizony a tanév alatt is dolgoztunk.
Már nyolcévesen Kartalra jártam füvet,
borsót szedni, majd Matyis Manci nénivel az erdõgazdaságba jártam facsemetét
ültetni, tányérozni. Miután kijártam a
nyolc osztályt Gödöllõn a kísérleti gazdaságban dolgoztam. Bizony akkoriban
nehéz volt az élet, kevés volt a pénz, minden munkát el kellett vállalni. Egyszer
karácsony táján úgy átfagyott munka
közben a csizmában a lábam, hogy már
járni sem tudtam. Ölbe vittek a tûz mellé
melegedni, és sokáig tartott, míg életet
sikerülét dörzsölni belé. Dolgoztam én
Selypen az állami gazdaságban, meg ablakokat mostam a takarító vállalatnál.
1957-ben férjhez mentem, az uram vasbetonszerelõ volt, Pestre járt dolgozni.
– Gyermekei vannak-e?
Boris néni: Igen. 1958-ban született Klárika. Mi közben építkezni kezdtünk, kellett a pénz, ezért Klárika három hónapos
korában már mentem Tokodaltáróra kõmûvesek mellé maltert hordani. De sokat
küszködtünk, mire felépült a házunk!

“
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tem. Akkor én kiváltottam a mozgóárusi
ipart és piacra hordtam a Pestrõl hozott
áruféleségeket, mert így többet tudtam
itthon lenni az uram mellett. Készítettem
trukkolást is, vittem eladni a trukkolt terítõket. Aztán olyan súlyos izületi gyulladást kaptam, hogy nem tudtam tovább
dolgozni, visszaadtam az ipart.
– Úgy tudom, Boris néni jó énekes is.
Boris néni: Igen, szeretek énekelni. Amikor tsz-tag voltam, Vass lajos ajánlására
Bagon is megalakult a Röpülj páva kör
Bartók Pálné vezetésével. Ott énekeltünk, táncoltunk, még az aratást is eljátszottuk. De az rég volt már.
– Varrással, babák öltöztetésével mióta
foglalkozik?
Boris néni: Mindig is tudtam és szerettem varrni, hímezni, de ráérni varrni csak
a betegségem után tudtam. Több népi
együttes is felkért, hogy varrjak nekik
bagi népviseletû szoknyákat. Így varrtam
Lezsák Sándorné csoportjának Lakitelekre, Balogh Ildikónak Kecskemétre,
meg a nyíregyházi együttesnek is szoknyákat. Aztán minden vágyam az volt,
hogy megörökítsem a bagi népviseletet
kicsi kortól felnõtt korig. Akkor kezdtem

JÓ LENNE EGY KIÁLLÍTÁSON IS RÉSZT VENNI A BABÁIMMAL! SZERETNÉK EGY PÁR BABÁT A HÉTKÖZNAPI BAGI VISELETBE IS FELÖLTÖZTETNI...
Addigra 1961-ben megszületett Katica
lányunk is. Édesanyám tsz-tag volt, és felesben jártunk dolgozni, hogy legyen nekem is kis keresetem, meg hogy a gyerekek mellett mindig legyen valaki. Aztán
1965-ben Ferike is megszületett. Én is
tsz-tag lettem. Sokszor a gyerekeket is
vittem magammal munkába. De itthon is
akadt tennivaló a kertben, meg állataink
is voltak. Bizony a gyerekeket is hamar
be kellett fogni, hogy segítsenek.
De jó gyerekek voltak , szó nélkül
csinálták, amit elbírtak.
Sokat kellett dolgozni, hogy megélhessünk. Volt hogy Káré Tibornéval, Ilonnyal fát vágni mentünk, ágaztunk, gallyaztunk,
még tán jobban is, mint a férfiak. Szõttem én esténként
pokrócot is, csak legyen
pénz, mert az uram agytrombózist kapott és lebénult. Még a kanalat sem tudta
megemelni. 14 évig ápoltam, etet-

el babákat beöltöztetni. Magam készítettem a nyúlójukat, a szoknyákat, alsószoknyákat, a fõkötõt. Mindegyiknek tudom
a varrását, hímzését.
– Van valami terve, vágya Boris néninek?
Boris néni: Jó lenne egyszer egy kiállításon is részt venni a babáimmal! Szeretnék
még egypár babát a hétköznapi bagi viseletbe is felöltöztetni, de sajnos babahiányban szenvedek. Nagyon hálás lennék,
ha kaphatnék azoktól babát, akiknek
van, de már nincs rá szükségük.
– Jó egyészséget, hosszú életet kívánunk Boris néninek, köszönjük munkáját, mellyel a bagi néphagyomány
megõrzéséhez hozzájárul.
Baczoniné Felszeghy Katalin

Boris néni részére öltöztethetõ babákat a szíves felajánlók a Családsegítõ Szolgálat bagi, a polgármesteri
hivatalban lévõ irodájában
adhatják le. Köszönet érte!
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Májusi ünnep a Bánya utcában!

Szûk családi körben, nagy és ritka ünnepet tartott a Katona család.
50 éve, 1958 május 10-én kötött házasságot Katona István (Öreg Zsóka) és Könczöl Klára (Boltos Klári).
A nagy alkalomból meglepetések és ajándékok egész sorozatában részesítette Õket a család.
A különleges virágcsokrok és lufik díszítette zöldövezetben pezsgõs köszöntõvel, nászindulóval, az ünnepelt
házaspár számára összeállított zenés mûsorral – Novák Istvánné (Keppler Marika) és kis csapata
elõadásában – ünnepelték az évfordulót. Végül a többfogásos vacsorát nagyon finom torta zárta.
Az ARANYLAKODALOM alkalmából még sok egészségben és boldogságban együtt töltött évet kívánunk!!!

SZOKJON LE A CIGIRÕL
KÖNNYEDÉN!
Dohányzásról leszoktató biorezonanciás terápia
ASZÓDON

MIT NYER, HA LESZOKIK?

Hosszú, füstmentes éveket!
MIBE KERÜL?
Egy kis elszántság Fél óra az életébõl a kezelésre,
És kb. kétheti cigi ára

A KEZELÉS ÁRA CSUPÁN: 7000 FT!

EZT NE HAGYJA KI, HÍVJON MOST!
Tel.: 06-30-90486-483

? HÁT NEM TUDOM...

EGY ÜVEG PARADICSOM
Tél vége felé, amikor még foltokban látszott a hó, egy
lakatlan bagi ház elõtti forgalmas járdán valaki leejtett
egy üveg házi fõzésû paradicsompürét, és „elegánsan”
otthagyta. Üvege darabokra tört, tartalma a járdára borult. Amikor elõször arra jártam élénk piros színe meszszirõl világított, kisfiamat pedig figyelmeztetni kellett ne
lépjen bele, kikerültük. Elõször arra gondoltam hozok
egy seprût és egy lapátot és feltakarítom, de sajnos
nem tettem meg. Azóta figyelem a sorsát...
Gyerekes anyukák, nénik, bácsik munkába, iskolába igyekvõk és onnan hazatérõk kerülgették. Egyik postásunk aggódva ugrott le kerékpárjáról, nehogy belehajtson az üvegbe és tönkre menjen a munkaeszköze.
A paradicsom élénk piros színe idõközben elszürkült,
befeketedett, majd teljesen elmosta az olvadó hó és a
tavaszi esõk. Ma már csak üvegének méretes darabjai
emlékeztetnek rá.
Vajon hányan méltatlankodtak miközben elhaladtak
rajta, mellette? Biztos volt, aki a ház tulajdonosát korholta: „Néha rendbe rakhatná a portája elõtti közterületet, akkor is ha nem lakik itt, elvégre az õ dolga!” Mások pedig az önkormányzatra mutogattak és ezt gondolták: „Fel lehetne takaríttatni a közmunkásokkal!“
Remélem sokunk fejében megfordult, hogy tulajdonképpen mi is összeszedhetnénk, de a tettek mezejére
egyikõnk se lépett. Pedig pár perces munka lett volna,
csekély áldozat a közért. Hát nem tudom, azt hiszem
most megyek és felszedem, és nagyon röstellem, hogy
nem tettem meg már elõbb.
-kr-
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SZERETETTEL VÁRUNK minden kedves érdeklõdõt üzletünkbe,
hetente újuló árukészlettel. Fõként alkalmi ruhák találhatók, de van választék
hétköznapi, hordható viseletbõl is!
SODEXHO UTALVÁNYOK LEVÁSÁROLHATÓK!

Örömanyás kosztümök, Menyecske ruhák

Võlegény, újember öltönyök
(Lehetõség szerint, külön kérés alapján
méretre szabás megoldható!)
Nyakkendõk 1000 Ft-tól, Férfi ingek 2500 Ft-tól
Különálló szövetnadrágok (38–64)
Férfi pólók, rövid nadrágok, vászon és farmernadrágok

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

NÕI PAMUT BLÚZOK 5 XL-ig
Kosztümök (34–56, egyéni kérésre nagyobb méret is megoldható)

KÁNIKULA RUHÁK, TOPOK, PÓLÓK, TÉRDNADRÁGOK

A képek csak illusztrációk!

Harisnyák, fehérnemûk
Gyász esetén, ha fekete ruhára van szüksége, itt minden szükséges darabot megtalál!
SZÓVAL MAJDNEM MINDEN… HA VALAMI MÉG SINCS,
Fürdõruhák!
Fürdõruhák!
MEGPRÓBÁLJUK BESZEREZNI!

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ: zárva, Kedd–Péntek: 8–12-ig, 14–18-ig, Szo.: 8–13-ig.

CÍMÜNK:
2194 Tura, Zsámboki út 68.,
Tel.: 06-30-448-6114, 06-30-3970227
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TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS
2008. JÚNIUS HÓ
07-én, 08-án: Pécel Rendõrõrs elõtt
09-én, 10-én: Veresegyház Rendõrõrs elõtt
11-én: Gödöllõ területe
12-én, 13-án: Veresegyház Rendõrõs elõtt
14-én, 15-én: Gödöllõ területe
16-án, 17-én: Aszód Rendõrõrs területe
18-án, 19-én: Dány KMB területe
20–22-ig: Aszód Rendõrõrs elõtt
23-án, 24-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe
25–27-ig: Pécel Rendõrõrs területe
28-án, 29-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe
30-án: Veresegyház Rendõrõrs területe

TRAFFIPAX KÉSZÜLÉKET
KAPOTT AJÁNDÉKBA
A GÖDÖLLÕI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
2007-ben a Pest megyei Közgyûlés
által kiírt pályázatán, a kistelepülés
kategóriában Váckisújfalu nyerte el
a Pest megye Közbiztonságos
Települése címet és az ezzel járó
fél millió forintos pénzdíjat, amit az
önkormányzat felajánlott a Gödöllõi
Rendõrkapitányság részére egy
sebességmérõ készülék
megvásárláshoz.
Egy lézeres traffipax készülék több
millió forintba kerül, ezért a Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedõen Közhasznú
Közalapítvány közremûködésével
további három önkormányzat, az
Ikladi, az Erdõkertesi és a Kartali
Önkormányzat nyújtott még anyagi
támogatást a modern és hatékony
lézeres sebességmérõ készülék
megvásárlásához.
Az új sebességmérõvel két darabra
nõtt a Gödöllõi Rendõrkapitányság
illetékességi területén használható
traffipax készülékek száma. 2008.
május 14-tõl a gépjármûvel közlekedõk gyakrabban találkozhatnak
majd a Gödöllõi Rendõrkapitányság útjain a lézeres sebességmérõ
készülékekkel, amik már 2 kilométerrõl képesek a megengedett
sebességet túllépõket kiszûrni.

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

SZOLGÁLTATÓ

2008. JÚNIUS

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK
Bag–Üllõ: 3–3, Diósd–Bag: 4–0, Bag–Délegyháza: 1–2,
Felsõpakony– Bag: 6–0
FELNÕTT TABELLA (2008. JÚNIUS 4-ÉN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
VERESÉG
1. Dunaharaszti
2. Felsõpakony
3. Érd
4. Tápiószecsõ
5. Tárnok
6. Pilisvörösvár
7. Bag
8. Üllõ
9. Diósd
10. Hévízgyörk
11. Gödöllõ
12. Délegyháza
13. Õrbottyán
14. Nagykáta
15. Kóka
16. Dömsöd
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
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18
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Bag–Üllõ: 0–2, Diósd–Bag: 3–2, Bag–Délegyháza: 0–8,
Felsõpakony– Bag: 7–0
IFJÚSÁGI TABELLA (2008. JÚNIUS 4-ÉN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
VERESÉG

PONT

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

1. Érd
2. Pilisvörösvár
3. Gödöllõ
4. Felsõpakony
5. Hévízgyörk
6. Dunaharaszti
7. Üllõ
8. Nagykáta
9. Délegyháza
10. Tápiószecsõ
11. Diósd
12. Tárnok
13. Bag
14. Õrbottyán
15. Kóka
16. Dömsöd

28
28
27
28
27
28
28
28
27
28
26
27
28
27
28
27
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9
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27

72
70
67
59
56
55
53
51
44
29
22
20
18
15
15
0

# 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
! Június14-15.: DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197.,
telefon: 06-20/956-6529
!"Június 21-22.: DR. HUDÁK PÉTER
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.,
telefon: 06-70/213-1961
! Június 28-29.: DR.NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth L. u. 62.,
telefon: 06-30/275-4718
! Júlis 5-6.: DOBOS LÁSZLÓ
Tura, Thököly u. 35.,
telefon.: 06-20/925-3824

ÚJ!

MINTABOLT TURÁN!

(a körforgalomnál, Kossuth út 9.)
Meglévõ termékeink mellett megkezdjük a fa és müanyag nyílászárók,
ablakpárkányok,ajtó és ablak kilincsek forgalmazását is.
Telefon: 06-28-467-468

ÚJ!
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MINI PIAC
MA MÁR EGYRE KEVÉSBÉ éri meg a káposztáskertekben, kiskertekben zöldséget, virágot, gyümölcsöt termeszteni és azt a piacon
eladni. Mégis Bagon sokan termesztenek ezt-azt kertjeikben saját
fogyasztásra, ám bõven terem felesleg is. Bagon piac már nem
mûködik, a termékeket nagyobb piacokra szállítani gyakran nem
éri meg. Mi csinál ilyenkor a kistermelõ? Elviszi a bolt elé eladni.
Magam is láttam, hogy a bolt elõtt a földön portékáikat árulókat
a boltvezetõ megkérte menjenek arrébb, mert áru érkezett, kell a
hely a pakolásra. Nos, ezért alakított ki Bag Nagyközség Önkormányzata falunk egyik forgalmas boltja elõtt egy mini piacot, hogy
akiknek akad felesleges, eladni való zöldségük, gyümölcsük, azok
rendes körülmények között kínálhassák portékájukat. Fontos ez,
hiszen a vásárlónak is az a jó, ha a zöldfélék minél kevesebbet
utaznak és frissek, mielõtt asztalunkra kerülnek.
-kr-

IDÕS, CSALÁDTALAN
házaspár keres olyan becsületes, megbízható egyént,
aki segítségünkre lenne,
és mi örökösünkké tennénk.
Telefon: 06-20/567-23-18.

! 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

Ingyenes jogi és
pszichológiai tanácsadás
Ha bárkinek falunkban jogi vagy pszichológiai tanácsadásra lenne szüksége az
bejelentkezés után ingyenesen juthat ezen szolgáltatásokhoz. A jogi és pszichológiai tanácsadás havi rendszerességgel mûködik. Érdeklõdni és bejelentkezni
személyesen vagy telefonon is lehet a Kistérségi Gondozási Központ Családsegítõ Szolgálatának bagi irodájában.
Cím: Bag, Szent Imre út 52. Telefon: 06-28-504-140/16-os mellék

Álláskeresõ klub

A Kistérségi Gondozási Központ Családsegítõ Szolgálata Álláskeresõ klubot
szervez. Várjuk azok jelentkezését, akik állást szeretnének, önéletrajz írásával
kapcsolatban merültek fel kérdéseik, esetleg az elsõ állásinterjú alkalmával felmerülõ problémákra szeretnének választ kapni. Az Álláskeresõ klub júniustól
kezdve minden hónap második és negyedik csütörtökén 14-16 óráig üzemel.
(pl:. jún. 12., jún. 26. stb.) Bõvebb információ: Berdó Lívia (Szent Imre út 52.,
telefon: 06-28-504-140/14-es mellék, vagy 06-30-693-5930)

...VIRÁGOS FALUNKÉRT...
NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. VIRÁGOS 2. FÜVES
A nyertesek mindkét kategóriában pénzjutalomban részesülnek.
I. díj 25 000 Ft
II. díj 15 000 Ft
III. díj 10 000 Ft
Ötletgazda és fõvédnök: Tóth Gábor polgármester

VIRÁGOS FALUNKÉRT
Név:

Lakcím:

Kategória:

Tel.:

1. virágos

2. füves

