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2 BEVEZETÕ

z egyik lábamon ötven-
milliós örökölt adósság-
gal, a másik lábamon a
Gyurcsány kormány

önkormányzatokat is nagyon sú-
lyosan érintõ, alkotmányt sértõ
megszorításaival, 400 fõs halmo-
zottan hátrányos helyzetû em-
berrel – nehéz futni. Ennek elle-
nére mindent megteszek azért,
hogy elõrevigyem a település fej-
lõdését, olyan értékeket, alapo-
kat helyezzek le, amelyek az el-
következõ 20-25 esztendõre meg-
határozzák a bagi lakosok élet-
körülményit. 

Választási programom három
alappillére a „KÖZBIZTONSÁG,
LÉTBIZTONSÁG, JÖVÕKÉP“
volt. Ezekre koncentráltam, ezek
köré fûztem fel a mindennapok
munkáját. Örömmel mondha-
tom, hogy ma már látható jelei
vannak az elkezdett munkának.

Az alábbiakban bõvebben tá-
jékoztatom a kedves Bagi Lako-

sokat, hogy miképpen, és milyen
mértékben tudtam beváltani az
ígéretemet. Bepillantást nyerhet-
nek a falu pénzügyi helyzetébe,
bemutatom az eddig elvégzett be-
ruházásokat, és természetesen be-
szélek a jövõbeni terveimrõl is. 

Bízom benne, hogy az elkez-
dett úton – amely nem egyszer
vasszögekkel volt tele – tudok, tu-
dunk végig menni. Ehhez szükség
van azonban az Önök türelmére,
támogató együttmûködésére.

November 27-én, 19 órakor
közmeghallgatást tartunk a Dó-
zsa György Mûvelõdési Házban, 

Kérem, a kedves Bagiakat,
hogy jelenlétükkel tiszteljenek
meg, ha kérdéseik vannak, azt
tegyék fel, javaslataikkal segítsék
a munkámat. Tegyünk együtt,
közösen Bagért, hogy a ciklus vé-
gére még több eredményrõl, si-
kerrõl számolhassunk majd be.  

Tóth Gábor
polgármester

Kedves Bagi 
Lakosok!
Polgármesterré választásom óta eltelt két esztendõ. Félidõben
vagyunk, ezért szükségesnek érzem, hogy tájékoztassam 
Önöket a mögöttünk lévõ két év sikereirõl és olykor kudarcairól
is. Nem egyszerû egy települést úgy vezetni, hogy az minden-
kinek a tetszését elnyerje, senkinek az érdekét ne sértse. 

AA
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Az adósságok görgetése 2007 nya-
rára az önkormányzatot csõd kö-
zeli helyzetbe juttatta, több közin-
tézményében a szolgáltató meg-
szüntette a gázszolgáltatást.

2007. szeptember 1-jével bank-
váltás történt. Az új bank (Raif-
feisen Bank) 70 millió Ft összegû
folyószámla hitelt biztosított ön-
kormányzatunk pénzügyi megerõ-
sítésére. Az önkormányzati fejlesz-
tések és a pályázati önrészek finan-
szírozására a képviselõ-testület
zártkörû kötvénykibocsátás mellett
döntött, 330 millió Ft értékben.

PÉNZÜGYI HELYZET

A jelenleg mûködõ önkor-
mányzat több, mint 50 mil-
lió forint adósságállományt
örökölt elõdjétõl.

A VOLT POLGÁRMESTER PERE ÖNKORMÁNYZATUNK ELLEN
Nehezítette a pénzügyi helyzetet, hogy a volt polgármester pert indított önkormányzatunk ellen
szabadságmegváltás kifizetése iránt, és  3 525 000 Ft kifizetését követelte ki nem vett szabad-
ságnapjainak ellenértékeként. A per azóta lezárult, a követelt összeg egy részét, 2 408 252 Ft
kifizetését ítélte meg a bíróság . A jelenlegi polgármester több, mint 600 000 Ft-tal járult hozzá az
óvoda ablakinak cseréjéhez és 160 000 Ft-tal a polgármesteri hivatal nyilászárójának cseréjéhez.

2007-ben ( Kiss József képviselõ 10
havi képviselõi járandóságát (37 500
Ft/hó), Dénes Miklós képviselõ 
10 havi járandóságának a felét, Dr.
Balatoni Gyöngyi alpolgármester
egy évi képviselõi tiszteletdíját aján-
lotta fel jótékony célra. A felajánlá-
soknak köszönhetõen az Óvoda a

Gyermekekért Alapítvány 281 250
Ft-ot, a Bonifác Alapítvány pedig
731 250 Ft-ot kapott. 

Hajdú János a településfejlesztési,
építési és környezetvédelmi bizottság
külsõs tagja a négy éves választási
ciklusra járó tiszteletdíjáról mondott
le a Nyugdíjas Egyesület javára.
KÖSZÖNJÜK A TISZTELT 
KÉPVISELÕTÁRSAINKNAK!

KÉPVISELÕI FELAJÁNLÁSOK

A PÉNZÜGYI HELYZET STABILIZÁLÁSA
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A Nemzeti Iskolafelújítási
Program keretében polgár-
mester úr 222 millió Ft-ot
nyert  pályázaton, amely 22
millió Ft kötelezõ önrésszel
lett kiegészítve. Így 2009/

2010-es, illetve a 2010/2011-es
tanévekben már megújult intézmé-
nyekben kezdõdhet meg az oktatás
Bagon. Különösen nagy öröm ez a
falu számára, hiszen az iskola na-
gyon rossz állapotban van, a vako-
lat omladozik, a mosdó helyiségek
balkáni állapotot mutatnak. Idõ-
szerû a fûtés korszerûsítése, vala-
mint számos más felújítási munka,
hogy a bagi diákok és tanáraik mo-
dern és színvonalas intézményben
tanuljanak, taníthassanak. 

Az általános iskola 25, a polgár-
mesteri hivatal és az orvosi ren-
delõ 10-10, az óvoda pedig 6,6
millió forint kapott a pályázati
pénzbõl. A pályázati siker óriási
jelentõségû, mert így nem saját
erõbõl kell az akadálymentesítésre
vonatkozó törvényi kötelezettsé-
günknek eleget tenni. 

Több mint 240 millió forint
az iskola felújítására!

AKADÁLYMENTESÍTÉS
Az akadálymentesítésre 
benyújtott pályázaton 
Dr. Labundy Norbert 
jegyzõ úr is jelentõs össze-
get nyert a falu számára. 

XXI. SZÁZADI ISKOLA



Hogy a bagi óvodás gyerekek és
nevelõik méltó körülmények kö-
zött tölthessék napjaikat a képvise-
lõk 2006. évben három havi illet-
ményüket felajánlották az óvoda
ablakainak cseréjére. Egy csoport-
szoba ablakát 2007. áprilisában
cseréltek ki, melynek ellenértékét,
650 400 Ft-ot Tóth Gábor polgár-
mester biztosította. 2007 októbe-
rének négy hétvégéjén pedig meg-
történt a többi négy csoportszoba
ablakainak cseréje is.

2007 szeptemberében két csoport-
szoba vizesblokkja használhatat-
lanná vált, dugulást és csõtörést
észleltek. A helyreállítási munkát
azonnal meg kellett kezdeni, ami 
1 114 517 Ft-ba került.

ÓVODAI FELÚJÍTÁSOK
Akadálymentesítés, ablakok
cseréje

Vizesblokkok helyreállítása

AZ ÓVODA DOLGOZÓI 2008 NYARÁN SZÜLÕI 
SEGÍTSÉGGEL HÁROM CSOPORTSZOBÁT KIFESTETTEK
ÉS A PARKETTÁT FELCSISZOLTÁK. KÖSZÖNET 
AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT!
“

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 5
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2007 szeptemberében még a korábbi önkormányzat falunk utcáin
aszfaltozási munkákat kezdett, ám ezeket nem fejezete be, ez az új
önkormányzatra hárult.

ASZFALTOZÁSI MUNKÁK BEFEJEZÉSE

A Bond&Aszfalt és Építõipari Kft.
megkereste önkormányzatunkat
és jelezte, hogy az aszfaltozási
munkák során, a Bagi Üzletház
elõtti parkolóban végzett munká-
jukat nem fizették ki részükre. 

A vállalkozóval egyébként
semmiféle írásos szerzõdés nem
köttetett a munka elvégzésére,
ezért e szerzõdés utólagos megkö-
tésére Tóth Gábor polgármestert
hatalmazta fel a képviselõ-testü-
let, valamint jóváhagyta a fenn-
maradó költségek, 992 530 Ft, ki-
fizetését a vállalkozónak.

Másfél éve több mint 40 szakha-
tóság, az állami fõépítész jóváha-
gyásával, járult hozzá kereskedel-
mi, logisztikai célú hasznosításra
való elõkészítéshez. 

A belterületbe vonás a testület
döntése alapján folyamatban van
a földhivatalban. Évi néhány má-
zsa kukorica helyett 400 millió Ft
jut a földtulajdonosoknak, több
száz munkahely a Galga menti em-
bereknek, milliós árbevétel, hosszú-
távú pénzügyi stabilizáció az önkor-
mányzatnak!

40 hektárra folyik a ható-
sági engedélyek beszerzése. 

IPARI PARK – ÁROKALJA
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Ahogyan kinéz a községháza, az
tükörképe a közösségnek és  an-
nak vezetõinek! Példának okán az
adócsoport irodáiból ki lehetett
látni a falrepedéseken!!!

Az épület biztonsága érdekében
kaputelefont, automatikus kapu-
nyitó berendezést, továbbá négy
darab kamerát és négy mozgásér-
zékelõs lámpát szereltek fel. Az elõ-
zõ polgármester ígéretet tett egy fi-
atal rendõrnek szolgálati lakás biz-
tosítására, minden jogi, mûszaki,
pénzügyi megállapodás nélkül.

Az új vezetés elintézte, hogy a
saját rendõrünk ma már jogilag
rendezetten lakik az önkormány-
zati lakásban.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Az itt lévõ 10 hektár jelenleg mezõgazdasági területre az önkormányzatnak opciós
szerzõdése van. A tervek szerint logisztikai központ épülne a területen, 7 000 m2 rak-
tár és 5 000 m2 iroda. A beruházás 800-850 embernek biztosítana munkahelyet. 
Tekintettel arra, hogy néhány képviselõ ellenzõ hozzáállása elbizonytalanította a be-
fektetõket, önkormányzatunk a kérdésben helyi népszavazás kiírását fontolgatja. 

Idõszerûvé vált a polgár-
mesteri hivatal külsõ hom-
lokzatának felújítása is.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
FELÚJÍTÁSA

MEGTÖRTÉNT AZ ÉPÜ-
LET VÍZSZIGETELÉSE, A HOM-
LOKZAT FELÚJÍTÁSA, VALAMINT
A TETÕSZERKEZET BÁDOGOS
MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE IS.

“

LOGISZTIKAI KÖZPONT – JUHAROS
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Településeink életének egyik leg-
fontosabb lételeme: az ivóvíz folya-
matos biztosítása. A Galga menti
vízhálózat gerincvezetéke több
mint negyven éves. Az elmúlt évti-
zedekben egyetlenegy forintot sem
tettek félre karbantartásra, felújí-
tásra. Tóth Gábor, Bag polgármes-
tere, a térség országgyûlési képvise-
lõje azzal a javaslattal állt elõ, hogy
köbméterenként egy forinttal emel-
jék a vízdíjat, és ezt különítsék el  a
karbantartási-javítási munkákra,
megelõzvén pénzügyi gondjaik to-
vábbi súlyosbodását. Az érintett te-
lepülések polgármesterei (egy kivé-
telével) elfogadták a javaslatát azzal
a kiegészítéssel, hogy ne egy, hanem
három forintot emeljenek, és az eb-
bõl befolyó pénzt tartalékolják erre
a célra. Ez átlagosan családonként
havi 18-20 Ft-ot jelent, ami nagyjá-
ból megegyezik egy kifli árával.  

Most lehetõség van arra, hogy a be-
ruházás pályázati pénzbõl valósul-
hasson meg, 16 település közösen
építsen a szennyvíztisztító telepeiken
keletkezõ szennyvíziszap elhelyezé-
sére korszerû komposztáló telepet.

IVÓVÍZ
Biztonság egy kifli áráért!

Az Aszód tulajdonában lé-
võ szennyvíztisztító telep
2000-2001-es bõvítése so-
rán pénz hiányában nem
gondoskodtak a megfelelõ
iszap-kezelésrõl.

BÕVÜL A SZENNYVÍZTELEPÜNK



Peres-dûlõi telkek 
vevõinek kijelölése részben
megvalósult. 

Idõközben kiderült, hogy a telkek
közül egy rét-legelõként szerepel a
földhivatal nyilvántartásában, a
közmûvesítésre pedig az önkor-
mányzatnak még jelentõs összeget
kellene fordítania. Az önkormány-
zat úgy döntött, hogy a peresi telke-
ket lakópark építés céljára adja el,
amelybõl 96 millió Ft bevételhez
juthat. (Az eladást több képviselõ
nem szavazta meg! Ki érti ezt?)

A területen 50 lakásos luxus la-
kópark fog épülni. 

Az árkok tisztítása, mélyítése idõ-
szerû volt, mert ezekhez 20 éve
nem nyúlt senki, bár egyszer erre -
állítólag – több mint 20 millió fo-
rintot fordítottak. A testület több-
szöri ülés keretében 5 milliós ke-
retösszeget határozott meg, mely-
bõl a Liget utca, Rét utca vízelve-
zetõ árkainak, valamint a Nagyvöl-
gyi árok mélyítése, tisztítása törté-
nik meg.

Mivel a kistérségi nagysza-
bású csapadékvíz elvezetési
terve nem valósult  meg (és
„VIZIVÁROS” sem épül!)
önkormányzatunk úgy
döntött, hogy ezt a munkát
saját anyagi forrását 
terhelve végzi el.

FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETÉS

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 9

PERES-DÛLÕ
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Az utat szilárd burkolattal látták
el, ezzel megoldódott a gyalogos
és kerékpáros közlekedés kérdése,
az új úton könnyebben, jobb kö-
rülmények között, biztonságosan
lehet átjutni Aszódra, Ritecz György
és Mondok Ervin hathatós közre-
mûködésének köszönhetõen. 
KÖSZÖNET ÉRTE!

SALAKOS ÚT

Húsz év után újra autóval
is járható a „TROSZKÁS”!

ÚJ ÚT A TETMETÕ-DÛLÕ FELÉ

Önkormányzatunk a Szõlõkalja 1.
szám alatti ingatlant megvásárolta. 
A telek kulcsfontosságú, hiszen rajta
keresztül út épült a Temetõ-dûlõ felé,
és ezzel megindulhat a Temetõ-dûlõ
fejlesztése. Az út kialakítása után 
megmaradó telekrészt értékesíteni 
fogja az önkormányzat, így a vételár 
jelentõs része megtérül. 

10 éve harcol közsé-
günk, illetve Tóth 
Gábor polgármester, 
országgyûlési képviselõ-
ként, hogy a csomópont-
ban körforgalmat 
alakítsanak ki a bizton-
ságosabb közlekedés 
érdekében.

Eddig a közútkezelõ vállalat azzal érvelt, hogy nincs szükség itt 
a körforgalomra, mert országos szinten nézve nem történik olyan sok 
baleset, ami indokolttá tenné. Most azonban megváltoztatták 
állásponjtukat és 2009 januárjában elkezdik a körforgalom kialakításá-
nak elõkészítését, hogy 2010-re elkészülhessen.

KÖRFORGALOM AZ ASZÓD, DOMONY, BAG CSOMÓPONTBAN
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KÖZTÉRFIGYELÕ KAMERÁK
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN!

Önkormányzatunk képviselõ-tes-
tülete 2007. október 25-én tartott
ülésén, teljes egyetértésben döntött
9 db nagy érzékenységû kamera
felszerelésérõl, amelyek figyelik a
falut éjjel-nappal. A kamerák által
felvett képeket a Gödöllõi Rendõr-
kapitányságon figyelik

A beruházás költsége 14 385
421 Ft.

A Szentlászlói utcában 6 db, a Petõ-
fi utcában pedig 3 db fekvõrendõr
kiépítésére került sor. Az építési
költséget az önkormányzat a Nis-
san gépkocsi kárrendezésébõl szár-
mazó 400 ezer Ft bevételbõl, vala-
mint egy vállalkozó 100 ezer Ft-os
és egy magánszemély 25 ezer Ft-os
felajánlásából fedezte. A Szentlász-
lói utca belsõ salakos útját beton-
oszlopokkal szakaszosan lezárták,
így ezen az úton se le-
het nagy sebességgel
végighajtani autóval.
Nem sokkal ezután a
Sport utcában a koc-
kakõ megemelésével,
lakossági kezdemé-
nyezésként újabb fek-
võrendõrök épültek.

KÖSZÖNET A 
TÁMOGATÓKNAK!

FEKVÕRENDÕRÖK TELEPÍTÉSE
TOVÁBBI HALÁL- ÉS BALESETEK
MEGELÕZÉSÉRE!
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2007. december 31-ig valamennyi
önkormányzat által mûködtetett
intézményt, az iskolát, óvodát,
mûvelõdési házat, polgármesteri
hivatalt riasztóval szereltek fel. A
rendõrség egyhangú véleménye
szerint, ha ez a csekély ráfordítás
korábban megtörténik, jelentõs
kártól, bosszúságtól óvta volna
meg magát önkormányzatunk.

Önkormányzatunk hozta létre a
Galga mente Közbiztonságáért
Alapítványt, azzal a céllal, hogy
más Galga menti településeken is
térfigyelõ rendszer épülhessen ki,
valamint közbiztonsági rendezvé-
nyek, nyílt napok szervezésére, a
közbiztonság jelentõségére oktató-
nevelõ munka támogatása. 

A sorozatos betörések, károk
után riasztót szereltettünk
közintézményeinkre!

RIASZTÓ VÉDI
KÖZINTÉZMÉNYEINKET

Galga mente Közbiztonsá-
gáért Alapítvány – Tóth
Gábor polgármester, 
országgyûlési képviselõ
kezdeményezésére

GALGA MENTE 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT

2007 KARÁCSONYÁN 
JÁRÕRSZOLGÁLAT VOLT FALUNKBAN ÉS EZT TERVEZZÜK 

A 2008-AS ÜNNEPI IDÕSZAKRA IS. 



Az Arany János Általános Iskola és a sportcsarnok gáz- és központi fûtésrendsze-
rének külön választása mellett döntött 2007 novemberében az önkormányzat. A
tanuszoda és sportcsarnok nemcsak iskolai célokat szolgál, hanem lakossági igé-
nyeket is kielégít, így a korábbi energiaellátó rendszer nem tette lehetõvé a gaz-
daságos üzemeltetést. Az átalakítás költsége 4 333 491 Ft volt. Már az átala-
kítást követõ elsõ télen 1,5 milliót Ft-ot spóroltak, pedig igazából hideg sem volt.

ENERGIARACIONALIZÁLÁS

GYEPMESTER

Gazdátlan ebek befogására az önkormányzat egy vállalkozóval kötött szerzõ-
dést, az elmúlt félévben 33 kóbor kutya került befogásra, mivel a lakosság közvet-
lenül is tehet bejelentést a gyepmesternél a következõ telefonszámon: 
06-20-203-2359 vagy a sipirotti@freemail.hu e-mail címen.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEK ÉS MÛEMLÉKVÉDELEM

Bag Nagyközség Önkormányzata dr. Péter Mihály alpolgármestert bízta
meg a Temetõ-, Dutka- és Keresztfa-dûlõn tervezett területfejlesztési
projekt lebonyolításával. 

Emellett az önkormányzat Balázs Gusztávot a
Helytörténeti Baráti Társulat elnökét hatalmazta

fel a község területén található mûemlékek 
védelmével, felújításával, állagmegóvásával

kapcsolatos teendõk ellátásával. 

13INGATLANFEJLESZTÉS



14 JÖVÕKÉP

21. századi mûvelõdési 
ház Bagnak és a Galga
mentének

POLGÁRMESTER 
A KULTÚRÁÉRT!

2008. augusztus 20-án 
adták át és szentelték fel 
a felújított emlékmûvet 
a Hõsök terén.

FELÚJÍTOTT EMLÉKMÛ 
A HÕSÖK TERÉN

A Bagi Polgári Kör a Bagi Nyug-
díjas Egyesülettel karöltve újította
fel a falunk központi terén álló két
mementót, a Jegyzõ-keresztet és az
elsõ világháború hõsi hallottainak
tiszteletére állított emlékmûvet. A
Bagi Polgári Kör tagjainak áldoza-
tos munkája nyomán gyönyörû
szépen, ízlésesen felújított, a bagi
hõsök emlékéhez és az emlékezõ
és tisztelgõ utódokhoz méltó em-
lékmû elõtt ünnepelhette falunk a
magyar államalapítás napját. 

Tóth Gábor „LÉTBIZTONSÁG!
KÖZBIZTONSÁG! JÖVÕKÉP!”
programjában a bagi mûvelõdési ház
felújítása a „JÖVÕKÉP”-hez tarto-
zik. Országgyûlési képviselõként,
polgármesterként szeretné növelni a
falu, és a környezõ falvak népesség-
megtartó képességét azáltal is, hogy
a munkahelyek, a biztonságos élet
megteremtésén kívül a kulturális
élet feltételeit is biztosítja. Ehhez 



elsõsorban a bagi mûvelõdési házat sze-
retné felújítatni. 

A bagi mûelõdési ház mindig is kul-
turális központnak számított, nagy ze-
nekarok, híres elõadómûvészek jöttek
ide, és a Muharay Együttesen keresztül
is jelentõs kulturális helynek számított
és számít ma is. 

Tóth Gábor polgármester keresi a
megvalósítás lehetõségeit, ebbõl kifo-
lyólag pénzügyi szakemberekkel vette
fel a kapcsolatot. Elmondása szerint pá-
lyázati pénzbõl biztosítanának egy ma-
gas önrészt, ehhez jönne a banki finan-
szírozás, valamint szükség lesz egy
olyan tehetséges vezetõre, cégre, aki üz-
leti haszon mellett megfelelõ szakmai

szinten tudja majd mûködtetni az egé-
szet. Reményei szerint november elejé-
re a koncepció és a pénzügyi alapterv
az önkormányzat elé kerülhet. A pénz-
ügyi szakemberek szerint az összegek
három hónapon belül rendelkezésre
állhatnak, s akkor elvileg akár 2010-re
meg is épülhet. Az építmény két nagy-
termet foglalna magában, 200, ill. 300
férõhelyesek, melyek szükség esetén
összenyithatóak. Az alapterülete csak
annyival bõvülne, amennyit a körülötte
kialakítandó árkádos presszó meg egye-
bek igényelnek, ahol a falubeliek kor-
zózhatnak és elüldögélhetnek, pihen-
hetnek. Ez egyben a falu leendõ köz-
pontja is lenne.

INGATLANFEJLESZTÉS 15

RÁFÉRNE EGY XXI. SZÁZADI AKTUALIZÁLÁS 
A 60-AS ÉVEKBEN ÉPÜLT MÛVELÕDÉSI HÁZRA“



16 INGATLANFEJLESZTÉS

A bagi temetõ 
ravatalozója kegyelet-
sértõen rossz állapotban
van, a ciklus végére a
tervek szerint új rava-
talozója lesz a falunak.
Íme a látványterv!

Kiadja a Bagi Polgármesteri Hivatal. Felelõs Kiadó: Tóth Gábor
Nyomda: RO-LA. Készült: 1400 példányban. 

Megjelenik: Bag nagyközségben, ingyenesen.

TÓTH GÁBOR POLGÁRMESTER ÚR FOGADÓÓRÁJA:

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 9–14 ÓRA KÖZÖTT. 
A ZÖKKENÕMENTES ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN 
KÉRJÜK, HOGY A POLGÁRMESTERI HIVATAL
TIKÁRSÁGÁN (28-504-135) SZÍVESKEDJENEK
IDÕPONTOT EGYEZTETNI. TÓTH GÁBOR
POLGÁRMESTER ÚR HIVATALI 
MOBILTELEFONSZÁMA: 06-30-9325-821

RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA



Az esemény beharangozása, marke-
tingje oly jól sikerült, hogy na-
gyon sokan kíváncsiak voltak
a fesztiválra és ellátogattak
falunkba, sokaknak közü-
lük azonban nem jutott elég
rétes. Ebbõl tanultunk, jö-
võre még színvonalasabb
vendéglátással és természete-
sen több rétessel várjuk az ide lá-
togatókat. Az eseményen egyéb-
ként jelen volt Tajvan nagykövete
és Szûcs Lajos, a Pest Megyei Köz-
gyûlés elnöke is. Mindketten üdvö-
zölték a kezdeményezést, és érté-
kesnek és érdekesnek tartották az
elõadásokat a színpadon, a kézmû-
ves foglalkozásokat, a rétes készíté-
sének bemutatását, a környékbeli
zenekarok koncertjeit, amelyek a
vendégek  tetszését. is elnyerték.

Örömünkre szolgált, hogy
szép számmal vettek részt 
a rendezvényen a falubeli
lakosok és messzirõl jött 
érdeklõdõk is.

ELSÕ BAGI RÉTESFESZTIVÁL

Bag Nagyközség Önkormányzata ezúton
is újból megköszöni a Rétesfesztivál
alább felsorolt támogatóinak segítsé-
gét és minden bagi vállalkozó 
anyagi támogatását.

Tajvan nagykövete
Tóth Gábor polgár-
mester úrral.

FÕBB TÁMOGATÓK:
Sós Suzuki Autószalon; Vaszil-Varga

Band; GAVIT; AKVÍZ; HABAG; Raiffeisen
Bank; ÉMÁSZ, Bagi papírbolt; Galgamenti 

Kábel TV Bt.; Deli- Vill;  Harangozó Csaba pilóta; 
KLA-VIA Ker. és Szolg. Kft.; OK-BOR Ker. és Szolg.
Kft.; D és J Kft. – Dobos András; GÓ-KER Bt.
Emellett az önkormányzat megköszöni a rétessütõ
asszonyok, az Arany János Általános Iskola pedagó-
gusainak, az óvoda nevelõinek, a polgármesteri 
hivatal munkatársainak és közhasznú dolgozóinak, 
a polgárõrség, a Bagi Nyugdíjas Egyesület, a Bagi
Szövetkezet, a Drop és Társa Bt., a Muharay Népi
Együttes, valamint a Bonifác Alapítvány segítségét 
a fesztivál lebonyolításában. Külön köszönjük azok
munkáját, akik a sátrak felállításában 
és bontásában segítettek.

A díjakat Szûcs Lajos
a Pest Megyei Köz-
gyûlés elnöke adta át.

FESZTIVÁL 17



18 EGYÉB INFORMÁCIÓ

Bagi Polgármesteri Hivatal: 504-140, 504-141, 504-135
Római Katolikus Plébániahivatal: 408-029
Dr. Sánta János plébános:
Temetkezés: M. Szabó és Társa Bt.: 504-175, 06-20/9417-578 
Dózsa György Mûvelõdési Ház: 504-145
Könyvtár: 504-105
Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény: 408-106, 408-233, 504-070
Óvoda: 408-316, 504-150
Sportcsarnok: 409-939
Posta: 408-033
Bagi Polgárõrség: 06-30/515-6945
Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálata: 06-20/516-5940 
Tura Központi Ügyelet: 466-038
TIGÁZ általános ügyfélszolgálat: 06-40/333-338
Mérõállás bediktálás, havi elszámolás esetén:
06-80/333-338, 06-40/333-338 (e-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu)
ÉMÁSZ telefonos ügyfélszolgálata: 06-40/28 28 28
Galga menti Víziközmû Kft: 408-527, 504-120
MÁV Direkt, telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/494-949
Volánbusz, Gödöllõ forgalmi térség: 28/420-444  
3 kõ Takarékszövetkezet: 504-020
Galga TV: 402-321, 590-580
Aszódi Szennyvíztelep: 409-164
Aszódi Okmányiroda: 500-660
Általános segélyhívó: 112
Mentõk: 104
Rendõrség: 107
Tûzoltók: 105 

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK 28-AS KÖRZET 
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Meghívó
A bagi Muharay Elemér Népi Együttes
mindenkit szeretettel vár gálamûsorára 

a bagi Dózsa György Mûvelõdési Házba.

A gála idõpontja: 
2008. december 6., 17 óra

A belépés díjtalan. 
Támogató adományaikat 

köszönettel fogadjuk.

Bagi Muharay Elemér 
Népmûvészeti Egyesület

ÜNNEP



Karácsonyi orgona-
hangverseny 
a templom felújí-
tásáért.

KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI
ORGONAHANGVERSENY

Tóth Gábor polgármester
úr szervezésével 
és kezdeményezésére 
2008. december 20-án
fél 6 órai kezdettel, 
a bagi Római Katolikus
Templomban  Pitti Katalin
operaénekes és Virág
András orgonamûvész –
mindketten Liszt-díjas mû-
vészek – karácsonyi
hangversenyt ad, melyet
felvesz az ECHO TV. A tele-
vízió a rendezvényhez kap-
csolódva készít Bagról egy
bemutató filmet, melyet 
a hangversennyel össze-
kötve Karácsony Szentes-
téjén tûz a mûsorára. 
A mûvészek tiszteletdíját
szponzorok bevonásával
szeretné elõteremteni elõ
a Polgármester úr, 
a hangverseny bevételét
pedig a templom felújítá-
sára ajánlja fel. 

Hittel a jövõbe!


