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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

! A TARTALOMBÓL
KÖZMEGHALLGATÁS

IFJÚ MESTER

Önkormányzatunk képviselõtestülete 2008. november 27-én
tartotta évi szokásos közmeghallgatását a Dózsa György
Mûvelõdési Házban.

Ifj. Rónai Lajos a bagi Muharay
Elemér Népi Együttes mûvészeti
vezetõje megkapta a Népmûvészet
Ifjú Mestere kitüntetõ címet.
Vajon hogyan vezetett idáig az út?

4. oldal

6. oldal

!

Ára: 100 Ft

SZERETETTELJES
KARÁCSONYI
ÜNNEPET
KÍVÁNUNK
FALUNK MINDEN
LAKOSÁNAK.
Bag Nagyközség
Önkormányzata

„E NAPON SZÜLETIK”

Mindig új az, ami megújítja a lelket, s nem öregszik el, ami folyton
gyümölcsöt terem, és soha el nem szárad. Nem azt mondjuk, hogy született,
hanem születik. „E napon születik Jézus Krisztus,
az Isten Fia a júdeai Betlehemben.”
Hogyan újít meg bennünket Jézus születése? Nem kell mást tennünk,
mint engedni, hogy az Új Ember, az
emberré lett Isten átvezessen bennünket az „élet igazi újdonságába”.
A hitetlen nem érti ezt az igazi újdonságot. Gyakran csak másfajta
újdonságra fogékony, arra, ami a
legújabb divat, vagy szenzáció, a
minden eddiginél nagyobb élvezet. De a legújabb utáni rohanás
kábulatában észre sem veszi,
hogy igazából saját tengelye körül forog, s mindig önmagához tér
vissza, mert kétkedõ önmagának
próbálja saját énje és élete értékét bizonygatni. Az ilyen újdonság után futó
lélek hamar megcsömörlik és kiég. Lassan már semmi új nem érdekli. Egyre nehezebben menekül attól a keserû felismeréstõl,
hogy élete értéktelen és értelmetlen. A fájdalmas felismerés egyúttal a kegyelem órája is lehet, megnyílhatunk az igazi, soha el nem évülõ újdonság vonzásának.
Ez a megnyílás azonban nem olyan könnyû. Meg kell halni eddigi önmagunknak. Meghalni annak a lázas igyekezetnek,
hogy énünk nagyságát önmagunk és mások elõtt újra meg újra
bizonyítsuk, hogy örökös szomjunkat mindig új meg új élvezettel csillapítsuk. Minél közelebb vagyunk a halálhoz, annál kétségbeesetten tiltakozik a régi énünk.

A sárba ragadt énnek nem kell az Isten
tisztasága, a homályhoz szokott szemet
sérti a világosság. Ettõl szenved jó néhány gyakorló keresztyén is, aki fél
attól, hogy Istent túlságosan közel
engedje magához. Középszerûsége és langyossága bántja ugyan,
de mégis retteg attól, hogy
langymeleg, félhomályos búvóhelyét felforgatja az Isten. Vallásgyakorlataival mintegy választófalat akar húzni önmaga és
Isten között: „Ennyit adok, és
nem többet. Ne jöjj közelebb,
mert féltem az életem!”
Ehhez a szenvedõ emberhez jön
el a megtestesült Ige. A gyermek Jézus
egyszerûsége és kedvessége, a benne
megnyilvánuló isteni irgalom feloldja félelmeinket, megkönnyíti régi énünk halálát és újjászületésünket.
Miért ne alázkodnánk meg az alázatos Isten elõtt?
Ha az ISTEN beszélni sem tudó kisgyermek lett értünk, akkor mi miért próbálunk elõtte nagyzolni? Szúrjuk ki felfuvalkodott énünk léggömbjét, és mindjárt megkönnyebbülünk.
Felfrissülünk, megifjodunk, ha olyan alázatos gyermekké válunk, mint Isten Fia. Úgy lehetünk naggyá, ha a gyermek szelídségét és alázatosságát utánozzuk. Fogadjuk magunkba jóságát, irgalmát és egyszerûségét.
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ÜNNEP – KÖZÜGY

Így újít meg az Új Ember, így teremt újjá! Testben ugyan
megöregszünk, de Krisztus egyre inkább megszületik bennünk.
Bennünk, illetve belõlünk való születése azt jelenti, hogy
Krisztus átformálja a mi emberségünket, hogy rajtunk keresztül hathasson másokra is. Vagyis Krisztus a mi testünkkel akar
ölelni, a mi kezünkkel simogatni, a mi elménkkel gondolkodni, a mi szívünkkel szeretni, a mi szavainkkal szólni. Lehet-e
ennél nagyszerûbb hivatás?
Ha olyan lélekre találsz, aki mindenét elhagyva minden vágyával az Igéhez ragaszkodik, az Igébõl él, az Ige irányítja életét, aki elmondhatja magáról: „Nekem az élet Krisztus és a halál nyereség” (Fil. 1:21), akkor ezt a lelket az Ige házastársának
tekintheted. A Szent Lélek használja õt, de nem Krisztus máso-
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latait hozza a világra, mert minden lélek a maga egyéni módján tükrözi Krisztus felfoghatatlan gazdagságát.
Ily módon lesz az érett keresztyén hasonlatossá Istenhez, és
részesedik az isteni (újjá)teremtés mûvében.
Kereszty Rókus
gondolataiból válogattunk

MAGÁT ADJA
A szeretet nem öltözik ékes bíborba, palástba, fején sem hordoz koronát.
A szeretet mezítelen, földrehajló, föld feletti, szívben keresi otthonát.
Magához von fénye, karja, áldozatként magát adja
Venyercsán László

Isten (szeretet) törvénye

A bûn törvénye

Szeretet (másokért élés)
Róm. 13:10

önzés („én“-középpontúság) 1Ján 3:4

Megnyilatkozásaik

alázat, adás, szolgálat

önteltség (felfuvalkodottság), önzõ kívánságok
(erõszakos elvétel), uralkodás

Következményeik

boldogság, békesség, szabadság,
fejlõdés – élet

szenvedés, háborúság, pusztulás – halál

Forrásuk,
megtestesítõjük

Krisztus
(az Atya képmása)
1Ján. 4:8

Sátán (az „ellenség“), a bûn szerzõje
Ján 8:44

Lényegük

# AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Óvodai létszámemelés

Járõrszolgálat az ünnepek alatt

Bag Nagyközség Önkormányzata úgy határozott, hogy kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalba, hogy a bagi Napközi otthonos Óvoda három csoportja magasabb létszámmal is mûködhessen, mint az a törvényben engedélyezett. Jelenleg 156 gyermek jár az óvodába, a maximális férõhely 160 fõ, és az önkormányzat adatai szerint még nem írattak be ebben az évben minden óvodás korú gyermeket az óvodába.

Képviselõ-testületünk arról határozott, hogy idén is lesz járõrszolgálat az év végi ünnepek alatt. A költségek fedezésére
350 000 Ft-ot szavazott meg. A járõrszolgálat 10 napon keresztül az éjszakai órákban egészen reggelig, a polgárõrséget felváltva járõrözik majd a faluban. Jelenlétük remélhetõleg csökkenti a betörések számát.

Térfigyelõ rendszer bõvülése

Az Aszódi Rendõrõrs folyamatos létszámhiánnyal küzd. A Gödöllõi Rendõrkapitányság ígéretet tett, hogy egy fiatal rendõrt
áthelyeznek Aszódra, aki falunk másik körzeti megbízottja lenne. Képviselõ-testületünk úgy döntött, hogy számára a Patak
utca 8. száma alatti, jelenleg üresen álló önkormányzati garzonlakást felajánlja lakásként.

Javul a község térfigyelõ kamerarendszere, ugyanis a képviselõ-testület két fix kamera dómkamerára (360 fokban forgó) való kicserélése mellett döntött, melynek költsége 956 916 Ft.

Alma beszerzés

100 000 Ft-os keretet szavazott meg képviselõ testületünk,
hogy iskolásaink és óvodásaink számára Szabolcsból jó minõségû, finom almát szerezzen be az önkormányzat hozzájárulva
ezzel legkisebbjeink egészséges táplálkozásához.

Iskola pályázat

Mint ismeretes a bagi Arany János Általános Iskola pályázaton 222
millió Ft-ot nyert felújításra és eszközbeszerzésre. A pályázatot az
Inis Kft. készítette el, és ez a cég menedzseli a továbbiakban a pályázati cél megvalósulását. Munkájuk ellenértéke 56 millió Ft,
amit az önkormányzat a képviselõ-testület jóváhagyásával a pályázaton elnyert pénzbõl fizet ki. Emellett a pályázat elnyerésével
együtt jár, hogy az iskolának csatlakoznia kell a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés“ elnevezésû programhoz, melynek
lebonyolításával a képviselõ-testület szintén az Insis Kft. bízta meg.

Körzeti megbízott falunkban

Megérkezett az idei tél

Idén télen igen korán leesett az elsõ hó, és bizony gondot okozott az önkormányzatnak a hóltakarítás, mert a korábban erre
felkért vállalkozó nem vállalta a munkát. Képviselõ-testületünk
ezért úgy döntött, hogy 479 000 Ft+ÁFA értékben traktorra
szerelhetõ vonólapot szerez be, melynek segítségével a késõbbiekben meg tudja oldani a hóeltakarítást.

200 rászorulónak 20 kg liszt fejenként

A Váci Karitasz szervezetnek köszönhetõen november utolsó
hetében 200 rászoruló kaphatott 20 kg lisztet. Hátrányos helyzetû családokat, kisnyugdíjasokat, szociális segélyen élõket és
gyermekvédelmi támogatásban részesülõket támogatott így önkormányzatunk a karitasz segítségével.
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Év végi pénzügyek
Költségvetési koncepció, díjtételek
Bag Nagyközség Önkormányzatának 2009 februárjára kell
elkészítenie költségvetését. Erre készülve megszületett a költségvetés koncepciója. Amíg azonban az országgyûlés nem fogadja el az ország költségvetését, addig a konkrét tervezés nehéz, de a pénzügyi válság és az ország helyzete miatt következtetni lehet arra, hogy az önkormányzati nomatívák még
az infláció mértékével sem fognak emelkedni, azaz összességében kevesebb pénzbõl lesz kénytelen az önkormányzat gazdálkodni, ezért a képviselõ-testület 10 százalékos általános
költségcsökkentés végrehajtását határozta el.
A koncepcióval együtt elfogadta a testület a a jövõ évi
díjtételek összegét. Ez utóbbiakat az önkormányzat az infláció jelenlegi mértékével, azaz 4,2 százalékkal emelte meg.
(Lásd mellékelt táblázat!)
Dr. Péter Mihály alpolgármester szóvá tette az ülésen,
hogy az önkormányzati lakások, valamint az óvodai konyha bérleti díjai nagyon alacsonyak, ezért a testület úgy határozott, hogy ezeket újra tárgyalja decemberi rendkívüli testületi ülésén, úgyhogy ezen díjtételek változása várható.

Költségvetés módosítása

Képviselõ-testületünk módosította 2008. évi költségvetését.
A kiadási fõösszeget 4 450 000 Ft-tal, a bevételi fõösszeget
4 450 000 Ft-tal csökkentette, így a kiadási fõösszeg 816
331 000 Ft, a bevételi fõösszeg pedig 816 331 000 Ft lett.

Önkormányzati kötvények

Az önkormányzat a korábban 330 millió Ft értékben kibocsátott kötvényekbõ0l 2008-ban eddig 80 millió Ft-ot használt fel fejlesztési és mûködési célokra, melyet az önkormányzat nehéz anyagi helyzete indokolt.
A felhasznált összeget az önkormányzat a Peresen lévõ
telkek eladási árából kívánja visszapótolni, amit a képviselõtestület jóváhagyott.
-kr.-

BAGI HÍRLAP 3

ÉTKEZÉSI DÍJAK:
Óvoda:
369 Ft
napközi:
472 Ft
iskola:
321 Ft
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ:
120 literes szállítóedény esetén
14 400 Ft/év
egyedülállók esetén:
9 600 Ft/év
A DÓZSA GYÖRGY MÛVELÕDÉSI HÁZ BÉRLETI DÍJAI:
Lakodalom:
104 000 Ft
nagyterem 8-14 óráig:
20 800 Ft
egész nap:
41 700 Ft
belépõdíjas bálok esetén:
(bagi civil szervezeteknek)
20 800 Ft
(egyéb rendezvények számára)
62 500 Ft
klubszoba
3100 Ft/óra
TORNACSARNOK BELÉPÕ ÉS BÉRLETI DÍJAI:
bérlet:
5 200 Ft/10 alkalom
napi jegy:
650 Ft/alkalom
nagyterem:
6 200 Ft/óra/csapat
2 300 Ft/óra/2 fõ
3 600 Ft/óra/4 fõ
diákjegy:
270 Ft/alkalom
diákbérlet:
2 300 Ft/10 alkalom
úszó tanfolyam:
6 200 Ft/alkalom
konditerem:
340 Ft/óra
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI DÍJAI:
Szent Imre u. 7.
1. lakás
6 055 Ft
2. lakás
3 153 + 7 200 Ft (gázbekötés)
Dózsa György u. 54.
10 471 Ft
Hõsök tere 1.
12 651 Ft
Patak u. 8.
1. lakás
8 705 Ft
2. lakás
4 289 Ft
NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJAI
Dózsa György u. 30/a:
49 211 Ft + ÁFA
Szent András u. 41.:
35 586 Ft + ÁFA
Szent Imre u. 53. (zöldséges):
29 943 Ft + ÁFA
Szent Imre u. 53. (büfé):
29 943 Ft + ÁFA
Petõfi tér 1/a:
63 453 Ft + ÁFA
Sport u. 1. (konyha):
71 774 Ft + ÁFA

Ravatalozónk
felújítása
A bagi temetõ ravatalozója kegyeletsértõen rossz
állapotban van. Nemrégiben az is megesett, hogy
a gyászoló család a virrasztáson azzal szembesült,
hogy a ravatalozó beázása miatt a koporsóban,
melyben halottjuk feküdt, állt a víz.
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete arról határozott, hogy pályázatot ad be a Leaderer programhoz, melyen sikere esetén 8 000 000 Ft-ot nyerhet. Ezt a ravatalozó felújítására fordítják, melynek terveit Hayde Tibor
építész már elkészítette.

Õ egyébként jelen volt az elmûlt testületi ülésen és a közmeghallgatáson is, ahol látványtervének bemutatása kíséretében beszélt a tervekrõl. Elmondta, hogy az új ravatalozó a mostanival szemben épülne fel, fából készülne, és a kettõ közötti
utat is lefedik, hogy rossz idõ esetén fedett helyen lehessen végsõ búcsút venni szereteteinktõl.
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$ RENDÕRSÉGI HÍREK
Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása szerint novemberben a legtöbb betörés a Dutka-, Temetõ- és Keresztfa-dûlõkben történt. Volt olyan ház, ahova egy héten három alkalommal is „látogatást tettek” illetéktelenek. A Temetõ-dûlõben az egyik hétvégi ház
pincéjét törték fel, és onnan kisgépeket vittek el 130 000 Ft értékben.
A temetõben mindenszentek
napján sírrongálás történt. A sírkõ fej
részét rádöntötték a sír fedõlapjára,
ami eltört.
Két esetben családi ház elõtt álló
gépkocsit is megrongáltak. A Kinizsi
utcában egy nyitva felejtett házból
hi-fi berendezést vittek el.
Két esetben pedig gyalogosan
közlekedõ személy kezébõl kitépték
táskáját, a Liget utcában és a vasútállomásról a falu felé vezetõ úton.

Felderítések
A nyári, kora õszi nagy értékû színesfémlopások tetteseit elfogta a
rendõrség. A gyanúsítottak beismerték a szõlõhegyi és két másik mobilátjátszó torony megrongálását.
Emellett kiderült, hogy két gépkocsi
feltörése és két autólopás is szerepel
bûnlajstromukon.
A rendõrjárõr a polgárõrség segítségével két esetben is tetten ért a
Zsellér erdõben olyan személyeket,
akik fát loptak. Autójukat és motoros fûrészüket a rendõrség elkobozta, az eltulajdonított fát pedig visszaadta a rendõrség a tulajdonosoknak.

Felhívás
Ezúton is kéri a rendõrség, hogy a lakosság ne vásároljon ismeretlen, tisztázatlan eredetû tûzifát. Ha ugyanis
nincs piaca a lopott fának, akkor
nincs értelme a falopásnak.
A rendõrség továbbra is kéri a
lakosságot, hogy ne hagyjanak autójukban õrizetlenül, jól látható helyen
táskát, mobil telefont és egyéb értéktárgyat.

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának
0–24 óráig hívható telefonjszáma:
06-20/516-5940

KÖZÉLET
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KÖZMEGHALLGATÁS, 2008. NOVEMBER 27.

„Félelemben tartják õket“
Évente szokásos közmeghallgatását Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2008. november 27-én tartotta
Dózsa György Mûvelõdési Házba.
Tóth Gábor polgármester köszöntötte az egybegyûlteket és elmondta, hogy a jelenleg hivatalban lévõ képviselõ-testület két éve irányítja a falu életét,
azaz félidõben van. Reményét fejezte ki,
hogy mindenki megkapta a kétéves munkájukat bemutató Félidõben címû füzetet,
amelyben igyekeztek összefoglalni az elvégzett munkát a teljesség igénye nélkül.

Fejlesztési tervek

Tóth Gábor hozzátette, hogy a füzetbõl
már hiányzik, de a napokban tárgyalások
indultak a Pest Megyei Önkormányzattal a Szõlõhegyen lévõ terület hasznosításával kapcsolatban, melynek során felmerült egy 150 fõs idõsek otthonának
megépítése a területen. Ez nemcsak jelentõs bevételi forráshoz juttatná az önkormányzatot, de 80-100 fõ részére
munkahelyet is biztosítana.
Emellett Tóth Gábor tájékoztatta a
lakosságot arról is, hogy az Árokalján
lassan befejezõdik a hosszas elõkészítõ
munka, befejezõdnek a földhivatali bejegyzések, és várhatóan a jövõ évben ott
is megindulhat a tervezett fejlesztési
program.
Ezek után Hayde Tibor Aszód város
fõépítésze vette át a szót, aki kivetítõn
bemutatott látványterv kíséretében mutatta be a bagi temetõ ravatalozójának
felújítására kidolgozott terveket. A megvalósításra Bag Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a Leaderer
programhoz, és ebbõl kívánja finanszírozni a munkálatokat.
Balázs János arra kérdezett rá a folyamatos pályázatokkal kapcsolatban,
hogy mennyibe kerül a falunak egy-egy
pályázat megíratása. Miért nem alkalmaz az önkormányzat két tehetséges fiatalt erre a feladatra?
Tóth Gábor válaszában elmondta,
hogy ma már nem létezik olyan pályázatíró, aki minden területen otthon
van, emellett egy-egy pályázatnál rengeteget számít az ún. „kapcsolati tõke“,
ami nélkül pályázatot nyerni ma már
nem lehet. A pályázatíró cégek sikerdíját az elnyert pályázati pénzekbõl fizeti

ki az önkormányzat. Bratkovics Istvánné
pedig felvetette, hogy jó lenne, ha utcanév
táblákat helyezne ki az önkormányzat a
faluban.
Tóth Gábor válaszában elmondta,
hogy készültek már erre nézve tervek, de
a sürgetõbb feladatok teljesítése eddig
nem engedte, hogy ez a valóban fontos
dolog is megvalósulhasson.
Több bagi lakos is megköszönte az
önkormányzatnak az ároktisztítási munkálatokat. Ám kifogásolták, hogy az árkokból kikotort földet nem szállították el.
Tóth Gábor elmondta, hogy ezek célzatosan maradtak az adott területen, hogy védelmet és nehezebb közlekedési lehetõséget teremtsenek az illetékteleneknek.

Kisebbséggel való
együttélés problémái

A legtöbb kérdés, észrevétel a falugyûlésen a roma lakossággal való együttélés
nehézségeivel volt kapcsolatban. A Dutka-dûlõben hétvégi házzal rendelkezõ
Kardos Istvánné, és a Tavasz utca, Liget
utca lakói is egy véleményen voltak,
hogy a roma lakosság már teljes félelemben tartja õket. Abban is egyetértettek,
hogy ez már sajnos nem bagi, hanem országos probléma, ha nem jön valamiféle
felülrõl jövõ változás, akkor súlyos következmények lehetnek.
Gódor Ferenc az Aszódi Rendõrõrs
vezetõje elmondta, hogy sajnos a rendõrség létszámproblémával küzd, de valószínûleg decemberben kineveznek bagi
körzeti megbízottnak egy újabb rendõrt.
Elmondta, hogy a kamerarendszer segítségével már több ízben sikeresen fogtak
el bûnelkövetõket.
Tóth Gábor polgármester hozzáfûzte,
hogy a kamerarendszer kiépítésével igyekezett az önkormányzat úrrá lenni a problémán. Utalt arra is, hogy valóban országos mérteû gondot kezd okozni a roma lakosság. Elmondta, hogy Gödöllõ,
Hévízgyörk is érdeklõdik a kamerarendszer iránt, ha a környezõ településeken is
kiépülne, akkor egy komplexebb és talán
még hatékonyabb rendszer épülhetne ki.
-kr-

2008. DECEMBER

KÖZÉLET

Író-olvasó találkozó Bagon
VENDÉGÜNK VOLT ZSÍROS-SIMON MÁRIA HIVATÁSOS KÖLTÕNÕ
2008. szeptember 24-én a Bagi
Nyugdíjas Egyesület meghívására
községünk nyugdíjas egyesületébe érkezett Zsíros-Simon Mária költõnõ. Pár
mondatos bemutatkozásával, fergeteges
elõadásmódjával elkápráztatta a 150
fõs nyugdíjas közönséget. Nemcsak
bagiak, de aszódi, galgahévízi, versegi
nyugdíjas egyesületi tagok is részt vettek a színvonalas mûsoron.
A költõnõ 1963-ban született Debrecenben. Egy kis faluban nõtt fel, Ebesen. Élménydús gyermekkor után megismerhette a rónaság minden szépségét.
Egyszerû földmûvescsaládból származott,
itt a föld szépségét, szeretetét, a munka
fáradalmának örömét ismertették meg
vele. Apai nagyapjától örökölte a költészet iránti érdeklõdését, aki a háború
borzalmait versekbe foglalva mondta
el. Nagyapját az egész Hajdúságban úgy
ismerték, mint Simon Lajos vándorköltõt. A versek szeretetét és mély érzéseit
valószínûleg tõle örökölte, elmondása
szerint.
A költõnõ 1983 óta ír verseket. Életének eseményeibõl vett élmények színes mozzanatait, mindennapi egyszerûségeit, apró örömeit, gondjait tárta
elénk, ahol rácsodálkozhattunk egy-egy
mozzanatra, hogy igen, ezek velünk is
megtörténtek régen, és történnek napjainkban is.
Megoldás e gondokra az a lelki felszabadultság, pozitív szemléletû élni
akarás, a pici örömök meglátása, átélése, s szeretetben való kisugárzása és továbbadása családtagjaink, embertársaink számára, ahogyan ez a kicsiny, de

lelkiekben nagyon gazdag költõnõ teszi
nap mint nap olvasói örömére.
Több könyvét egy-egy mondattal
bemutatva, majd dedikálva, megvásárolhattuk tõle, hogy maradandó élményként odahaza elõvehessük, s verseibõl a hétköznapok gondjai között
lelki erõt meríthessünk.
Az elõadás után még marasztaltuk a
klub zenés délutánján egy-két tánc erejéig.
E rohanó világban egy megszívlelendõ mondatával lettünk gazdagabbak: „amikor is egy bölcs ember egyszer
azt mondta neki „Ember ne csak nézz,
hanem láss is”!
Õ ezzel a bölcseleti tudásával kívánja az embereket – köztük a bagiakat is
ráébreszteni arra –, hogy az élet értéke
annyit ér, amennyit észreveszünk a világból!
A költõnõ azt ígérte, hogy jövõ õszszel visszatér közénk, hogy élményekben gazdag életét tovább mesélhesse,
mert még van mondanivalója élményeibõl, ehhez kapcsolódó verseibõl a szerinte nagyszerûen mûködõ közösség – a
Bagi Nyugdíjas Egyesület tagjainak –,
valamint más falvak érdeklõdõ közönségének is.
A KÖLTÕNÕ MEGJELENT KÖNYVEI:
Lúdas Matyi visszatér, – (a Lúdas Matyi címû könyv folytatása);
„Az érzelmek árnyékában”;
„Dal szárnyán szõtt szerelem”
Pazsitka Zoltánné
mûvelõdési ház intézményvezetõ,
tiszteletbeli nyugdíjas egyesületi tag
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PIROS BAGÉRT
EGYESÜLET HÍREI
2008 októberében
a Piros Bagért Egyesület
két rászoruló családnak bútorokat, ágynemût, gyermekholmit adományozott.
Az egyesület átadott továbbá tíz
zsák ruhanemût a családsegítõ
szolgálatnak késõbbi kiosztásra.
A Piros Bagért Egyesület ezúton szeretné megköszönni Bag
Nagyközség Önkormányzatának a szállításban nyújtott segítségét, valamint Balázs Zsoltnak és feleségének a fentiek
megszervezésében és a szállításban való közremûködését.
Adomány a nyugdíjasoknak és
az óvodának
2008. december 2-án a Piros
Bagért Egyesület átadott a Bagi
Nyugdíjas Klubnak a egy számítógépet a tartozékaival együtt,
amelyet Balázs János és Halász
Tibor vettek át. Köszönetként
meghívták a Piros Bagért Egyesület tagjait a januárban rendezendõ pótszilveszteri nyugdíjas
mulatságra, melyet azok örömmel el is fogadtak.
Az egyesület az óvoda részére egy pianínót és függöny-anyagokat adott át, melyet Kovács
Istvánné óvodavezetõ nagy örömmel vett át.
– kr –

Akikre büszkék vagyunk
2008. szeptember 26-án 10
órakor „Galga vize szép csendesen kanyarog” címû népdal csendült fel a Parlament Felsõházi termében, a Nemzetközi Idõsügyi Konferencia megnyitójaként. 48 ország 110
küldöttje, és a magyar delegáció tagjai csodálhatták meg a bagi népviseletbe öltözött nyugdíjas asszonyaink
szépen csengõ énekét, melynek szövegeiben többször elhangzott „piros

Bag” jelzõje. Õk a Bagi Nyugdíjas
„Rozmaring” Népdalkör szólistái:
Tóth Sándorné /Juliska néni/
Gergely Lajosné /Terka néni/
Gergely Józsefné /Basa Panka/
Korukat meghazudtoló fiatalsággal, jókedvvel képviselték Bag nagyközséget, e nem mindennapi rangos
eseményen.

Ezúton szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni nekik az egész
falu nevében, hogy méltóképpen képviselték szülõfalujukat.
Szeretnénk, ha a jövõ nemzedéke
tovább vinné munkásságukat.
Balázs János
a Bagi Nyugdíjas
Egyesület Elnöke
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A MAGAM EREJÉBÕL
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ÚJRA BIZONYÍTOTT A MUHARAY EGYÜTTES ÉS VEZETÕJE, IFJ. RÓNAI LAJOS

„Ezt csak akkó’ tudja az ember,
ha csinyója’ is, fiam!”
Ebben a hónapban a népmûvészeti hagyományok õrzésének,
ápolásának legavatottabb személyiségével, ifj. Rónai Lajossal
beszélgettem, aki már hét éve mûvészeti vezetõje a bagi
Muharay Elemér Népi Együttesnek.
– Beszéljen az életérõl, hogyan
került kapcsolatba a néptánccal?
R. L.: 1979. március 27-én születtem Budapesten. Szüleim zene- és népzenetanárok. A bátyám is népzenével foglalkozik.
Így aztán kicsi koromtól közel kerültem
a muzsika csodálatos világához, ami nagyon vonzott, de még jobban a néptánc,
és mindaz, amit azzal a nép érzéseibõl,
szokásaiból ki lehet fejezni.
Ötéves voltam, amikor elvitt édesapám a bagi Muharay Elemér Népi
Együttes próbáira, hogy személyesen is
megismerhessem a hagyományõrzés
ezen formáját a folklóron belül. Iglói
Éva volt akkor az együttes vezetõje, s
én boldogan tanultam meg tõle a különbözõ táncok alaplépéseit, a különbözõ vidékek gyermekjátékait. Késõbb
– felsõ tagozatosként – Széphalmi Zol-

„

hogy a hagyományõrzõ csoport tagjai
között még táncoltak olyan öregek, akik
az 1900-as évek elején születtek, s akiktõl megtanulhattuk az elõdeink hétköznapjainak és ünnepeinek szokásait, viseletét, dalait, táncait. Nagy öröm volt ez
számunkra. Azóta is igyekszem hasznosítani, feldolgozni az akkor tanultakat.
– Merre folytatta tanulmányait az általános iskola után?
R. L.: A fóti Népmûvészeti Szakközépiskolába jártam. A folklórtárgyakat és a
néptáncot Varga Zoltán oktatótól és
koreográfustól tanulhattam. Középiskolás koromban Iglói Éva megengedte,
hogy a bagi gyermekcsoportnak koreográfiát készíthessek somogyi táncokból. Ez nagyon jó sikerült és Somogyi
táncok címmel a Gyermek Néptánc antológián szerepelhetett mindjárt. Én

5 ÉVESEN KEZDETT TÁNCOLNI A MUHARAY
EGYÜTTESBEN, 13 ÉVESEN HÁGÁBA UTAZHATOTT
TÁNCTELJESÍTMÉNYÉNEK ELISMERÉSEKÉNT, 1996-OS
KI MIT TUD? VETÉLKEDÕN PEDIG SZÓLISZTIKUS
NÉPTÁNC KATEGÓRÁBAN GYÕZELMET ARATOTT.

tán készített fel a szarvasi gyermek szólótáncversenyre, ahol Kisbokrétás táncos címet kaptam. Két év múlva ismét
benevezett a tanárom a szarvasi versenyre, ahol ismét elnyertem ezt a címet. 1992-ben, 13 évesen a „Hágába
Készülünk” címû televíziós vetélkedõn
olyan jól teljesítettem, hogy elutazhattam Hágába az UNICEF világtalálkozójára, és én képviselhettem hazánk
néptánc kultúráját.
– A bagi együttesben voltak olyan emberek, akiktõl szívesen tanult?
R. L.: Igen, természetesen, hiszen olyan
szerencsésnek mondhatom magam,

pedig az 1996-os KI MIT TUD? vetélkedõn a szólisztikus néptánc kategóriában gyõzelmet arattam.
Külön öröm volt számomra, hogy
az érettségimen, ahol Andrásfalvy Bertalan volt az elnök, a mûvészeti tárgyakból maximális eredményt értem el.
– Ön mindvégig a bagi népi együttesnél maradt?
R. L.: Nem. 1997-tõl 2000-ig a Gödöllõi Táncegyüttes ifjúsági csoportjánál
lettem oktató, és itt már gyermektáncosokat készítettem fel az országos szólótáncversenyre. Három versenyzõmbõl
ketten bokrétás táncosok lettek, az

ifj. Rónai Lajos

egyikük pedig még a „legstílusosabban
táncoló“ különdíjat is elnyerte. Emellett számos együttesnek tanítottam táncot, vagy éppen egy-egy koreográfiával
egészítettem ki a mûsoraikat (pl.: a ráckevei, a monori, az isaszegi, a százhalombattai, a paksi együtteseknél, és
még számos táncházban).
– Ekkortól már csak oktatott, vagy versenyzett is?
R. L.: A gödöllõi éveim alatt Békéscsabán elindultam a felnõtt szólótánversenyen, ahol a verseny legfiatalabbjaként két különdíjat is nyertem.
– Mikor került a bagi együttes élére?
R. L.: 2001 júniusától lettem a Muharay
együttes mûvészeti vezetõje. Feladatomnak tartottam, hogy gyûjtsem és rögzítsem az együttes nagy öregjeitõl a régi
szokásokat, táncokat, dalokat. Folytattam a fiatal táncosok oktatását is,
amelynek eredményeként az országos
szarvasi gyermek, valamint az egri ifjúsági szólisztikus táncversenyeken 4 fõdíjat, 8 különdíjat, 1 legstílusosabban táncolói díjat, valamint a legsikeresebb felkészítõ oktatói díjat hozhatta haza
együttesünk. A szólisztikus hagyományõrzõ kategóriát illetõen a vezetésem
alatt 6 Fülöp Ferenc-díjat nyertek táncosaink. 2003-ban a kultúra napján
együttesünk „Csokonai Vitéz Mihály
Közösségi Munkáért Díj” állami kitüntetésben is részesült.
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– Az együttes nemcsak szólótáncosairól, hanem csoportos táncos sikereirõl
is híres.
R. L.: Igen. „Újasszony szentelés” címmel a lagzi hajnalát követõ templomi
szentelést és az azt követõ eseményeket
dolgoztam fel egy koreográfiában. Ez a
mûsorszám szerepelt az Antológián, és a
Duna menti Folklórfesztiválon, ahol
majdnem maximális pontszámot elérve
Kiválóan Minõsült rangot kapott együttesünk. 2005-ben Decsen a Sárközi Tavaszi Fesztiválon a „Szüret Bagon” címû
koreográfiámmal Sárközi Nagydíjat
nyertünk, majd evvel a mûsorunkkal
2006-ban ismét Kiválóan Minõsült
együttesünk a kapuvári versenyen.
2007-ben részt vettünk Egerben a Gyermek-tánc Találkozón, ahol a fesztivál
legjobb gyermekcsoportjának díját
nyertük meg, sõt egyik táncosunk a legjobb ifjú táncosnak járó díjat is elnyerte.
2007 augusztusában a lengyelországi Zakopane Hagyományõrzõ Hegyvidéki Fesztiválján Bronz Fokossal jutalmazták az együttest, valamint mi érdemeltük ki a Generációk Különdíját is.
2008. október 11-én volt a következõ
országos hagyományõrzõ együttesek
minõsítõ fesztiválja, ahol ismételten,
immáron harmadszor is Kiválóan Minõsült eredményt értünk el.

A MAGAM EREJÉBÕL
– Igazán csodálatos eredmények ezek,
szívbõl gratulálok az együttesnek a sikerekhez és önnek is, hiszen e sikerek az ön
munkáját is minõsítik. Tudtommal kapott is a munkásságáért kitüntetéseket.
R. L.: Igen. 2007 júniusában Vankóné
Dudás Juli Díjban részesültem a bagi
együttesnél végzett munkámért. Idén
augusztus 20-án kaptam meg a Népmûvészet Ifjú Mestere címet a Kulturális Minisztériumtól népmûvészeti munkáságomért, elért eredményeimért.
– Gratulálok ehhez a magas kitüntetéshez, igazán megérdemelte. Úgy tudom
örömteli változás történt a magánéletében is.
R. L.: Igen, a nyáron megnõsültem,
Gyetván Anitát vettem feleségül, akivel
hosszú évek óta együtt dolgozunk, táncolunk az együttesben. Úgy gondolom,
minden sikeres ember élete csak úgy
teljes, ha a háttérben ott áll egy megértõ, szeretõ, segítõ asszony.
– Vannak-e olyan intézmények, vállalatok, akik szponzorként segítik az
együttes munkáját?
R. L.: Igen. Mindenek elõtt Ritecz
György, a Galgamenti Viziközmû ügyvezetõ igazgatója, aki az együttes vezetõségének elnöke, és aki komoly gondot fordít arra, hogy az együttesen belül rendben menjen a munka. Õ az, aki

BAGI HÍRLAP 7
szponzorokat szerez, de anyagilag is támogat minket, ha kell. Meg kell említenem a bagi önkormányzat hathatós segítségét is, amellyel jelentõsen hozzájárulnak együttesünk sikeres szerepléséihez, munkájához. Balter László, az
Indi-Car Kft. cégtulajdonosa pedig ingyen felvállalta, hogy együttesünk tagjait utaztatja belföldi fellépéseinek helyszíneire, ami óriási segítség számunkra.
– Milyen tervek foglalkoztatják mostanában az együttes jövõjével kapcsolatban?
R. L.: Célunk elsõsorban az, hogy az
együttes fennmaradjon mind minõségében, mind taglétszámában. Szeretnénk továbbá az eddigi koreográfiákat
és hagyományokat mind színpadi formában, mind digitális formában oly
módon megõrizni, hogy az elkövetkezendõ évtizedekben, de még tovább is
fennmaradhasson ez a hatalmas érték,
amelyet az együttes fennállása óta birtokol. Szeretnénk, ha az utókor is gyönyörködhetne mindebben. De, ahogy
ezt özvegy Kocsis Mihályné mondta
még 2003-ban „Ezt csak akko tudja az
ember, ha csinyója is fiam!”
– Kívánjuk, hogy még sok siker, díj, kitüntetés kísérje az együttes és vezetõjének, Rónai Lajos munkáját!
Baczoniné Felszeghy Katalin
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A MUHARAY EGYÜTTES ÚJABB ELISMERÉSE
Muharay Elemér Népi Együttes Pest Megye Mûvészetéért Díjat kapott
2008. december 4-én vehette át a bagi Muharay
Népi Együttes a Pest Megye Mûvészetéért Díjat,
amelyet azoknak a személyeknek és közösségeknek adományoznak, akik a megye területén

zene, táncmûvészet, képzõmûvészet és irodalom mûvészeti ágakban kiemelkedõ tevékenységet folytattak, illetve alkotásokat hoztak létre.
Szívbõl gratulálunk e nemes kitüntetéshez,
további eredményes munkát kívánunk az együttes minden tagjának!

Lisztet kaptak a rászorulók
November végén a Katolikus Egyház Váci Karitasz központja adományként nagy mennyiségû lisztet ajánlott fel bagi rászoruló családoknak.
Az adományozás feltétele mindössze annyi volt, hogy a bagi
Szent Rita Karitasz, az önkormányzat és a családsegítõ szolgálat által összeállított listán szereplõk kaphatnak az adományból, azaz
rendszeres szociális segélyben részesülõ, kiskeresetû emberek. A
szállításért köszönetet mondunk Basa Zoltánnak, aki ellenszolgáltatás nélkül szállította Bagra az adományt.
Az elosztásban való közremûködéséért köszönetet mondunk a
Piros Bagért Egyesületnek, a Bagi Nyugdíjas Egyesületnek, a Bagi
Szent Rita Karitasznak, a bagi önkormányzatnak, a polgárõröknek
és a családsegítõ- és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak.

WWW.ASZODIKISTERSEG.HU
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KISTELEPÜLÉSEN LAKÓK
KOMPLEX NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÉSÉNEK
ELÕSEGÍTÉSÉRE
" Lakcímke 2009 kampány
" Egész életen át tartó tanulás program /
Comenius szakmai továbbképzés
pedagógusoknak
" Comenius tanárasszisztens fogadása
" Csapatépítõ tréning bölcsõdei és óvodai
és iskolai munkaközösségek részére
" Iskola Újság indításának elõsegítése
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HIRDETÉS
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Krisztus
szegénnyé lett, hogy mi
meggazdagodjunk
„... gazdag létére szegénnyé lett
értetek, hogy
ti az Õ szegénysége által
meggazdagodjatok.“
(2Kor. 8:9).

A világon még sohasem láttak
olyan királyt, akinek semmije
sincs. Születésekor Jézust olyan
jászolba tették, amelyet a szülei kölcsön kaptak. Késõbb egy
kölcsönkért hajóból prédikált;
majd olyan szamáron vonult be
Jeruzsálembe, amely nem volt
az övé. Az utolsó vacsorát az Úr
Jézus olyan helyiségben tartotta meg, amelyet csak rendelkezésére bocsátottak.
Miután meghalt, idegen sírba helyezték. Most azonban itt
áll Õ, mint élõ, a feltámadott Isten Fia, minden földi gazdagság
nélkül, és azt mondja: „Nekem
adatott minden hatalom menynyen és földön“ (Mt. 28:18).
A földi királyoknak számtalan
dologra szükségük volt, hogy
fenntarthassák hatalmukat: sok
aranyra, pénzre a kincstárukban,
hogy embereket megnyerhessenek a maguk számára; menetkész légiók hadseregeire, hogy
leverhesség az ellenük szegülõket; játékokra az arénában,
hogy a tömeggel feledtesség a
politikai és közügyi bajokat, és
jó kedvben tartsák a népet. Jézus Krisztusnak azonban nem
volt szüksége ilyen támaszokra.
Õ az élõ Istenre támaszkodott,
aki örökké megmarad, míg a
többi király erõsségei végül is
mind összetörtek.
Az Úr Jézus követõi is minden
helyzetben számíthattak Isten
segítségére. De nem csak ezzel! Isten lelkünkben, szellemünkben akar gazdaggá tenni
bennünket a vele való állandó
kapcsolat útján.
Ch. E. Cowman
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK

Délegyháza–Bag: 0–1; Bag–Õrbottyán: 4–1; Budakalász–Bag: 2–2;
Üllõ–Bag: 1-0; Bag–Örkény: 3–3; Viadukt–Bag: 1-0;
Bag–Tápiószecsõ: 1–1; Diósd–Bag: 0-3
FELNÕTT VÉGEREDMÉNY
CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Tárnok
2. Üllõ
3. Dunakeszi
4. Felsõpakony
5. Erdõkertes
6. Pilis
7. Viadukt SE
8. Bag
9. Diósd
10. Gödöllõ
11. Örkény
12. Délegyháza
13. Hévízgyörk
14. Tápiószecsõ
15. Budakalász
16. Õrbottyán

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GYÕZELEM DÖNTETLEN
10
10
9
8
8
7
7
5
5
5
4
4
4
2
1
1

5
2
4
6
3
4
3
5
3
3
4
4
3
5
5
1

VERESÉG

0
3
2
1
4
4
5
5
7
7
7
7
8
8
9
13

PONT

35
32
31
30
27
25
24
20
18
18
16
16
15
11
8
4

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

Délegyháza–Bag: 0–5; Bag–Õrbottyán: 1–1; Budakalász–Bag: 3–1;
Üllõ–Bag: 4-1; Bag–Örkény: 0–2; Viadukt–Bag: 4-1;
Bag–Tápiószecsõ: 0–0; Diósd–Bag: 3-2
IFJÚSÁGI VÉGEREDMÉNY
CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Hévízgyörk
2. Felsõpakony
3. Pilis
4. Örkény
5. Gödöllõ
6. Viadukt SE
7. Délegyháza
8. Budakalász
9. Tápiószecsõ
10. Dunakeszi
11 Üllõ
12. Bag
13. Tárnok
14. Erdõkertes
15. Diósd
16. õrbottyán

15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
13

GYÕZELEM DÖNTETLEN
12
11
9
9
9
7
7
6
6
5
5
4
4
2
3
1

0
1
2
2
1
6
1
4
2
3
1
3
1
5
1
3

VERESÉG

3
3
4
4
4
2
6
5
7
7
9
8
10
8
11
9

PONT

36
34
29
29
28
27
22
22
20
18
16
15
13
11
10
6

# ORVOSI ÜGYELETEK Tura, Petõfi tér 2. Tel.: 28/466-038
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)
ÜGYELET: 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
! December 13–14.: DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth L. u. 62.,
telefon: 06-30/275-4718
! December 20–21.: DOBOS LÁSZLÓ
Tura, Thököly u. 35.,
telefon: 06–20/925-3824
! December 25–26.: DR. HUDÁK PÉTER
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.,
telefon: 06-70/213-1961
! December 27–28.: DR. HAJDÚ PÁL
Galgahévíz, Fõ u. 84.,
telefon: 06-30/475-1739
! 2009. Január1–2.: DR. HUDÁK PÉTER
Gödöllõ, Százszorszép u. 58.,
telefon: 06-70/213-1961
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HIRDETÉS
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ÁRA Ó
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SI
ÓRIÁ AT!
L
KÍNÁ

A képek csak illusztrációk!

FÉRFI TÉLIKABÁTOK:
5 000 Ft-TÓL 10 000 Ft-IG
Pulóverek, kardigánok: 5 000 Ft
Férfi bársony nadrágok: 4 800 Ft
Valamint kord zakók, nadrágok

NÕI – FÉRFI SZÖVETKABÁTOK
Mintás és egyszínû pamut harisnyanadrágok (gyerek – nõi). Nõi garbók, pulóverek CSAK 3 000 Ft-ért,
kiváló minõségben. Továbbra is kapható alkalmi ruházat: kisestélyi, nagyestélyi, koktélruhák,
kosztümök, öltönyök, különálló szövetnadrágok, zakók, ingek, nyakkendõk...

ÉS

UTAL VÁNYOK LEVÁSÁROLHATÓK!

DECEMBERBEN MINDEN NAP NYITVA TARTUNK, reggel 8-tól este 6-ig!
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat zöldség – gyümölcs üzletünkben is, ami
az udvarból nyílik, a ruha üzlet mögött található.

ÓRIÁSI FENYÕVÁSÁR AZ UDVARBAN!
TÖBB SZÁZ FENYÕ KÖZÜL VÁLASZTHATJA KI
AZ ÖNNEK MEGFELELÕT! TÉRJEN BE HOZZÁNK!

NYITVA TARTÁS: 8–18-ig
CÍMÜNK:
2194 Tura, Zsámboki út 68., Tel.: 06-30-397-0227, 06-30-497-9158

12 BAGI HÍRLAP

EZMEGAZ

! VERS

Meghívó

BÁR LEHETNÉK
Bár lehetnék fényes csillag
Betlehemi égen!
Mindenkinek mutatnám
az Utat a sötétben.
Bár lehetnék kicsi jászol,
Puha szalmafekhely!
Átölelném az Úr Jézust
Mind a két kezemmel.
Bár lehetnék, bár lehetnék
Tiszta szívû gyermek!
Kérlek téged, drága Jézus,
Bennem is szüless meg!
Iványiné
Sinka Magdolna

% FOGADÓÓRÁK
TÓTH GÁBOR
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Szeretettel várunk mindenkit
2008. december 20-án 17.30-kor

KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI KONCERTRE
a bagi római katolikus templomba.
Közremûködik: Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes
és Virágh András Liszt-díjas orgonamûvész.
Adományjegyek 1000 Ft-tól kaphatók, és megrendelhetõk
az alábbi helyszíneken: Polgármesteri Hivatal, Bag.
Dózsa György Mûvelõdési Ház, Bag.
Információ:
06-28/504-135/11-es mellék vagy 06-20/215-8140
Támogatásukat megköszönve:
Tóth Gábor
Bag Nagyközség
polgármestere

A legidõsebb bagi

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

Az ünnepelt Tóth Mihályné Gergely Borbála

Dr. Péter Mihály
az Egyháztanács
elnöke

Bag legidõsebb polgára 2008. évben
Tóth Mihályné Gergely Borbála,
aki 1913. március 15 – én született.
Aktív korában kezdetben háztartásbeliként élte mindennapjait, majd
férjével árufuvarozó vállalkozásukban dolgozott, a helyi tüzéprõl szállítmányoztak. Borbálának két fiú
gyermeke született, Mihály és József. Jelenleg József fiával és családjával él egy ház(tartás)ban. Büszkén
mesélte, hogy öt dédunokája van.
Tóth Gábor polgármester és
Bedó Lívia a családsegítõ szolgálat
munkatársa köszöntötte fel az idõsek világnapján Boris nénit. Jó
egészséget kívánunk neki! -B. L.-

! BABA-MAMA KLUB !
Geizerné Péli Melinda és Antalóczyné Kurucz Ágnes óvó nénik
2009-ben is várják az óvodában mûködõ
BABA-MAMA klubba
az óvodába még nem járó, de a kortársi közösséget már igénylõ
gyermekeket és szüleiket.
A HAVONTA EGY ALKALOMMAL TARTANDÓ FOGLALKOZÁSOK PROGRAMJÁN
KÖZÖS JÁTÉK, MESEMONDÁS, MONDÓKÁZÁS ÉS KÉZMÛVESKEDÉS SZEREPEL.

Az elmúlt évek gyakorlata azt bizonyítja, hogy a baba-mama klubba
rendszeresen járó gyerekek könnyebben,
zökkenõmentesebben illeszkedtek be az óvodai életbe,
ezért ajánljuk minden 1–3 éves korú gyermeknek és szüleinek.
IDÕPONTOK: JANUÁR 19., FEBRUÁR 16.

