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! A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KISASSZONY NAP

„SZELÍDEN, MINT A SZÉL”

Új jegyzõt választott Bag
Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete Beke Andrea
személyében, aki novembertõl
tölti be hivatalát.

Szeptember 13-án a Piros Bagért
Egyesület és a Bagi Polgári Kör ismét
megrendezte hagyományos Kisasszony
napi ünnepségét az „egymásra figyelés
és szeretet” jegyében.

Beszélgetés dr. Balatoni Gyöngyivel,
falunk egyik körzeti orvosával,
alpolgármesterével életérõl,
orvosi hivatásáról, hobbijáról,
terveirõl.
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FALUSZEMINÁRIUMI KUTATÁSOK A GÖDÖLLÕI SZENT ISTVÁN EGYETEMEN

Nyár elején a rétesfesztivál
hetében a Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara falukutató tábort
tartott falunkban. 2009.
szeptember 25-én a Szent István
Egyetemen, Gödöllõn megrendezett „Kutatók éjszakáján”
a táborozók bemutatták
bagi gyûjtésüket.
A tábor résztvevõi házaknál laktak, így bekapcsolódhattak közösségünk mindennapi életbe, és a szakmai
vezetõk irányításával társadalom-néprajzi, társadalom-földrajzi és romológiai
szempontból vizsgálták meg Bag viszonyait. Emellett vizsgálták a közösség
életmódját: lakáskörülményeit, táplálkozási, egészségügyi viszonyait, idõ- és
térhasználatát, viseletét, a mindennapi
és ünnepi szokásait, annak közösségformáló hatását.
A kutatásban 13 diák és 3 tanár:
Deáky Zita etnográfus, Nagyné Molnár Melinda geográfus és Nagy Pál
történész, a Szent István Egyetem oktatói vettek részt.

Fotó: Könczöl Rita

BAG JELENE
ÉS JÖVÕJE

Tóth Mihályné, Tóth Mihály és Nagy Tiborné a kiállított gyûjteményt véleményezik

Kutatók éjszakája

A délután 2 órától éjfélig tartó rendezvényen az érdeklõdõk megnézhették a tábor résztvevõinek poszterkiállítását,
amellyel gyûjtésük eredményérõl számoltak be. Látható volt Balázs Gusztáv
fotókiállítása és bagi emberek: Nagy Jenõné és Tóth Mihály évtizedek óta gyûjtött Baghoz kötõdõ értékei. A program
keretében „Adottságok és lehetõségek a
budapesti agglomeráció közelében” címmel kerekasztal-beszélgetést rendeztek
Bag jelenérõl és jövõjérõl. A kerekasztalbeszélgetés résztvevõje volt Tóth Gábor
polgármester, Nagy Tiborné, a bagi önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, Dr. Ligetvári Ferenc egyetemi ta-

nár, az MTA doktora, Dr. Káposzta József, a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet vezetõje, Dr. Emõkey
András, a Pályatervezési és Oktatásmódszertani Intézet vezetõje és szép számmal
jelentek meg a beszélgetésen falunk lakosai és más érdeklõdõ vendégek.

Miért pont Bag?

Deáky Zita etnográfus, a kerekasztal-beszélgetés vezetõje bevezetõjében elmondta, hogy sokan megkérdezték tõle,
miért pont Bagot választották vizsgálódásuk célpontjául. Válaszként erre anynyit mondhat mindenkinek, hogy Bag
ideális célpont volt számukra, mert közel
van Gödöllõhöz, a kutatásban részt vevõ "
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diákok semmit sem tudtak
a faluról, ugyanakkor személyes ok is vezérelte, hiszen jó barátja él Bagon, és
felkeltette érdeklõdését a
hagyomány és modernség
együttélése a faluban.
Tóth Gábor köszöntõjében röviden felvázolta,
hogy milyen program mentén kezdte el munkáját a
2006-ban megválasztott új
önkormányzat, és ebbõl mit
sikerült megvalósítani ez idáig. A közbiztonság terén megvalósult a térfigyelõ kamerarendszer, a létbiztonság megvalósítása érdekében egyre több közhasznú
munkást alkalmaznak a faluban és a
MÁV kertészete is alkalmaz munkanélkülieket a faluból. Emellett lassan a megvalósítás szakaszába ér a logisztikai és
szolgáltató központ az Árokalján. Legnagyobb eredményként és sikerként az általános iskola átépítését, felújítását emelte ki. Megvalósítandó célként pedig a cigánytelep rehabilitációját.
Nagy Tiborné, önkormányzatunk
kulturális bizottságának elnöke, hozzászólásában kiemelte, hogy nagyon örült
a tudományos vizsgálódásnak, mert igen
kíváncsi arra, hogy kívülrõl hogyan látja
a falu életét, helyzetét, hagyományait egy
kívülálló.

A közösségért tenni kell!

Dr. Ligetvári Ferenc egyetemi tanár hozzászólásában kiemelte, hogy a vidék igen
nehéz helyzetben van manapság, hiszen
mindenféle támogatásból kevesebbet
kap, amit nagyon jó lenne megváltoztatni. Bag szerinte példaértékû abból a
szempontból, hogy megmutatta, hogyan
lehet a falut forráshoz juttatni, mert sajnos a kívülrõl jövõ segítségre nem lehet
számítani. A belsõ humán erõforrásra kell
támaszkodni, mert abban a faluban, ahol
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sok falujáért, közösségéért tenni akaró
ember él, az elõtt mindig pozitív jövõ áll.
A roma kisebbség munkanélkülisége
és egyéb velük kapcsolatos társadalmi
problémák nem helyi szintûek, sajnos az
egész országnak egyre inkább szembe
kell néznie azzal, hogy lassan felnõ egy
olyan roma generáció, amely tagjainak
szülei, nagyszülei a rendszerváltás óta
munkanélküliek, így nem ismeri a munka becsületét. Ha a falu képes munkahelyet teremteni számukra is, akkor egy kis
lépést tesz a megoldás felé.

Erõs identitástudat, csökkenõ
természetes szaporulat

Deáky Zita etnográfus elmondta, hogy a
kívülálló számára szembetûnõ volt a bagiak identitástudata, hogy a bagiak büszkék arra, hogy bagiak. Nagyon sok olyan
emberrel találkozott, akik aktív tagjai a
közösségnek, tesznek és tudnak is tenni
érte. Ez nagyon fontos érték, olyan, amire lehet építeni a falu jövõjét. Ezért fontos kérdés Bag jövõje szempontjából,
hogy mennyire tudja a betelepülõket, a
kívülrõl érkezõket befogadni, a hozott értékeiket a falu javára fordítani úgy, hogy
közben hagyományait is õrizni tudja.
Nagyné Molnár Melinda, geográfus,
aki a falu településszerkezetét, életviszonyait vizsgálta, arra a problémára hívta
fel a figyelmet, hogy bár a faluban jelen-
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leg erõs a hagyományõrzés, ám ebben elsõsorban az idõsebb generáció vesz részt.
Lassan szembe kell néznie a falunak azzal
a kérdéssel, hogy hogyan tudja ezt a tradíciót, a hagyományokat átörökíteni a fiatalabb generációnak úgy, hogy a tehetséges, tanult fiatalok legnagyobb része elhagyja a falut, a beköltözõk pedig nem a
tradíciók miatt választják a falut lakhelyül, hanem azért, mert közel van Budapesthez, így viszonylag alacsony ingatlanárak mellett Budapesthez közel vidéki
környezetben tudnak élni.
Fontos lenne Bag számára, hogy
munkahelyeket tudjon teremteni, hogy a
fiatal generáció ne hagyja el a falut. Probléma az is, hogy nagyon sokan ingáznak,
reggel hatkor elmennek, este hatkor hazajönnek a munkából. vajon ezek az az
emberek mennyire tudnak részt venni a
falu közösségi életében?

Vidékfejlesztés helyett
vidékfejlõdés

Benedek Szilveszter, az egyetem mezõgazdasági tanszékének hallgatója, hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet,
hogy mennyire téves a vidékfejlesztés elnevezés, amely eleve arra utal, hogy a vidék gazdasági életét kívülrõl, felülrõl lehet csak fellendíteni, pedig egyre többen
úgy vélik, hogy a fellendülés csak vidékrõl, helybõl indulhat, ezért találóbb lenne a vidékfejlõdés megnevezés, akár a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium elnevezésében is.
A falukutató tábor minden részvevõjének a saját szûkebben kutatott témakörében dolgozatot kell készítenie a
gyûjtött anyag feldolgozásából. Ennek
a feldolgozásnak egy része elkészült, ezeket minden látogató posztereken láthatta a rendezvényen. Az elkészült, már teljes dolgozatok az Acta Regionis Rurum
periodikában fognak megjelenni.
-kr-
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! AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Bag Nagyközség Önkormányzata az elmúlt hónapban két alkalommal is ülésezett, szeptember 16-án és 29-én. A két legfontosabb
döntés: új jegyzõt választottak falunk polgármesteri hivatalának
vezetésére, és döntöttek a szociális kártya bevezetésérõl.
Beke Andrea lesz az új jegyzõnk

A jegyzõi állás betöltésére kiírt második pályázat elbíráslása sikerrel végzõdött, a képviselõ-testület döntése alapján falunk új jegyzõje 2009. november 1-jétõl Beke Andrea
lesz. Beke Andrea hosszú évek óta jegyzõként dolgozik, nagy gyakorlattal rendelkezik
mind költségvetés készítése, mind a pályázatírás és a kisebbségekkel való kapcsolattartás területén. Budapesten lakik, az M3-as autópálya bevezetõ szakaszának szomszédságában, onnan fog naponta munkába járni. Késõbbi lapszámunkban, amint elfoglalja hivatalát, bemutatjuk õt.

Szociális kártya bevezetése

Képviselõ-testületünk egyhangúlag arról is
döntött, hogy Monok önkormányzatához
hasonlóan szociális kártyát vezet be 2010.
január 1-jétõl. Ez azt jelenti, hogy ettõl az
idõponttól kezdve a szociális támogatás 80
százalékát nem kézpénzben fizeti ki az önkormányzat az erre rászorulóknak, hanem
kártyára utalja. A kártya bevezetése nem terheli költséggel az önkormányzatot, ezt egy
erre szakosodott cég végzi. Ez a cég építi ki
a környezõ üzletekben azt a rendszert,

amelyben a kártya használhatóvá válik. A
kártya elõnye, hogy csak élelmiszert lehet
vásárolni vele, és nyomon követhetõ lesz az,
hogy a rászorulók valóban életükhöz nélkülözhetetlen alap dolgokat vásárolnak-e az
önkormányzat által biztosított segélybõl.

Informatikai eszközbeszerzés
az iskolában

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény számára
önkormányzatunk második alkalommal is
közbeszerzési pályázatot írt ki informatikai
eszközök beszerzésére, üzembe helyezésére
és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére.
Az elsõ kiírt pályázat sikertelen volt, mert
valamennyi ajánlattevõ magasabb ajánlati
árat adott meg, mint ami a pályázati kiírásban szerepelt. A második pályázat azonban
sikeres volt, négy ajánlat érkezett, amelyek
közül a képviselõ-testület a Nádor Rendszerház Kft. ajánlatát fogadta el 8 igen szavazattal, négy tartózkodás mellett.

Közvilágítás bõvítése

Önkormányzatunk a falu közvilágításának
javítása mellett határozott, egyetértett ab-

ban, hogy a falu egyes területein szükségszerû a közvilágítás bõvítése. E szerint a Peres
utca 47-es oszlopára nagyobb teljesítményû
lámpa kerül, a Galga közbe az elõbbi oszlopról leszerelt lámpát szerelik fel (mivel ott
eddig egyáltalán nem volt közvilágítás), a
Rákóczi utca keleti sarkára új oszlop és nagyobb teljesítményû lámpa kerül, az iskola
mögé és a temetõ sarkára (délnyugati) egyegy kisebb teljesítményû lámpa felszerelésérõl határozott az önkormányzat. Az önkormányzat két árajánlatot kapott a munkák elvégzésére, melyek közül az olcsóbbat fogadta el. Így a munkálatok elvégzésével az ELMÜ Szolg. Kft.-t bízta meg, a munka költsége 333 200 Ft+ÁFA lesz.

Iskola mögötti telek eladása

Mint ismeretes, az önkormányzat a Szõlõkalja 1. szám alatti házat megvásárolta, majd
lebontotta. A felszabaduló telken utat alakított ki a Szõlõ-hegy felé. Az átalakítások
után létrejött telket áruba kívánja bocsátani. A képviselõ-testület úgy szavazott, hogy
4500 Ft/m2 bruttó összegben jelöli meg a
közel 1100 m2-es telek vételárát.

Alma beszerzése óvodásoknak,
iskolásoknak

Bag Nagyközség Önkormányzata határozatot hozott 30 mázsa alma megvásárlásáról 60/Ft/kg-os áron az óvoda és az iskola
részére.
-kr-

Pénzügyi kérdések

BESZÁMOLÓ BAG NAGYKÖZSÉG I. FÉLÉVI PÉNZFORGALMÁRÓL
A 2009-es költségvetési év gazdálkodásának I. félévi könyvviteli zárása megtörtént, ennek alapján a képviselõ-testület elé került a bevételek és kiadások alakulásáról készült beszámoló. A költségvetés
723 591 000 kiadást és 723 591 000 bevételt irányzott elõ. Az I.
félévben a központi költségvetésbõl kapott támogatások miatt a bevételi és kiadási elõirányzat is 755 982 000 Ft-ra módosult.

Bevételi oldal

A saját bevétel eddig 49 százalékos volt, ami arányos az eltelt idõhöz viszonyítva. Az önkormányzat intézményeinek bevételei eddig
63 százalékos teljesítést mutatnak, a szemétdíj bevételei pedig a
vártnak megfelelõen alakultak. A bérleti díjakból azonban elmarad
a teljesítés, csupán 10 százalékos. Az önkormányzat lekötött betétei után járó kamatbevétel az elsõ félévben 70 százalékos teljesítést
mutat, az ÁFA bevételek viszont kiugróak, ami az iskola felújítása
miatti ún. fordított adózásból adódik, ezért nem mutat reális képet.
A felhalmozási és tõkejellegû bevétel június 30-ig nem teljesült
a telekértékesítések elmaradása miatt, az átengedett és megosztott
bevételek (személyi jövedelemadó, talajterhelési díj, gépjármûadó)
viszont idõarányosan teljesültek.
Az átvett pénzeszközök bevételi oldala a vártnál jobban, 37 százalékosan teljesült, az egyéb átvett pénzeszközök kategóriában a
polgármesteri hivatal, az óvoda és II.-es számú orvosi rendelõ akadálymentesítés pályázaton elnyert pénzének beérkezése lett tervbe
véve, ám ez június 30-ig nem, csak késõbb érkezett meg az önkormányzat számlájára, így a teljesítés oldalon az iskolai pályázat felújítására érkezett elõleget könyvelték le, EU támogatás néven. Az
állami hozzájárulások és támogatások teljesítése az elsõ félévben

magasabb volt, mint az várható lett volna, a normatív támogatás 62
százalékosan teljesült. Az egyéb támogatások teljesítése 42 százalékos volt, ami tartalmazta a közmûfejlesztési támogatást, a nyári
gyermekétkeztetést, a prémiumévek programot, a közmûvelõdési
támogatást, az SNI-s gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékot, osztályfõnöki pótlékot és a költségvetésben
dolgozók havi kereset-kiegészítését.
Az önkormányzat folyó bevételei az idõszakhoz képet jobban,
57 százalékosan teljesültek, a módosított elõirányzat 505 463 000 Ft,
a teljesítés 289 058 000 Ft lett.

Kiadási oldal

Az önkormányzat mûködési kiadásai 2009. júnus 30-ig idõarányosan teljesültek, ezen belül az egyéb folyó kiadások aránya haladta
meg az idõszaki teljesítést, amely 59 százalékos volt. Ezt a 2008. évi
normatíva jogtalan visszafizetése emelte meg.
A felhalmozási kiadások kiugróan nagy százalékot mutatnak, az
általános iskola felújítása során felmerült költségek miatt. A felújítás önkormányzatra háruló költségeit a költségvetésbe nem tervezte be az önkormányzat, mert az iskola felújítására vonatkozó pályázat a költségvetés készítésekor még elbírálás alatt volt.
A kamat-kiadások 21 százalékos teljesítést mutatnak, folyó kiadásaink idõarányosan teljesültek, az önkormányzat költségvetésének módosított elõirányzata 685 982 000 Ft, a teljesítés az elsõ
félévben 339 679 000 Ft lett. A kiadási oldalon, tartalék jogcím
alatt, az önkormányzat által kibocsátott kötvények szerepelnek,
2009. január 1-jén a kötvényállomány 185 000 000 Ft volt, ami
2009. június 30-án 142 000 000 Ft-ra csökkent.
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Mihály
atya

Antal Istvánné Ági

Basa Panka néni

B. Felszeghy Katalin

Rákóczi Ica néni

Papp Tóth Julis néni

Fotó: Könczöl Rita

Egymásra figyelés és szeretet
KISASSZONY NAPI ÜNNEPSÉG A HÕSÖK TERÉN
Szeptember 13-án a Piros Bagért Egyesület és
a Bagi Polgári Kör szervezésében ismét a Hõsök
terén ünnepelhettük a Mária napot.
Antal Istvánné Ági bevezetõjében elmondta, hogy a
Mária napi ünnepen hagyományosan köszöntjük Szûz
Máriát és azokat a lányokat és asszonyokat, akik a keresztségbe e szép nevet kapták. Ilyenkor alkalom nyílik egy rövid
együttlétre, átgondolhatjuk, megbeszélhetjük mi is történt falunk kis közösségével az elmúlt idõszakban. Antal Istvánné
Ági az ünnep és az együttlét jelentõségét abban jelölte meg,
hogy az alkalmat ad arra, hogy rohanó világunkban egy rövid
idõre megálljunk, egymásra figyeljünk, hogy átérezzük azt,
mennyire fontosak és nélkülözhetetlenek az emberi kapcsolatok az életünkben. Majd sorban felkonferálta a fellépõket,
akik, mint mondta, egy picit kitûnnek közülünk: bátorságban
és tehetségben, mert ki mernek állni a közönség elé, hogy
énektudásukkal, mûsorukkal szórakoztassák a megjelenteket.
És, hogy kik õk? Basa Panka, aki Jézus anyjáról, Szûz Máriáról énekelt, Baczoniné Felszeghy Katalin, aki Magyarok királynéja címmel szavalt el egy Mária-éneket, Papp Tóth Julis
néni, aki az Ave Maria-t énekelte el, Rákóczi Ica néni, aki
édesanyjáról mondott el gondolatokat, a Bagi Nyugdíjas
Egyesület Rozmaring vegyes kórusa, valamint Fenyvesi Erzsébet, aki a szeretetrõl, a boldogsághoz vezetõ útjáról osztotta meg a jelenlévõkkel gondolatait.
Az ünnepségen jelen volt Karácsondi Mihály, falunk plébánosa, aki elmondta, hogy ezen a napon nem pusztán egy névnapot ünneplünk, hanem egy olyan nevet: Máriát, amely különleges jelentéssel bír. Sok jelentése van e névnek: „tengerek
csillaga“, „istenszeretõ”, „szép”, mely jelentések önmagukban
is szépséget, értéket hordoznak, de azért kedves e név számunkra elsõsorban, mert Jézus anyját hívták így, aki túlélte az idõ viharait, felvétetett a mennybe. E név azt jelenti számunkra, hogy

ott van mindig felettünk égi édesanyánk, aki oltalmaz, körülölel, vezet minket bárhová is megyünk. Azt hangsúlyozta Mihály atya, hogy ha ezt a nevet kiejtjük, sohase felejtsük el, hogy
van egy égi édesanyánk, akihez bármikor fordulhatunk, aki
mindig fogja a kezünket. Megemlékezése végén közös imára
hívta a megjelenteket, akikkel a Szûz szülõje Istennek kezdetû
imát közösen mondta el. Az ünnepség nem falubeli fellépõje
volt a vendégfellépõként meghívott Vácegresi Ökumenikus
Férfi Kórus, akik igazi kuriózumot jelentettek mûsorukkal.
Sajnos a mûsor utáni szeretetvendégséget megzavarta a vihar,
de aki eljött, egész biztosan „gazdagabban” tért haza.
-kr-

Rákóczi Péterné, Juhász Ilona néni verse,
melyet a nagymamájától tanult:

HOL VAN A JÓ ISTEN, ÉDESANYÁM?
Hol van a jó Isten, édesanyám? – kérdé anyjától egy édes
gyermek. Az édesanya így felelt: „Édesapád csókjában,
mikor szelíden hajlik feléd. Édesanyád gondosságában,
mikor egész nap fárad érted. Isten ott van a pirosló hajnalban, mely munkára szólít a földön mindent. Isten ott
van a rózsabokorban, hogy meg ne szúrjon a tövis, ha
rózsát akarsz szakítani, hogy el ne fáradj, mire a munkád
végére érsz. Keresd Õt, gyermekem, meg fogod találni
minden jóban, minden szépben. Isten ott van mindenütt,
hol ború van, hol nap süt. Õrködik ránk kegyesen, nem
félek én sehol sem. Nincs olyan hely a világon, ahol Õt
nem találom. Mindig õriz két keze, figyel rám a két szeme.
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Mihály-napi vigadalom meglepetéssel
KOMÁROMI ISTVÁN ÉNEKES VOLT A VENDÉG
A Bagi Nyugdíjas Egyesület minden hónap utolsó vasárnapján zenés, táncos klubdélutánt tart. Szeptember
végén ezt az alkalmat Mihály neve napjának megünneplésével kötötték össze.

Komáromi István

Fotó: Könczöl Rita

Legalábbis az egyesület tagjai ebben a tudatban indultak vasárnap délután a mûvelõdési házba, ám ott kellemes meglepetés
várta a lassan gyülekezõ ünneplõket. Balázs Zsoltné Katalin jóvoltából
nemcsak finom pudingok sorakoztak az asztalokon, de Komáromi István táncdalénekes mûsorral örvendeztette meg õket. Másfél órás mûsorát nem a színpadon, hanem a közönség körében adta elõ fergeteges
hangulatot, jókedvet varázsolva. Október 1-je az
idõsek világnapja alkalmából minden vendég az
óvodások által készített kis emléket is hazavihette.

Az eseményrõl szóló verses gondolatot a 10. oldalon olvashatják

11 számítógéppel gazdagodtak nyugdíjasaink
Szeptember elején
dr. Szabóné Müller Tímea
országgyûlési képviselõ látogatott el a bagi mûvelõdési
házba, ahol részt vett a térség idõsügyi tanácsának
megbeszélésén. A képviselõ
asszony a Leaderer program
egyik vezetõje is a térségben, e minõségében tájékoztatta nyugdíjasainkat pályázati és civil szervezõdési
lehetõségekrõl. Mivel a találkozó apropója az volt, hogy
a nyugdíjasklub 11 számítógépet kapott a Societas
Pest Megyei, valamint Galga
menti Szervezetének segítségével a képviselõ asszony
arról is beszélt, hogy idõszerû lenne nyugdíjasoknak
számítógépes tanfolyamot
szervezni, amire lesz is lehetõség a közeljövõben.
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„SZELÍDEN MINT A SZÉL...”

“

– Hogyan indult életed, mesélj,
kérlek, valamit a szüleidrõl, gyermekkorodról.
– Dél-Baranyából, Pécs környékérõl származom, s mint annyi más délvidéki családban, a miénkben is szerb, horvát, német,
magyar keveredés található. Szüleim végtelenül dolgos emberek voltak egész életükben, és úgy mentek nyugdíjba, hogy
szinte soha nem voltak betegek. Édesapám
gépkocsivezetõ, édesanyám varrónõ volt.
Mindketten sok gyermekes családból származtak, de nekem csak egy öcsém volt. Általános iskolában kitûnõ tanuló voltam, de
akkoriban csak a fiúk tanultak tovább, a lányok nem, így édesanyámnak sok harcában került, hogy ezt megtehessem. Az
egész rokonságból én tanultam lányként
elõször tovább, persze aztán többen is követték a példámat. Középiskolában is mindig kitûnõ tanuló voltam.
– Miért pont az orvosi pályát választottad?
– Ó, ez egy véletlen baleset miatt történt. Én ugyanis jó ideig pedagógus vagy
újságíró akartam lenni. Ráadásul olyan
ajánlólevelet kaptam, hogy felvételi nélkül azonnal felvettek Szegedre a tanárképzõ fõiskolába. Mivel azonban a legjobb tanulók egyike voltam, hívtak az orvosi egyetemre is. Ekkoriban történ, hogy
elvágtam valamivel az ujjamat, és amikor
megláttam a vért, elájultam. Ezt a gyengeséget szégyelltem, ezért elhatároztam,
hogy orvos leszek, hogy önmagamnak is
bebizonyíthassam, erõs vagyok.
– Hogyan teltek az egyetemi évek?
– Ah, csodás éveket töltöttem a pécsi
egyeteme! Ott is kiválóan tanultam mindig. Mellette részt vettem a Pécsi Versbarátok Körében, ahol az akkor megjelenõ
új verseskötetek verseit szavaltuk, gyakran a költõk elõtt. Így ismertem meg
Gyurkovics Tibort, Jékely Zoltán, Kassák Lajost és Váci Mihályt. Nagyon szerettem és tudtam is szavalni. Képzeld,
2-3 hónappal az utolsó orvosi vizsgám
elõtt még az is fölmerült, hogy esetleg színész leszek. Az egyetemi színpadok országos versenyén fölkeresett Sík Ferenc, a
Nemzeti Színház késõbbi fõrendezõje, és
fölajánlotta, hogy minden színészi iskola
nélkül azonnal szerzõdtet a Nemzetibe.

Fotó: Könczöl Rita

BESZÉLGETÉS DR. BALATONI GYÖNGYIVEL, FALUNK EGYIK KÖRZETI ORVOSÁVAL,
ALPOLGÁRMESTERÉVEL

AZTÁN SZERETNÉM, HA AZ EMBEREKNEK VALÓBAN
A MEGELÕZÉS LENNE A LEGFÕBB CÉLJUK, HOGY NE A
GYÓGYSZERNEK SZÁMÍTÓ SZINTETIKUS MÉRGEKET EGYÉK,
HA MÁR MEGBETEGEDTEK, HANEM RÁVEHESSEM ÕKET
AZ ÉLETMÓDJUK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, ÉS EZÁLTAL AZ
EGÉSZSÉGÜK MEGÕRZÉSÉRE.
– És nem mentél?!
– Nem. Konzervatív gondolkodású
vagyok az erkölcsöt illetõen, és nem
tetszett a színészek szabadabb, könnyedebb életvitele. Meg aztán nem tudok
tisztán énekelni, és ez nagy hátrányt jelentett volna, arról már nem is beszélve, hogy én akkor már szívvel-lélekkel
az orvosi pályát tudtam csak elképzelni hivatásomnak. Az egyetem évei alatt
nagyon megdolgoztam azért, hogy orvos lehessek. Mindig kitûnõen tanultam, hogy legyen ösztöndíjam, de mellette sokat dolgoztam is, hogy legyen
egy kis pénzem. Voltam én újságkihordó és idegenvezetõ is.

– Miért pont bõrgyógyász lettél?
– Azért, mert akkor úgy gondoltam, hogy az nõknek való munka, mellette lehet majd családom, gyermekeim, hiszen a legenda szerint a bõrgyógyászoknak mindig van betegük,
nem költik fel õket éjszaka, ezért tovább is élnek orvos kollégáiknál. Így
aztán, amikor végeztem, bár ott akartak tartani Pécsett, én kiharcoltam,
hogy engedjenek el Esztergomba, a
bõrgyógyászati osztályra. Késõbb korengedéllyel a Bajcsy-Zsilinszky Kórház
intézeti fõorvosa lettem Budapesten.
Kilenc hónapig voltam Esztergomban
és 9 évig Pesten.
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– A kisebb-nagyobb kitérõk után,
hogyan kerültél Bagra?
– A Bajcsy-Zsilinszky Kórházban
együtt dolgoztam Dóczáné Bartók
Angyél néni lányával, akivel jó barátnõk lettünk. Sokszor meghívtak magukhoz Bagra, és nekem megtetszett
ez a falu. A jó munkám miatt nem
akartak elengedni a kórházból, de
Jamrik László és Mahó Péter személyesen is felkeresték a kórház vezetõségét és kikértek a falu orvosának.
Tisztelem is õket ezért, mint ahogy
Filó Erzsi nénire is szeretettel emlékszem. Sokat támogattak engem, ahogy
Angyél néni és az egész családja is.
Mindig volt kihez fordulnom, ha gondom volt. Tudod, Csilla lányom csak
1 éves volt, amikor kiköltöztünk ide,
hát eleinte nem volt könnyû az életem.
Szerencsémre igen jó szomszédaim vannak és sok barátom is lett.
– Majdnem színész lettél, bõrgyógyászként végeztél, most pedig egy
falu körzeti orvosa vagy. Nem távolodtál el a mûvészettõl, a tudománytól?
– A mûvészettõl nem távolodtam el,
hiszen ha lehet, járok színházba, hangversenyre és rengeteget olvasok. Orvosi körökben pedig a mai napig jól ismerik a nevem, és a szakmában is számon
tartanak. Mióta Bagra költöztem, két
szakvizsgát is letettem, a házorvostant
és a homeopátiás orvoslást. Rendszeresen képzem magam, konferenciákra járok, szaklapokat, könyveket, tanulmányokat olvasok, hogy ismerjem a legújabb terápiákat, gyógyszereket. De az
ezotéria is érdekel és az alternatív
gyógymódok is.
– Mindemellett, hogy bírod az éjjel-nappali munkát?
– Rengeteget dolgozom, mióta itt
vagyok Bagon. 26 évig az éjjel-nappali
ügyeletek vállalásával nem tudom,
hogy tett-e még valaki annyit a faluért,

ÉRTÉKÕRZÕ
mint mi Perjési doktor úrral. Mi valóban az életünket adjuk a településünkért, hiszen köztudott, hogy a körzeti
orvosok korábban halnak, mint más
foglalkozású emberek. Már mindketten
nyugdíjasok vagyunk, s ha valamelyikünk kiesik, megrendülne az orvosi ellátás, mert ezt egyedül nem bírná egyikünk sem. A mai fiatal orvosok pedig
nem akarják ezt az áldozatokkal járó
munkát elvállalni.
– Tudom, hogy sok a munkád, mégis még többet vállaltál magadra azzal,
hogy az önkormányzat munkájában is
részt veszel.
– Igen, mert bár nem itt születtem,
életembõl a leghosszabb idõt itt töltöttem. Szüleim is a bagi temetõben nyugszanak, ezért én úgy érzem, hogy már
ide tartozom. 12 éve dolgozom az önkormányzat testületében, mert abban
bízom, hogy a falun az elképzeléseimmel is tudok segíteni. Aki akarja, úgyis
ismeri a munkámat, nem szeretnék magamról többet beszélni.

– Mondj még valamit, kérlek, a terveidrõl, céljaidról.
– Szeretnék egy lovarda építésében
segíteni a lányomnak, hogy a jövõje
megalapozódjon.
Aztán szeretném, ha az embereknek
valóban a megelõzés lenne a legfõbb
céljuk, hogy ne a gyógyszernek számító
szintetikus mérgeket egyék, ha már megbetegedtek, hanem rávehessem õket az
életmódjuk megváltoztatására, ezzel az
egészségük megõrzésére.
Egyébként Váci Mihály tökéletesen
megfogalmazza az ars poétikámat.
Egész életem története és érzésvilága
benne van a Szelíden, mint a szél címû
versében.
– Kívánunk a további áldozatkész
munkádhoz jó egészséget, töretlen jókedvet és hosszú életet!
BKF
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VÁCI MIHÁLY:
SZELÍDEN, MINT A SZÉL
Szõkén, szelíden, mint a szél,
feltámadtam a világ ellen,
dúdolva szálltam, ténferegtem,
nem álltam meg – nem is siettem,
port rúgtam, ragyogtam a mennyben,
cirógatott minden levél.
Szõkén, szelíden, mint a szél,
minden levéllel paroláztam;
utamba álltak annyi százan
fák, erdõk, velük nem vitáztam:
– fölényesen, legyintve szálltam
ágaik közt, szép suhanásban,
merre idõ vonzott s a tér.
Szõkén, szelíden, mint a szél,
nem erõszak s akarat által,
ó, szinte mozdulatlan szárnnyal
áradtam a világon által,
ahogy a sas körözve szárnyal:
fény, magasság sodort magával,
szinte elébem jött a cél.
Szõkén, szelíden, mint a szél,
a dolgok nyáját terelgettem,
erdõt, mezõt is siettettem,
s a tüzet – égjen hevesebben,
ostort ráztam a vetésekben:
– így fordult minden vélem szemben,
a fû, levél, kalász is engem
tagad, belémköt, hogyha lebben,
a létet magam ellen szítom én.
Szõkén, szelíden, mint a szél;
nem lehetett sebezni engem:
ki bántott – azt vállon öleltem,
értve-szánva úgy megszerettem,
hogy állt ott megszégyenítetten
és szálltam én sebezhetetlen:
– fényt tükrözök csak, sár nem ér.
Szõkén, szelíden, mint a szél,
jöttömben csendes diadal van,
sebet hûsít fényes nyugalmam,
- golyó, szurony, kín sûrû rajban
süvített át, s nem fogott rajtam,
s mibe naponkint belehaltam,
attól leszek pusztíthatatlan,
s szelíden gyõzök, mint a szél.
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TÁBLAVADÁSZ AKCIÓ
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság az állampolgárok részére Táblavadász akciót hirdet.
Az akció célja, hogy az állampolgárok közül, aki indokolatlannak tûnõ, esetleg megtévesztõ KRESZ-táblát
észlel Pest megye útjain, az a tábla fotóját és a beazonosításhoz szükséges
helyszín pontos leírását juttassa el a
tablavadasz@pest.police.hu e-mail
címre.
A bejelentéseket, amely Pest megye valamennyi útjára vonatkozik,
2009. október 1. és 2009. november
1. közötti idõszakban várjuk.
A program csak a jelzõtáblával
kapcsolatos bejelentések megtételére
ad lehetõséget.
A bejelentéseket egy bizottság
megvizsgálja, egyeztetett megoldási
javaslatokat tesz, melyeket eljuttat az
érintett közútkezelõnek.

A tablavadasz@pest.police.hu email cím a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányságon létesült, itt várjuk az indokolatlannak tûnõ, esetleg megtévesztõ
KRESZ-táblákkal kapcsolatos állampolgári bejelentéseket, melyeknek az
alábbi kritériumoknak kell megfelelni:
– az észrevételek megküldésének
helye: megadott e-mail cím,
– a bejelentés a megadott határidõn belül érkezzen be,
– a hely beazonosításához szükséges fényképfelvétel csatolása,
– fontos a helyszín pontos megjelölése, az észlelt forgalomtechnikai
probléma leírása.
A leghasznosabb észrevétel beküldõjét a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya díjban részesíti.
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya

# KISTÉRSÉGI HÍREK
ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSULÁSI TANÁCS
SZEPTEMBER 23-AI ÜLÉSÉRÕL
A Tanács elfogadta a Társulás 2009. I. félévi pénzügyi beszámolóját, amely szerint a Társulás éves költségvetésének fõösszege
közel 158 millió Ft, amelybõl az állami költségvetésbõl származó
normatív támogatás 102 millió Ft, a társult önkormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt feladatokhoz 19 millió Ft, az egyéb támogatásértékû bevétel 37 millió Ft. A bevételek és kiadások teljesülése idõarányos.
A befolyt bevételekbõl a Kartal–Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás 9,2 millió, az Iklad–Domony közoktatási
intézményfenntartó társulás 4 millió, az aszódi székhelyû szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás 15,6 millió Ft-ot
használhatott fel. A Pedagógiai Szakszolgálat a 9 településen ellátott nevelési tanácsadási, logopédiai és gyógy-testnevelési feladatai kiadásainak összege 24,3 millió Ft, a társult önkormányzatok
egyéb közös feladatai ellátására a Társulás 16,8 millió Ft-ot fordított, segítve ezzel az önkormányzati feladatok ellátását.
Ezek után a Tanács döntött a Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának és szervezeti és mûködési
szabályzatának módosításáról, tájékozatót hallgatott meg Ladosné Hajdu Zsuzsanna közfoglalkoztatás-szervezõtõl az „Út a munkához“ program keretében végzett tevékenységérõl.
A Pedagógiai Szakszolgálat szeptembertõl iskolapszichológus
alkalmazására kapott - pályázati forrásból - lehetõséget, az eszközbeszerzési pályázat keretében pedig pszichológiai teszteket
igényelt.
Ugyancsak eredményesen pályázott a Társulás a komplex kistérségi kulturális napok megrendezésére.
„SZOMSZÉDOLÁS“ – KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS NAPOK
Az aszódi kistérség mind a 9 települése gazdag szellemi örökség
birtokosa, gondos ápolója, így a rendezvénysorozatunk célja egymás szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek megismerésén keresztül a „szomszédsági“ kapcsolatok mélyítése. Az
egyes települések mûvészei, mûvészeti és hagyományõrzõ cso-

portjai saját településükön házigazdaként
szerepelnek, a kistérség más településein
viszont saját településük „követeként“ mutatkoznak be, felvillantva mindazt, amit értéknek, maradandónak vélnek.
Terveink szerint minden alkalommal
más település látja vendégül a többi település kulturális örökségét
és a jelen tudását reprezentáló - alkalmanként változó, a helyi érdeklõdést szem elõtt tartó - programot.
A kistérségi közösségben való együttgondolkodás, egymás
megismerése mellett számos értéket közvetíthet a sorozat, elsõsorban a helyben dolgozó – alkotó mûvészek, mûvészeti csoportok munkájának elismerését, a hagyományok továbbörökítésének fontosságát.
A kistérségben dolgozó közmûvelõdési szakemberek javaslatai alapján áll össze a kínálati lista, amelybõl a települések képviselõivel egyeztetve alakul ki az adott településen a bemutató végleges mûsora. Csak olyan mûsorszámok, olyan szereplõk kerülhetnek be a sorozatba, akiket a helyiek szívesen fogadnak,
ugyanakkor reprezentálják a vendégek sokszínû tehetségét.
A sorozatot októberben indítják, így májusra már minden települést végigjárhat a „szomszédolók“ sokasága.
A tervezett idõpontok: október 23. Aszód, november 22. Tura,
január: Galgahévíz, Bag és Iklad, március: Domony és Kartal, április: Hévízgyörk.
Reményeink szerint a tradícióteremtõnek szánt események
baráti találkozók, valódi szomszédolások lesznek.
A „szomszédolás“ jeles pillanatairól felvételek készülnek, melyek részint a helyi televízióban, részint szerkesztett DVD-n lesznek megtekinthetõk.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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ARANYKALÁSZOS GAZDAKÉPZÉS
A mai jogszabályok szakmai végzettséghez kötik az állami támogatást, ami nélkül nem lehet versenyképes egyetlen magyar gazda sem, legyen
az állattenyésztõ vagy növénytermesztõ. Az EURÓPAI UNIÓS agrárpályázatok igénybevételének egyik feltétele 3 éves mezõgazdasági szakmai
gyakorlat vagy min. középfokú agrárvégzettség igazolása (melyhez az Aranykalászos gazda bizonyítvány elegendõ).
A CHIRON - ÉVA OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 2009. ÉV ÕSZÉN FELNÕTTKÉPZÉST HIRDET A GALGA MENTE GAZDÁINAK
AZ ARANYKALÁSZOS GAZDA KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE.
" A képzés idõtartama: 5 hónap; kezdés: 2009. november 13.
" A képzés helyszíne: Aszód
" A képzés formája: hétvégenként, péntek-szombat-vasárnap; ill. a hallgatók igénye szerint
" A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai elõképzettség: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség; ill.
tizedik évfolyam elvégzése, Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
" Jelentkezési határidõ: 2009. október 30.
Jelentkezéshez szükséges lapok a honlapról letölthetõk; online kitölthetõk. Személyesen az aszódi Városi Könyvtárban átvehetõk,
kérésre a lapot postázzuk.
Szakmai követelménymodulok:
OKJ (Országos Képzési jegyzék ) szerinti azonosítószám: 33.621. 02.0100.31.01
2201-06 Keresk., vállalkozás és ügyvitel
2206-06 Környezet-, tûz- és munkavédelem
2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás
2211-06 Állattartás I.
2222-06 Növénytermesztés I
2717-06 Állattartás II.
2716-06 Növénytermesztés II.
2718-06 Kertészet
A képzés és a képzési modulok elvégzésérõl szóló igazolás kiadásának feltételei:
" a képesítés megszerzéséhez szükséges konzultációkon való aktív részvétel
" modulzáró- és szakmai vizsga teljesítése
Információ, kapcsolat: CHIRON-ÉVA Oktatási és Szolgáltató Bt. Telefon: (30/250-6592)
www.chiron-eva.hu, info@chiron-eva.hu. Akkreditációs lajtstromszám: AL-1759, Nyilvántartási szám: 13-0086-07 BM OKF : SZ001/1-2-3-4-5/13/2007
Aranykalászos gazda szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki
a./ modulzáró vizsgákat eredményesen letette, és
b./ aki az elõírt iskolarendszeren kívüli szakmai képzésben részt vett, a minimális
óraszámot és a képzõ intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette,
c./ képzési programban elõírt gyakorlatról igazolással rendelkezik.
Az aranykalászos gazda megnevezésû rész-szakképesítéshez: Mezõgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetõi engedély.
(T, ill. C+E vagy C1+E kategória) szükséges; vagy B kategória
A tanfolyam költségeit vállalkozásában a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatja.
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" OLVASÓNK ÍRTA
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK

MEGLEPETÉS
Ünnep van ma,
és mosolyog az ég.
Szívbõl köszöntelek
ma benneteket én.
Hogy Mária ne járjon
a Földön egyedül.
Mellé a naptárba,
más név is bekerült.
Isten éltessen benneteket
Máriák és Mihályok!
Szeressük egymást, gyerekek,
fõleg, ha van rá ok!
Meglepetés vendégünk
Komáromi István énekes,
aki jól összeválogatott
mûsorával szebbé tette
a mai napot.
Majd a zenekarunk
folytatta a szórakoztatást
és elkezdõdött a mulatozás.
Október 1. az Idõsek Napja
meglepetésként az óvodásoktól
kapott ajándékok lettek szétosztva.
Én a körtét kaptam, békával,
rajta zöld levél, pici tasakban
ajándék. Nagyon köszönöm.
Közben a zenekar játszik tovább.
Mindenkinek jó éjszakát, Viszlát!
Bálint
Piroska

Bag–Erdõkertes: 4–0; Örkény–Bag: 2–2; Bag–Kerepes: 4–3;
Bag–Veresegyház: 2–1
FELNÕTT TABELLA (2009. OKTÓBER 6-ÁN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
1. Tápiószecsõ
2. Veresegyház
3. Újlengyel
4. Veresegyház
5. Bag
6. Diósd
7. Üllõ
8. Örkény
9. Tárnok
10. Kerepes
11. Felsõpakony
12. Gödöllõ
13. Pilis
14. Hévízgyörk
15. Budakalász
16. Erdõkertes

7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8

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

VERESÉG

PONT

0
0
1
2
2
2
3
2
3
4
2
4
5
4
6
8

19
18
17
16
16
14
13
12
11
10
9
8
5
4
2
0

1
3
2
1
1
2
1
3
2
1
3
2
2
4
2
0

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

Bag–Erdõkertes: 2–1; Örkény–Bag: 5-3; Bag–Veresegyház: 4–3
IFJÚSÁGI TABELLA (OKTÓBER 2-ÁN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
1. Budakalász
2. Üllõ
3. Tápiószecsõ
4. Veresegyház
5. Tárnok
6. Biatorbágy
7. Hévízgyörk
8. Felsõpakony
9. Pilis
10. Pilis
11. Bag
12. Diósd
13. Erdõkertes
14. Gödöllõ
15. Kerepes
16. Kerepes

8
8
7
8
8
8
7
7
8
7
7
8
8
7
7
8

7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
0

VERESÉG

PONT

1
2
1
2
2
3
3
3
5
4
4
5
6
6
6
7

21
18
18
17
16
15
13
12
9
9
9
7
4
3
3
1

0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1

ORVOSI ÜGYELETEK

BABA-MAMA KLUB
Idén õsszel is várja
az óvodába még nem járó,
de a kortársak közösségét
már igénylõ
kisgyermekeket
Geizerné Péli Melinda
és Antalóczyné Kurucz Ágnes
óvó néni a bagi óvodába havonta
egy alkalommal egy kis közös játékra.
IDÕPONTOK:
október 26.
november 16.
A foglalkozások
16.30-kor kezdõdnek.

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 GYÖRGYhétfõ, 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 14 órától hétfõ reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshetõ fel. Címe: Tura, Petõfi tér 2. Telefon.: 104
A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670
Rendelés ideje: hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, kedd, csütörtök: 8.00-13.00
ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
! október 10–11.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
! október 17–18.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
! október 23–25.: DR. DÓKA JÓZSEF Vácszentlászló, Kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872
! október 31.: DR. SZÕKE ZSOLT Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
! november 1.:DR. SZÕKE ZSOLT Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
! november 7–8.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
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EZMEGAZ
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ZENEOVI

Fotó: Könczöl Rita

Kedves Szülõk, Óvodás Gyerekek!
Ebben az évben is elindult
a zeneóvoda, ahová sok szeretettel
várom 4-6 év közötti zeneszeretõ
óvodások jelentkezését!
A 45 perces énekes – zenés
foglalkozás alkalmas a zenei
készségek fejlesztésére,
amely a gyermekek teljes
személyiségfejlõdésére
pozitívan hat.
Természetesen a foglalkozásokon
a szülõk is részt vehetnek.
HELYSZÍN ÉS IDÕPONT:
Bag, Arany János Általános Iskola,
hétfõnként 16 óra
Nagy Emese

A Szent Imre úton a mûvelõdési háztól egészen a templomig felújítja a járdát
közmunkásai segítségével az önkormányzat. Már javában folynak a munkálatok, reméljük, mihamarabb elkészülnek.

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

BERECZKI ERZSÉBET

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140
E-mail: bereczki.erzsebet@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.
Cím: Bag, Szent András u. 70.
Nyomdai munkák: Rosental Kft.
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

Meghívó

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT
az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékünnepélyére 2009. október 23-án 18 órakor
a bagi Dózsa György Mûvelõdési Házba.
Bag Nagyközség Önkormányzata

