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L a tartaloMból
választásoK

MalsfeldieK Bagon

időseK világnapja

2010. október 3-án önkormányzati
választások voltak hazánkban.
Településvezetőket, települési
képviselőket választott az ország.
A bagi eredményeket lapunk közli.

Szeptember elején Malsfeld és Bag
15 éves barátságának tiszteletére
emlékművet állítottak a művelődési
ház előtt, malsfeldiek és bagiak
együtt, barátságban.

2010. szeptember 26-án került sor
falunkban az Idősek világnapjának
ünnepére a művelődési házban,
a díszvendég Mary Zsuzsi
táncdalénekes volt.

2. oldal

4. oldal

10. oldal

Kapunyitás a jövőre

Fotó: Varga Mihály

ÁtadtÁk a körforgalmat bagon, az m3-as csomópontjÁnÁl

2010. október 2-án Tóth Gábor országgyűlési képviselő és Dr. Gyuga Pál befektető ünnepélyesen átadta az M3-as autópálya lejárójánál épült körforgalmat az
Árokaljára tervezett ipari park megvalósulása felé vezető első lépésként.
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8 Tóth

Gábor az átadás alkalmával elmondta, hogy nagyon jelentős esemény
ez a galga mentén élők számára, hiszen
kapu nyílt a jövőre. a területen olyan
szolgáltató és kereskedelmi központ fog
létrejönni, ami a térség szolgáltatóipari
részét erősíti, valamint jelentős számú
munkahelyteremtést eredményez.
Dr. Gyuga Pál beruházó részletesen
beszámolt a tervekről. elmondta, hogy
négy évvel ezelőtt indult meg a Bagárokalja elnevezésű terület fejlesztése.
az első két évben a területet ki kellett
vonni a termelésből, belterületté kellett

közügy
nyilvánítani, ami hosszadalmas folyamat volt, de ez adott lehetőséget arra,
hogy kereskedelmi és szolgáltatóipari
tevékenység kialakítására alkalmas legyen ez a 45 hektáros terület, amelyen
a tervek szerint három beruházás fog
megvalósulni. szándékok szerint létrehoznak egy szolgáltatói részt, ahol
5-6000 ezer négyzetméteren épülne egy
élelmiszer áruház. (erről a tárgyalások
jelenleg is folynak.) emellett létrejönne
egy gyorsétterem, kertészeti áruda,
valamint egy a környékbeli vállalkozók
számára létesített üzletház.

2010. oKtóBer
Második beruházásként 40 000 négyzetméteren egy zöldség-gyümölcs nagykereskedelmet hoznának létre, amely
kelet felé közvetítené a friss zöldárut, és
ahol a galga menti emberek is standot
kapnának áruik értékesítésére. a terület
harmadik részén pedig logisztikai központ épülne raktárakkal, gyártó épületekkel. Mindez remélhetőleg 500-700
főnek teremtene munkalehetőséget. dr.
gyuga pál azt is hozzátette, hogy természetesen gondoskodnának a zajvédő
falak megépítéséről is.
kr.

Mostantól MajdneM az egész ország a Fideszé

szoros KüzdeleM És felleBezÉs
PolgárMester jelöltek eredMényei
1. tóth gábor (fIdEsz-kdnp)
2. jamrik lászló (független)
3. péter mihály (független)
4. mezőfi ferenc lászló (jobbIk)

db

%

(664)
(633)
(259)
(219)

37,41%
35,66%
14,59%
12,34%

(658)
(584)
(562)
(526)
(514)
(492)
(463)
(415)
(405)
(402)
(388)
(379)
(370)
(347)
(344)
(281)
(251)
(247)
(222)
(211)
(186)
(185)
(177)
(153)
(131)
(68)

37,32%
33,13%
31,88%
29,84%
29,15%
27,91%
26,26%
23,54%
22,97%
22,80%
22,01%
21,50%
20,99%
19,68%
19,51%
15,94%
14,24%
14,01%
12,59%
11,97%
10,55%
10,49%
10,04%
8,68%
7,43%
3,86%

kéPViselőtestületi jelöltek eredMényei

2010. október 3-án tartották hazánkban az önkormányzati választásokat.
falunkban 4 polgármesterjelölt és
26 képviselőjelölt versengett a
mandátumokért. 3088 fő választásra jogosult lakos volt a névjegyzékben, közülük 1806 fő élt választási jogával, ez az
összes választásra jogosultak 58,55
százaléka. Érvényes szavazatok száma
1775 volt, 31-en adtak le érvénytelen
szavazatot. Bag polgármestere ismételten tóth gábor (fidesz-Kdnp) lett,
további eredményeket táblázatunk közli. az eredmények nem véglegesek, mert
jamrik lászló fellebezést nyújtott be.
e napon cigány kisebbségi önkormányzati választást is tartottak falunkban. Korábban 31 lakos vetette magát
névjegyzékbe, így ők jogosultak a szavazásra. Közülük huszonöten éltek választási jogukkal. a kisebbségi önkormányzati választáson a következő jelöltek jutottak be a cigány kisebbségi önkormányzatba: Kanalas Ervin, Kanalas
Mihály, Kanalas Miklós és Vidák Tibor,
valamennyien a lungo droM kötelékében indultak.

1. dénes tamás (fIdEsz-kdnp)
2. gyarmatiné dr. balatoni gyöngyi (fIdEsz-kdnp)
3. Varga andrás (független)
4. balázs jános (fIdEsz-kdnp)
5. péter mihály (független)
6. tábik andrásné (független)
7. antal István lászlóné (fIdEsz-kdnp)
8. gyóni jános (független)
9. deme jános (független)
10. mezőfi ferenc lászló (jobbIk)
11. maschek lászló (fIdEsz-kdnp)
12. fercsik gábor (fIdEsz-kdnp)
13. angyal tamás (jobbIk)
14. sima józsef (független)
15. mondok Ervin (független)
16. makádi lászló (független)
17. Hurta zsombor sándor (független)
18. spitzer károly (jobbIk)
19. böröcz andrás (jobbIk)
20. Hajdú lászló (független)
21. szabó józsef lajos (jobbIk)
22. tóth Istvánné (független)
23. balázs gusztáv (független)
24. Unger zsolt (független)
25. balázs zsoltné (független)
26. leszák lászlóné (független)
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az önkormányzat hírei

2010. szeptember 27-én tartotta Bag Nagyközség
Önkormányzata az önkormányzati választások
elõtti utolsó képviselõ-testületi ülését (kép).
Az ülés elõtt minden önkormányzati képviselõt
egy névre szóló kedves emléktárgy várt, mellyel
megköszönték négy éves munkájukat.

Bursa Hungarica felsõoktatási önsztöndíj

egyhangú döntés született a képviselõ-testületben, hogy önkormányzatunk részt kíván venni a Bursa hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszerben. ennek megfelelõen a rászoruló, felsõfokú tanulmányokat folytatni kívánó
fiatalok támogatására 5000 ft/fõ/hó összeget biztosít az önkormányzat a költségvetésébõl minden évben.

Óvodánk nevelési programjának elfogadása

a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta az oktatási Bizottság által elé terjesztett bagi iglice napközi otthonos óvoda helyi nevelési programját.

2010. évi költségvetés elõirányzatának
módosítása

a Magyar államkincstár 9 775 000 forintot utalt át az önkornányzatanak kereset kiegészítés címén, amaly megemelte a
költségvetés kiadási és bevételi oldalát is. ezért kellett módosítani a költségvetést, amelyet így 13 259 000 ft kiadási és 13 259
000 ft bevételi fõöszeggel fogadott el egyhangúan a testület.

Beszámoló 2010. I. félévi pénzforgalmáról

Bag nagyközség önkormányzat pénzügyi tervében eredeti
előirányzatként 641 468 000 ft bevételt, 641 468 000 ft
kiadást tervezett. 2010. i. félévben a központi költségvetésből
kapott támogatások miatt a bevételi és kiadási előirányzat
654 727 000 ft-ra módosult, a 13 259 000 ft növekedés a
központi költségvetés támogatásából származik.
Bevételek:
saját bevételek alakulása 58 százalékos, ami arányosnak mutatkozik az időszakhoz viszonyítva. intézményi működéssel
kapcsolatos bevételeink 63 százalékos teljesítésűek. a hiány a
be nem fizetett szemétdíjak miatt keletkezett. Bérleti díj
bevételeink az év első felében 25százalékkal alul maradtak a
tervezett 12 557 000 ft-hoz képest.
lekötött betéteink után járó kamat bevételeink az i. félévben 33-százalékos mértékben teljesültek, elmaradt az időszakhoz képest. áfa bevételünk magas aránya fordított adózásból
(iskola felújítás) adódik. felhalmozási és tőkejellegű bevételünk június 30-ig nem teljesült az önkormányzati telkek
eladásának elmaradása miatt.
átengedett és megosztott bevételeink (személyi jövedelemadó, talajterhelési díj) időarányosan teljesültek, gépjárműadóból befolyt bevételünk 11%-kal meghaladta a féléves
arányt.
átvett pénzeszközök tartalmazzák bevételi jogcímen az
iskola pályázat 3. számú kifizetési kérelmének összegét, a iii.
Bagi rétes fesztivál támogatói jegy értékesítéséből befolyt
összegét és a közműfejlesztési hozzájárulások összegét.

az állami hozzájárulások és támogatások teljesítése is magasabb százalékban teljesült. normatív támogatásunk lemondás miatt néhány százalékkall alul teljesült.
önkormányzatunk az i. félévben következő támogatásokat kapta meg a központi költségvetésből: normatíva felülvizsgálat, normatíva elszámolás, nyári gyermekétkeztetés,
prémiumi évek programban résztvevők, költségvetésben dolgozók havi kereset-kiegészítése. ugyaninnen szociális feladatok ellátására kapott összegeket az önkormányzat a res,
rát fedezésére, időskorúak járadékának kifizetésére, lakásfenntartási támogatásra, ápolási díj kifizetésére, óvodáztatási
támogatásra, átmeneti segélyezésre, mozgáskorlátozottaknak
közlekedési támogatására és a közcélú foglalkoztatottak
támogatására fordította. 2008. évi pénzmaradványunk
96 000 000 Ft, nyitó pénzkészletünk 91 254 000 Ft volt.
2010. i félévében verseg önkormányzata visszautalta a
kölcsönadott 21 000 000 ft-ot, június 30-ig ennek kamatát,
1 732 325 ft-ot sikerült inkasszó által behajtania az önkormányzatnak. jelenleg a még elmaradt kamatokra 2 416 014 ft
inkasszót nyújtott be az önkormányzat. folyó bevételeink az
időszakhoz képest jobb, 55 százalékos arányt mutatnak.
Módosított előirányzatunk 654 727 000 ft volt, teljesítés 382
735 000 ft lett.
kiadások:
Működési kiadásaink az 2010. június 30-ig időarányosan teljesültek. felhalmozási kiadásaink kiugróan nagy százalékot
mutatnak. az általános iskola felújítása során még 2010.
évben felmerülő költségk nagyban befolyásolják ezeket a tételeket. idén lett kifizetve a számítástechnikai eszközök összege,
a projektmenedzser díja, és pótmunka költsége és áfa vonzata. az i. számú orvosi rendelő felújítása is ide tartozik, ám a
munka június 30-ig nem fejeződött be. Támogatások elvonások csak 33 százalékosra teljesültek, mert a pénzügyi teljesítések csak a II. félévben realizálódnak.
tartalékok jogcím alatt a kötvény állományunk szerepel.
Kamat kiadásaink 2010. június 30-ig 5 672 000 ft volt,
ami 21 százalékos teljesítést mutat, ami azért ilyen alacsony,
mert a féléves kamatokat csak július hónapban fizették ki.
folyó kiadásaink időarányosan teljesültek, módosított előirányzatunk 654 727 000 ft volt, teljesítés 307 425 000 ft lett.
Tájékoztató a kötvény állomány alakulásáról:
2010. január 01-jén kötvényeink állománya 96 000 000 ft
volt. 2010. június 30-án a lekötött kötvényünk értéke 70 000
000 ft, ami az óvadéki betét összege. a verseg által visszautalt
21 000 000 ft felhasználásra került, az iskola elszámolásból
még kaptuk vissza az ebből fedezett 5 millió ft-ot.
Beke Andrea
jegyző
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malsfEldIEk lÁtogatÁsa bagon

„hozzájárulni egy békében és szabadságban
egyesített európához”

az ünnepélyes emlékmû-avatás a
német, majd a magyar himnusz eléneklésével kezdõdött, majd Fodor
Katalin német nyelven Volter Domonkos
pedig magyar nyelven szavalt el egy
gyönyörű verset a barátságról. ezt követõen Nagyné Bakti Zsófia a Bag és testvérvárosai egyesület képviseletében köszöntötte a vendégeket a 15 éves barátság tiszteletére állított emlékmû-avatásán, megköszönte Kocsis Mihálynak az
emlékmû talapzatának elkészítését. ezek
után Malsfeld polgármestere kapott szót,
aki egységes és barátságban élõ európa
jelképeként tekintett az emlékmûre. ezt
követõen Karácsondi Mihály atya szentelte fel az emlékmûvet az Úr áldását kérve a két település barátságára. a Muharay
elemér népi együttes mûsora után az ünnepség a mûvelõdési házban folytatódott,
ahol Tóth Gábor polgármester is köszöntötte az egybegyûlteket, őt idézzük:
Kedves Malsfeldiek és Tisztelt Bagi
Barátaink! A 15 éve indult kapcsolatok a
családok között remekül fejlődtek, de a
gazdasági kapcsolatok, mely a két település között elsősorban bagi beruházások tekintetében adottak voltak, sajnos el sem
indultak, de nem a malsfeldiek hibájából.
Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek eddigi megtisztelő vendégszeretetüket, amelyet irányunkban mutattak az
otttartózkodásunk idején.
Most Önök egy önkormányzati választási kampány kellős közepébe csöppentek,

Fotó: könczöl rita

2010. szeptember 4-én szombaton Malsfeld testvértelepülésünkrõl hozzánk látogató barátaink
jelenlétében avatták fel a mûvelõdési ház elõtti
parkban azt az emlékmûvet, amely a két településen élõ emberek barátságkötésérõl tanúskodik.

az eMlékMûVön e szöVeg szerePel
néMet és Magyar nyelVen:

lehet, hogy ezt nem is tudják!! Bízom benne, hogy jövetelük tartalmas barátságokat
és kapcsolatokat is erősítik, és ismét megnyitják a 15 évvel ezelőtt kihagyott gazdasági lehetőségeket a két település között. A baráti társaság utcát szeretett volna elnevezni Malsfeldről, s bár a testületi
döntés megszületett, az utca lakói – két
kivétellel – ragaszkodnak a jelenlegi utca
névhez, amely mellesleg egy régi kommunista mártír nevét viseli!! KI ÉRTI EZT !?
Úgy gondolom, hogy Malsfeld nevét a
térség és Bag jövőjét meghatározó ipari
parkunknak kellene viselnie „Malsfeld
körút”-ként, és nem egy 200 méteres kis
utcának, ami nem is a falu szívében helyezkedik el. Remélem, hogy itttartózkodásuk alatt módjukban állt megismerni Bag jövőjét jelentő terveinket, ezen belül azt az utat is, legalább is tervekről,
ami a két település kapcsolatát szimbolizálhatja a jövőben, és persze azt is megismerhetik, hogy hová várjuk a német
illetve malsfeldi befektetőket.

okirat
bag és malsfeld községek szabadon választott képviselői, mint Európa polgárai,
elhatároztuk, hoigy a két község testvéri
kapcsolatot köt.
az európai gondolkodás (eszme)
különösen fontosnak tartja a jó barátságot.
Ezek a kapcsolatok nemcsak a két
nép javát szolgálják, hanem minden európai nemzet összefogásának feltételei.
E szerződés létrehozásával közös
akaratunkat nyilvánítjuk ki, melyben
bag és malsfeld községek között szoros
szövetség jön létre.
Ennek a testvéri kapcsolatnak a
célja a két nép barátságát megszilárdítani, és ezzel hozzájárulni egy békében
és szabadságban egyesített Európához.

Ezen közös terveinkhez kívánunk
Önöknek és minden baginak jó egészséget
és sok sikert! finom vacsorával, vidám
együttléttel zárult ez az emlékezetes nap.
KR.
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óVodaI sportnap
Szeptember utolsó szombatján a bagi sportpályán rendezett sportnapot a bagi Iglice Napköziotthonos Óvoda. Óvodánknak régóta
nagy szüksége lenne külön tornaszobára, ahol
a gyermekek nyugodtan, megfelelõ körülmények között és irányítottan mozoghatnának.

Fotó: könczöl rita

Mozgás a tornaszoBáÉrt
az elmúlt évben több, nagyrészt társadalmi munkában
megvalósuló átalakítás készült el az óvodában. Mint arról
lapunk is beszámolt, a valamikori konyha területén kialakítottak egy nevelõi szobát, egy vezetõi irodát és egy teakonyhát.
az európai unió elõírásai szerint minden óvodának rendelkeznie kell tornaszobával, az óvoda átalakítására készült tervek
is oda képzelik a tornaszobát, ahova most kialakítani szándékozza az óvoda vezetése: a jelenlegi vezetõi szoba melletti tágas
szoba összenyitásával közvetlenül a fõbejárattal szemben.
a terv megvalósítása azonban pénzbe kerül.
az óvoda vezetése e cél érdekében szervezte
meg a bagi sportpályán a sportnapot. az érkezõ
gyerekek, szüleik és minden érdeklõdõ a megérkezés után regisztráltatta magát, majd kapott
egy õszi gyümölcsöt, zöldséget ábrázoló nyakba
akaszthatós jelvényt. Mint késõbb kiderült,
ezek szerint a jelek szerint alakultak ki a csapatok, melyek mókás sorversenyek során mérhették össze ügyességüket. a rendezvény egész
ideje alatt támogató jegyeket lehetett vásárolni
500, 1000, 2000, 5000 ft-os címletekben, kedves, az óvó nénik
által készített ajándéktárgyakat lehetett vásárolni, rendelni lehetett az óvodai címeres pólóból. Miután a csapattagok mindegyike megtalálta egymást, indulhatott a vetélkedõ. Minden
egyes állomáson szóbeli feladatokkal indult a próba, hol egy
mondókát kellett megtanulni, hol csatakiáltást kellett írni a
„százlábú” szóval. az ügyességi játékok során volt, hogy kubikos talicskába ülõ gyerekkel kellett megtenni bizonyos távolságot, volt, hogy kukoricával kellett beletalálni a kosárba, volt,
hogy különbözõ nehezítésekkel tököt kellett lehordani a pincébe, de olyan is volt, hogy vakondként kellett átbújni egy hosszú
henger alakúra varrt anyagon. gyerekek, felnõttek egyaránt
komoly erõfeszítéseket tettek a gyõzelemért, és azt hiszem, valamennyien nagyon élvezték a játékot, a versengést.
az eredményhirdetést követõen valamennyi résztvevõ kapott érmet, amelyet az óvoda címere díszített, és kapott finom
paprikás krumplit is, ami a versenyek alatt fõtt meg.
Könczöl Rita

az ovis sportnap bevétele támogatói jegyekből: 95 000.-ft lett.
köszönjük a felajánlóknak az adományokat! Folyamatosan kapható támogatói jegy az óvodában. a támogatók neve bekerül egy
emlékkönyvbe, ahol nyomon lehet követni a bevételeket. a befolyt összeget az óvoda a gyermekekért alapítvány számlájára helyezzük. annak felhasználása csak a tornaterem érdekében történhet,
számlával igazolva. az előzetes költségvetés 900 000–1 000 000.ft körüli. Várjuk vállalkozások önzetlen segítségét is.
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“főzzük a magUnkét!" címmEl rEndEzEtt főzőVErsEnyt a műVElődésI HÁz

ezt kostoljátok meg!...

a zsűri elnöke, deme endre, és az első helyezett
szarka Marika, aki ködmönlevest készített

Ki Mit főz, azt esziK!

Több mint egy hónapja készültünk a nagy napra, hogy főzőverseny legyen a művelődési házban. (Szórólapozás, plakátolás, kábel-TV-n hirdetés). Főzzük a magunkét! Ki-mit főz, azt eszik! Bográcsoljunk együtt! –
a hirdetésekben lévő szlogenek, mely versenyre bárki benevezhetett.
szomorkás, esős időre ébredtünk
szeptember 11-én szombaton hajnali fél 5-kor. az időjárás nem volt kegyes hozzánk, napok-óta esett az eső, és
még szombat hajnalban is erre kellett
ébrednünk. telefonok jöttek-mentek,
mi legyen? voltak csoportok, akik előző
nap már visszamondták a mérkőzést,
megijedtek a napok-óta égből ömlő vendégtől. Mi is sokalltuk, de az égieknek
mi sem tudunk parancsolni, de csak nem
fogunk meghátrálni?! a sátor áll, nem
fog velünk kibabrálni az idő, dologra fel!
a díjak is megvannak. Megmaradjanak?
Csak hát jövő őszig nem tudjuk a díjakat
tartogatni, még csírája nő, vagy megkukacosodik. az okleveleken aranyos kis
kínai szakácslányka figura, már csak a
helyezett neve hiányzik a kipontozott
részről, jelenlegi dátummal elkészítve.
11-én a délelőtti órákra azután
adva volt 5 versenyző csoport és egy
kis „melegítő” itóka is. a művelődési
ház udvarában állított nagy sátor alatt
bográcsok bugyogtak, csapatok csacsogtak. nemcsak nők, de férfiak is mondták, mert hát nemcsak női szakács és
segítőik, hanem férfi szakácsok és segítőik is készen álltak a megmérettetésre. nem is tudhatjuk így utólag, ki
is rakta bele a legízletesebb ízesítőket a
bográcsokba, csak úgy dugva. Mindegy, hogy ki rakta bele, csak minél ízletesebbé váljon az étel. sorban elkészültek
a megmérettetésre váró étkek. 14
órakor sor került a zsűri döntésére. a
nyagérdemű zsűri tagjai voltak: a

fanatiXos Jucika, hámori józsef, a
férjem, valamint Deme Endre a zsűri
elnöke, falunk vőfélye, most már főízlelője. Miután mindent ellenőrzött és
végigkostolt a zsűri, megszületett a döntés, amit kihirdettek. az első díj – egy
kedves kis hölgyé – Szarka Marikáé lett,
aki ugyan nem Bag szülötte, de Bag
lakója, és a jóságával bizonyította már a
bagiaknak falunkhoz kötődését. a nyáron ugynis vendéggyerekeket fogadott
a házában ő is, sőt elhalmozta őket
ajándékokkal is ezzel is fokozva falunk
vendégszerető hírnevét. Mi volt az ő
főztjének neve? hát, ködmönleves, nagyon-nagyon finoman elkészítve. jutalma oklevél és mellé nem mindennapi
ajándék: 2 zsák krumpli, na és egy üveg
pezsgő. a második díj a Bagi polgárőr
egyesületnek jutott palóclevesük nagyon finomra sikeredett. a harmadik
helyezést a „piros Bagért” egyesület
versenyzői kapták, kik birkapörköltet
készítettek.egy oklevéllel, pezsgővel és
egy zsák krumplival lettek gazdagabbak, na és a zsűritől kapott elismeréssel.
ezen a rendezvényen nemcsak a verseny
győztesei, hanem az összes versenyző
csoport kapott 1-1 zsák krumplit, így a
negyedik helyezett Balázs Zsoltné és
Nyíri Adrienn csapata, valamint a Bagi
jobbik nevében lángost sütő Szabóné is.
a lángos keletje majdnem országos
hírűre sikeredett, ám ezt a finomságot
csak itt Bagon lehetett kapni. a kihelyezett „lángos”-os plakát láttán sok
autós betért hozzánk e finom csemege

a hangulat nagyszerű volt...

a 3 tagu zsűri döntött. a háttérben a
Piros bagért egyesület versenyzői, ők
birkagulyással 3. helyezést értek el.

megvételére. volt aki még 5-öt is vett,
mert hát olcsó is volt, finom is volt, meg
hát Bagon is volt.
a rendezvény vidámságtól, csacsogástól volt hangos, és új barátságok is
szövődtek. Mi lett a bállal? hát elmosta
az eső, mert csúszott a program az időjárás miatt.
jaj, és nem voltak fiatalok, a mi lábaink
pedig elfáradtak, bár bírtuk volna, csak
hát...esett az eső. ez volt az első alkalom,
most az ismerkedésre, beszélgetésre helyeztük a hangsúlyt, de majd jövőre jut
idő táncra és vigasságra is főzés után. a
kérés az volt, legyen főzőverseny jövőre
is, melyre majd akkortájt elvárjuk Bag
falu összes lakóját... Mert majd megint
lesz „Ki-mit főz, azt eszi!, azaz „főzzük a
magunkét” címmel főzőverseny
2011-ben is. így legyen!
Hámoriné V.I.
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B kistérségi hírek

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának beszámolója 2006-2010-ben végzett tevékenységéről
a társulás az aszódi kistérség 9 önkormányzatának képviselő-testülete döntése nyomán a többcélú társulásokról
szóló 2004. évi CVii. törvény alapján
2004. július 7-én jött létre.
a társulási megállapodás szerint a társulás feladatai:
w A társult települések összehangolt
fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása.
w A térségi közszolgáltatások (közoktatási, szociális, gyermekjóléti feladatok)
biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása – azok gazdaságosabb, hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében.
A Társulás kezdetben csak területfejlesztési feladatot látott el – kistérségi
fejlesztési tanácsként működve –, a közös
feladatellátás szervezése 2005. őszén
indult meg, a társult önkormányzatok
döntöttek a közösen vállalt feladatok
köréről, azok szervezésének módjáról.
Megszületett a döntés a kistérségi
Pedagógiai Szakszolgálat létrehozásáról,
vállalva a kistérség települései és 7 „határon kívüli” település érintett korosztályainak ellátását.
Létrejött két – a szociális és gyermekjóléti alapfeladatokat ellátó – intézményfenntartó társulás, a Társulás ellátási szerződéssel vállalt további két szociális alapszolgáltatási feladatot.
2007-ben a társult önkormányzatok
képviselő-testületei – Aszód város kivételével – a belső ellenőrzési feladat kistérségi szinten történő szervezése mellett
döntöttek. Ugyancsak az erőforrások
együttes felhasználásával kezdődött
meg a pedagógiai szakmai szolgáltatások összehangolása.
A szociális és gyermekjóléti feladat
ellátását szolgáló két intézményfenntartó
társulást átszerveztük: a továbbiakban a
Kistérségi Gondozási Központ, Aszód biztosítja a szolgáltatásokat.
A közoktatási törvény feltételeinek
való megfelelés és a racionális, szakmai
mutatókat előtérbe helyező oktatásszervezés érdekében 2007. szeptember elsejével Kartal és Verseg, valamint Iklad és
Domony közoktatási intézményfenntartó
társulást hozott létre.
A Társulási Tanács javaslatára 2008ban újabb, együttműködésben ellátandó
feladat vállalásáról döntött 6 önkormányzat: közösen szervezzük a munkaés tűzvédelmi feladatot.
Folyamatosan bővültek a Pedagógiai
szakszolgálat szolgáltatásai:
w 2006-tól nevelési tanácsadás és
logopédiai ellátás – minden településen,
w 2007. szeptemberétől gyógy-testnevelés (Aszód, Tura, Kartal),
wpályázati forrásokra építve 2 iskolapszichológus dolgozik,
w korai fejlesztés indult a 0-3 éves korú
sérült gyermekek számára,

w pályaválasztási tanácsadás vehető
igénybe e tanévtől kezdve.
a társULás közszoLgáLtatási
FeLaDat-eLLátása
közoktatás
A Társulás a társult önkormányzatok fenntartásában működő közoktatási intézmények körében szervező – irányító feladatokat lát el a közoktatási törvényben
foglaltaknak való megfelelés érdekében.
A Társulás szervező tevékenységével
támogatja a többcélú társulás keretein
belül létrejött közoktatási intézményfenntartó társulásokat:
w Kartal - Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás (óvoda, ált. iskola)
w Iklad - Domony közoktatási intézményfenntartó társulás (általános iskola).
A Társulás – eleget téve törvényi kötelezettségének – elkészítette és minden önkormányzat határozatban elfogadta a
kistérségi közoktatási intézkedési tervet
(2006, 2008.). Az intézkedési terv mellékletét képezik a települési esélyegyenlőségi
helyzetelemzések és intézkedési tervek.
A Társulás az Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálatán keresztül szakszolgálati ellátást biztosít az
önkormányzatok területén élő 0–18 éves
korú gyermekek számára.
A nevelési tanácsadóban a 4 tanév
alatt vizsgált gyermekek száma 2 300,
a 3 ellátási területen összesen 2100 a
terápiába vont gyermekek száma.
A tanügy-igazgatási és pedagógiai
szakmai szolgáltatások kistérségi szintű
szervezése keretében a Társulás feladata
az önkormányzati (fenntartói) és intézményi tanügy-igazgatási feladatok segítése a Közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint az intézményi pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének kistérségi szintű összehangolása.
szociális és gyermekjóléti feladatok
A szociális alapszolgáltatások terén a kistérség minden településére kiterjedően
intézményfenntartó társulási megállapodás alapján a Kistérségi Gondozási
Központ (Aszód) látja el az alábbi feladatokat: gyermekjóléti feladatok, családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2009. december 31-ig).
A támogató szolgálati ellátásra és a
fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések helyett – normatív támogatás hiányában – együttműködési megállapodás van az ellátó szervezetekkel.
Belső ellenőrzés
A 8 önkormányzat által együttesen szervezett belső ellenőrzést a Társulás munkaszervezete 2007-ben saját humánerőforrással, a 2008. évtől kezdve szolgáltatás-vásárlással valósítja meg.
A döntési jogok helyben vannak: a
települések képviselő-testületei határoznak a saját önkormányzatukra vonatkozó

éves ellenőrzési tervről, az ellenőrzéseket
követő intézkedésekről.
A 4 év alatt 1885 ellenőrzési napon
180 ellenőrzést végeztek a szakemberek.

mányzatok közfoglalkoztatási programjához kapcsolódóan végzi településenként differenciáltan, elsősorban adminisztratív feladatokat lát el.

a munkavédelmi feladatok kistérségi
szintű szervezése
A munkavédelmi feladat ellátásával megbízott szakértő a kistérség önkormányzatainak irányítása alá tartozó intézmények
munka- és tűzvédelmi helyzetének felmérése után elkészíti a munka- és tűzvédelmi szabályzatokat, dokumentáltan
elvégzi az intézményekben az éves
munka- és tűzvédelmi oktatást.
A társult önkormányzatok együttműködésének további területei közül a közös
munka leginkább a közkulturális területen valósult meg: 2008-ban elkészült
a kistérségi közkulturális stratégia, majd
2009-ben – sikeres pályázatot követően
–„SZOMSZÉDOLÁS – szó, zene, tánc – ami
összeköt” címmel a kistérségi kulturális
napok rendezvénysorozata 8 alkalommal
teremtett bemutatkozási lehetőséget a
helyi értékeket bemutató művészeknek.

a PénzÜgyi – gazDáLkoDási
FoLyamatok
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása éves költségvetését
a Társulási megállapodásban foglaltakra
épülő hatályos ágazati feladat-ellátási
megállapodások alapján, az elfogadott
éves feladat-ellátási terv alapján tervezzük. A feladat-ellátási terv önkormányzatokkal való egyeztetése során rögzítjük az
igényelt szolgáltatások mértékét, azok
tartalmát, pénzügyi feltételeit.
A többcélú társulás alapvetően kötött
felhasználású költségvetési és pályázati
forrásokon túl kizárólag a társult önkormányzatok által átadott pénzeszközökkel gazdálkodhat. Az átadott pénzeszközök „célhoz kötöttek”: meghatározott
elvárások teljesítésének eszközei.
A Társulás a feladatai ellátásához
igényli a Magyar Köztársaság – mindenkor
hatályos – költségvetési törvényében
nevesített állami normatív támogatásokat.
A társult önkormányzatok a lakosságarányos tagdíj helyett feladat-ellátási
hozzájárulást fizetnek. Ennek alapja a
bekerülési költség, csökkentve a Társulás
által igényelt normatív támogatásokkal. A
Társulás tagjai az egyes közszolgáltatások
igénybevételi mértékének megfelelően
teljesítik költségvetési hozzájárulásukat.
A Társulás bevételei egyértelműen az
ellátott feladatokhoz kötődő „kötött felhasználású” pénzeszközök, amelyek folyamatos emelkedése a társult településeknek nyújtott szolgáltatások növekedésével arányos: míg az első évben a
bevételek összege 88 millió Ft volt, addig
2010-ben megközelíti a 200 millió Ft-ot.
A bevételek 59%-a normatív támogatás, 29%-a támogatásértékű bevétel
és 11% az önkormányzatok feladatellátási hozzájárulása.
A normatív állami támogatások
évenkénti összevetéséből már képet
kaphatunk a kistérségi feladatok ellátásának szintjéről: a lakosságszámhoz
kapcsolódó mutatószámok kivételével a
többségük növekvő. Ez a folyamat jelzi
egyrészt a területi lefedettség szélesedését, az együttműködések alakulását,
másrészt feltételezi a szolgáltatásokat
nyújtó szakemberek számának emelkedését. Pl. a pedagógiai szakszolgálati
ellátás 2006-os 5 fős szakmai létszáma
2010-re 14 főre bővült.
A normatív bevételek 20%-a pedagógiai szakszolgálati feladatokra, 20%-a
közoktatási intézményi feladatokra,
33%-a szociális és gyermekjóléti feladatokra illette meg a Társulást.
Az önkormányzatok feladat-ellátási
hozzájárulása az évek során növekvő
arányt képvisel a Társulás költségvetésében: 2006-ban az összes bevétel alig
2%-a, 2010-ben pedig közel 10% az önkormányzati forrás. A hozzájárulások

a társULás terÜLetFeJLesztési
FeLaDatai
koncepciók, stratégiák
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
megállapítható, hogy a területfejlesztési
feladatok térségi szintű vállalása elsősorban a fejlesztési koncepciók együttes kidolgozására szorítkozik.
1. Területfejlesztési koncepció és program
2. Felszíni vízelvezetési projektterv
3. Az Aszódi kist. fejl. prioritása 2007-13.
4. Kistérségi cselekvési terv
5. Közszolgáltatási koncepciók:
w Kistérségi közoktatási intézkedési terv
w Kistérségi szociális szolgáltatásszervezési koncepció
wKistérségi egészségfejlesztési terv
wKistérségi közművelődési –
közkulturális stratégia
wKistérségi humánerőforrás-térkép
w Kistérségi informatikai fejlesztési
koncepció.
Pályázati munka
A Társulás a ciklusban a közösen vállalt
feladatok szervezéséhez 130 millió Ft pályázati forrást nyert el, a Pedagógiai Szakszolgálat a költségvetési és önkormányzati forrásokon túl 8,5 millió Ft-ot
használhatott fel eszközök beszerzésére,
képzésre, stb..
közmunka-programok
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása minden évben eredményesen pályázott az SZMM közmunka-programjaira. Összesen 78 millió Ft
támogatást nyertünk, amit 5 millió Ft önkormányzati hozzájárulás egészített ki. A
programok kiadásain belül közel 8 millió
Ft-ot fordítottunk eszközvásárlásra, melyeket az önkormányzatoknak átadtunk.
2009. májusától – pályázati forrásból
– lehetőség nyílt közfoglalkoztatás-szervező alkalmazására. Munkáját az önkor-
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elsősorban a szakszolgálati feladatokhoz
8 (47%),
illetve a belső ellenőrzéshez

(22%) nyújtanak forrást.
A településenkénti arányok az igénybevett szolgáltatások arányával egyezőek.
A költségvetés kiadási szerkezetét
jellemzi a személyi kiadások viszonylag
magas aránya, melynek egyik oka a
többször említett szakszolgálati szakmai
létszám növekedése.
Szembetűnő a Szakszolgálat kiadásainak (és bevételeinek) 4 év alatti megháromszorozódása: ez évben eléri a 70
millió Ft-ot, melyhez az önkormányzatok
csupán 9 millió Ft-tal járulnak hozzá.
Az átadott pénzeszközök 65%-át a
szociális és gyermekjóléti feladatokra
(összege a 4 év alatt 135,5 millió Ft),
35%-át pedig a közoktatási társulásoknak adjuk át (összesen 73,5 millió Ft).
A Társulást az alapító önkormányzatok induló tőke nélkül hozták létre, vagyont, vagyoni értékű jogot egyetlen feladathoz sem vett át a Társulás.

összeFogLaLÓ – ami a tények
mögött Van
A társult önkormányzatok együttműködésében az egyensúly megteremtése és
fenntartása a döntéshozó (jelen esetben a
Társulási Tanács) feladata. A Tanács tagjai
– az alapító önkormányzatok polgármesterei – kettős szerepben vannak: saját
településük működéséért, fejlődéséért
közvetlen felelősséggel tartoznak választóiknak, a Társulás tagjaként viszont tágabb összefüggésben kell gondolkodniuk.
Nem lehet lebecsülni annak – az önmagán
túlmutató – jelentőségét, hogy a Társulási
Tanács (és szükség esetén a döntéseket
legitimizáló képviselő-testületek) döntései
többnyire konszenzussal születnek.
A Társulási Tanács, mint döntéshozó szervezet a 4 év alatt 41 alkalommal ülésezett, és összesen 282 határozatot hozott.
a társulás működésének 5. évében az
értékelés fő kérdései
gazdaságosabb – hatékonyabb – eredményesebb a közszolgáltatási feladatok
megvalósulása Társulás által ellátott formában?
w növekedett-e a közösen szervezett
önkormányzati feladatok ellátásának
színvonala?
1. Gazdaságosság: az egyes közszolgáltatási feladatokra fordított források
összességében jelentősen növekedtek,
a kiegészítő támogatások nem az önkormányzati büdzsék tehermentesítését
szolgálták. Ezzel párhuzamosan kijelenthető, hogy az adott szolgáltatás
jogszabályok által előírt, illetve a lakosság által elvárható szintű biztosítása
egyik leginkább gazdaságos módja a
társulási forma, ráadásul a döntési
kompetenciák megtartása mellett. A
települések a jelen ráfordítás mellett
önállóan nem (voltak) képesek a szakmai – személyi és technikai – feltételek
ilyen szintű garantálására.

közélet
A Társulás – mint szervezet működtetése - nem terheli a társult településeket,
egyértelműen külső forrásból finanszírozott, sőt a munkaszervezetben rendelkezésre álló szaktudás és információs bázis az önkormányzati döntés-előkészítő
és végrehajtó rendszer része.
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2. Hatékonyság: a gazdaságossági
mutatókkal arányosan emelkedett a
lakosság érintett csoportjaira jutó szakemberek száma, illetve az objektív feltételek a szükséges szinten rendelkezésre
állnak, kapacitáshiány miatt nem sérülhet az adott szolgáltatás hozzáférhetősége.
3. Eredményesség: a ráfordítások
nagyobb aránya, a rendelkezésre álló
kapacitás optimális esetben eredményesebb / magasabb minőségű feladatellátást tesz lehetővé.
Megállapítható, hogy az együttműködésbe bevont közszolgáltatások terén az
ellátás hozzáférhetősége, térbeli eloszlása és minősége egyaránt javult. Az
egyes önkormányzatoknál e feladatok
kapcsán létszámcsökkentésre nem került sor. A szolgáltatásokkal kapcsolatosan költségcsökkenést alig 1-2 esetben lehet kimutatni, azonban a hatékonysági mutatók (pl. ellátási terület növekedése, ellátottak számának emelkedése) és az eredményességet megalapozó mutatók közül a mérhetők (pl.
szakemberek száma, az objektív feltételek javulása) egyértelműen pozitív változást mutatnak.
Ugyancsak egyértelműen pozitív a
Társulás által behozott – az önkormányzati feladatokra felhasználható – többletforrások fogadtatása, annak ellenére,
hogy a társulási feladat-ellátás szervezésében nem érhető tetten a támogatások mindenáron való maximalizálásának törekvése. Bizonyítja ezt azon tevékenységek köre (pl. munkavédelem,
pedagógiai szakmai szolgáltatások),
amelyeket a társult települések a Társuláson keresztül, de költségvetési támogatás nélkül valósítanak meg.
Az eltelt négy év adatainak összehasonlítása, elemzése egyértelműen alátámasztja a társult önkormányzatok együttműködésének fokozatos fejlődését: az
egyes területeken mind a mutatószámok, mind a ráfordítások, de leginkább
a számok/adatok mögött látható folyamatok tükrözik a Társulás szakmai munkájának kisebb-nagyobb sikerét, az együttműködés gondolatának elfogadását.
4 éves társulási együttműködés után
egyértelmű, hogy a társulás nyújtotta lehetőségekkel élve magasabb színvonalú
közszolgáltatások nyújthatók, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban
használhatóak fel, így az együttműködésben résztvevő települések számára a társulási együttműködés mind szakmai, mind
pénzügyi értelemben előnyökkel jár.
Dr. Basa Antal
és Szendrei Ferenc elnökhelyettesek

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 4 éves munkájáról
szóló beszámoló és mellékletei teljes terjedelemben elérhetők a Társulás honlapján:
http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=229&id=217
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október 21-én került sor a népi együttesek pest
Megyei Minősítésére veresegyházon, a bagiak elsőként álltak színpadra a „Bagi lakodalmas” műsorral,
melyet kitűnően mutattak be a közönségnek és a
zsűrinek, melynek elnöke, Vadasi Tibor koreográfus,
néptánckutató így értékelte az együttes produkcióját:
„A bagiak bizonyítják, hogy nagy a néptánc iránti
igény nemcsak az idősebbekben, hanem a fiatalokban is.
A 75 éves Nagy Pál és a 76 éves Máté Istvánné, Ilon néni
jelenléte is bizonyítja, hogy nagyszerűen táncol egymás
mellett a három korosztály. Értő, a hagyományokat
szerető, múltunkat becsülő, szerető együttes vezető és
együttes egymásra találása tette lehetővé a kiváló
minősítést.”
a zsűri egyik tagja, Keszler Mária, táncfolklorista,
etnográfus, aki az 50-es években a Muharay együttesben
is táncolt, majd az állami népi együttes táncosa volt, így
méltatta a bagiak előadását:
„ A bagiak tiszta forrásból merítenek, amikor a tánclépéseket, a dalaikat az öregektől tanulják. Ez az egymásra találás lehet a további sikerek forrása.”

ezután decemberben, galgamácsán, az áfÉsz rendezésében a galga-menti néptáncegyüttesek tartottak találkozót, ahol a bagi együttes is részt vett..
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5. rész

Fotó: Muharay-archív

EgyüttEs

sorozat

0

az 1980-as évet egy megtisztelő kitüntetéssel indította
az együttes; a népművelési intézet nívódíjjal ismerte el a
Bagi Muharay népi együttes munkáját, majd február 3-án,
Budapesten a MoM Kultúrotthonban adott kétórás műsort
a csoport, mely kemény felkészülést kívánt a táncosoktól. a
közönségnek nagyon tetszett a gyermekek tánca, a gyönyörű bagi népviselet, és csodálattal nézték az idősek táncát
is. a műsor után a táncosok a farkasréti temetőben megkoszorúzták Muharay elemér sírját is.
Március 22-én vácra, szövetkezeti minősítésre utazott az
együttes. tímár „Bagi gyermekjátékok és táncok” koreográfiájának előadását a közönség vastapssal köszönte meg, a
zsűri döntése alapján a másnapi gálaműsorban is bemutathatta tudását. ezzel a produkcióval a Muharay népi
együttes ezüst minősítést érdemelt ki.
április 13-án Bag adott otthont a hagyományőrző együttesek Bemutatójának, majd ismét Bagon szerepelt az együttes,
ezúttal önálló, kétórás műsorral szórakoztatta a bagi közönséget. Május 11-én a galgamácsai fesztiválon mutatta be tudását a bagi együttes, ahová sokan elkísérték táncosainkat. a zenés
táncos felvonulás után a falumúzeum szabadtéri színpadán léptek fel a résztvevő csoportok. a műsor után adták át a zsűri
díjait, utolsóként a Bagi Muharay együttest szólították, akinek
bemutatóját az első díjjal és 25.000 ft pénzjutalommal ismerték el.
Május 26-án a szövetkezetek országos szövetségének képviselői látogattak Bagra, akik az együttesnek átadták a legjobb
szövetkezeti együttes verseny serlegét, júniusban a váci Búcsún
és gödöllőn, az Építők napján léptek fel táncosaink.

az együttes egyre több meghívást kap, amiknek már
egyre nehezebben tudnak eleget tenni, a Művelődési ház
nem minden esetben tudja finanszírozni az együttes utaztatási
költségeit, de még így is tömött a táncosok naptára. az 1981-es
év is zsúfoltan kezdődik, február 14-én a hagyományőrző
együttes turán szerepel, a gyermekcsoport pedig a néptáncantológián, a budapesti operett színházban lép fel. Március
20-án örkényben és a budapesti néprajzi Múzeumban, 21-én
pedig isaszegen és ismét örkényben táncolak.
Május 1-jén az együttes legényei májusfát állítottak,
melyet a Magyar televízió is felvett. időközben szél Márta
dolgozik az együttes mellett, és összeállítja a „Májusfa-állítás” című koreográfiát. Május 30-án veresegyházon a népi együttesek országos Bemutatóján lép fel a csoport, majd
Budapesten a városmajori szabadtéri színpadon adott műsort az együttes.
augusztus 29-30-án nagykátán került sor a pest megyei
népi együttesek találkozójára, melynek első napján tápióbicskén és tápiószecsőn lépett fel az együttes, majd a másnapi gálaműsorban szerepeltek a bagi táncosok. ismét nívódíjjal tüntették ki az együttes produkcióját, és még aznap
este a pataki téri Művelődési Központban kellett megismételnie produkcióját a csoportnak.
ősszel gyöngyösön és a pest megyei napok rendezvény
keretein belül a Budapesti nemzetközi vásár területén mutatkozhattak be táncosaink majd újra Bagon, az áfÉszegyüttesek találkozóján táncolt az együttes.
Folytatjuk
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időseK világnapja Bagon

A tényleges világnapnál valamivel hamarabb,
szeptember 26-án került sor falunkban az Idősek
világnapjának megünneplésére, melyre szép számmal megjelentek a nyugdíjasaink.
a művelődési házban megterített asztalok várták a
„időtállóbbak” korosztályát, majd mindenki megkapta
az iglice napköziotthonos óvoda kedves ajándékát és a
Balázsné Kati által kiosztott finomságokat.
az arany jános általános iskola igen színvonalas műsorral köszöntötte a résztvevőket. a műsort Katona Éva és Sima
István tanította be a gyermekeknek. el kell mondanom, hogy
minket, asszonyokat, meg is ríkattak a gyerekek verseikkel,
énekükkel.
ezután – meglepetésként – az egykori Ki mit tud? győztese, Mary Zsuzsa táncdalénekes művész lépett a színpadra,
aki dalaival, fergeteges előadásmódjával visszavarázsolt ben-

nünket a tinédzser korunkba. Mi boldogan énekeltünk vele,
sőt a társaság jó része táncra is perdült az énekesnő nagy örömére. vastapssal jutalmaztuk a kitűnő előadást.
amíg a nyugdíjas zenekarunk elfoglalta helyét a színpadon, addig a nyugdíjasok énekkarának és egyesületének szorgos tagjai szétosztották a vendégeknek a frissen sült szalonnát
és fasírozottat kenyérrel és savanyúsággal, majd pedig a társaság által sütött finomabbnál finomabb sütemények következtek üdítő italokkal.
aztán, hogy a szalonna meg ne feküdje a gyomrunkat,
órákig táncoltunk a nyugdíjas zenekar csodás zenéjére, énekére.
Közben el is felejtettük, hogy egyébként már itt fáj, ott fáj a
lábunk, hátunk, derekunk. erre a pár órára gondtalan és kortalan „fiatalokká” váltunk, nevettünk, boldogok voltunk. Köszönjük mindazoknak, akik ezt megteremtették nekünk.
Baczoniné Felszeghy Katalin
/egy „időtálló” nyugdíjas /
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labdarúgás – felnõtt eredMények (Május 10-én)

Színpadra
születtél!

bag–üllő: 1-2, diósd–bag: 4-0, bag–örkény sE: 3-1, Hévízgyörk–bag: 0-0
bag–tápiószecső fc: 1-0, törteli ksk–bag: 2-0, bag–felsőpakony: 2-0
gödöllő–bag 6-3, bag–pilissport-plsE: 1-0

Felnőtt tabella (október 11-én)
CsaPat
mérkõzés gyõzeLem DöntetLen

1. üllő
2. Újlengyel
3. pilissport plsE
4. tápiószecső
5. diósd
6. felsőpakony
7. pilis lk
8. gödöllő
9. bag
10. örkény
11. Veresegyház
12. Halázstelek
13. tárnok
14. törteli ksk
15. Hévízgyörk
16. Erdőkertes

9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
9
8
9
8

8
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1

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

Vereség

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

Pont
24
22
21
18
18
16
13
13
13
12
10
9
6
4
4
3

labdarúgás – ifjúsági eredMények

bag–üllő sE: 1-2, diósd–bag: 0-0, bag–örkénysE: 7-0, Hévízgyörk–bag: 0-2,
bag–tápiószecső fc: 0-2, törteli ksk–bag: 0-1, bag–felsőpakony: 0-5
gödöllő–bag: 6-0, bag–pilissport-plsE: 5-2

iFjúsági tabella (október 11-én)
CsaPat
mérkõzés gyõzeLem DöntetLen

1. felsőpakony
2. tápiószecső
3. gödöllő
4. pilisi lk
5. Hévízgyörk
6. tárnok
7. pilissport plsE
8. örkény
9. Halásztelek
10. bag
11. diósd
12. Veresegyház
13. üllő
14. törteli ksk
15. Erdőkertes
16. Újlengyel

9
9
8
8
9
9
9
9
8
9
9
9
9
7
8
9

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

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

Vereség

1
1
2
3
3
3
4
4
3
4
2
5
5
5
6
9

Üstökösként berobbantál
a Táncdalfesztiválon.
Csillag voltál, a többiek között.
Felneveltél gyermekeket,
van szerető családod.
dalaid dúdolják, éneklik
ma is oly sokan a világon.
Csillagok az égen
lámpásként rád vigyáznak.
De az igazi csillagok,
itt a földön járnak.
Színpadra születtél, ott a helyed,
előadásod, mosolyod
átsüt az emberi szíveken.
Egy szeptemberi délután,
kedves emlék neked, nekünk.
Érezd azt, hogy téged szeretünk.
Bálint piroska

Pont
24
20
16
15
14
14
13
13
13
13
13
10
10
6
4
0

9 orVosi ÜgyeLetek
háziorVosok renDeLési iDeJe
dr. balatoni gyöngyi hétfő, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
dr. Perjési györgy hétfő, szerda: 8-12-ig, kedd, csütör tök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páratlan héten rendel)
naPPaLi, éJszakai és hét Végi 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 hétfő reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshető fel. Címe: tura, Petőfi tér 2. telefon.: 104
a FogorVos renDeLési iDeJe
dr. szabó Melánia Bag, Hősök tere 1. telefon: 28/409-670 hétfő, szerda, péntek: 14.00-19.00,
kedd, csütörtök: 8.00-13.00
áLLatorVosi ÜgyeLeti szoLgáLat
w június 12-13.: dr. dobos lászló Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
w június 19-20.: dr. szőke zsolt Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
w június 26–27.: dr. dóka józseF Vácszentlászló, Kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872

traFFiPaX előrejelzés
2010. október hó
10.01.
10.02.
10.04.
10.05.
10.06.
10.07.
10.08.
10.09.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.
10.20.
10.21.
10.22.
10.24.
10.25.
10.26.
10.27.
10.28.
10.29.
10.30.
10.31.

kistarcsa- kerepes belterület
pécel – Isaszeg belterület
gödöllő belterület
kistar.-kerepes-csömör belt.
gödöllő belterület
pécel-Isaszeg belterület
gödöllő-szada bel és külterület
kistarcsa-kerepes kül és belt.
gödöllő belterület
gödöllő belterület
pécel-Isaszeg kül és belterület
kerepes-kistarcsa belterület
gödöllő belterület
kistarcsa-csömör bel
gödöllő belterület
gödöllő belterület
gödöllő belterület
kistarcsa-kerepes kül és belt.
gödöllő belterület
kistarcsa.-kerepes belterület
gödöllő belterület
gödöllő belterület
Isaszeg-pécel belter.
gödöllő belterület
gödöllő belterület
pécel-Isaszeg bel és külte.
gödöllő belterület
kerepes-kistarcsa kül és belt.
gödöllő belterület
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BaBa-mamakluB
idén ősszel is várja az óvodába még
nem járó, de a kortársak közösségét
már igénylő kisgyermekeket
Geizerné Péli Melinda
és Antalóczyné Kurucz Ágnes
időPontok: okt.. 18., nov. 22.
a foglalkozások 16.30-kor kezdődnek.

ZENEOvi
kedVes szülők,
óVodás gyerekek!

Ebben a tanévben is elindult
a zeneóvoda, ahová sok
szeretettel várom 4-6 év
közötti zeneszerető óvodások
jelentkezését!
a 45 perces énekes – zenés
foglalkozás alkalmas a zenei
készségek fejlesztésére, amely
a gyermekek teljes
személyiségfejlődésére
pozitívan hat.
természetesen a foglalkozásokon
a szülők is részt vehetnek.

helyszín és időPont:
bag, arany jános Általános
Iskola, hétfőnként 16 óra.
Nagy Emese

q
tÓtH gáBOR

orszÁggyűlésI képVIsElő
telefon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
képviselői fogadóórák:
tura, tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
bag, szent Imre u. 52.
(polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelőtt.
bejelentkezés: előzetes
időpontegyeztetés alapján történik.

( imPresszUm
kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
szerkesztők: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák, előkészítés: Rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

ezMegaz

2010. oKtóBer

Meghívó
szeretettel várjuk falunk minden lakosát
2010. október 23-án 18 órakor az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékünnepélyére
a bagi dózsa györgy Művelődési Házba.
Bag Nagyközség önkormányzata

KönyvKliniKa
házi könyvrestaurátorunk, Giczi
Rudolf úr, az elmúlt tanévre befejezte könyvtárunk sérült könyveinek javítását. Az eredmény: 167 db könyv,
180 óra társadalmi munkaráfordítással. Köszönjük ezt a felajánlott és önkéntesen végzett munkát.

reméljük, hogy restaurátorunknak ebben a tanévben is lesz még ideje és kedve arra, hogy „klinikáján” sérült könyveink „újjászülessenek”, és iskolánk tanulói még nagyobb kedvvel forgathassák az „újszülöttek” lapjait okulásukra
és épülésükre.

