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ÖnkormányzATI hírek
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete 2011. február
11-én ülésezett és elfogadta 
az önkormányzat idei 
költségvetését.  

2. oldal
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Az AlApíTó 
Az elmúlt év decemberében
Portörő-díjat kapott 
László Zoli bácsi, aki életéről 
és a néptánchoz fűződő 
kapcsolatáról mesél.

6-7. oldal

Iskolai hagyományainkat követve egy – még sajnos elég hideg – februári szombaton jelmezesek és
gyönyörû estélyi ruhába öltözött fiúk és lányok, no meg szüleik lepték el a mûvelõdési házat,
kezdõdött a farsangi bál. (folytatás a 4. oldalon)

Tél, huss! meg ne állj!
Iskolánk farsangI bája a mûvelõdésI házban

Szeretettel várjuk
falunk minden lakosát 
március 15-én 
az ünnepi 
megemlékezésre!
Program:
17.00 Gyülekező az iskola előtt
17.30 Fáklyás felvonulás
18.00 Ünnepi megemlékezés 

a művelődési házban. 
Műsorrend: 

– köszöntő, verset mond: volter Domonkos
– A Pilvax kávéházban – jelenet a 
– Faforgács Színtársulat előadásában
– Ünnepi beszéd
– Az Arany jános általános iskola műsora
– A Muharay Népi együttes előadása

Bag Nagyközség Önkormányzata

2011. március l XVIII. évfolyam 3. szám l Az önkormányzat lapja 
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az önkormányzat hírei+

Bag Nagyközség Önkormányzatának kép vi -
selõ-testülete 2011. február 11-én ülést tar -
 tott, amelyen az idei év költségvetésének
megtárgyalása volt a legfõbb napirendi pont. 

Költségvetési rendelet
Bag nagyközség Önkormányzatának képviselõ-tes tü le -
te név szerinti szavazással elfogadta önkormány zatunk
2011. évi költségvetését 586 8466 000 Ft bevételi és
586 846 000 Ft kiadási fõösszeggel. Igennel szavazott
Antal István Lászlóné, Tóth Gábor, dr. Balatoni
Gyöngyi, dr. Dénes Tamás, Balázs János, tartózkodott
Tábik Andrásné, nemmel szavazozt Varga András. A
költségvetés főbb tételei itt láthatóak.

Átvilágították az önkormányzatot
megtörtént önkormányzatunk intézményeinek át vi lá -
gí tása, és javaslat érkezett Hadnagy Zsolt pénzügyi ta -
ná csadó részérõl, hogy hol lehetne esetleg taka ré kos -
kod ni. Az átvilágítás anyaga nyilvános, a polgármesteri
hivatalban megtekinthetõ. Tábik Andrásné kép vi se lõ az
átvilágítás által legjobban érintett óvoda hely ze tére
kérdezett rá. Az ülésen jelen lévõ hadnagy zsolt hang -
súlyozta, hogy csak az óvoda mûködésének pénz ügyi
hátterét vizs gál ták, és pusztán javaslatot tettek változ-
tatásokra. A pénzügyi szakember úgy látja, hogy a cso-
portok szá má nak csökkentése, ebbõl kö vet ke zõen lét-
számleépítés lenne indokolt az óvodában. 

Megszünt a civil szervezetek támogatása
Az önkormányzat súlyos anyagi gondjai miatt olyan
pénz összegeken kénytelen takarékoskodni, amelyek
meg  vonása nem okoz likviditási gondokat. sajnos a fa -
lu ban mûködõ civil szervezetek támogatására for dít an  dó
pénz ebbe a kategóriába eseik, így ezt az összeget tar-
talékba helyezték, és jelenleg nem pályázhatnak a civil
szervezetek támogatásért.

Még egyszer a szemétszállításról
nem megoldott falunkban a szelektív szemétszállítás. Az
önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy egy rövid ideig
legyen türelemmel, míg ez a probléma megoldódik.

2011. évi költségvetés
Új önkormányzati képviselõ
Dr. Péter Mihály lemondott önkormányzati kép vi se lõi man -
dá tumáról, helyette Antal István Lászlóné került be a tes tü -
let be régi-új tagként. köszönjük dr. Péter mihály eddigi mun -
káját, utódjának pedig jó és eredményes munkát kívánunk!

Bevételek

I. Saját bevételek 143 083 90 520 93 521
A/ Intézmények működési bevétele 28 369 4 409 18 699

Intézmények sajátos bevétele 4 639 24 851 22 864
B/ Tovább számlázott szolgáltatás bev. 903 904
C/Általános forgalmi adóbevétel 41 610 8 460 7 402
D/ Kamatbevételek 16 201 4 321 3 500
E/ Helyi adók 50 695 47 424 40 000

Iparűzési adó 38 224 47 424 40 000
H/ Felhalmozási és tőke jell.bev. 1 569 152 152
II. Átengedett megosztott bev. 144 399 150 589 139 954
A/ Személyi jövedelemadó 118 785 121 506 113 954

Helyben maradó rész 42 799 43 939 42 188
Kiegészítés 75 986 77 567 71 766

B/ Talajterhelési díj 1 295 1 392 1 000
C/ Gépjárműadó 24 319 27 691 25 000
III. Átvett pénzeszközök 145 761 95 272 6 524
Egészségbizt.alaptól átvett.pe. 6 869 6 557 6 314
Elkülönített.állami pénzal.átvett pe. 821
Egyéb működési célú bevételek 23 944 210
Felhalmozási célú bevételek 138 071 64 771
Iv. Állami hozzájárulások és tám. 196 678 186 941 131 511
Normatív állami hozzáj. lakosságszám sz 12 325 7 654 31 766
Normatív kötött felh.támog. 122 222 114 742 99 745
Egyéb támog.(közp.előirányzat.) 28 257 20 848
Egyes szociális feladatok kieg. Tám. 33 874 43 697
Folyó bevételek összesen 629 921 523 322 371 510
Költségvetési hiány: 119 185 91 254 215 336
Előző évi pénzmaradvány 88 535
Hosszú lejáratú hitel -2 158
Forráshiány (működési célú hitel) 77 801 126 983
Átfutó bevétel -14 167
Műk. Kölcsön önkorm. Teljesítés 25 173
Bevételek összesen: 824 749 625 582 586 846

kiadások

I. folyó (működési kiadások) 431 102 413 033 350 172
Személyi juttatások 222 680 253 367 197 815
Munkaadókat terhelő járulékok 67 192 66 765 53 492
Dologi kiadások 141 230 84 092 92 767
Egyéb folyó kiadások 0 8 809 6 098
II. felhalmozási kiadások 255 820 60 860 1 500
Tárgyi eszközök, föld és immater.jav.fel. 24 721 21 623 1 500
Nagyértékű tárgyi eszk.felújítása 184 521 27 407
Beruházások ÁFA egyenlege 46 578 11 830
III. támogatások elvonások 85 222 62 948 17 924
Működési célú pe.átadás államház.kívül. 17 679 9 374 300
Működési célú pe.átadás államház.belül. 4 587 8 507 4 057
Beruházási célú PE átadás államházt. Kív. 0 7 000
Működési kölcs. Önkorm. 21 000
Szociálpolitikai ellátások 41 956 45 067 6 567
Iv. tartalékok 0 0 84 408
Céltartalék 73 000
Egyéb tartalék 11 408
v. Hitelek kamatai 19 576 12 242 12 842
vI. Egyéb kiadások 0 0 0
Folyó kiadások összesen: 791 720 549 083 466 846
Fejlesztési célú kötvény beváltása 40 000
Átfutó kiadás 886 -11 856
Működési célú hiteltörlesztés 77 801 80 000
kiadások összesen: 870 407 537 227 586 846

2009. évi 2010. évi 2011. évi
tény várható előirányzat

teljesítés

Zajvédő fal
Sokan – joggal – kifogásolták már, hogy az M3-as lehajtónál lé -
tesülő, ipari park körforgalmának zajvédő fala nem került idő ben
visszaépítésre. Gyuga Pál úr, a CROSS & STERN Ingatlanfejlesztő
Kft. képviselője – építtető – a 2011. március 2-i, körforgalmi út
forgalomba helyezési tárgyalásán ígéretet tett arra, hogy április
30-ig visszaépítik a zajvédő falat a körforgalomhoz tartozó útig. Az
eddigi munkát a téli időjárás akadályozta, és az, hogy különböző
közművezetékek átvezető műtárgyait kell még megépíteni a zaj -
vé dő fal alatt. A kellemetlenségekért a fal megépüléséig elnézést
ké rünk, és kérjük az érintettek megértését és még egy kis tü rel mét!
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2011. feb ru ár 16-án tar tot ta idei má so dik ülé sét az Aszó di Kis tér ség Ön kor -
mány za ta i nak Több cé lú Tár su lá sa Ta ná csa. 

El ső ként az Aszó di Kis tér sé gi Iro da és az Aszó di Kis tér ség Egy sé ges Pe -
da gó gi ai Szak szol gá la ta gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó bel ső el len őr zé si je len tés
meg ál la pí tá sa it tár gyal ta a Ta nács. Ezek után sor ke rült a Tár su lás Fenn tar tói
Mi nő ség irá nyí tá si Prog ram já nak el fo ga dá sá ra, amely a Tár su lás köz ok ta tá si
in téz mé nye mű kö dé se te kin te té ben a fenn tar tó el vá rá sa it, il let ve a szak mai,
tör vé nyes sé gi, pénz ügyi el len őr zés rend jét ha tá roz za meg.

A kö vet ke zők ben a 2010. évi bel ső el len őr zé si fel adat-el lá tás ról hall ga -
tott meg be szá mo lót a Ta nács, amely 8 te le pü lé sen össze sen 35 költ ség ve té -
si szerv re ter jed ki. A bel ső el len őrök 447 el len őr zé si na pon 46 el len őr zést vé -
gez tek el, meg fe lel ve a kép vi se lő-tes tü le tek ál tal meg ha tá ro zott éves bel ső el -
len őr zé si ter vek ben fog lal tak nak. E mel lett el ké szült a Bel ső el len őr zé si ké zi -
könyv éves ak tu a li zá lá sa is. A 2011. év re vo nat ko zó kö zös fel adat-el lá tás hoz
szük sé ges ön kor mány za ti hoz zá já ru lá sok fel osz tá si mód ja fel ada ton ként el té -
rő en ala kul. A ne ve lé si ta nács adás, is ko la pszi cho ló gia fel adat kap csán az
egyes te le pü lé se ken az el lá tás ra for dí tott óra szám a meg ha tá ro zó; a lo go pé -
di ai fel adat nál a te le pü lé sen kén ti óra szám, il let ve a nor ma tív el lá tot ti lét szám
ará nyá ban ala kul a hoz zá já ru lás. A pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá sok fel adat

fi nan szí ro zá sát a köz ok ta tá si in téz mé nyek sta tisz ti -
kai lét szám ada tai ha tá roz zák meg; a mun ka- és
tűz  vé de lem te rü le tén pe dig a sú lyo zott in téz mény szám a meg ha tá ro zó. A Tár -
su lá si Ta nács ülé se i nek te le ví zi ós fel vé te le és adás ba jut ta tá sa fel adat-el lá tá -
sá nak fi nan szí ro zá sa la kos ság szám-ará nyo san tör té nik. A pá lya vá lasz tá si ta -
nács adás, a gyógytest ne ve lés, a ko rai fej lesz tés, és a bel ső el len őr zés nem
igé nyel ön kor mány za ti hoz zá já ru lást, a nor ma tív tá mo ga tás ból mű köd tet he -
tő. Amennyi ben az el fo ga dott vál toz ta tá sok hoz a vo nat ko zó meg ál la po dá sok
mó do sí tá sa szük sé ges, a dön tés ha tály ba lé pés éhez szük sé ges a kis tér ség
te le pü lé si kép vi se lő-tes tü le te i nek el fo ga dó ha tá ro za ta. A Ta nács a Tár su lás
2011. évi költ ség ve té se meg tár gya lá sá ra feb ru ár 23-ára so ron kí vü li ülés meg -
tar tá sa mel lett dön tött. Feb ru ár 23-án a Ta nács egy han gú lag el fo gad ta a Tár su -
lás 2011. év re vo nat ko zó költ ség ve tés ét. A ter ve zett be vé te lek össze ge 137,3
mil lió Ft, mely tar tal maz za az ál la mi nor ma tív hoz zá já ru lást (107 m Ft), az ön -
kor mány zat ok tól át vett pénz esz kö zö ket (21 m Ft). A főbb ki adá sok a kö vet ke -
zők: ön kor mány zat ok nak fel ada tok ra át adott pénz esz kö zök (45,5 m Ft), a Tár -
su lás kö zös fel ada tai el lá tá sá nak ki adá sai (34,4 m Ft) és az Aszó di Kis tér ség Pe -
da gó gi ai Szak szol gá la ta mű kö dé se (57,3 m Ft). dr. Kó rós Tí mea

kis tér sé gi re fe rens

kistérségi hírek  www.aszodikisterseg.hu

a több Cé lú tÁr Su lÁS ta nÁ CSa fEbruÁr 16-I éS 23-I ülé Sé ről

óvodánknak sok éven keresztül nem volt fantázianeve.
ne ve lő testületünk úgy gondolta, hogy nép ha gyo mány -

őrző óvo da ként, a népművészet gazdag tár házából választunk
nevet. így találtunk rá az Ig li cé re. A névhez kellett egy beszédes
jelkép, így a bagi hím zés motívumok között keresgéltünk. so -
ká ig nem kellett, hiszen minden csoportban megtalálhatók a
jegyken dők, fejkendők, komaasszony kendők a népművészeti
falon. A sok szép régi hímzésmotívum kö zött rátaláltunk a
„madaras” mintára, mely illik az óvodánkhoz és az Iglice
névhez. egy kedves ismerősünk, aki erdélyből települt át
Bagra, egy beszélgetés alkalmával felajánlotta, hogy megfarag-
tatja az óvodánk névtábláját. Ő Székely Ilona, aki a mintát
elvitte székelyudvarhelyre, ahol Kovács Zoltán szentegyházi
lakos megfaragta a madaras motívumot és az Iglice nevet. A
gyönyörű faragást Székely Ferenc tölgyfa alapra munkálta meg.
Február végén megérkezett a szépen kifaragott névtábla,
melynek méltó helyet keresünk az óvoda falán.

hálásan köszönjük, ezt a szép ajándékot!
„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok

tartják a fát.”
Labáthné Gódor Anna

az iglice napköziotthonos óvoda híreiJ

Faragott névtábla az Iglice óvodának

CIróka-maróka klub 
aZ óvodÁban

Az óvónők és a védőnők vezetésével. 
2011. április 4-én 16 órától szeretettel várjuk a várandós
kismamákat, szülőket, nagyszülőket gyermekkel együtt is.

Itt a farsang, áll a bál...
állt a bál március 4-én, az Iglice óvodában, mikor a
vezető óvónéni fergeteges bohóc jelmezében végigjárta

a csoportokat jókedvvel, finom süteményekkel óvodásaink nagy
örömére. Az ötletes jelmezekbe öltözött gyerekek egye sé vel
mu  tatták meg magukat. A sünis csoportban volt zorró, ta -
vasz tündér, kalóz, bohóc, gomba, de még kígyóbűvölő is.
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A hercegnõ, Bartók Barbara és a herceg, Szabó Bence
Movik Bence hoppmester bejelentése után táncával meg-

nyitotta a bált, majd csatlakozott hozzájuk a többi nyolcadik
osztályos diák is. Az alkalom ünnepélyességét megalapozó ke -
rin gõt Katonás Lilla tanította be és Bíró Anita, Csejtei Geor -
gina, Cserni Adrienn, Jónás Alexandra, Kanalas Alexandra,
Kerti Brigitta, Melich Vivien, Repei Anna, Sándor Ramóna, Sápi
Virág, Takács Petra, Varga Anett, valamint Nagy Gábor, Juhász
László, Balugyánszki Márk, Katona Márk, Lakatos István, Gó -
dor Gá bor, Kármán Zoltán, Tóth Balázs, Albert Márton, Movik
Bence, Szabó Krisztián és Boda Bence adták elõ. Ünepi táncuk
után a végzõsök felkérték sorban szüleiket, nagyszüleiket, ro -
konaikat és egy jó hangulatú össztánccal végzõdött a bál elsõ,
ünnepélyes része, a zenét a galga expressz Band szolgáltatta.

ezt követõen jelmezes „télûzõk” lepték el a színpadot.
elõször az egyéni jelmezesek mutatkoztak be a négytagú
zsûrinek, majd a csoportos kreációk következtek. A közönség
örömére sok versenyzõ nemcsak jelmezét hozta el, de egy kis
mûsorszámmal is megörvendeztette a jelenlévõket.

Aki megszomjazott, az a szülõi munkaközösség által ve ze -
tett büfében csillapíthatta szomját, és be is kaphatott egy pár
fa la tot. Aki pedig a szerencséjét kívánta próbára tenni, az
tombolajegyet vásárolt, és ha szerencséje kiállta a próbát egy-
két apró ajándéknak is örülhetett. 

Külön köszönjük mindenkinek, aki segített a helyszín
feldíszétésében, a büfé mûködéséhez szükséges anyagbeszer -
zés ben és a büfében való kiszolgálásban. 

kÖszÖneT TeháT: Horváthné Bankó Edit tanár -
nõ nek önzetlenségéért, Kovács Tibornak, Kovácsné Gyõri
Ka tal innak, Kovács Andrásnak, Kovácsné Tóth Mariannak,
Ódorné Angyal Zsuzsannának, Sápi Editnek, Szonda Ti bor -
nénak, Vargáné Tolmácsi Brigittának, Katonásné Marcsi-
nak. Nélkülük és természetesen a vásárlók nélkül nem lett
volna bevétel, ami ebben az évben 32 000 forint volt. Ezt az
össze get az iskola kapja meg. 
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jelmezverseny eredménye
egyénI
I.   helyezett: Transformesrs (Tüdõs marcell)
II.  helyezett: mézeskalács (mc fegan lujza) 

és kézen járó bóhóc 
III. helyezett: szaturnusz és atlasz 

(Péter Patrik és Tóth márk)
CsoPorTos
I.   helyezett: Pintyõke cirkusz (2. b osztály)
II.  helyezett: évike és szilike játékai (3.a osztály)
III. helyezett: abC (1.a osztály)

Február 11-én katolikus közösségünk gyermek és felnőtt
tagjai gyűltek össze az Apostolok szállásán, hogy vidám

játékokkal, harsány jókedvvel búcsúztassák a telet. A játékos
délután imádsággal vette kezdetét Karácsondi Mihály atya
vezetésével, melyben köszönetet mondtak Istennek a jelenlévők,
hogy  együtt tölthetik e délutánt. Nagy Tiborné Rozika és Pávics
Lászlóné Marika néni vezetésével 6 csoportra oszlottak a gye re -
kek és a felnőttek és különböző feladatok megoldásában mérték
össze erejüket. kép kirakó, élő múmiakészítés Wc-papírból,
szólás-elmutogatás, bibliai vetélkedő stb. voltak a feladatok.

Az együttlét öröme
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Ebben a hónapban László Zoltánnal, a Muharay
Elemér Népi Együttes megalapítójával be szél get -
tem, aki az együttes 60. évfordulójára ren dezett
ünnepségen megkapta az együttes ve ze tõ ségétõl
munkásságáért a Portörõ-díjat.

B.F.K.: Kérem, beszéljen a gyermekkoráról, családjáról, hogy
az olvasók jobban megismerhessék.

l.z.: 1929. október 17-én születtem diósgyõrben. édes -
apám a diósgyõri Vasgyárban volt hengerész, édesanyám a
ház tartással és velünk, gyerekekkel foglalkozott, ugyanis van
2 húgom és 1 öcsém.

diósgyõrben végeztem a 4 elemit, aztán épületasztalos- és
mûbútorasztalos-inas voltam 3 évig, ott szereztem meg a se -
géd levelet. elhelyezkedési nehézségek miatt 1 évig ka zán -
kovács voltam, aztán darus lettem, majd behívtak katonának.
A katonaság után nem sokkal a szoT mûvészegyüttes tagja
lettem, mint táncos, de sajnos az együttes l953. december 
31-én feloszlott, így más munka után kellett néznem.

B.F.K.: Hogyan került Bagra?
l.z.: Ismeretség révén egyszer lejöttem egy esküvõre Bagra,

és itt megismertem Varga Margitot, akit l954. május 15-én fe -
leségül vettem, aki akkor már a bagi népi együttes táncosa volt.

rövidesen megszülettek a gyerekeink, 1 fiú és 1 lány.
mind  ketten a vasútnál dolgoznak, a fiam kárpitos, a lányom
tisztviselõ. már van 5 unokánk és egy dédunokánk is.

B.F.K.: Hogyan történt a népi együttes megalapítása itt
Bagon?

l.z.: Úgy, hogy a bagi községháza vezetõségének tu do -
má sá ra jutott, hogy én a szoT mûvészegyüttes táncosa
voltam, és ezért megkértek, hogy hozzak létre az iskolás ta-
nulókból egy táncegyüttest. én egy 24 tagú táncegyüttest
hoztam létre a nyolcadikosokból, ahova 12 fiú és 12 lány
tartozott. Az elsõ szereplésünkre a régi bagi mozihelyiség-
ben került sor, ahol nagy sikert arattunk. erre meghívtuk
illendõségbõl az idõsebb népi együttesi tagokat is, akiket
meg is vendégeltünk a mûsor után. én, ugye, akkor még
„gyüttmentnek” számítottam, hi szen nem itt születtem
Bagon, ezért különösen jólesett, hogy ez volt az 1. alkalom,

amikor befogadtak és evvel a munkámat elismerték, meg-
becsülték az idõsek is. ez úgy történt, hogy fiatal korom el -
lenére zoli bácsinak neveztek, ahogy a nyolcadikos tánco-
saim hívtak, mondván, õk is megadják evvel a nekem járó
tiszteletet, mert a mûsort látva megérdemlem.

1956 tavaszán Budapestrõl lejött Tímár Sándor és Martin
György néprajzgyûjtõ, akik a bagi népi hagyományokat gyûj -

„Boldog VAgyok, hogy részT   
AlApíTásáBAn, és AkTíV TAgjA  

1956 tavaszán Budapestrõl lejött tímár sándor és martin GyörGy
néprajzGyûjtõ, akik a BaGi népi haGyományokat Gyûj töt ték össze, õk
nálam laktak 1 hétiG. õk küldtek aztán 2-3 tanítót is BaGra, akik táncokat
tanítottak Be a kultúrház felé pí tése után az általam létrehozott, de
már idõseBBekkel is ki Bõ vült eGyüttesnek. ez az eGyüttes vette fel
késõBB mu ha ray elemér nevét, amelyet azóta is õriznek.

“

lászló zoltán

által létrehozott,

ifjakból álló

néptánc -

együttes 

(a tagság 

a képen nem

teljes)

holtodiglan, holtomiglan, ásó kapa nagyharang...
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   VeheTTem Az egyÜTTes
   leheTTem 1998-Ig!”

töt ték össze, õk nálam laktak 1 hétig. Õk
küldtek aztán 2-3 tanítót is Bagra, akik
táncokat tanítottak be a kultúrház
felé pí tése után az általam létreho-
zott, de már idõsebbekkel is ki -
bõ vült együttesnek. ez az
együttes vette fel késõbb mu ha -
ray elemér nevét, amelyet azóta
is õriznek. Büszke és boldog va -
gyok, hogy részt vehettem az
együttes megalapításában, vala mint
hogy 1998-ig aktív tagja lehettem!

B.F.K.: Azt mondta, a tánc együttes
megalapítása és sikeres szereplése volt az elsõ
alkalom, hogy a falu befogadta. Volt más alkalom is,
amikor bebizonyosodott, hogy már nem szá mít „gyütt-
mentnek”?

l.z.: Igen, ugyanis 1956-57-ben 2 aratóbrigádban is
dolgoztam együtt a bagiakkal, sõt az egyikben én voltam 
a bri gád vezetõ is. ez volt a másik ok, amiért befogadtak a
faluba, mert úgy megálltam a helyem a munkában, városi
létemre, mint a bagi parasztlegények.

B.F.K.: Nem mondta még, hogy hol dolgozott a továb-
biakban.

l.z.: 1957-ben a máV-hoz kerültem, ahol elvégeztem a
gõzmozdony fûtõi iskolát. 1964-ig végeztem ezt a munkát.
közben 1962-ben építkezni kezdtünk, és lassan-lassan felé -
pült a ház és a hozzá tartozó építmények, a fészer, a garázs.
Akkor villanymozdony-vezetõi tanfolyamra küldtek, amit
si ke  resen el is végeztem, és 1984-ig, a nyugdíjazásomig,
moz donyvezetõ voltam.

Azért nyugdíjasként is dolgoztam, fûtõ
voltam a kul túr ház ban és a gépállomá-

son. Itthon is dolgoztam a háztájiban,
volt fóliasátram, nyulakat, csir -

kéket, disznókat te nyésztettem,
hogy megéljünk a családdal, se -
gíteni tudjam a gyerekeimet,
uno káimat. most már változott
a hely zet, megöregedtem, õk

segí tenek engem. mondhatom,
nagyon jó gyerekeim és uno káim

vannak! szeretnek, gondoznak, meg-
becsülnek.

B.F.K.: Azért nemcsak a csa ládja, hanem a
Muharay Ele mér Népi Együttes is megbecsüli önt, hiszen
2010. de cemberében, az együttes megalakulásának 60.
évfordu ló ján, a gálamûsoron önnek ítélték mun kás ságáért
a Portörõ-díjat.

l.z.: Igen, ez végtelenül meghatott. Boldog vagyok,
hogy részt vehettem az együttes megalapításában, és aktív
tagja le hettem 1998-ig. 

köszönöm az együttesnek, hogy a legjobb ba rátomról
elnevezett díjat, a portörõ-díjat nekem adták. kí vá nom az
együttes tagjainak és vezetõinek, hogy még sok si kert
érjenek el, hogy tovább öregbítsék az együttes hírnevét ma -
gyarországon és külföldön is!

Én pedig a Bagi Hírlap és a magam nevében kívánok
ön nek jó egészséget, hosszú, békés, boldog életet és Isten ál -
dá sát!

Baczoniné Felszeghy Katalin



8  BAgI hírlAp 2011 márcIusÉpülÉsünkre

Gyak ran meg kér de zik az em be rek a val lá sok kép vi se lő it:
Ha van Is ten, mi ért en ge di meg azt a sok szen ve dést és
bajt, amely sújt ja vi lá gun kat, ben ne a sok ár tat lan em -
bert és gyer me ket?

Az aláb bi in ter jú ta lá ló vá laszt ad a kér dés re.
„Az is mert ame ri kai lel kész, Billy graham le á nyá val,
Anne gra ham mel ké szí tet tek in ter jút az egyik rá dió mű -
sor ban, amely ben jane clayson ri por ter nő meg kér dez te
őt az utób bi idők bor zal mas ese mé nye i vel kap cso lat ban:
ho gyan en ged het te meg Is ten, hogy ilye nek tör tén je nek?

Anne na gyon mély, éles lá tás ra uta ló vá laszt adott:
– Úgy hi szem, Is tent na gyon el szo mo rít ja, ami ve lünk

tör té nik, ám évek óta azt mond juk ne ki: menj ki az is ko -
lá ink ból, a kor má nyunk ból, és tá vozz az éle tünk ből. és
Ő, ami lyen gent le man, csend ben hát ra hú zó dott. mi kép -
pen vár hat juk el Is ten től, hogy ál dá sát és vé del mét ad ja,
ha egy ben ar ra szó lít juk fel, hogy hagy jon ben nün ket bé -
kén? o hare (akit meg gyil kol tak, tes tét nem rég ta lál ták
meg) pa nasz ko dott, hogy nem akar imád sá got az is ko lá -
ink ban, és mi azt mond tuk, rend ben.

Azu tán va la ki azt mond ta, jobb, ha nem ol vas suk a
Bib li át is ko lá ink ban: a Bib li át, amely azt mond ja: ne ölj,
ne lopj és sze resd fe le ba rá to dat, mint ön ma ga dat. és mi
azt mond tuk, rend ben.

Azu tán dr. Benjamin spock azt mond ta, ne fe ne kel jük
el a gyer me ke in ket, ha rosszul vi sel ked nek, mert a kis sze -
mé lyi sé gük meg sé rül, és le rom bol hat juk ön be csü lé sü ket
(spock fia ön gyil kos lett). és mi azt mond tuk, egy szak em -
ber biz to san tud ja, mi ről be szél, és azt mond tuk, rend ben.

Az tán va la ki azt mond ta, hogy a ta ná rok és az osz tály -
fő nök jobb, ha nem fe gyel me zik a gyer me ke in ket, ami kor
ren det le nül vi sel ked nek. és az is ko la ve ze tői azt mond -
ták, hogy a ta ná rok in kább meg se érint sék a di á ko kat,
ne hogy ez zel rossz rek lá mot csi nál junk az is ko lá nak, és
sem mi kép pen sem akar juk, hogy be pe rel je nek ben nün -
ket. és mi azt mond tuk, rend ben.

Az tán va la ki azt mond ta, hagy juk, hogy di ák lá nya ink
abor tuszt vé gez hes se nek, ha akar nak, és nem kell, hogy
ezt el mond ják szü le ik nek. és azt mond tuk, rend ben.

Az tán egy bölcs ve ze tő azt mond ta, mi vel a fi úk fi úk,
és úgy is meg fog ják ten ni, ad junk fiú di ák ja ink nak annyi
óv szert, amennyit akar nak, és nem kell, hogy er ről szü le ik -
nek be szá mol ja nak. és azt mond tuk, rend ben.

Az tán va la ki, az ál ta lunk je len tős poszt ra meg vá lasz -
tot tak kö zül azt mond ta, hogy nem szá mít, hogy mit te -
szünk a ma gán élet ben, ha el vé gez zük a mun kán kat. Új ból
egyet ért ve ve lük, azt mond tuk, nem szá mít, mit tesz va la -
ki (be le ért ve az el nö köt is) a ma gán élet ben, amíg van
mun kánk és a gaz da ság jól mű kö dik.

Az tán va la ki egy re to vább lé pett eb ben a cso dá lat ban,
és mez te len gyer  me kek ké pe it pub li kál ta, majd tett még
egy lé pést, és eze ket el ér he tő vé tet te az interneten . és mi
azt mond tuk: rend ben, a sza bad szó lás jo ga ezt le he tő vé
te szi szá muk ra.

és az tán a szó ra koz ta tó ipar azt mond ta, csi nál junk tv-
mű so ro kat és mo zi fil me ket, ame lyek az erő sza kot, az er -
kölcs te len sé get és a til tott sze xet rek lá moz zák. és ké szít -
sünk olyan ze ne fel vé te le ket, ame lyek bá to rí ta nak a ne mi
erő szak ra, a ká bí tó szer-fo gyasz tás ra, a gyil kos ság ra, az
ön gyil kos ság ra és a kü lön bö ző sá tá ni té má kat dol goz zák
fel. és mi azt mond tuk, ez csak szó ra ko zás, nincs is rossz
ha tá sa, és kü lön ben sem ve szi sen ki ko mo lyan, úgy hogy,
csak hadd men je nek.

most pe dig fel tesszük ma gunk nak a kér dést: mi ért
nincs a gyer me ke ink nek lel ki is me re te, mi ért nem tud nak
kü lönb sé get ten ni jó és rossz kö zött, és mi ért nem okoz
ne kik prob lé mát, hogy meg öl jék az ide ge ne ket, osz tály -
tár sa i kat, sa ját ma gu kat? Ta lán, ha elég hosszan és ke mé -
nyen gon dol ko dunk raj ta, ki tud juk ta lál ni. Azt hi szem,
elég sok kö ze van minden nek ah hoz a mon dás hoz, hogy
amit vet az em ber, azt arat ja.” 

– „ked ves Is ten, mi ért nem men tet ted meg azt a kis -
lányt, akit meg öl tek az osz tály ban? Tisz te let tel: egy érin -
tett Ta nu ló"

és a vá lasz?
– „ked ves érin tett Ta nu ló! ki va gyok tilt va az is ko lá -

ból. Tisz te let tel: Is ten.”
Fur csa, mi lyen egy sze rű az em be rek nek ki vet ni, ki -

dob ni Is tent, zagy va ság nak, ér tel met len ség nek tar ta ni
üze ne tét, az tán cso dál koz nak, mi ért megy a vi lág a po kol -
ba.

Fur csa, mennyi re elhisszük, amit az új sá gok ír nak, de
meg kér dő je lez zük, amit a Bib lia mond.

Fur csa, ho gyan mond hat ja va la ki „hi szek egy Is ten -
ben”, mi köz ben a sá tánt kö ve ti, aki egyéb ként szin tén
hisz az Is ten ben! 

Fur csa, hogy mi lyen gyor san ké szek va gyunk az ítél ke -
zés re, és mennyi re nem a meg ítél te tés re. 

Fur csa, mi lyen gyor san to vább küld jük a vic cek ez re it
és azok bo zót tűz ként ter jed nek a köz tu dat ban, de ha az
Úr ról szó ló üze ne tek kel tesszük ezt, az em be rek két szer is
meg gon dol ják, mi e lőtt to váb bí ta nák.

Fur csa, hogy az er kölcs te len, obsz cén, dur va és vul gá -
ris dol gok sza ba don áram la nak a vi lág há ló za ton, mi köz -
ben az Is ten ről va ló nyil vá nos be szé det el nyom ják az is -
ko lák ban és a mun ka he lye ken.

Fur csa, ho gyan le het va la ki krisz tu sért lán go ló va sár -
nap és lát ha tat lan ke resz tény a hét köz nap ok ban.

Fur csa, hogy job ban ér de kel, mit mon da nak ró lam az
em be rek, mint az, hogy mit mond Is ten fe lő lem!

Gon dol ko zol?

Add to vább az üze ne tet, ha úgy gon do lod, hogy meg -
éri! ha nem, ak kor csak sza ba dulj meg tő le. sen ki sem
fog ja meg tud ni, hogy ezt tet ted. Azon ban, ha ki do bod ezt
az el mél ke dést, ak kor ne pa nasz kodj ar ról, hogy mi lyen
rossz bőr ben van ez a világ (milyen rossz bőr ben van ma -
gyar or szág)!

láTleleT A mAI VIlágról



2011 márcIus BAgI hírlAp  9támop

– Ki től ka pott in for má ci ót a TÁMOP 5.3.1 prog ram ról?
– egy szin tén Bagon élő, volt kol lé gám me sél te, hogy in -

dul egy ál lás ke re ső klub. ezen a he lyen meg je len nek kü lön bö -
ző ál lás hir de té sek, me lyek re le het je lent kez ni, il let ve ál lás ke -
re sés ügyé ben té rí tés men te sen te le fo nál ni.  Itt ta lál koz tam az
ala pít vány mun ka tár sá val, in nen in dult a kap cso la tunk. Tő le
kap tam in for má ci ót, hogy az Ala pít vány mi vel fog lal ko zik, a
prog ra mon be lül mi lyen le he tő sé gek van nak. 

– Mi lyen szol gál ta tás ban vett részt a prog ra mon be lül?
– A prog ram in du lá sá nál rend sze re sen részt vet tem egyé -

ni ta nács adás okon, több al ka lom mal. he ti rend sze res ség gel
jár tam cso port ba, vagy, ahogy mi ne vez tük Te(a)ház ba.

ezen al kal mak kor a két cso port ve ze tő ál tal ho zott té má kat
dol goz tunk fel, ol dot tunk meg kü lön bö ző fel ada to kat. pél dá -
ul: mi az, ami ne he zí ti az ál lás ke re sést, mi lyen aka dá lyok gör -
dül nek elénk, mi lyen anya gi tá mo ga tá so kat ve he tünk igény be,
ön élet rajz és mo ti vá ci ós le vél írás, he lyes te le fo nos meg ke re sés,
in ter jú szi tu á ci ós gya kor la tok, elő í té le tek ke ze lé se.

ha té kony volt az in gye nes ál lás ke re ső klub. ez min den
ked den a dó zsa györgy mű ve lő dé si ház ban ta lál ha tó 9-11
órá ig. Ak tu á lis ál lás hir de té sek, in gye nes te le fo ná lá si, inter-
netezési le he tő ség, szak em be rek ál nak ren del ke zés re az ügy -
fe lek előtt.

– Mi lyen hely zet ben volt és ho gyan érez te ma gát a prog -
ram előtt?

– csüg gedt, le han golt vol tam. csa lá dom van, fe le lős ség -
gel tar toz tam és tar to zom a mai na pig irán tuk. ne héz volt
helytáll nom, nagy volt a nyo más. A mun ka nél kü li ség sze ren -
csét len he lye zet, több ször ér zi úgy az em ber, hogy nincs me -
nek vé si út vo na la, el for dul nak tő le az em be rek. se gít sé get vár,
de nem kap. én a csa lá dom ra, szűk is me ret sé gi kö röm re tá -
masz kod hat tam. 

A prog ram elő reha lad tá val a több szö ri po zi tív meg erő sí té -
sek nek kö szön he tő en eze ket a rossz ér zé se ket, könnyeb ben
fel tud tam dol goz ni.

– Mit várt a prog ram tól?
– gaz da gabb tu dást vár tam, hogy olyan em ber vál jon be -

lő lem, aki az el mé le ti és gya kor la ti fel ké szü lés mel lett ha té ko -
nyab ban ké pes ál lát ke res ni. egy sok kal szer te ága zóbb, más -
faj ta ol da lát is mer tem meg az ál lás ke re sés nek. ed dig azt csi -
nál tam, hogy he ti egy szer vet tem egy új sá got, majd te le fo non
je lent kez tem egy-két hir de tés re, saj nos a sok vissza uta sí tás
után elő for dult, hogy fel ad tam.

– Mi ben ka pott se gít sé get?
– Az ala pít vány mun ka tár sá tól a mun ka ke re sés mel lett egy -

faj ta lel ki tá maszt is kap tam. Az elő for du ló ku dar cok el le né re,
min dig bíz ta tott, hogy ki tű zött cél ja i mat ké pes va gyok el ér ni.

oda ha za nem ren del ke zem szá mí tó gép pel. Fon tos volt
meg tud nom, ho gyan kell jó ön élet raj zot, mo ti vá ci ós le ve let
ír ni. Tech ni kai se gít sé get kap tam an nak ki nyom ta tá sá ban, így
le he tő sé gem adó dott több hely re is sze mé lye sen je lent kez ni
ön élet raj zom mal.

jó volt to váb bá, hogy sze mély re sza bott ál lás aján la tok kö -
zül le he tett vá lo gat ni. Ala csony is ko lai vég zett sé gem mi att ki -
zá ró lag ope rá to ri, il let ve be ta ní tott mun kák ke rül het tek szó ba.

Amennyi ben ema il cím volt meg ad va, ak kor is se gít sé get
kér tem ön élet raj zom to váb bí tá sá ban, hi szen meg ta nul tam,
hogy min dig az adott ál lás hir de tés re for má zom azt meg.

– Ki nek ajánl ja a prog ra mot?
– min den ki nek, aki úgy ér zi, hogy va ló ban el akar he lyez -

ked ni. nyil ván, könnyen be szél olyan em ber, aki nek egy év
küz del mes ke re sés után si ke rült rév be ér nie.

Aki bár mi lyen al ter na tí vát ke res és el sze ret ne va la mer re
in dul ni, ez egy ha té kony se gít ség, me lyet ér de mes ki hasz nál ni.

Bát ran le het tá mo ga tást kér ni, nem kell szé gyell ni, hogy
évek óta ott hon van, eset leg fe ke te mun ká ból él, nincs be je len -
tett mun ká ja. ezen a he lyen, őszin tén meg pró bál ják meg ol da -
ni a prob lé mát, nem csak szem be sí tik az zal.

– Az egyé ni, majd cso por tos fog lal ko zást kö ve tő en, mi ben
vál to zott meg a te vé keny sé ge?

– nőtt az ön bi zal mam. Úgy ér zem am bi ci ó zu sabb let tem.
nyíl ván az ál lás ke re sé sem kap csán szem be sül tem si ke rek kel,
ku dar cok kal. en nek el le né re meg ta nul tam, hogy az em ber ki -
tar tá sa mennyi re fon tos. hosszú tá von nem sza bad meg ra gad -
nunk sa ját prob lé má ink ban. Úgy kell gon dol kod nunk, nincs
más meg ol dás men ni kell elő re.

– Je len leg mi vel fog lal ko zik, ho gyan lát ja jö vő je ala ku lá -
sát, me lyek rö vid tá vú egy éven be lü li ter vei?

– együtt mű kö dé sünk so rán egy alkalommal az ál lás ke re ső
klubban a kon takt Ala pít vány mun ka tár sa fel hív ta a fi gyel me -
met, egy olyan kép zé si le he tő ség re, mely re ta valy ön élet rajz zal,
mo ti vá ci ós le vél lel je lent kez tem. Az in ter jú ra va ló fel ké szü lést
is gya ko rol tuk, hogy mi nél si ke re seb ben tel je sít hes sek. sze ren -
csé re si ke rült. Több száz em ber kö zül ki vá lasz tot tak.

A „Be fo ga dó mun ka hely” prog ram  ke re té ben egy adott
mun ka he lyen a mű sza ki tech ni kus mun ka kör be töl tés hez
szük  sé ges kép zést sze rez tem meg. A tan fo lya mon 22 fő vett
részt, kö zü lük a részt ve vő mun kál ta tók 13 fő ré szé re biz to sí -
ta nak mun ka le he tő sé get. 

A prog ram ke re tén be lül ecdl bi zo nyít ványt sze rez tem,
il let ve gyors-és  gép írást ta nul tam.

A cé lom egy be je len tett mun ka hely, ahol fel hasz nál ha tom
szá mí tás tech ni kai tu dá so mat. A ké sőb bi ek ben pe dig szí ve sen
ír nék cik ke ket új sá gok nak köz éle ti té mák ban.

– Mit ta ná csol azok nak az em be rek nek, akik rö vi debb-
hosszabb ide je ál lás ke re sők?

– A leg fon to sabb, hogy ké pe sek le gye nek meg ha tá roz ni
sa ját ma guk fe lé el vá rá sa i kat, cél ja i kat. szán ja nak na pi rend -
sze res ség gel időt az ál lás ke re sé sük re. mi nél több in for má ci ót
meg pró bál ni be gyűj te ni, szűr ni és tu da to san je lent kez ni az
adott ál lás ra.

se gít ség ké rés szem pont já ból pe dig ke res sék fel az ala pít -
ványt, mert ők vissza ad ják a re ményt és éle tet le hel nek a „lé -
le gez te tő gé pen” tar tott ki áb rán dult mun ka nél kü li ek be. 

Éle tet le hel nek a „lé le gez te tő gé pen” tar tott
ki áb rán dult mun ka nél kü li ek be
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há zi or vos ok ren de lé si ide je
dr. ba la to nI gyön gyI hét fõ, kedd, csü t.: 8-12- ig, szer da: 14-18- ig, pén tek: 8-11- ig  
(pénteken csak pá ros hé ten rendel)
dr. per jési Györgyöt Balatoni Gyöngyi fogja helyettesíteni. a helyettesítés idõpontját késõbb
közöljük.

nap pa li, éj sza kai és hét vé gi ügye let
a hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a turai köz ponti ügye let lát ja el.
köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfõ reggel
8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel. Cí me: tura, pe tő fi tér 2. te lefon.: 104 

a fog or vos 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 
w március 12-13.: dr. némEtH mIHÁly aszód, kossuth lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
w március 14-15.: dr. doboS lÁSZló tura, thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
w március 20.:  dr. dóka jóZSEf vácszentlászló, kossuth u. 3.,  telefon: 06-30/270-6872
w március 26-27.: dr. tótH béla iklad, vasút u. 1. telefon.: 06-30/449-6319
w április 2-3.: dr. mÁrton jÁnoS Galgamácsa, kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529

orvosi ügyeletek9

labdarúgásw

r-pC planEtt pESt mEgyEI I. oSZtÁlyú labdarúgó-bajnokSÁg 
2010/2011. évI tavaSZI fordulójÁnak mérkőZéSEI

dátum idõpont mérkõzés eredmény ifi eredmény

március 6. (vasárnap) 14.30 Üllő SE – bagi tC ‘96 c –– c c –– c
március 13. (vasárnap) 14.30 bagi tC '96 – Diósdi TC c –– c c –– c
március 20. (vasárnap) 15.00 Örkény SE – bagi tC '96 c –– c c –– c
március 27 (vasárnap) 15.00 bagi tC '96 – Hévízgyörk SC c –– c c –– c
április 2. (szombat) 16.00 Tápiószecső FC – bagi tC '96 c –– c c –– c
április 10. (vasárnap) 16.00 bagi tC '96 – Törteli KSK c –– c c –– c
április 16. (szombat) 16.30 Felsőpak.-Police-K. – bagi tC '96 c –– c c –– c
április 24. (vasárnap) 16.30 bagi tC '96 – Gödöllői SK c –– c c –– c
május 1. (vasárnap) 17.00 Pilissport-PLSE – bagi tC '96 c –– c c –– c
május 8. (vasárnap) 17.00 bagi tC '96 – Erdőkertes SE c –– c c –– c
május 14. (szombat) 17.00 Halásztelek FC – bagi tC '96 c –– c c –– c
május 22. (vasárnap) 17.00 Veresegyház VSK – bagi tC '96 c –– c c –– c
május 29. (vasárnap) 17.00 bagi tC '96 – Tárnok KSK c –– c c –– c
június 5. (vasárnap) 17.00 Újlengyel DSE – bagi tC '96 c –– c c –– c
június 11. (szombat) 17.00 bagi tC '96 – Pilisi LK-LEGEA c –– c c –– c
aZ IfjúSÁgI mECCSEk mIndEn ESEtbEn a fElnőtt mECCSEk Előtt két órÁval kEZdődnEk!

!

Ba Ba-ma ma kluB
továbbra is vár ja az óvo dá ba

még nem já ró, de a kor tár sak 
kö zös sé gét már igény lő

kis gyer me ke ket
Geizerné Péli Me lin da 

és Antalóczyné 
Kurucz Ág nes

Időpontok: 
március 21.; 

április 11.;
május 9.

A fog lal ko zá s 
16.30-kor kez dőd ik.

III. IWku kodomo utÁnpótlÁS
bajnokSÁg ErEdménylISta:
215 versenyző, 450 érem: 
37 arany, 62 ezüst, 41 bronz.
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tÓtH Gá Bor
OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÕ

te le fon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
kép vi se lői fo ga dó órák: 

Tura, Ta bán u. 42. 
min den hó nap utol só pén tek 

16-18 órá ig, vagy
Bag, Szent Im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den hét csü tör tök dél előtt.
be je lent ke zés, elő ze tes 

időpontegyeztetés szükséges.

q

kiadó: Bag nagyközség önkormányzata  
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

impresszum(

áprilisban országosan meg tör té nik
az elsõsök beíratása az ál ta lá nos
iskolákba. nem lesz ez más ként
nálunk sem. engedjék meg, hogy
néhány fontos tudnivalóra felhív-
jam szíves figyelmüket:

az arany jános Általános
Iskolában a beiratkozás
időpontja: 
– április 14-én 14-18 óráig 
– április 15-én 8-12 óráig
lesz.

kérjük, a beiratkozásra hozza
magával a gyermek:
• születési anyakönyvi kivonatát,
• óvodai szakvéleményét,
• lakcím igazoló kártyáját,
• Taj kártyáját,
• 1 db igazolványképet a gyer-

mekrõl.

Köszönjük együttműködésüket:
az iskola dolgozóinak nevében 

Szásziné Győri Éva

kEdvES SZülők!

iskolai
Beíratkozás

forrás hírek
Tisztelt látogató, vízért itt sorban álló embertársunk!
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét a következő szemétszedési, karbantartási akciónkra
amely, 2011. 04. 02. szombaton lesz a Petőfi forrásnál. Amennyiben úgy érzi, hogy szeretne
segíteni a környék megtisztításában, várjuk sok szeretettel! Ha van rá lehetősége, hozzon
magával egy facsemetét, bokrot, hogy közösen gyönyörködhessünk fejlődésükben. 
A lépcső kialakításához minden segítséget elfogadunk! (Cement, sóder, tégla)

program: 
09:30. gyülekező eligazítás
09:45 szemétszedés, lépcső kialakítása, kertészkedés
14:00 eszem-iszom, az ebédet mi készítjük bográcsban
15:00 szemétszedés, kertészkedés, ameddig tudunk maradni.
kérjük, hozzon magával ásót, gereblyét. a zsákokat, kesztyűket mi biztosítjuk.

Tetszőleges mértékű adományával hozzájárulhat a vízminőség bevizsgálásának költségeihez.
További információ: Dobos Csaba, 20/341-1226, info@porszem.hu
Turai takarékszövetkezet Hévízgyörki kirendeltsége. számlaszám: 65900121-571100010

tisztelt Hölgyem, Uram!

Pauló Pál
ingatlanközvetítő 
és értékbecslő

telefon: 06-20-961-0064 
E-mail: galgaingatlanok@gmail.com

A GALGA mentén 
ELADÓ ingatlana van?

Nem tudja, mit tegyen, hogyan adhatná el?
Keressen bizalommal, 

sEGítEK ÖNNEK!


