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1956Kö�zel�30�mil�lió�fo�rint�aka�dály�men�te�sí�tés�re
A�Kö�zép-Ma�gyar�or�szá�gi�Ope�ra�tív� Prog�ram� tá�mo�ga�tá�si� rend�-
sze�ré�hez�ön�kor�mány�za�tunk�„Egyen�lő�esé�lyű�hoz�zá�fé�rés�–�tel�jes
aka�dály�men�te�sí�tés� a� bagi� mű�ve�lő�dé�si� ház�ban� és� sport�lé�te�sít�-
mény�ében”�cí�mmel�pá�lyá�za�tot�nyújtott�be.�A�bí�rá�ló�bi�zott�ság
ezt� tá�mo�gat�ásra� méltónak� találta,� így� 29� 935� 996� forintot
nyert�önkormányzatunk.�Eb�ből�el�ké�szül�a�Dó�zsa�György�Mű�-
ve�lő�dé�si�Ház�és�a�sport�pá�lya�tel�jes�aka�dály�men�te�sí�té�se.�A�mun�-
ká�la�tok�ról�fo�lya�ma�to�san�be�szá�mo�lunk.

Több�mint�8�mil�lió�fo�rint�a�ra�va�ta�lo�zó�fel�újí�tá�sá�ra
Észak-ke�let�Pest�Me�gyei�Leader�Egye�sü�let�ál�tal�meg�hir�de�tett�pá�-
lyá�za�ton�ön�kor�mány�za�tunk�8�264�730�forintot�nyert�a�bagi�te�-
me�tő�ra�va�ta�lo�zó�já�nak�fel�újí�tá�sá�ra.�Az�összeg�új�ra�va�ta�lo�zó�épí�té�-
sé�re�saj�nos�ke�vés,�de�a�felújítási�munkák�ha�ma�ro�san�elindulnak.
En�nek� so�rán� meg�erő�sí�tik� a� ra�va�ta�lo�zó� alap�ját,� új� nye�reg�te�tős
szer�ke�ze�tet�he�lyez�nek�fel,�le�bont�ják�a�ra�va�ta�lo�zó�előt�ti�tér�te�tő�-
szer�ke�zet�ét,�és�he�lyé�re�fa�szer�ke�ze�tű�lép�cső�ze�tes,�cse�rép�pel�bo�rí�-
tott�elő�te�tőt�he�lyez�nek�el.�Je�len�leg�fo�lyik�a�vál�lal�ko�zó�ki�vá�lasz�tá�-
sa,�aki�vel�ön�kor�mány�za�tunk�el�vé�gez�te�ti�a�mun�kát.�

Lapzárta�után�– Vas�út�vo�nal�kor�sze�rű�sí�tés���
Az�Út-,�Vas�út�ter�ve�ző�Zrt.� (UVATERV)�ké�szí�ti�a�Bu�da�pest–Rá�-
kos–Gö�döl�lő–Aszód–Hat�van�vo�nal�sza�kasz�kor�sze�rű�sí�té�sé�nek�en�-
ge�dé�lye�zé�si�ter�ve�it.�A�kor�sze�rű�sí�tés�érin�ti�a�Bag-Aszód�vas�út�sza�kaszt
is.� A� bagi� ál�lo�más�épü�letet� lebontják,� és� körülbelül� a� jelenlegi
Coop�bolt�helyén�építik�fel�az�újat.�Az�aszó�di�ál�lo�más�épü�let�he�lye
is�meg�vál�to�zik.�Az�átalakításra�azért�van�szükség,�mert�levágják�a
nyomvonalon� az� aszó�di� ka�nyart,� és� ezzel� lehetővé� válik,� hogy�
a�vonatok�akár�160�km/h-ás�sebességel�köz�le�ke�djenek. A�ter�ve�zett
be�ru�há�zás�át�né�ze�ti� terv�lap�ja�a�pol�gár�mes�te�ri�hi�va�tal tár�gya�ló�ter�-
mé�ben,�a�je�len�leg�ak�tu�á�lis,�ren�del�ke�zés�re�ál�ló�en�ge�dé�lye�zé�si�terv�-
la�pok�pedig�Benedek Mikósmű�sza�ki�elő�adó�nál�tekintehetők�meg.�

Következő lapszámunkban részletesen beszámolunk 
a ter ve zett korszerűsítésről. 

Si�ke�res�pá�lyá�za�tok



2��BAGi�HíRLAP 2011.�OKTÓBERközügy

Bag�Nagy�köz�ség�Ön�kor�mány�za�tá�nak� kép�vi�se�lő-
tes�tü�le�te� 2011.� szep�tem�ber� 29-én� ülést� tar�tott,
ahol�a�kö�vet�ke�ző�té�mák�ban�ta�nács�ko�zott,�il�let�ve
ho�zott�dön�tést.

Költ�ség�ve�té�si�ren�de�let�mó�do�sí�tá�sa
A�2011.� ja�nu�ár�1-je� és� jú�ni�us�30-a�kö�zöt�ti� pót�elő�i�rány�zat�-
ként�biz�to�sí�tott�nor�ma�tí�vák�mi�att�ön�kor�mány�za�tunk�kép�vi�-
se�lő-tes�tü�le�te�mó�do�sí�tot�ta�költ�ség�ve�té�si�ren�de�le�tét.�A�ki�adá�si
fő�össze�get�és�a�be�vé�te�li�fő�össze�get�is�22�470�000�Ft-tal�emel�-
te,� így� a� ki�adá�si� és� be�vé�te�li� fő�összeg� 609� 316� 000� Ft-ra
emel�ke�dett.�A�mó�do�sí�tást� a�kép�vi�se�lő-tes�tü�let� egy�han�gú�lag
jó�vá�hagy�ta.�

Az�ön�kor�mány�zat�el�ső�fél�éves�pénz�for�gal�ma
A�2011-es�költ�ség�ve�té�si�év�gaz�dál�ko�dá�sá�nak�i.�fél�évi�könyv�-
vi�te�li�zá�rá�sa�meg�tör�tént.�E�sze�rint�2011.�jú�ni�us�30-ig�a�fo�lyó
be�vé�te�lek�56�szá�za�lé�kos�tel�je�sü�lést�mu�tat�nak,�ki�adá�sok�idő�-
ará�nyo�san�tel�je�sül�tek,�a�ka�mat�ki�adá�sok�pe�dig�7�234�000�Ft-ot
tet�tek�ki.

Szenny�víz�te�lep�bő�ví�té�se
Rég�óta� fo�lyó� prog�ram� a� he�lyi� szenny�víz�te�lep� bő�ví�té�sé�nek
ügye.�A�mos�ta�ni�ülé�sen�a�ko�ráb�bi�hi�bás�szá�za�lék�arány�ok�ki�-
ja�ví�tá�sá�nak� jó�vá�ha�gyá�sa� tör�tént�meg,�mely� sze�rint� a�Galga
menti� Viziközmű� Be�ru�há�zást� Le�bo�nyo�lí�tó� és� Mű�köd�te�tő
Tár�su�lás�ban� a� le�bo�nyo�lí�tás� és� pénz�ügyi� el�szá�mo�lás� so�rán
1,53�százalék�esik�Bag�te�le�pü�lés�re,�ilyen�arány�ban�ren�del�-
ke�zik�sza�va�za�ti�jog�gal�is.�A�pá�lyá�za�ti�ön�erő�ránk�eső�ré�sze
pe�dig�8�154�000�Ft.�Kép�vi�se�lő-tes�tü�le�tünk�egy�han�gú�lag�el�-
fo�gad�ta�a�mó�do�sí�tást.

Ket�tős�ke�reszt�ál�lí�tá�sa�
A�Job�bik�Ma�gyar�or�szág�ért�Moz�ga�lom�he�lyi�szer�ve�ze�te�is�mé�-
tel�ten� az�önkormányzathoz� fordult,� ket�tős�ke�reszt� fel�ál�lí�tá�-
sának�engedélyezése�ügyében.�2009-ben�az�ak�ko�ri�kép�vi�se�lő-
tes�tü�let�már�hoz�zá�já�rult�az�em�lék�mű�fel�ál�lí�tá�sá�hoz,�de�ak�kor
sem�ér�tett�egyet�a�vá�lasz�tott�hely�szín�nel. (Ak kor a mű ve lő dé -
si ház előtt sze ret ték vol na fel ál lí ta ni.)
Mos�ta�ni� ké�rel�mé�ben� az� edző�pá�lya� szé�lét� je�löl�te�meg� a

Job�bik�Ma�gyar�or�szág�ért�Moz�ga�lom�he�lyi�szer�ve�ze�te�az�em�-
lék�mű�ter�ve�zett�he�lye�ként.�Kép�vi�se�lő-tes�tü�le�tünk�a�hely�színt
túl�for�gal�mas�nak�és�bal�eset�ve�szé�lyes�nek�ítél�te,�és�ar�ra�kér�te
a� Job�bik�Ma�gyar�or�szág�Moz�ga�lom�he�lyi� szer�ve�ze�tét,� hogy
az�Er�zsé�bet�park�ban�vagy�a�ré�gi�pi�ac�té�ren,�az�az�a�Hu�nya�di
té�ren�vagy�a�Szent�András�utcán,�a�te�me�tő�höz�ve�ze�tő�út�nál
ál�lít�sák�fel�az�em�lék�mű�vet.�
Az� em�lék�mű� a� ter�vek� sze�rint� egy� be�ton� ala�pú,� vi�rág�zó

domb�ból�ki�emel�ke�dő,�nagy-Ma�gyar�or�szág�cí�mer�rel�el�lá�tott,
kb.�2,5�m�ma�gas�ket�tős�fa�ke�reszt�len�ne.�A�ke�reszt�lá�bá�nál�vi�-
rá�gok�ból�nagy-Ma�gyar�or�szág�tér�ké�pe�raj�zo�lód�na�ki.�Az�em�-
lék�mű� fel�ál�lí�tá�sá�hoz�a�Bagi�Egy�ház�köz�ség�– bi�zo�nyos�ala�ki
ki�kö�té�sek�kel�– hoz�zá�já�rult.

Ma�lom�dű�lő�át�so�ro�lá�sa
Kép�vi�se�lő-tes�tü�le�tünk�egy�han�gú�lag�tá�mo�gat�ta�a�Ma�lom-dű�lő
gaz�da�sá�gi,�ke�res�ke�del�mi�és�szol�gál�ta�tó�öve�zet�be�va�ló�át�so�ro�lá�-
sát,�amely�nek�min�den�költ�sé�gét�a�te�rü�let�tu�laj�do�no�sai�áll�nak.

Ta�nu�lá�si�tá�mo�ga�tás
A�ta�va�lyi�év�so�rán�ön�kor�mány�za�tunk�kép�vi�se�lő-tes�tü�le�te�tá�-
mo�gat�ta�há�rom�ro�ma�fi�a�tal�ál�ta�lá�nos�is�ko�lai�ta�nul�má�nya�i�nak
foly�ta�tá�sát.�A�há�rom�bagi�fi�a�tal�az�5.�és�6.�osz�tályt�el�vé�gez�-
te,�idén�a�7.,�il�let�ve�a�8.�osz�tályt�kí�ván�ják�el�vé�gez�ni.
A�fi�a�ta�lok�a�bagi�ön�kor�mány�zat�köz�mun�ká�sai,�ezért�vizs�-

ga�dí�ju�kat�a�Támasz-Pont�Ala�pít�vány�nem�tud�ja�kifizetni.�A
vizs�ga�díj�össze�ge�150�000�Ft.�Kép�vi�se�lő-tes�tü�le�tünk�a�vizs�-
ga�díj�ki�fi�ze�té�sét�egy�han�gú�lag� jó�vá�hagy�ta�az�zal�a�ki�kö�tés�sel,
ha�a�vizs�ga�ered�mény�te�len�az�érin�tet�tek�a�vizs�ga�dí�jat�kö�te�le�-
sek�az�ön�kor�mány�zat�nak�vissza�fi�zet�ni.

Tor�na�csar�nok�te�tő�szer�ke�zet�ének�fel�újí�tá�sa
Meg�la�zult� az� is�ko�la� te�rü�le�tén� ta�lál�ha�tó� tor�na�csar�nok� te�tő�-
szer�ke�zet�ének�tra�péz�le�me�ze,�mert�az�épí�tés�kor�nem�meg�fe�-
le�lő�en� rög�zí�tet�ték,� a� szük�sé�ges� mi�ni�mum� 4� csa�var� he�lyett
csu�pán�egyet�len,�nem�is�a�te�tő�szer�ke�zet�tí�pu�sá�hoz�elő�írt�csa�-
var�t�használtak.�Ezek�a�csa�va�rok�ki�la�zul�tak,�erős�szél�ese�tén
az�egész�te�tő�zö�rög,�mo�zog,�az�a�ve�szély�fe�nye�get,�hogy�egy
erő�sebb�szél�az�egész�te�tő�szer�ke�ze�tet�le�té�pi,�aminek�pótlása
nagyon�drága� lenne.�Kép�vi�se�lő-tes�tü�le�tünk� a� na�gyobb� bajt
el�ke�rü�len�dő�ha�tá�ro�za�tot�ho�zott�a�te�tő�szer�ke�zet�meg�ja�ví�tá�sá�-
ra,� a�mun�ká�la�tok�kal� a�HABAG�Kft.-t� bíz�ta�meg.�A� ja�ví�tás
árát,�382�000�Ft+áFA�össze�get�ön�kor�mány�za�tunk�a�tor�na�-
csar�nok�be�vé�te�lé�ből�kí�ván�ja�fe�dez�ni.

Óvo�da�há�zi�rend�jé�nek�mó�do�sí�tá�sa
Az�ig�li�ce�nap�kö�zi�Ott�ho�nos�Óvo�da�a�tör�vé�nyi�elő�írá�sok�nak
meg�fe�le�lő�en�fe�lül�vizs�gál�ta�és�mó�do�sí�tot�ta�há�zi�rend�jét,�ame�-
lyet�kép�vi�se�lő-tes�tü�le�tünk�egy�han�gú�lag�jó�vá�ha�gyott.

Is�ko�lai�be�szá�mo�ló
Az�Arany�Já�nos�ál�ta�lá�nos�is�ko�la�és�Alap�fo�kú�Mű�vé�szet�ok�ta�-
tá�si�in�téz�mény�el�ké�szí�tet�te�a�2011/2012-es�tan�év�ről�szó�ló�be�-
szá�mo�ló�ját.�A�be�szá�mo�ló�rész�le�te�it�a�6.�ol�da�lon�ol�vas�hat�ják.
A�be�szá�mo�lót�a�kép�vi�se�lő-tes�tü�let�egy�han�gú�lag�el�fo�gad�ta.

Nyol�cad�rész�hasz�no�sí�tá�sa
Sá ri Bé la a�RO-SZi�ARBET�Kft.�ügy�ve�ze�tő�je,�aki�sze�mé�lye�-
sen�is�je�len�volt�a�tes�tü�le�ti�ülé�sen�az�zal�a�ké�rés�sel�for�dult�az
ön�kor�mány�zat�hoz,� hogy� sze�ret�ne� ener�gia�nö�vé�nye�ket� (ener�-
gia�fű�zet)�ter�mel�ni�az�ön�kor�mány�zat�tu�laj�do�ná�ban�lé�vő,�je�len�-
leg�a�MEZŐBAG�Kft.-nek�2014�de�cem�ber�31-ig�hasz�ná�lat�ba
át�adott�nyol�cad�ré�sze�ken.�A�MEZŐBAG�Kft.�nem�fi�zet�bér�-
le�ti�dí�jat,�vi�szont�a�fen�ti�vál�lal�ko�zó�25�000�Ft�éves�bér�le�ti�dí�-
jat�fi�zet�ne�hek�tá�ron�ként,�ami�861�870�Ft�be�vé�telt�je�len�te�ne
az�ön�kor�mány�zat�nak.�Kép�vi�se�lő-tes�tü�le�tünk�úgy�ha�tá�ro�zott,
hogy�azon�na�li�ha�tállyal�fel�mond�ja�a�MEZŐBAG�Kft.-vel�kö�-
tött� hasz�ná�lat�ba�vé�te�li� meg�ál�la�po�dást,� és� a� nyol�cad�ré�sze�ket
bér�be�ad�ja�Sá�ri�Bé�la�vál�lal�ko�zó�nak.

Ur�nás�és�krip�tás�te�met�ke�zé�si�le�he�tő�ség�
te�me�tőnk�ben
Kép�vi�se�lő-tes�tü�le�tünk�egy�han�gú�lag�tá�mo�gat�ta�azt�a�ja�vas�la�tot,
hogy�te�me�tőnk�ben�ki�ala�kí�tás�ra�ke�rül�jön�ur�na�fal,�il�let�ve�le�he�-
tő�ség�le�gyen�krip�ták�épí�té�sé�re�is.�Mind�ez�a�te�me�tő�ren�de�zé�sé�-
vel�is�együtt�jár.�Az�ur�na�fal�épí�té�sét�te�me�té�si�vál�lal�ko�zó�ki�vi�te�-
le�zi,�cse�ré�be�az�el�ső�10�év�be�vé�te�le�őt�il�le�ti.�Ur�na�fal�a�ra�va�ta�-

az önkormányzat hírei+
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A� vi�dék�fej�lesz�té�si�mi�nisz�ter� ad�ta
át�a�vá�sár�ló�kö�zön�ség�nek�a� fő�vá�-

ros�el�ső,�ma��gyar�ter�me�lői�pi�a�cát�a�kő�-
bá�nyai�Li�get�té�ren.�Ré�gi�prob�lé�ma�lát�-
szik�meg�ol�dód�ni�a�Li�get�té�ri�pi�ac�nyi�tá�-
sá�val,� hi�szen� a� ma�gyar� ős�ter�me�lők�től
szár�ma�zó�ter�mé�kek�–�ha�nem�is�hi�ány�-
cikk�nek,� de� leg�alább�is� –� ne�he�zen� be�-
sze�rez�he�tő� élel�mi�sze�rek�nek� szá�mí�tot�-
tak� ed�dig� Bu�da�pes�ten� –� mond�ta� el

Kon rád Istvánné, a�pi�a�cot�ala�pí�tó�Ma�-
gyar�Pi�ac�Szö�vet�ke�zet�el�nö�ke.

Fa ze kas Sán dor meg�nyi�tó�be�szé�dé�-
ben�ki�emel�te�a�ma�gyar�ag�rár�ter�mé�kek
ér�té�ke�it.�A�pi�ac�meg�nyi�tá�sa�is�mu�tat�ja�a
ma�gyar� ős�ter�me�lők�meg�úju�lá�si� ké�pes�-
sé�gét�– tet�te�hoz�zá.��A�tár�ca��sza�bá�lyo�-
zás�sal�és�pá�lyá�za�tok�kal�se�gí�ti�a�ma�gyar
me�ző�gaz�da�sá�gi� ter�me�lők� és� fel�dol�go�-
zók�pi�ac�ra�ju�tá�sát.

A�Li�get�Té�ri�Pi�a�con�min�den�árus�a
Ma�gyar�Pi�ac�Szö�vet�ke�zet�tag�ja.�A�szö�-
vet�ke�zet�el�nö�ke�a�meg�nyi�tón�el�mond�-
ta:�a�700�négy�zet�mé�te�res�te�rü�le�ten�23
üz�let� ka�pott� he�lyet.� A� ki�zá�ró�lag� ma�-
gyar� gaz�dák� ál�tal� ter�melt� és� fel�dol�go�-
zott�ter�mé�ke�ket�áru�sí�tó�pi�ac�a�hét�min�-
den�nap�ján�ga�ran�tál�tan�friss�élel�mi�sze�-
rek�kel�vár�ja�a�vá�sár�ló�kat.

VM Saj tó iro da

Meg nyílT A Fő Vá roS el Ső MA gyAr Ter Me lőI PI A cA A Kő bá nyAI lI geT Té ren

ÚJ�PiAC�AZ�ŐSTERMELŐKnEK

B

A Ta nács elő ször a Pe da gó gi ai Szak szol -
gá lat 2011/12-es tan év kez dé sé hez kap -
cso ló dó an a ko rai fej lesz tés, a gyógytest -
ne ve lés és a lo go pé dia óra szá mát ha tá -
roz ta meg, il let ve tá jé koz ta tó hang zott el
az is ko la pszi cho ló gu si el lá tás fenn tar tá -
sá ra vo nat ko zó nyer tes pá lyá zat ról.

A Ta nács ezek után el fo gad ta a Tár -
su lás 2011. I. fél évi pénz ügyi be szá mo ló -
ját, amely sze rint a Tár su lás éves költ ség -
ve tés ének fő össze ge 150,3 mil lió Ft,
amely ből az ál la mi költ ség ve tés ből szár -
ma zó nor ma tív tá mo ga tás 104 mil lió Ft,
a tár sult ön kor mány zat ok hoz zá já ru lá sa
a kö zö sen vál lalt fel ada tok hoz 22 mil lió
Ft, az egyéb tá mo ga tás ér té kű be vé tel
31,4 mil lió Ft. A be vé te lek és ki adá sok
tel je sü lé se idő ará nyos. 

A be folyt be vé te lek ből a Kartal –
Verseg köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó
tár su lás 9,2 mil lió, az Iklad – Domony
köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lás
4 mil lió, az aszó di szék he lyű szo ci á lis és
gyer mek jó lé ti in téz mény fenn tar tó tár su -

lás 9,6 mil lió Ft-ot hasz nál ha tott fel. A Pe -
da gó gi ai Szak szol gá lat a 9 te le pü lé sen el -
lá tott ne ve lé si ta nács adá si, lo go pé di ai,
gyógytest ne ve lé si és ko rai fej lesz té si fel -
ada tai ki adá sa i nak össze ge 25,7 mil lió
Ft, a tár sult ön kor mány zat ok egyéb kö -
zös köz szol gál ta tá sa i ra a Tár su lás 16,9
mil lió Ft-ot for dí tott, se gít ve ez zel az ön -
kor mány za ti fel ada tok el lá tá sát.

A kö vet ke zők ben a 2008-ban el fo ga -
dott kis tér sé gi Köz ok ta tá si In téz ke dé si
Terv mó do sí tott mun ka anya gá nak el fo -
ga dá sá ra ke rült sor, amely a te le pü lé si és
in téz mé nyi adat gyűj té sek után ké szült el.

Tá jé koz ta tó hang zott el a 2011. jú ni -
us 27. és 2011. au gusz tus 26. kö zöt ti idő -
szak ban meg szer ve zett „Par lag fű el le ni
vé de lem” köz fog lal koz ta tá si prog ram ról. A
prog ram ke re té ben 45 fő na pi 6 órás al -
kal ma zá sá ra nyílt le he tő ség a kis tér ség 6
te le pü lé sén, 8,5 mil lió fo rin tos költ ség ve -
tés sel, 8 mil lió fo rint pá lyá za ti tá mo ga tás -
sal. A tel jes pénz ügyi el szá mo lás ra szep -
tem ber hó nap ban ke rült sor. A két hó nap

alatt kö zel 400 ezer
m2 te rü le tet si ke rült
a par lag fű től meg tisz tí ta ni.

A Tár su lá si Ta nács át te kin tet te a Tár -
su lá si meg ál la po dás alap ján a 2011. évi
költ ség ve té si ha tá ro zat ban el fo ga dott
ön kor mány za ti hoz zá já ru lá sok tel je sí té -
sét, a ha tár idő re nem tel je sí tő 4 ön kor -
mány zat szá má ra fi ze té si fel szó lí tás kül -
dé se mel lett dön tött.

A Ta nács ha tá ro zott ar ról, hogy a
kis tér ség te le pü lé se i ről rész le tes in for -
má ci ós anyag ke rül jön fel a Tár su lás
hon lap já ra.

A Tár su lá si Ta nács ülé se i ről, a kis tér -
ség ben zaj ló ak tu á lis ese mé nyek ről és
pá lyá za ti le he tő sé gek ről bő veb ben az
Aszó di Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak
Több cé lú Tár su lá sa hon lap ján ol vas hat -
nak (www.aszodikisterseg.hu).

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 szeptember 21-i ülé sé rõl

lo�zó�val� szem�ben,� il�let�ve� a� gyer�mek�sí�rok�nál� épül�ne,� krip�ták
épí�té�sé�re�pe�dig�a�fő�sor�vé�gén�len�ne�le�he�tő�ség.�
Az�ez�zel�kap�cso�la�tosan�önkormányzatunk�2011.�de�cem�-

ber� 31-ig� átdolgozza� a� temető� használatára� vonatkozó� ren-
deletét,�amely�ben�rész�le�tesen�meghatározza�kriptaépítéssel�és
urnás�temetkezéssel�kapcsolatos�szabályokat.

Vas�utas�nap
A� Vas�uta�sok� Szak�szer�ve�zet�ének� turai� cso�port�ja� is�mé�tel�ten
meg�ren�de�zi� a� Vas�utas�na�pot,� ame�lyen� rend�sze�re�sen� részt

vesz�nek�bagiak�is.�Sza bó La jos el�nök�úr�az�ese�mény�tá�mo�ga�-
tá�sát�kér�te�ön�kor�mány�za�tunk�tól.�
Az�ön�kor�mány�zat�ne�héz�anya�gi�hely�ze�te�mi�att�még�a�ci�-

vil� szer�ve�ze�te�it� sem� tud�ta� tá�mo�gat�ni,� így� kér�dé�ses�sé� vált,
hogy� idén� a� Vas�utas�nap�ra� jut-e� pénz.�Tóth Gá bor pol�gár�-
mes�ter� azt� ja�va�sol�ta,� hogy� a� fi�ze�té�sé�nek� 10� százalékából,
amit�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�tá�mo�ga�tá�sá�ra�aján�lott�fel�ju�tas�sa�nak
ezen�ese�mény�tá�mo�ga�tá�sá�ra�is.�Ezt�a�kép�vi�se�lő-tes�tü�let�egy�-
han�gú�lag�tá�mo�gat�ta.

-kr-
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2011.�szep�tem�ber�10-én�a�Pi�ros�Bagért�Egye�sü�let
meg�tar�tot�ta�a�szo�ká�sos�Má�ria-na�pi�ün�nep�sé�gét
a�Dó�zsa�György�Mű�ve�lő�dé�si�Ház�ban.

Elő�ször�a�Má�ri�á�kat�kö�szön�töt�tük�egy�gyö�nyö�rű�vers�-
sel,�a�Ré�gi�ma�gyar�ál�dás�sal,�majd�Karácsondi Mi hály

plé�bá�nos�úr�mond�ta�el�a�Má�ria-na�pi�gon�do�la�ta�it.
A�mű�sor�el�ső�ré�szé�ben�a�ma�gyar�ál�lam�ala�pí�tás�misz�té�ri�-

u�má�ról,�va�la�mint�a�Szent�Ko�ro�na�és�Ma�gyar�or�szág�fel�aján�-
lá�sá�ról�volt�szó�Szent�ist�ván�ki�rá�lyunk�ál�tal�Szűz�Má�ri�á�nak,
a�ma�gya�rok�„Mennyei�ki�rály�né�já�nak”.

A�kü�lön�bö�ző�for�rá�sok�Szent�ist�ván�ki�rá�lyunk�utol�só�sza�-
va�it�így�örö�kí�tet�ték�meg:

„Ó, nennyeknek királné asszona, Is ten nek szent any ja
es ez vi lág nak megéppöjtő /megépítő/ ne mes asszona,
di cső sé ges Szíz Má ria! Te szent sé ges ke zed ben es ol tal mad
alá adom es aján lom anya szent egy há zat mind ben ne
va ló fe je del mek kel es lel ki né pek kel egye tem be, es ez
sze gén or szá got mind ben ne va ló urak kal es szegénnyel-
bódoggal egye tem ben, hogy te légy asszonok es oltal mok,
es ez én lelkömet a te szent mar kod ba”.  – (Érdy-kódex
1526.) A�fel�aján�lás�szö�ve�gét�An tal Ádám mond�ta�el.

Az�óta�ha�zánk,�és�a�Szent�Ko�ro�na�alá�tar�to�zó�Kár�pát-
me�den�ce�a�ma�gya�rok�nagy�asszo�nya,�Szűz�Má�ria�ol�tal�ma
alatt�áll.�En�nek�az�ol�ta�lom�ba�ve�tett�hit�nek,�me�lyet�a�ma�-
gyar�ság�szí�ve�mé�lyén,�év�szá�zad�okon�át�meg�őr�zött,�ékes�bi�-
zo�nyí�té�kai�a�Má�ria-zász�lók,�ahol�fe�hér�me�zőt�pi�ros�és�zöld
far�kas�fo�gak�sze�gé�lyez�nek,�és�kö�ze�pé�ben�Má�ria,�„Ma�gyar�-
or�szág� ki�rály�né�ja”� lát�ha�tó,� kar�já�ban� a� gyer�mek� Jé�zus�sal.
Füg�get�len�sé�gi�har�ca�ink�ban,�ahol�a�sza�bad�sá�gért�küz�döt�tek
ha�zánk�fi�ai,�ez�a�zász�ló� lo�bo�gott�előt�tük�a�csa�ták�ban.�Ez
után�kö�zö�sen�el�éne�kel�tük�a�leg�szebb�egy�há�zi�him�nu�szun�-
kat,�a�Bol�dog�asszony�Anyán�kat.
El�mond�tuk,�hogy�Szent�ist�ván�ki�rá�lyunk�után�a�ne�héz

idők�ben�új�ra�és�új�ra�Bol�dog�asszony�Anyánk�ol�tal�má�ba�aján�-
lot�ták�Ma�gya�ror�szá�got�a�ve�ze�tő�ink.

Bereczki Bet ti cso�dá�la�tos�Má�ria-éne�kek�kel�bű�völ�te�el�a
kö�zön�sé�get.
El�hang�zott�egy�rész�let�ab�ból�az�imá�ból,�me�lyet�2007.�au�-

gusz�tus�15-én�imád�koz�tak�a�nagyboldogasszonyhoz,�s�mely�-
ben�is�mé�tel�ten�fel�aján�lot�ták�or�szá�gun�kat�a�Szűz�Má�ri�á�nak.�
Ez�után�a�bagi�Szink�ron�nyug�dí�jas�Egye�sü�let�Roz�ma�ring

ve�gyes�kó�ru�sa�éne�kelt�Má�ria-éne�ke�ket,�majd�egy�szép�Má�-
ri�á�hoz�szó�ló�ima�kö�vet�ke�zett.
A�mű�so�runk�má�so�dik�ré�szé�ben�ar�ról�a�mátraverebélyi

Szent�kút�ról�be�szél�tünk,�ahol�1100-ban�elő�ször�je�lent�meg
a�Szűz�anya�egy�verebélyi�pász�tor�né�ma�fia�előtt,�és�ő�mu�-
tat�ta�meg�ne�ki�a�for�rást,�hogy�a�szom�ját�olt�has�sa�a�vi�zé�vel.
A�né�ma�fiú�azon�nal�meg�tu�dott�szó�lal�ni,�és�az�ap�ja�a�cso�-
da�té�tel�után�a�két�ke�zé�vel�mé�lyí�tet�te�ki�a�göd�röt,�ahol�a
bővízű�for�rás�fa�kadt.�
A�cso�dá�la�tos�gyógy�ulá�sok�új�ra�és�új�ra�meg�is�mét�lőd�tek,

ezért�1258-ban�a�Szent�kút��az�apos�to�li�Szent�szék�től�már�bú�-
csús�en�ge�délyt�ka�pott,�majd�Vereb�Pé�ter�er�dé�lyi�vaj�da,�Hu�-
nya�di� Já�nos� ap�ja,�Má�tyás� ki�rá�lyunk� nagy�ap�ja� a� for�rás�nál
tör�tént�cso�dás�gyógy�ulá�sa�után�a�völgy�ben�utat�vá�ga�tott,�a
szik�lá�kat�át�tö�ret�te,�a�for�rá�sok�vi�zé�nek�ár�kot�ása�tott.

Má�RiA-nAP
BAGOn
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Bereczki� Bet�ti�től� gyö�nyö�rű� éne�ket� hall�gat�hat�tunk
meg�a� szent�kú�ti� éne�kes�könyv�ből,� azu�tán�meg�is�mer�het�-
tük�a�Szent�kút�és�a�kö�ze�lé�ben�fel�épült�temp�lom�to�váb�bi
sor�sát,� majd� a� Roz�ma�ring� ve�gyes� kó�rus� adott� elő� egy
szép�szent�kú�ti�éne�ket.
A�mű�sort�Tóth Gá bor pol�gár�mes�ter�úr�be�szé�de�zár�ta,

mely�ben�föl�ve�tet�te�a�fa�lu�la�kó�i�nak,�hogy�el�kel�le�ne�dön�te�ni�-
ük,�nem�akar�ják-e�az�ál�ta�lá�nos�is�ko�lát�át�ad�ni�az�egy�ház�nak.�

Vé�ge�ze�tül�Feny ve si Lászlóné mon�dott�el�egy�gyö�-
nyö�rű� imát.� Ez� után� a�mű�sor� ve�ze�tő�je, An tal Istvánné
meg�hív�ta�a�Pi�ros�Bagért�Egye�sü�let�ne�vé�ben�a�je�len�lé�vő�-
ket�egy�fi�nom�est�ebéd�re.
Re�mél�jük,�min�den�ki�nek�tet�szett�a�mű�so�runk�és�íz�lett

a�fi�nom�étel�és�ital,�sü�te�mény,�ami�vel�meg�kí�nál�tuk�ked�-
ves�ven�dé�ge�in�ket.�

Baczoniné Felszeghy Katalin

Fo
tó

: T
ót

h 
M

ih
ál

y

összegyűltünk azon a szép szeptemberi napon,
hogy megünnepeljük égi édesanyánk név-, és szü -
le tés napját. Szűz Máriára bízta Szent István kirá-
lyunk a magyar nemzetet és felajánlotta neki a
szent koronát is.

Tóth Gábor polgár mes ter úr kö szöntötte a
jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy szeretné,
ha a falunkban működő iskola is egyházi iskola
lenne, és bízik abban, hogy Mária országa nem
veszik el. Hallhattuk Mátraverebély és Szentkút
tör té ne tét, ahol Mária megjelent, közben elhang-
zott több szí vet melengető Mária-ének.

A nyugdíjasklub vegyeskórusa műsorával szí -
ne sítette az ünnepet. 

Kívánom, hogy az Isten szeretete, fénye járja
át a szíveket!

Bálint Piroska

Koronaszentelés 2011. Bag Fotó: Bálint Biroska

1.�Boldogasszony�anyánk�
régi�nagy�pátrónánk,
Nagy�ínségben�lévén�
így�szólít�meg�hazánk:
Magyarországról�édes�hazánkról�ne�felejtkezzél�el
szegény�magyarokról.
2.�Ó�Atyaistennek�kedves�szép�leánya
Krisztus�Jézus�anyja
Szentlélek�mátkája:
3.�nyisd�fel�az�egeket
sok�kiáltásunkra,�
anyai�palástod
fordítsd�oltalmunkra!
Magyarországról�édes�hazánkról�ne�felejtkezzél�el
szegény�magyarokról!
4.�Kegyes�szemeiddel
tekinsd�meg�népedet
segísd�meg�áldással
Magyar�nemzetedet.
5.�Sírnak�és�zokognak
árváknak�szívei
hazánk�pusztulásán
összetört�lelkei.
Magyar�országról�édes�hazánkról�ne�felejtkezzél�el
szegény�magyarokról!
6.�Jézus�fiad�előtt
hajts�térdet�érettünk,
mert�ha�nem�cselekszel
egy�lábig�elveszünk!
7.�Dícséret�dicsőség�
legyen�az�atyának
a�te�Szent�fiadnak
s�Szentlélek�mátkádnak.
Magyarországról�édes�hazánkról�ne�felejtkezzél�el
szegény�magyarokról.�

Boldogasszony�anyánk
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Szep�tem�ber� el�se�jén� 18� osz�tály�-
ban,�ös��sze�sen�303�ta�nu�lónk�kezd�-
�te�meg�az�évet.

w Fõ� cél�ki�tû�zé�sünk� az� alap�kész�sé�gek,� az
írás,�ol�va�sás,�szá�mo�lás�fo�ko�zott�el�sa�já�tít�ta�tá�sa.
A�ha�gyo�má�nyos�prog�ra�mok�meg�tar�tá�sa�mel�-
lett�az�osz�tály�fõ�nö�kök�ha�vi�egy�kö�zös�prog�ra�-
mot�szer�vez�nek�a�sza�bad�ide�jük�ter�hé�re�az�osz�-
tá�lya�ik�nak,�hogy�ez�ál�tal�erõ�sít�sék�az�osz�tály�kö�-
zös�sé�ge�ket.�Pén�te�ken�ként�a�nap�kö�zi�sek�klub�-
nap�kö�zi�ke�re�té�ben�tar��ta�nak�já�té�kos,�ké�pes�ség�-
fej�lesz�tõ�fog�lal�ko�zá�so�kat�az�al�só�sok�nak.

wMû�kö�dik�a�Drá�ma�és�a�Kép�zõ�mû�vé�-
sze�ti�ta�go�za�tunk;�el�lát�juk�a�Sa�já�tos�ne�ve�lé�si
igé�nyû�ta�nu�lók�ne�ve�lé�sét,�ok�ta�tá�sát� is.�To�-
vább�ra�is�fo�lyik�az�an�gol�nyelv�ok�ta�tá�sa�mel�-
lett�a�né�met�nyelv�ok�ta�tá�sa� is.�Ez�év�szep�-
tem�be�ré�tõl�Nagyné Bakti Zsó fia he�lyett�dr.
Süpekné Bé ké si Ág nes ta�nít�ja�a�gye�re�ke�ket.

w Ta�nu�ló�ink�ze�nei�kép�zé�sét�az�is�ko�lá�-
ban� Si ma Ist ván ta�nár� úr� tart�ja� kéz�ben.
Fu�ru�lyáz�ni,� il�let�ve� igény�sze�rint�gi�tá�roz�ni

ta�nít�ja�a�gye�re�ke�ket.�To�vább�ra�is�van�le�he�-
tõ�ség� a� Podmaniczky� Ze�ne�is�ko�la� ke�re�té�-
ben�bõ�ví�te�ni�a�gye�re�kek�ze�nei�tu�dá�sát.�Eb�-
ben�az�eset�ben�a�ze�ne�is�ko�la�ta�ná�ra�i�val�kell
fel�ven�ni�a�kap�cso�la�tot.

w A�7.-8.-os�ta�nu�lók�ECDL�start�vizs�-
gát� te�het�nek,�mely�re�Kuthi Józsefné ké�-
szí�ti�fel�õket.

w A�Szak�szol�gá�lat�tól�– Aszódról�– jár�ki
a�lo�go�pé�dus�és�a�pszi�cho�ló�gus�is.�

wVan�le�he�tõ�ség�a�hit�ta�nu�lá�sá�ra,�el�sa�já�tí�-
tá�sá�ra�is.�Karácsondi Mi hály ka�to�li�kus�plé�bá�-
nos,�Barthos Ger gely re�for�má�tus� lel�kész� és
Be ne dek Józsefné Ági né�ni�ne�ve�li�a�gye�re�ke�-
ket�a�val�lá�sos,�er�köl�csös�élet�re.�

w Részt�ve�szünk�a�kis�tér�sé�gi�ve�tél�ke�dõ
so�ro�zat�ban,�il�let�ve�a�kis�tér�ség�egyéb�prog�-
ram�ja�i�ban.� is�ko�lánk� idén� is� az� úszó�ver�-
seny� meg�szer�ve�zé�sét,� le�bo�nyo�lí�tá�sát� vál�-
lal�ta�ma�gá�ra.

w Ki�ves��szük� a� ré�szün�ket� a� kis�tér�ség
egyéb� meg�moz�du�lá�sa�i�ból� is:� ná�lunk� ke�-
rült� meg�ren�de�zés�re� az� Aszó�di� Kis�tér�ség

Ön�kor�mány�za�ta�i�nak� Több�cé�lú� Tár�su�lá�sa
szer�ve�zé�sé�ben�az� in�téz�mény�ve�ze�tõk� ta�lál�-
ko�zó�ja. Eszes Ka ta lin iro�da�ve�ze�tõ�as��szony
Sni-s� elõ�adás�ra� kér�te� fel�Tóthné Tímár-
Geng Csil la Sni� ko�or�di�ná�tort.� Tör�vé�nyi
és�pénz�ügyi�kér�dé�sek�re�ke�res�tük�a�vá�laszt
a�sa�já�tos�ne�ve�lé�si�igé�nyû�ta�nu�lók�ra�vo�nat�-
ko�zó�an.

w De�cem�ber�31-ig�részt�ve�szünk�az�is�-
ko�la�tej� prog�ram�ban,� ok�tó�ber�tõl� pe�dig
szer�zõ�dést� kö�töt�tünk� a� Pannonker-TÉSZ
Zrt-vel.�Az�is�ko�la�Gyü�mölcs�Prog�ram�ke�-
re�té�ben� az� al�só�sok� fog�nak� gyü�möl�csöt
kap�ni�he�ti�4�al�ka�lom�mal.�Mind�két�prog�-
ram�ál�la�mi�fi�nan�szí�ro�zá�sú,�költ�ség�men�tes.

w Ok�tó�ber�3-tól�be�in�dul�a�fel�nõtt�ok�ta�-
tás�a�Kon�takt�Ala�pít�ván��nyal�együtt�mû�köd�-
ve.�A�7-8-os�kép�zés�ben�elõ�re�lát�ha�tó�lag�18
fel�nõtt�fog�részt�ven�ni.�

w Fel�vet�tük�a�kap�cso�la�tot�a�pol�gár�õrök�-
kel�és�a�rend�õr�ség�gel,�az�is�ko�la�kör�nyé�két
fo�ko�zot�tan�fog�ják�el�len�õriz�ni.�

Szásziné Győri Éva

Idén�is�meg�ren�de�zés�re�ke�rült�a�ha�gyo�má�nyok�nak�meg�-
fe�le�lő�en�a�Szent�Mi�hály�Nap.�Kü�lön�prog�ra�mot�szer�-
vez�tünk�az�al�só,�a�fel�ső�és�az�SNI�ta�go�za�tunk�nak.�

Szent�Mi�hály�jel�ké�pe�ha�tal�mas�kard�ja,�mellyel�le�győz�min�-
den�go�noszt,�aka�rat�ere�je�ha�tal�mas,�mint�aho�gyan�ő�ma�ga�is.�

Al�só�sa�ink� a�Fény�kard� cí�mű�me�se� alap�ján�min�den� aka�rat�ere�jü�ket
lat�ba�vet�ve�tet�ték�pró�bá�ra�ügyes�sé�gü�ket.�Ki�rán�dul�ni�men�tek,�majd
az�ed�di�gi�ek�től�el�té�rő�en,�nem�az�osz�tá�lyok�ver�se�nyez�tek�egy�más�sal,
ha�nem�a� gye�re�kek�nek� sa�ját�ma�gu�kat� kel�lett� legyőzniük,�próbára
ten�ni�ük�a�kü�lön�bö�ző�aka�dá�lyok�se�gít�sé�gé�vel.
Volt� laj�hár�má�szás,� zsák�ban� fu�tás,� cél�ba� do�bás,� mo�csár�já�rás,

„gó�lya�vi�szi�a�fi�át”,�de�kel�lett�éne�kel�ni�ük,��kép�da�rab�ká�it�össze�il�lesz�-
te�ni�ük� és� sár�kány�ra� va�dász�ni�uk� is…� 10� per�cen�ként� vál�tot�ták� a
hely�szí�ne�ket,� ami�ket�kék�zász�lócs�kák�kal� je�löl�tünk.�A�nap�zá�rá�sa�-

ként�min�den�gye�rek�ka�pott�az��ügyes�sé�gé�ért�egy�ta�ní�tó�né�nik�ál�tal
ké�szí�tett�könyv�jel�zőt.�A�fel�ső�ta�go�za�to�sok�a�szo�ká�sok�nak�meg�fe�le�-
lő�en�a�me�zei�fu�tó�ver�sennyel�kezd�tek,�ahol�a�két�nagy�kör�le�fu�tá�sá�nál
a�pe�da�gó�gu�so�kon�kí�vül�a�pol�gár�őrök�és�a�rend�őr�ség�mun�ka�tár�sai�is
biz�to�sí�tot�ták�a�hely�színt,�hogy�a�gye�re�kek�nek�se�a�bal�ese�tek�től,�se�a
ku�tyák�tól�ne�kell�jen� fél�nie.�A� leg�jobb�fu�tók�ikladon�a� fu�tó�ver�se�-
nyen�kép�vi�se�lik�majd�is�ko�lán�kat.�A�fu�tás�után�mé�táz�tak�(pa�raszt�ba�-
se�ball)�osz�tá�lyon�ként,�ami�a�já�té�kot�is�me�rők�nek�és�a�most�meg�ta�-
nu�lók�nak�egy�aránt�tet�szett.�A�fel�ső�sök�nél�is�volt�gon�dol�kod�ta�tó�és
kéz�mű�ves�fog�lal�ko�zás�is.�Ké�szí�tet�tek�könyv�jel�zőt,�volt�szö�veg�ér�té�si
fel�adat.�Dél�után�ra�va�la�mennyi�en�kel�le�me�sen�elfáradtak…
Az�Sni�ta�go�zat�most�is�ki�rán�du�lás�sal�egy�be�kö�tött�bográcsolás-

sal�mú�lat�ta�az�időt.��ilyen�kor�min�dent�együtt�csi�nál�nak:�ki�ci�pe�lik�a

hoz�zá�va�ló�kat�és�a�fel�sze�re�lést.�A�ha�gyo�má�nyos�sze�re�pek�ér�vé�nye�-
sül�nek:�a�fi�úk�a�tü�ze�lő�ről�gon�dos�kod�nak,�a�lá�nyok�az�ételt�ké�szí�tik.
Mi�vel�ezt�a�prog�ra�mot�a�gye�re�kek�na�gyon�sze�re�tik,�ilyen�kor�min�-
den�év�ben�meg�je�len�nek�a�csa�pat�mel�lett�a�már�el�bal�la�gott�egy�ko�ri
di�á�kok�is;�et�től�az�egész�prog�ram�még�csa�lá�di�a�sabb�lesz.�na�pi�prob�-
lé�mák,�vi�ták�nél�kül��si�ke�rül�fog�lal�koz�ni�a�ter�mé�szet�vé�de�lem�mel,�a
táj�jal,�a�tűz�gyúj�tás�sza�bá�lya�i�val,�a�ma�gunk�utá�ni�rendrakással…

(Le je gyez te: Volterné Jamrik Éva, Szekeresné Fercsik An na 
és Gyetván Or so lya el mon dá sa alap ján.)

Meg�kez�dõ�dött�a�2011/2012-es�tan�év

Szent�Mi�hály�nap
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A zumba szó a zumbear igé ből, ko lum bi ai szleng ből ered. 
Azt je len ti „gyor san mo zog ni, és szó ra koz ni”. A zumba a la tin ins pi rá ci ó nak 

en ged ve a csipő és törzs moz du la ta it kö te le ző en beeme li a moz gás anyag ba. 
A zumbában nincs hosszan tar tó ko re og rá fia, amit meg kell je gyez ni. 

A zumba ok ta tás se gít sé gé vel egy 60 per ces al ka lom mal kb. 600 ka ló ri át égetsz
el. A zumba ok ta tás alatt nem csak a tes ted, ha nem a lel ked is fel fris sül! 

Hagyd ott hon a min den nap ok gond ja it és gye re el zumba ok ta tá sunk ra!

idő pont: min den hét fő 19 óra, Hely szín: Mű ve lő dé si Ház bag ára: 1000 Ft/al ka lom. 
ér dek lőd ni: 06/20-66 28 456 telefonon lehet

labdarúgás – felnõtt
Felnõtt tabella (október 4-én)
Hely  csapat m gy d V lg kg gk p

1. nK Kinizsi Tl Fc 7 6 1 0 32 9 23 19     
2. Alsónémedi Se 7 6 1 0 24 12 12 19     
3. Verőce Se 7 5 1 1 19 6 13 16     
4. Pilisi lK-legea 7 4 2 1 21 7 14 14     
5. budakalászi MSe 7 3 2 2 14 15 -1 11     
6. Újlengyel DSe 7 3 1 3 19 24 -5 10     
7. Felsőpakony KSe 7 2 4 1 15 11 4 10     
8. Hévízgyörki Sc  7 2 3 2 16 17 -1 9     
9. Tárnok KSK  7 2 3 2 11 13 -2 9     

10. bagi tc '96 7 2 2 3 12 11 1 8     
11. Veresegyház VSK 7 2 2 3 13 14 -1 8     
12. gödöllői Sport Klub 7 2 1 4 10 15 -5 7     
13. Örkény Se 7 1 2 4 7 14 -7 5     
14. Sülysáp KSK 7 1 1 5 9 21 -12 4     
15. Kisnémedi 7 1 0 6 14 22 -8 3     
16. bugyi Se 7 0 2 5 8 33 -25 2     

m: Mérkőzés, gy: győzött d: Döntetlen, V: Vereség, lg: lőtt gól
kg: kapott gól, gk: gólkülönbség, p: Pont

Is�ko�lánk� két� éven� ke�resz�tül
részt� vett� a� Marczibányi
Té�ri� Drá�ma� és� Komp�lex
Mû�vé�sze�ti�Köz�pont�pro�jekt�-
jé�ben,� me�lyet� egy� Eu�ró�pai
Uni�ós�pá�lyá�zat� se�gít�sé�gé�vel
va�ló�sí�tot�tak�meg.

A�pro�jekt�ke�re�té�ben�meg�tar�-
tott�fog�lal�ko�zá�sok�nem�egy�-

sze�ri� ta�lál�ko�zá�sok,� ha�nem� egy� fo�-
lya�mat� ré�szei� vol�tak.� iz�gal�mas,
sok�szí�nû,�a�gye�re�kek�is�ko�lán�kí�vü�li
ne�ve�lé�sé�hez� nél�kü�löz�he�tet�le�nül
fon�tos� prog�ra�mo�kat� nyúj�tot�tak.
Volt� ré�szünk�kis�cso�por�tos�kom�pe�-
ten�cia-fej�lesz�tés�ben,�ahol�is�az�egy�-
más�sal�kom�mu�ni�kál�ni�tu�dó�em�be�rek
sze�re�pét�gya�ko�rol�hat�ták�a�gye�re�kek,
meg�ta�pasz�tal�hat�ták� a� de�mok�rá�cia
je�len�té�sét� (va�gyis� ér�te�ni� a� má�sok
nyel�vét),�a�de�mok�ra�ti�kus�ma�ga�tar�-
tást�(va�gyis�meg�ta�nul�ni�a�má�sik�né�-
zõ�pont�já�ra�épü�lõ�kom�mu�ni�ká�ci�ót)
és� a� pár�be�szé�det� a� konf�lik�tu�sok
meg�ol�dá�sá�ra.
Kü�lön�le�ges� tör�té�ne�ti� ját�szó�há�-

za�kat�él�vez�het�tek,�szín�há�zi,�ne�ve�lé�-
si�fog�lal�ko�zá�so�kon�ve�het�tek�részt,�és
a� leg�na�gyob�bak� jú�ni�us�ban� egy
nyolc�na�pos� tá�bor� so�rán� sze�rez�tek
élet�re�szó�ló�él�ményt�a�Kerekasztal
Szín�há�zi�Ne�ve�lé�si�Köz�pont�mun�ka�-
tár�sa�i�nak�fog�lal�ko�zá�sa�in.�
A� gye�re�kek,� fi�a�ta�lok� ta�ní�tá�sa� és

ne�ve�lé�se�nem�fe�je�zõ�dik�be�az�is�ko�lá�-
ban,�sõt�iz�gal�ma�sabb�fo�lya�ma�tok�in�-
dul�hat�nak�el�on�nan�ki�lép�ve.�Azt�gon�-
dol�juk,�hogy�szá�muk�ra�azok�a�le�he�tõ�-
sé�gek,� ami�kor� ta�lál�koz�nak� a� mû�vé�-
sze�tek�kel� a� sze�mé�lyi�ség�fej�lõ�dé�sük�re
meg�ha�tá�ro�zó�be�fo�lyás�sal�bír�nak.�
Kö�szön�jük� még� egy�szer� a

„Mar�czinak”� és�mun�ka�tár�sa�i�nak� a
le�he�tõ�sé�get,�és�bí�zunk�ben�ne,�hogy
lesz�nek�még�ha�son�ló�jó,�is�ko�lán�kí�-
vü�li�prog�ram�ja�ik�ta�nít�vá�nya�ink�nak.

Ami�volt�
– és�re�mél�jük,�
még�lesz

A Tündérvölgy Bábszínház bemutatja Az uTolsó kincs című nagyparavános
zenés bábelőadását. időpont: október 17-én, hétfőn 15.30 óra.

Helyszín: Művelődési Ház, Bag. Jegyár: 600 Ft/fő.
A Tündérvölgy Bábszínház előadásaira bérletet is lehet vásárolni, ami három

előadást foglal magában: október 17. Az utolsó kincs; november 14. 
A király új ruhája és december 12. A csillagszemű juhász.

A nagyparavános, zenés bábelőadások kezdési időpontja mind a három 
alkalommal 15:30. A bérlet ára 1500 Ft/fő.

Érdeklődni 06/30-667-0471-es vagy a 06/30-266-5396-os telefonszámokon lehet.
Rendelés esetén a jegyeket, illetve bérleteket hétfőn de. 8 órától 14 óráig 

és 19 órától 20 óráig, szerdán de. 8 órától 12 óráig, és pénteken de. 8 órától 14
óráig lehet átvenni a bagi Művelődési Házban.

Zumba

Vá runK Sze re TeT Tel!

Az utolsó kincs

aVal 
ami volt, ami lesz…
A tavalyihoz hasonlóan idén is emlékezzünk együtt Misi bácsira, 
azaz iskolánk egykori igazgatójára Fodor Mihályra!
időpont: október 28., péntek 19 óra. Helyszín: Művelődési Ház, Bag
Mindenkit szeretettel várunk! Az emlékesten való részvétel ingyenes.
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kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata  
szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné 
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: Rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

impresszum(

tÓtH GÁ BOR
or Szág gyÛ lé SI KéP VI Se lő

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

BA BA-mA mA kluB

idõpont: minden hónap
második hétfője

első alkalom: október 10.
A fog lal ko zá s 16:30-kor kez dőd ik.

ZeneovI!

Érdeklődni: kulturhazbag@gmail.com
Telefon: 06-20/40-17-711, 06-30/66-70-471
Rendelés esetén a jegyeket hétfőn 8–14 óráig 
és 19–20 óráig, szerdán de. 8 órától 12 óráig, és
pénteken 8–14 óráig lehet átvenni a bagi művelődési házban.

Szüreti bál

Helyszín:
bagi 

művelődési 
ház

Időpont:
2011.

október 22.,
szombar
este 8 óra

Hangulat-
fokozó:
Muharay    
Elemér 
Népi

Együttes

Menü:
svédasztalos
disznótoros

vacsora

Zene:
Galga

Express
Band

Jegyek:
Csak elővételben 

és korlátozott
számban!

Ára: 
2000 Ft

A vendégeket 

Welcome drink 

(üdvözlő ita
l) 

várja!

Köz�hír�ré�té�te�tik,�

a�Mi�hály-na�pi�vá�sár�el�kez�dő�dik.

Ide�gyűjjön�Bag�fa�lu�ap�ra�ja-nagy�ja,�

ha�az�óvo�dá�so�kat�lát�ni�akar�ja.

Lesz�itt�mó�ka,�ka�ca�gás��

„Ig�li�ce�Óvo�da”�név�adás.

Aki�itt�lesz,�ha�za�ne�men�jen,

aki�el�jön,��ve�lünk�ün�ne�pel�jen.

Sze re tet tel vár juk mai és ré gi óvo dá sa in kat, szü le i ket, 

nagy szü le i ket és min den ked ves ér dek lő dőt,

2011. ok tó ber hó 8. nap ján 10 órá ra. 
a mi hály-na pi vá sár ba és az óvo dai név adó ra.

Óvo�dai�név�adó�ün�ne�pély

idén õsszel is   
Vár ja 

minden Kedden
a megszokott helyen a bagi
általános iskolában 16 órától. 

Horváth-Nagy Emese

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.


