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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja
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Önkormányzati hírek

Közbiztonsági délutánt...

Kettős kereszt

ebben a hónapban is ülésezett
önkormányzatunk képviselőtestülete. Lapunk összefoglalja
az ott történteket.
/ 2. oldal

...szervezett önkormányzatunk,
ahol a rendőrség szakemberei
látták el hasznos, tanácsokkal
a jelenlévőket
/ 3. oldal

Új emlékhellyel bővült falunk, a
temető előtti parkolóban a nemzeti
Összetartozás napján, június 4-én
avatták fel a kettős keresztet.
/ 4. oldal

LenGyeL-MAGyAr BA ráT SáG nAP

Az ünnepségen jelen volt Schmitt Pál az akkori magyar köztársasági elnök, Magyar Anna Csongrád megye elnöke, Tóth
Gábor a Magyar Országgyűlés Magyar-Lengyel Baráti Tagozatának elnöke, falunk polgármestere, Bronislaw Komorowski,
a Lengyel Köztársaság elnöke. Testvértelepülésünk lesz a lengyel Morawica, erről 2. oldalon olvashatnak.
2012-ben a Csongrád Megyei Önkormányzat szervezhette a
Magyar-Lengyel Barátság Napját. Az Ópusztaszeren és Szegeden 2012. március 23-án megrendezett eseményre több
százan érkeztek Lengyelországból és Magyarország legkülönbözőbb részeiből.

Bronislaw Komorowski hangsúlyozta, hogy a magyar-lengyel
barátság – átvészelve a nehéz időszakokat – évszázadok óta
tart, ezért a jövőben is tartós maradhat. A két ország „bátran,
büszkén" haladhat célja, a közös, európai élet felé. Kiemelte,

fejet kell hajtani a több mint ezeréves magyar, a közel ezeréves lengyel múlt és mindazok előtt, akik hozzájárultak a két
nemzet közötti kapcsolatok fejlődéséhez.
Az ünnepség után a két államfő az árpád-emlékmű mellett
elültetett egy-egy tölgyfát. A két, a gyökereiben és a lombkoronájában összefonódó tölgyfa ugyanis a két nemzet barátságának évezredes jelképe. Az európai Unió szemszögéből
nézve a két nép támogató barátsága igen fontos, egymás
érdekeinek támogatása nélkül mindkét nép gyengébb lenne.
-kr-
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Az ÖNkorMáNyzAt hírei
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
2012. május 31-én ülést tartott, ahol Dénes tamás képviselő kivételével valamennyi képviselő jelen volt, így az
ülés határozatképes volt.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló
Az ülésen jelen volt Bakos Mónika gyámügyi előadó, aki válaszolt az írásban benyújtott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos 2011. évi beszámoló kapcsán felmerült kérdésekre.
A beszámolót a testület 5 igen szavazattal egy tartózkodással elfogadta.

Varga András képviselő felajánlása
Varga András önkormányzati képviselő 2012. évi tiszteletdíját
fele-fele arányban felajánlotta a Bagi TC’96, illetve a Bagi
Polgárőrség támogatására. Köszönjük a felajánlást mindkét
bagi civil szervezet nevében.

A BAGÁZS roma közösségi házat épít a telepen
A BAGáZS Közhasznú egyesület két éve van jelen a bagi roma
telepen, és igen hasznos, tartalmas munkát végez a roma
gyerekek felzárkóztatása terén. Dr. Both emőke, az egyesület elnöke, azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy segítsék az egyesületet abban, hogy a roma telepen
egy közösségi házat létre tudjanak hozni. ehhez az önkormányzat tulajdonában lévő Liget utcában lévő telek tulajdonjogát 1000 Ft jelképes összegért kérték az önkormányzattól. Az egyesület vállalja, hogy a saját költségén gondoskodik a telek közművesítéséről, és a telken felépít egy közösségi házat. Az elkészült házban az önkormányzattal
együttműködve és egyeztetve olyan tevékenységet folytat
majd az egyesület, amely a roma telepen élők felzárkózatását szolgálja. Így hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több telepi gyerek járjon rendszeresen iskolába, és így csökkenjen a
bűnelkövetők száma Bagon.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a kezdeményezést azzal a kitétellel, hogy a tulajdonjog átadás közjegyző előtt történik, és ha a tervezett tevékenység bármilyen
oknál fogva nem valósulna meg, vagy a későbbiekben megszakadna, akkor a telek tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.

Együttműködési megállapodás a nemzetiségi
önkormányzattal
A Magyar Országgyűlés tavaly év végén új törvényt fogadott el,
mely szerint az önkormányzatoknak együttműködési megállapodást kell kötniük a településükön működő nemzetiségi
(korábban kisebbségi) önkormányzatokkal. ez a megállapodás
megszületett, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta,
és Tóth Gábor polgármester javaslatára Varga András képviselő pedig részt vesz a nemzetiségi önkormányzat ülésein,
tartja velük a kapcsolatot.

hogy több vállalkozó meghívásával megismétli a közbeszerzési eljárást.
A sportpálya akadálymentesítésére viszont elfogadja az
eljárás nyertesének, a Biso Bau Kft.-nek az ajánlatát, de az
újbóli közbeszerzési eljárás lezárásáig semmilyen szerződést nem ír alá. A határozatot a képviselő-testület név szerint szavazta meg. Az eredmény: Antal Istvánné – igen; dr.
Balatoni Gyöngyi – igen; Tábik Andrásné – igen; Varga András – igen; Tóth Gábor – igen; Balázs János – igen.

Szemétszállítás a roma telepen
Balázs János képviselő az ülésen a roma telep szemétszállításával kapcsolatos véleményének adott hangot. Az ott
kihelyezett konténerek elszállítása évente a falunak 1 millió
forintjába kerül, ezért azt javasolja, hogy ne szállítsák el
ez után a telepről a szemetet. Tóth Gábor polgármester
elmondta, hogy sajnos nem biztos, hogy a szemét el nem
szállítása zavarná az ott élőket, viszont komoly közegészségügyi következményei lehetnek. Beke Andrea jegyzőnő
azt javasolja, hogy próbáljanak megegyezni a nemzetiségi
önkormányzattal, hogy a telepen élők fizessék a szemét
elszállításának költségét. Lapzárta után érkezett a hír, hogy
ez a megegyezés létrejött. A telepen élők házanként 1000
Ft-tal hozzájárulnak a szemét elszállításához, amit a nemzetiségi önkormányzat egészít ki.

Testvértelepülésünk lesz a lengyel Morawica
A lengyelországi Morawica település korábban megkereste
önkormányzatunkat, hogy a két település lépjen testvértelepülési kapcsolatba az európai Unió támogatásával. Május
29-én megérkezett a hivatalos meghívó, melyben Morawica
meghívja településünket augusztus 23-27-ig tartandó találkozóra, ahol településeink kulturális és történelmi hagyományairól folyna eszmecsere. ez jó alkalom arra, hogy a két
település aláírja testvértelepülési megállapodását.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta e szándékot.
A testvértelepülési kapcsolat egyébként a két település kulturális, történelmi, sport és hagyományőrző tevékenységére
terjedne ki.

MorAwiCA

Akadálymentesítési pályázat
Önkormányzatunk, mint korábban arról beszámoltunk, pályázati úton pénzt nyert a sportpálya és a művelődési ház
akadálymentesítésére. A közbeszerzési eljárást lefolytatták,
de sajnos a művelődési ház esetében csak olyan kivitelezési
ajánlat érkezett, amely jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló összeget. ezért az önkormányzat úgy határozott,
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KÖZBIZTOnSáGI DÉLUTán BAGOn
2012. május 22-én önkormányzatunk a gödöllői
rendőr-főkapitánysággal karöltve közbiztonsági
délutánt tartott a művelődési házban, ahova elsősorban a nyugdíjasokat hívta meg. Minden jelenlévő
hasznos tanácsokat tartalmazó szórólapokat vehetett át érkezéskor.

Fotó: Könczöl Rita

Bozsó Zoltán a Gödöllői rendőr-főkapitányság vezetője, Tóth Gábor
polgármester és Beke Andrea jegyző

Harangozó László

Dr. Bilisics Péter

Szoboszlai Zsuzsanna, a Pest Megyei rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztályának vezetője köszöntötte a szép számú megjelenteket. Bemutatta a résztvevőket, Bozsó Zoltánt, a Gödöllői rendőr-főkapitányság
vezetőjét, Tóth Gábor polgármester urat és Gódor
Ferencet, az Aszódi rendőrőrs vezetőjét. Dr. Bilisics
Pétert, a Pest Megyei Polgárőrség elnökét és Dömötör
Lászlót, aki a budaörsi SZeM (Szomszédok egymásért
Mozgalom) képviseletében jött el. Az esemény a Hír TV
kamerái előtt zajlott. ezek után Tóth Gábor polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, majd Bozsó Zoltán vette át a szót, aki összefoglalta a térség helyzetét
a rendőrség szemszögéből. Hangsúlyozta, hogy Bagon
csökken a bűncselekmények száma, egy rendőr járőr
a településen 24 órában jelen van. Az elmúlt évben 210
alkalommal hajtott végre a rendőrség falunkban megerősített kiszállást, a veszélyeztette területeken fokozott a rendőri jelenlét, amit kutyás járőr is segít.
A következőkben Harangozó László, a Pest Megyei
rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztályának
munkatársa tartott előadást arról, mit tehetünk mi
magunk a vagyonunk védelmében (lsd. keretes cikk).
A közönség két kisfilmet is láthatott, amelyek a besurranásos tolvajokkal szembeni védekezéshez adtak
jó néhány instrukciót. Dömötör László a SZeM jelentőségéről beszélt, hangsúlyozva a lakosság összefogását, ami jelentősen javíthat a bűnügyi statisztikán.
ezt követően a jelenlevők kérdései következtek. Sok
probléma felmerült, de az idő rövidsége miatt ezek
többségére már nem lehetett kielégítő választ adni,
de a szervezők megígérték, hogy újra eljönnek. -kr-

BűNMegeLőzéSi tANáCSok iDőSekNek
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Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásba. Ha ez mégis elkerülhetetlen,
akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem!
A besurranó tolvajok a nyitott ajtón, ablakon és erkélyajtón jutnak be a lakásba. A kertkaput, lakásajtót akkor is zárja kulcsra, ha otthon tartózkodik, mert
így egyszerűen megakadályozhatja,
hogy idegen jusson be a lakásba! Célszerű a földszinti ablakokra rácsot szereltetni! A melléképületeket is tartsa
zárva, különösen, ha elmegy otthonról!
Értékeit tartsa biztonságos helyen, ne
hagyja szem előtt! Ha esetleg a lakásában fizet, visszaad valakinek pénzt,
ügyeljen rá, hogy az illető ne lássa, hol
tartja megtakarítását!
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Ha gyanús személyek csöngetnek, ne
nyisson ajtót! Házalókat ne engedjenek
be otthonaikba, tőlük ne vásároljanak.
Ha a látogató hivatalos szervre hivatkozik, kérjék el fényképes igazolványát.
Az elkövetők sokszor valamilyen szolgáltató cégre hivatkozással, annak alkalmazottjaként jelentkeznek. Ilyenkor
érdemes őket felszólítani, hogy az erre
jogosító okmánnyal igazolják magukat,
vagy hívják fel a szolgáltatót, hogy valóban az ő emberük csöngetett-e. egyébként ilyenkor a valódi alkalmazottak
jellemzően előzetesen telefonon egyeztetett időben keresik fel a leendő ügyfelet. Ha pedig pénzt jöttek hozni, az már
eleve gyanús, a szolgáltatók nem szoktak készpénzt ily módon házhoz juttatni.

w

w

w

Fokozottan figyeljen, ha nagyobb
összeget vesz fel bankban vagy valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az elkövető kifigyeli, kitől lophat.
Ha nagyobb összeget vesz fel, lehetőleg ne menjen egyedül. Bankkártyájuk
mellet ne tartsák annak PIn-kódját.
Kórházba csak a legszükségesebb dolgot vigye magával! Az ékszereit, óráját
hagyja otthon! nagyobb mennyiségű
készpénzt se vigyen magával!
A zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok,
piacok, tömegközlekedési eszközök,
állomás és megállók a zsebtolvajok
számára ideális elkövetési terepet jelentenek! ezeken a helyszíneken különösen figyeljenek az értékeikre!
IrM
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Kettős kereszt a szeretet jelképe

A Jobbik Magyarország bagi szervezetének kezdeményezésére elkészült a
temető előtt felállítandó kettős kereszt
emlékmű. ennek falavatására a Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én
került sor.

Mezőfi Ferenc, a Bagi Polgárőrség vezetője nyitotta meg az avató ünnepséget. Beszédében a kettős kereszt jelentőségéről,
történelmi hagyományaink során kialakult és hozzá köthető jelentéseiről beszélt. ezek után Antal ádám Sajó Sándor
Magyarnak lenni című versét szavalta el,
majd Karácsondi Mihály atya szentelte fel
a keresztet, kiemelve, hogy e kereszt egyszerre jelenti azt, hogy magyarok és keresztények vagyunk itt európa szívében.
Mezőfi Ferenc köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez az
emlékmű elkészüljön. A megemlékezés
koszorúinak elhelyezése után a Himnusz
és a székely Himnusz eléneklésével zárult
az avató ünnepség.
kr.

A Mi HiMnUSZUnK MÁS MinT A TÖBBi...
187 éves a nemzeti HIMnUSZUnK.
187 éve, 1823. január 22-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét
szatmárcsekei magányában. erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg. Gyönyörű költői mű e 64
sor. A tudós irodalomtörténészek
azonban nem túl gyakran emlegetik,
hogy valójában miért is más ez, mint
sok európai ország himnusza. Mindjárt
válaszolok rá – három példával is: A
németek például a Deutschland,
Deutschland über alles, Über alles in
der Welt kezdetű szöveget ma már
nem éneklik. A második világháború
után – mondjuk így – a győztes európa
tiltakozott e megfogalmazás ellen,
mert e szöveg ugyebár annyit jelent,
hogy németország mindenek feletti,
mindenek felett áll – az egész világon.
Megmaradt Haydn gyönyörű zenéje és
ma, az eredeti himnusz-vers harmadik

szakaszát éneklik a németek – bármily
hihetetlen is, de csak 1991 óta. A Szovjetunió himnusza a soha nem létező
szabadságot, az emberiség legnagyobb pusztítóit, Lenint és Sztálin éltette évtizedeken át. A mostani Oroszországnak – mondjuk így a jogutódnak – csupán 10 esztendős a himnusza. A franciáké, az úgynevezett La
Marseillaise – a vérben álló harcról
szól és fegyverbe hív. e rövidke európai
példákat csak azért hoztam ide, hogy
lássuk a legfontosabbat. Azt ugyanis,
hogy a mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még a
honszerző árpádnak sem, az ország
építő IV. Bélának úgyszintén nem, de
még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem dicsőíti. A mi Himnuszunk az
évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép IMáDSáGA a mi megtartó
(folytatjuk)
Istenünkhöz.
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A BAgi ArANy JáNoS áLtALáNoS iSkoLA hírei

Fotó: a szerző

Látogatás az Ökörtelek völgyi központi telepen

Május 9-én a régiós hulladékkezelő saját buszt küldött értünk, hogy 50-ed magunkkal ellátogassunk – a zöld híd
Program keretében – arra a hulladékfeldolgozó telepre,
amelyre Bagról is kerülnek a kidobásra ítélt dolgok.
A buszról leszállva egy bemutatóterembe mentünk, ahol elmagyarázták, hogy mi a különbség a „szemét” és a „hulladék” között. Míg a „szemét” már semmire sem jó, addig a
„hulladékot” újra lehet hasznosítani. A hulladék feldolgozásának folyamatait kisfilmekről tekintettük meg. A bemutató
után két részre osztották a csapatot. Míg az egyik csoportot
körbevezették a telepen, addig a másik csoport további filmeket nézhetett. kiderült, hogy a telep létrehozásához Uniós

pénzt kaptak, és hogy 106 település önkormányzata hozta létre a társulást.
A Gödöllő mellett található létesítményben futnak össze a
hulladékgazdálkodás szálai: van itt mechanikai előkezelő,
központi komposztáló és kézi utóválogató. Felhívták rá a figyelmünket, hogy veszélyes hulladék ne kerüljön a kukákba,
mert – nem is olyan régen - mindenki rosszul lett a hulladékválogató futószalaga mellett, mert valaki hígítót dobott ki. elmondták azt is, hogy több helyen azért kellett megszüntetni a
szelektív hulladékgyűjtő konténereket, mert döglött állatokat
dobtak bele…
Köszönjük a 6. és a 7.-esek nevében, hogy megint kicsit
okosabbak lettünk: Furdi Vivien 7. osztályos tanuló

A földtől az égig
Fodor Éva, a színjátszó tagozat vezetője köszöntötte az egybegyűlteket. A bemutatkozást Sima István tanár úr furulyázó, illetve gitározó diákjai kezdték, majd a színjátszók vették birtokba a színpadot. A Fapihék három előadást hoztak el a mai estére. Kis Fapihék angol gyerekversekből
összeállított darabjukat, a nagy Fapihék Petőfi Sándor A helység kalapácsát adták elő. A
legnagyobbak pedig „csak” énekeltek, a KFT
együttes Irén című számát adták elő. A műsorszámok közötti szünetekben Szivák-Tóth
Viktor és a legnagyobb színjátszók különböző játékokkal szórakoztatták a közönséget.
Fodor Éva elmondta, hogy valamennyi színjátszó előadás arany minősítést kapott azon
a fesztiválon, ahol felléptek, illetve a nagy
Fapihék és a diákszínjátszók a Pakson megrendezésre kerülő országos fesztiválra is
meghívást kaptak. Gratulálunk nekik.

Fotó: Könczöl Rita

immár hagyomány, hogy általános iskolánk művészeti tagozata minden tanév vége felé közeledve a művelődési házban
bemutatja, hogy abban az évben mivel foglalkozott, milyen
eredményeket ért el. erre 2012. május 25-én került sor.
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SPOrTOS GyerMeKnAP
A bagi Iglice napközi Otthonos Óvoda
szervezésében 2012. május 19-én a
sportpályán sorversenyekkel egybekötött gyereknap volt.
Megérkezéskor mindenki válaszhatott egy állatképpel ellátott nyakba
akasztható medált. Az azonos képet választók kerültek egy csapatba. A csapatok számára különböző utasításokat
rejtettek el a pálya különböző pontjain,

úgyhogy ezek begyűjtése közben egy jó
kis futással indult a játék, majd hat állomás ügyességi feladatait kellett a csapatoknak teljesíteni. Célba dobás, talicskában gyermektologatás, egy nagy
kör alakú vásznon labda-egyensúlyozás
és más hasonló, nem kis ügyességet
igénylő feladatok vártak a versenyzőkre.
A sorversenyt a Liba csapat nyerte, második lett a Malac csapat. A mozgás

eZÚTOn SZereTnÉnK MeGKÖSZÖnnI TáMOGATÓInK SeGÍTSÉGÉT, AKIK HOZZáJárULTAK ADOMányAIKKAL AZ ÓVODAI
SPOrT-ÉS GyerMeKnAP SIKereS MeGSZerVeZÉSÉHeZ.
Segítséget adtak az alábbi intézmények, vállalkozók, egyesületek és alapítványok, családok és magánszemélyek:
Bag Nagyközség Önkormányzata, Dózsa györgy Művelődési ház, rendőrség, tűzoltóság, Mentő szolgálat, géczy Bt,
galga Farm, ever-food kft, árvácskás Virágbolt, íródeák papírbolt, Fanatix Bt, Polgárőrség, Bag tC ‘96, Védőkarok Alapítvány, Óvoda a gyermekekért Alapítvány, Boldog teréz
Anya keresztényegyház
Valamint a Lukács család, Dr. Péter Mihály családja, katona károly családja, Benedek család, Újvári család, Balázs

után jöhettek a finomságok. Lángos, a
szülők által sütött sütik, fagylalt és pattogatott kukorica, valamint gyümölcs
volt terítéken. Aki nem fáradt el, az ugráló várazhatott, valamit táncolhatott
Gyetvan Anita a Muharay elemér népi
együttes tagjának vezetésével. A gyerekek lufi figurákat vihettek haza emlékbe, az esemény végén mindenki ehetett
-kra finom paprikás krumpliból is.

zsoltné kati, Bajúsz család, Vigassy család, Fényes család,
Bakos család, tóth család, Farkas család, illés család, Mc
Fegan család, Martonosi kati, gyetvan Anita, Bratkovics Attila és az óvoda dolgozói.
ezen a napon a sószoba kialakításához gyűjtöttünk adományokat. A sportnapon 15.000.-Ft gyűlt össze erre a nemes célra.
Tájékoztatjuk a szülőket, adományozókat, hogy a sószobára
történő felajánlásokból eddig, a fenti összeggel együtt,
120.000.-Ft gyűlt össze. A sószoba kialakításának összes költsége mintegy 800.000.-Ft lenne. Kérjük a falu lakosságát, támogassák adományaikkal a megvalósítást.
Kovács Istvánné óvodavezető
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A CSALáDDá VáLáS ÜnnePe
SZÜLETÉS HETE BAGON 2012-BEN
A Születés hete az évnek az a kiemelt hete, amikor a családalapítással kapcsolatos fontos információk egy egységes arculattal rendelkező országos rendezvénysorozat keretében koncentráltan érhetők el az érdeklődők számára.
A Születés hete országosan az idén tizedik alkalommal,
közel hatvan helyszínen került megrendezésre.

Meghirdetésre került továbbá egy rajzpályázat „Testvérem születik” címmel, melyre közel 30 pályamű érkezett.
Két kategóriában (kis-és középső csoportos valamint nagycsoportos) történt eredményhirdetés.
A pályázók kisebb nyereményeket és oklevelet, míg az
első három helyezett, mindkét kategóriában, az oklevélen felül értékes nyereményeket kapott a szponzoraink
jóvoltából.

Amíg a szülők az előadásokat hallgatták, a gyerekek az
Iglice óvoda által biztosított játszóházban kellemesen tölthették idejüket.
Az érdeklődőknek a szakmailag hiteles, jól felkészült
szakemberek tartottak előadást a gyermekáldás fogadásáról (Karácsondi Mihály atya gondolatai a családról), a gyermeknevelés egyes kérdéseiről (kötődő nevelés, szoptatás,
hordozás, hogyan kezeljük a hisztit, waldorf pedagógia, családtámogatási rendszerek, tanulási praktikák), az egészségmegőrzés lehetőségeiről (egészséges táplálkozás, vegyszermentes tisztaság, gyógyító kerék, Hellinger családállítás, ayurvédikus gyógyítás, magyar népi gyógyítás, meridián
torna).
Az előadásokon túl az érdeklődők részt vehettek egy
drámapedagógiai játékban, melynek címe Nőj fel volt. A nőiség, anyaság 1000 arcát láthatták meg a résztevők, és fedezhették fel ezt magukban is.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a rendezvény egyes
programjai (meridián torna, Hellinger családállítás, drámapedagógia, gyermek táncház) terveink szerint folytatódnak a
továbbiakban is.
Papp Komáromi Judit

A rendezvény szponzorai voltak:
- régioplusztv http://www.regioplusztv.hu/
- Galgatv http://www.galgatv.hu/
- Vixi-http://www.vixi.co.hu/
- Újperspektíva Kft-Mozaik pont
www.mozaikpont.blogspot.com
- Gergely tészta http://www.gergelyteszta.hu/
- Íródeák papírbolt-Bag
- Iglice Óvoda-Bag
- Galgamenti Kábeltelevízió:
http://www.galgaktv.hu/
- KockaKft-fajáték
- PanArom natúrkozmaikai Kft.
http://www.panarom.hu/

Fotó: a szerző

Bag harmadik alkalommal kapcsolódott be az országos
programsorozatba. A helyi rendezvényre május 11-13 között került sor. A rendezvényt a szervezők igyekeztek úgy
összeállítani, hogy minden korosztály találjon magának érdekes programot.
A gyerekeknek Polgár Jutka mesélt, illetve SzéphalmiTóth Judit tartott fergeteges táncházat.
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Jól sikerült a jótékonysági est Bagon
Tisztelt Bagiak, Támogatók!
A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány főbb bevételei az Önök jóvoltából az alábbiak szerint alakultak:
2011:
- 340.300
- 510.000
- 300.000
- 130.000
- 190.000

Bankszámlára történt befizetésekből;
Aszód jótékonysági délután;
Iklad jótékonysági délután
Iklad evangélikus egyház gyűjtéséből;
Galgahévíz jótékonysági est;

2012:
- 250.000
- 306.000
- 329.000
- 321.500

Hévízgyörk jótékonysági est;
Domony jótékonysági rendezvény;
Kartal jótékonysági rendezvény;
Bag jótékonysági est.

Fotó: BHA

A bagi rendezvény a mozgáskorlátozott mosdó
anyagköltségéhez jelent nagyarányú segítséget.
A szervezők nevében köszönjük az összefogást, a szereplőknek a műsort, a süteményeket,
az érdeklődést és a támogatást.

Az első Anyuka-Baba klub

A plébánia közösségi terme (az Apostolok Szállása) 2012. június
4. óta újabb kezdeményezés helyszíne lett. Néhány lelkes
anyukával és apukával igazán bababaráttá alakítottuk az addig
jobbára csak felnőttek és iskolások által használt termet.
Alapos takarítás és a felesleges székek pincébe hordása után
sikerült barátságossá, kedélyessé tenni a helyszínt. A helyiség
egyik végébe szőnyeg és szivacsos ágy került a kisgyerekek
kedvéért. A polcon már néhány gyerekjáték sorakozik a kicsiknek
és nagyoknak szánt újságokkal együtt.
A szervező anyukák június 4-én már 9 óra előtt a helyszínen voltak. Kirakták az aprósüteményeket tálcára és a teavíz
is főtt. elkészült az anyuka-baba klub felirat a parókia kapujára és az Apostolok szállásának ajtajára.
Fáradozásunk nem volt hiábavaló. nagyon örültünk, mikor
9 óra után megérkeztek az első anyukák gyermekeikkel együtt.
A kicsik rögtön játszani kezdtek, a nagyok pedig beszélgetni.
Karácsondi Mihály atya is meglátogatott minket, pár szóban
üdvözölte a kezdeményezést és azt kívánta, hogy az itt megjelenő anyukák sok-sok tapasztalatot cserélhessenek a gyereknevelés örömeiről, nehézségeiről és hogy egymást segítő
közösséggé alakulhassunk.

ezután mi, anyukák mutatkoztunk be egymásnak. Miközben a felnőttek beszélgettek a gyerkőcök játszottak körülöttünk, velünk. Mindenki talált magának való játékot az itteni
vagy az otthonról hozottak között.
Később arról folyt a szó, hogy miért jó mesélni, mesét hallgatni. Azt hiszem egyetértettünk abban, hogy a meseolvasás
nagyobb hasznára válhat a gyerekeknek, mint a mesenézés.
Szóba került a gyerekirodalom sokszínűsége és az, hogy
mennyi igénytelen kiadvány árasztja el a könyvpiacot.
Az inkább anyukákat érdeklő beszélgetés után babamosolyogtató, babamozgató mondókákat tanulhattunk a kicsik
és édesanyjuk örömére. A találkozást közös imával zártuk.
Hihetetlenül gyorsan eltelt a délelőtt, és nagyon jó érzés
volt, hogy ennyien nyitottak erre a közösségi kezdeményezésre.
A következő Anyuka-Baba klub június 18-án, hétfőn lesz.
9-12-ig várjuk a „régi” és új édesanyákat a plébánia közösségi
termében. Az érkezés és távozás időponja rugalmas, bármikor
be lehet kapcsolódni a programokba.
Szeretettel várunk minden leendő és gyakorló anyukát,
bármely korú gyerekkel (pl. pici babával is), vagy gyerek nélkül
is (gondolva azokra, akiknek gyereke óvodába, iskolába jár, de
még nem álltak munkába).
Szívesen látjuk azokat, akiknek számít, hogy gyerekük
milyen világban nő fel, akik számára a szeretet, a tisztesség, a
becsületesség irányadó értékek, akiknek fontos, hogy falunkon
belül kis közösséget alkothassunk és így segíthessük egymást,
akik beszélgetni szeretnének olyan anyukákkal, akiknek már
nagyobb gyerekeik vannak, akik szívesen megosztanák tapasztalataikat, akiknek kérdései vannak.
Paltán Bernadett
Horváthné Görög Viktória: email: ghviki@gmail.com
Paltán (nagy) Bernadett email: paltanbetti@freemail.hu
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Majális, szellemi vetélkedő, találkozó
A BAGI SZINKRON NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Fotó: Benkó Tibor

egyesületünk idén 6. alkalommal rendezte meg a nyugdíjas
majálisát, melyre 10 környező település nyugdíjas énekkara
volt meghívva.
Az időjárás aznap pompás volt, csodálatosan sütött a nap. Tagságunk már korán reggel hozzálátott a finom ebéd elkészítéséhez. Feldíszítettük – a majálishoz illően – a művelődési házunk
udvarát, felállítottuk az étkező sátrakat és a padokat is a nézőközönségnek. Aki csak eljött a nyugdíjas tagságunkból erre a
rendezvényre, az mind hozott magával egy-egy tálcányi süteményt, hogy még ünnepélyesebbé tegyük ezt a találkozót.
Délután sorba érkeztek a vendégeink, akik közül több csoport
előadásában is gyönyörködhettünk. A hangulat óráról órára emelkedett, főleg, amikor a zenekarunk húzni kezdte a talpalávalót.
Akkor aztán mindenki táncra perdült, aki csak mozogni tudott!
Igazán nem néztünk ki nyugdíjas nagymamáknak, nagypapáknak
sőt dédszülőknek, hanem jókedvű fiataloknak, mi legalábbis így
éreztük magunkat. A vendégeink is nehezen vettek búcsút tőlünk,
annyira jól érezték magukat nálunk. Szeretnénk köszönetet mondani ezért a sikeres találkozóért a szervezőknek, a főző asszonyainknak, a megjelent nyugdíjas tagságnak, a szponzorainknak, akik
adományaikkal segítettek: a gergely tésztaüzemnek, a tuti ostyakészítőnek, az aszódi pékségnek és a bagi polgárőrségnek,
akik a területet védelmét biztosították.

Majális Turán
Május 12-én a turai nyugdíjas egyesület majálisára voltunk hivatalosak. Mindannyian felöltöztünk a szép bagi viseletbe, a férfiak is ünneplőbe, majd egy feldíszített Csepel teherautón indultunk Turára. A zenekarunk egész
úton játszotta a bagi népdalokat, mi pedig énekeltünk és
minden járókelőnek integettünk. A turaiak mind kiszaladtak a zeneszót és az éneket meghallva a fogadásunkra,
majd a zenekarunk játékára együtt vonultunk be a nyugdíjas házuk udvarára, ahol már más települések nyugdíjas egyesületének csoportjai is ott voltak. A finom ebéd
után kezdetét vette a műsor, melyen mi is felléptünk
énekkel és tánccal, és igen nagy sikert arattunk. Miután
itt is jól kitáncoltuk magunkat, búcsút vettünk a vendéglátóinktól, és ugyancsak zeneszóval és énekkel hajtottunk végig hazáig a falvakon a Csepel teherautón.
Köszönjük Bagi gábornak, hogy oly türelmesen szállított
minket a teherautóján, és Deme istvánnak, hogy a bagi polgárőrség autójával biztosította az utunkat.

Részvétel a Viii. országos szellemi
vetélkedőn
Május 16-án Budapestre utaztunk, hogy részt vegyünk a
nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos
Szövetsége által rendezett „Szép hazánk, Magyarország”
című VIII. országos szellemi vetélkedőjén. 10 különböző
megye 5-5 fős csoportjai vetélkedtek egymással. A bagi
csoport képviselte Pest megyét. A feladatlapokon 3 megye
turisztikai nevezetességeiről, Vörösmarty Mihályról és zenei
tudásunkról kellett bizonyságot tennünk. Örömmel jelenthetjük, hogy a mi csoportunk – immár másodszor – a második helyezést érte el országos szinten. A csoport tagjai:
németh Miklósné, Torda Jánosné, Baczoniné Felszeghy
Katalin, Halász Tibor és Torda János voltak. A díszoklevelet
Krizsán Sándorné országos alelnöktől vehettük át.

Kistérségi és nemzetközi nyugdíjas
találkozó Apajon
Május 19-én Apajra utaztunk, hogy részt vegyünk a Kistérségi és nemzetközi nyugdíjas találkozón.
egy hatalmas téren állt a színpad, előtte legalább 300400 ember ülhetett a székeken. A vendégeket először
novák Pál, Apaj község polgármestere köszöntötte, majd
Pánczél Károly, a térség országgyűlési képviselője mondta el beszédét.
Összesen 32 csoport mutatta be sokszínű tehetségét,
mi bagi népdalokkal és tánccal szerepeltünk, melyet a
zenekarunk kísért. A déli órákban igazi
különlegességgel, szürke marhából készült pörkölttel vendégeltek meg minket,
ami igazán finom volt. A műsorszámok
után a zenekarunk húzni kezdte a talpalávalót, és akik még ott voltak, azok mind
boldogan ropták, amíg csak bírta a zenekarunk. Hazafelé végig szólt a harmonika
és a klarinét, mi pedig vígan énekeltünk.
Fáradtan, de jó hangulatban értünk az esti
órákban haza.
B.F.K.
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SZolGÁlTATó

TÖBB HATóSÁG iS
KERESTE…
egy hévízgyörki férfi telkének drót ke rí tés ét is me retlen tettes/ek kivágták,
és az udvarról különféle vas
tárgyakat tulajdonítottak el
30 000 Ft értékben, a rongálással okozott kár 500 Ft.
Az ügyben büntető eljárás indult.
A nyomozás során május 15-én bűncselekmény
gyanúja miatt előállításra
került B.Z. 31 éves és L. Z.
38 éves bagi lakos, akik a
gyanúsított kihallgatásuk
során fenti bűncselekmény
elkövetését elismerték. Az
eltulajdonított vas tárgyak
felkutatásra kerültek, így a
lopással okozott kár teljes
mértékben megtérült.

elsőáldozók a bagi templomban
2012 május 27-én, pünkösd vasárnapján 9 gyermek tehetett bizonyságot
hitéről. A 33 kérdésből álló bizonyságtételre Karácsondi Mihály (Misi atya), és
Benedek Józsefné (ági néni) készítette fel az elsőáldozókat. A Bagi Hírlap az
alábbi Igével ajándékozza meg őket: Jézus mondja: „Ha szerettek engem, meg-

BAgi PoLgárőrSég
06-30/62-10-210,
06-30/51-56-945

tartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik
Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké; az igazság Lelkét, akit a
világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt,
mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (János 14:15–17)

ASzÓDi reNDőrőrS
28/400-012

Felső sor: Karácsondi Mihály atya, Koza Gergő, Benedek ákos, Szabados réka,
Halász Lili, Benedek József kántor,
első sor: Kádár roland, Boda eszter, Benke Dominik, Paltán Krisztián,
Balázs Bence, Benedek Józsefné ági néni hitoktató

orVoSok

áLLAti ügyek

háziorVoSok reNDeLéSi iDeJe
i. számú rendelő: hősök tere 1.
Dr. Balatoni gyöngyi.
tel.: +36/28-504-215.

ii. számú rendelő: Dózsa gy. u. 53.
Dr. Cséke ibolya
tel.: +36/28-408-031

hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16
csütörtök: 8-12
péntek (páratlan héten): 8-11

hétfő: 8-12
kedd: 12-18
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros héten): 8-11

NAPPALi, éJSzAkAi éS hétVégi ügyeLet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi
Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától 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: +36/28-409-670
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

ügyeLeteS
áLLAtorVoSok:
dr. Szőke Zsolt.
Kartal, Felszabadulás u. 197.
Tel.: +36 20 956-6529
dr. németh Mihály.
Aszód, Kossuth Lajos u. 62.
Tel.: +36 30 275-4718
dr. Márton jános.
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: +36 30 400-9819
eBreNDéSz, áLLAtMeNtő:
Sipos józsef. 2115
Vácszentlászló, erdő u. 75.
Tel.: +36 20 203-2359
E-mail:
ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

2012 JÚnIUS

lABdARúGÁS

A BAGI TC ‘96 ereDMÉnyeI
MAgykőrÖSi kiNizSi – BAg 5–1 (4–0)
Nagykőrös, 300 néző. Vezette: Kelemen I. /6; 7/ (Kéri Z., Gyikó T.)
NAgykőrÖSi kiNizSi tÖrteL FC: CsontosI. 6 – Mojzes r. 6,
Kurucsai M. 6, Picikász V. 5, Pető Z. 6 (Frank P. 6, a szünetben) – Pintér Z. 6 –Schrancz B. 7, Szabó T. 6 (Járvás T. 0, 75. p.), Petric B.5 –
Malik G. 6, Tóth M. 6 (Szluka J. 5, 60. p.). Játékos-edző: Tóth Mihály.
BAgi tC ’96: endrődi P. 5 – nyári G. 5, Gráczki P.5, Szénási I.
5, Budai K. 4 – Simó A. 5, nagy II Péter5 (Katona K. 0, 84. p.), Zalaegerszegi r. 6, Fülep n.5 (Tóth Levente 0, 63. p.) – Szekula F. 6
(Száraz r. 0,84. p.), Pálinkás G. 6. edző: Tóth László.
gÓL: Tóth M. (2), Schrancz B. (2), Malik G., ill.Pálinkás G. SárgA LAP: Picikász V., ill. Gráczki P., Zalaegerszegi r.
tÓth MiháLy: Lassan tendenciává válik, hogy már az első félidőben eldöntjük a mérkőzéseket. A szünetben már négy góllal
vezettünk, ezután ellenfelünk érthetően lélekben is feladta, és
könnyű dolgunk volt.
tÓth LáSzLÓ: Tisztában voltunk vele, hogy jelenhelyzetünkben nem nagykőrösön fogjuk megváltani a világot, így legalább azt
mondhatom, hogy egy kalkulálható vereségbe szaladtunk bele.
ennek ellenére sem szabadna előfordulnia olyasminek, hogy 26
perc leforgása alatt négy olyan gólt kapjunk, amilyet egy serdülő
bajnokságban szereplő csapat sem kaphat. Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez, minden hibánkat kíméletlenül kihasználták!
VerőCe – BAg 1–3 (0–1)
Verőce, 150 néző. Vezette: Mátéffy r. /7; 4/ (Moldván I., Feith Zs.)
VerőCe Se: Policsányi T. 4 – Kalhammer G.4 2=2, Kovács P.
4–2=2, rudolf M. 4 (Honti Cs. 0,75. p.), Bucsek G. 4 (Horváth n. 0,
75. p.) – Debre G.5, rudolf G. 4, Drajkó G. 4, Müller A. 4 – SzomorjaiT. 4, Bánáti G. 4. Játékos-edző: Kovács Péter. (A szakvezető nem
kívánta osztályozni a játékosok teljesítményét, így az érdemjegyeket a szerkesztő adta.)
BAgi tC ’96: endrődi P. 7–2=5 – nyári G. 7–2=5, Gráczki P. 7,
Ocskai Z. P. 7 (Katona K. 0, 87.p.), Budai K. 7 – Hegedűs Cs. 7
(Szénási I. 6, 54. p.), Zalaegerszegi r. 8 (Száraz r. 0, 75. p.), Maros
Sz. 6 (nagy II Péter 0, 70. p.), Fülep n. 6 – Szekula F. 7 (erdélyi J.
6, 56. p.), Pálinkás G. 6. edző: Tóth László.
gÓL: Debre G. ill. Zalaegerszegi r. (2), Szekula F. SárgA LAP:
Kalhammer G., Kovács P., Debre G., ill. Ocskai Z. P., endrődi P.,
Budai K. kiáLLítVA: Kalhammer G. a 76. percben (ellenfele megütéséért), Kovács P. a 88. percben (a második sárga lap után), ill.
nyári G. a 88. percben (két kézzel megütötte ellenfelét), endrődi P.
a 88. percben (a második sárga lap után).
tÓth LáSzLÓ: Megérdemelten hoztuk el mind-három pontot
Verőcéről. remélem, nem csupán kikukucskáltunk az alagútból,
hanem megtaláltuk a végét is. (A verőceiek játékos-edzője, Kovács Péter nem kívánt nyilatkozni a mérkőzésről.)
BAg – ALSÓNéMeDi 3–2 (2–1)
Bag, 200 néző. Vezette: Jakab á. /8; 2/ (Kovács L.r., Suscsák J.)
BAgi tC ’96: Kolompár B. 8 – Ocskai Z. P. 7, Gráczki P. 7
(Száraz r. 0, 63. p.), Budai K. 7, SzénásiI. 7 – Maros Sz. 7, Hegedűs Cs. 7 (Pávics D. 0, 77. p.), Tóth Levente 7, Fülep n. 7 – Zalaegerszegi r. 8 (Katona K. 0, 88. p.), Pálinkás G. 9 (erdélyi J. 0,
63.p.). edző: Tóth László.
ALSÓNéMeDi Se: Baranyi P. 4 – Pap T. 4 (DankóJ. 0, 82. p.),
Hégner Z. 5, Kozári Cs. 4, Szarka Z. 4 – Füzi K. 5, Lakatos Zs. 4,
Ladányi Zs. 4 (Kiss A. 4, 57.p.), Piroska A. 5 – Varga B. 4, Kajdácsi
I. 5. Játékos-edző: Hégner Zoltán.
gÓL: Pálinkás G. (2), Zalaegerszegi r., ill. Füzi K., Kajdácsi I.
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SárgA LAP: Ocskai Z. P., Budai K., Maros Sz., Száraz r., ill. Kajdácsi I., Piroska A., Pap T., Vargha B.
tÓth LáSzLÓ: Küzdelmes mérkőzésen teljesen megérdemelt
győzelmet arattunk a jó erőkből álló Alsónémedivel szemben. Gratulálok minden játékosomnak, ez a siker az egész csapat érdeme volt.
hégNer zoLtáN: nem gondoltam volna, hogy Bagon ilyen jó
időben ekkora ellenszélben fogunk játszani. Sajnálatos módon az
egyes számú asszisztens mára 20. percben átvette a mérkőzés
irányítását, csak az a baj, hogy téves döntéseket hozott. Két gólt,
két 11-est nem kaptunk meg, eközben a hazaiak harmadik találata nem is kicsi lesállást követően született meg. Olyat sem láttam
még a futballpályán, hogy a főrendező leveszi a mellényét és neki
akar menni az egyik szurkolónknak. Bagon ez történt. ettől függetlenül gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez!
PiLiS-LegeA – BAg 3–0 (0–0)
Pilis, 250 néző. Vezette: Kóródi II L. /7; 2/ (Séra B., Simon J.)
PiLiSi Lk-LegeA: Gilan K. 0 – Sápi n. 8, Zila Z.6 (Gál Sz. 7, 32.
p.), Kerepeszki Z. 8, Marginean Ch.8 – Mezei r. 8 (Juhász J. 0, 76.
p.), Popon T. 7, SáranT. 6 (Lengyel á. 0, 62. p.), Vizi D. 8 – Petyán G.
7,Molnár T. 7 (Póra-Simon Zs. 0, 86. p.). edző: Végh Attila
BAgi tC ’96: endrődi P. 7 – Ocskai Z. P. 6, Gráczki P. 6, Budai
K. 6 (Katona K. 0, 82. p.), Szénási I. 1–Hegedűs Cs. 6, Maros Sz. 6,
Tóth Levente 5 (erdélyi J. 0, 69. p.), Fülep n. 5 – Zalaegerszegi r.
5, Pálinkás G. 4 (Pávics D. 0, 62. p.). edző: Tóth László.
gÓL: Petyán G., Molnár T., Vizi D. SárgA LAP: Mezei r.,
Marginean Ch., ill. endrődi P., Pálinkás G., Maros Sz. kiáLLítVA:
Szénási I. a 14. percben (a játékvezető megsértéséért).
Végh AttiLA: Az első félidő az előzetesen elképzeltek szerint
alakult, és számunkra jókor jött ellenfelünk játékosának kiállítása. emberelőnyben futballozva szünet után már jobban tudtunk
érvényesülni.
SiMÓ LáSzLÓ, a Bag U19-es csapat edzője (Tóth László távollétében): Jó csapat a Pilis, de ezt a mérkőzést nem elsősorban miattuk veszítettük el. A mieink – különösen az első félidőben – remekül játszottak, küzdöttek,hajtottak, ezért is adtam viszonylag magasabb osztályzatokat a játékosoknak. Gratulálok a hazaiaknak a
győzelemhez!
A Sportszelet c. lap nyomán

A tABeLLA áLLáSA JÚNiuS 3-áN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

cSApAT

M Gy d

nK Kinizsi TL FC
Alsónémedi Se
Pilisi LK
Kisnémedi
Újlengyel DSe
Örkény Se
Veresegyház VSK
Bagi tC '96
Gödöllői SK
Hévízgyörk SC
Budakalászi MSe
Felsőpakony
Tárnok KSK
Verőce Se
Bugyi Se
Sülysáp KSK

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22
16
12
13
10
9
10
10
9
10
8
7
7
8
7
7

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

V lG KG GK
1 101
4 69
6 54
11 55
9 53
8 37
11 42
12 44
11 39
14 49
10 38
10 48
11 37
15 46
15 45
17 36

24
45
36
49
54
35
44
53
40
58
50
46
47
61
84
67

77
24
18
6
-1
2
-2
-9
-1
-9
-12
2
-10
-15
-39
-31

p
71
56
46
43
39
38
37
36
35
34
34
32
31
29
27
25

M: Mérkőzés, gy: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, Lg: Lőtt gól,
kg: Kapott gól, gk: Gólkülönbség, P: Pont

Minden kedden
és pénteken:
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„Lá nyOK KÜZ DeL Me ÉS ÖrÖ Me”

Lányok küzdelme és öröme címmel nyílt meg május 17-én
Fehér Viktor fotográfus legkedvesebb kézilabda-fotóiból
összeválogatott kiállítása. A kezdésre mintegy negyedórát
kellett várnia a szép számmal összegyűlt vendégseregnek a
Sportklub televízió forgatása miatt.
A kiállítást dr. Ökrös Csaba, a Váci nKSe kézilabdacsapatának vezetőedzője nyitotta meg, majd ezt követően közönségtalálkozó keretében lehetett kérdéseket feltenni Viktornak,

valamint a kiállítás díszvendégeinek; Barján Biankának és
Klivinyi Kingának, akik az élvonalbeli váci csapat kiválóságai.
Viktor, aki születése óta bagi lakos elmondta, hogy a
kézilabda-fotózásban találta meg életcélját, és ez a tevékenység is segít neki elfogadni azt a tényt, hogy izomsorvadása miatt kerekesszékben kell töltenie mindennapjait.
A 45 kézilabda-fotót felvonultató kiállítás június 10-ig
ingyenesen látogatható a gödöllői Művészetek Háza kiállítótermében, minden nap 9 és 21 óra között.

FogADÓÓrák
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 szükséges.

iMPreSSzuM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata
Szerkesztők: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák: Rosental Kft.
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
LAPzártA: minden hónap utolsó napja

TRAFipAx ElőREjElZéS
JÚNiuS HónApBAn
nap óra

hely

20. 08.00-18.00 Kistarcsa

10. 06.00-22.00 Gödöllő

21. 08.00-18.00 Pécel

11. 08.00-18.00 Isaszeg

22. 06.00-18.00 Dány, Valkó

12. 08.00-18.00 Gödöllő

23. 08.00-18.00 Pécel

13. 06.00-22.00 Mogyoród

24. 06.00-22.00 Gödöllő

14. 08.00-18.00 Gödöllő

25. 06.00-22.00 Mogyoród

15. 08.00-18.00 Kistarcsa

26. 06.00-22.00 Gödöllő

16. 08.00-18.00 Pécel

27. 08.00-18.00 Kistarcsa

17. 06.00-22.00 Gödöllő

28. 06.00-22.00 Gödöllő

18. 06.00-22.00 Kerepes

29. 08.00-18.00 Pécel

19. 06.00-22.00 Gödöllő

30 06.00-22.00 Mogyoród

