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Az önkormányzat közérdekű kiadványa / Ingyenes

Fotó: Bagi Muharay Elemér Népi Együttes

XXVIII. évf. 2. szám / 2022. március–április

HÍRLAP

A BAgi MuhArAy ElEMér Népi EgyüttEs április végén fennállásának 70. évfordulóját – két
év kényszerpihenő után – ismét nagyszabású gálaműsorral ünnepelte. A művelődési házban
három teltházas előadást tartottak, ahol bemutatták az elmúlt két év során készült új koreográfiákat és átadták a portörő-díjat is. (A fenti kép korábban készült.)

öNkorMáNyzAt

közösség

szABAdidő

l

l

l

Az elmúlt két és fél év eredményei: közel 400 millió forintot
fordíthattunk fejlesztésekre.
2–4. oldal

A Bonifác Alapítvány
támogatást nyert környezetvédelmi tanösvény
kialakítására.
8. oldal

Programajánló – falunk
közösségi programjainak
gyűteménye, hogy tervezni
tudjunk a nyárra.
9. oldal
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2 öNkorMáNyzAti hírEk

kEdvEs BAgiAk!
Polgármesterré választásom óta eltelt két és fél
év, a ciklus felénél járunk. Ennyi idő után
célszerű mérleget vonni, összefoglalni, hogy mi az,
ami megvalósult a választási ígéreteinkből, milyen
megoldandó feladatok előtt állunk, illetve milyen terveink vannak a jövőre nézve. Ha végigmegyünk a
településünkön, sokak számára talán már pozitív,
látható jelei is vannak a változásnak. Még sok-sok
tennivalónk lesz az elkövetkezendő időszakban, de
továbbra is töretlen lelkesedéssel végezzük a munkánkat,

”

A MúltuNk
Erőt Ad,
A jElENBEN
csElEkszüNk,
A jövő rAjtuNk
Múlik

elkötelezetten, Bag érdekében. Ahogyan a választási
szlogenünkben is fogalmaztunk: „A múltunk erőt ad,
a jelenben cselekszünk, a jövő rajtunk múlik”. Ez a
gondolat minden nap erőt ad, hiszen mindannyian
erős gyökerekkel rendelkezünk Bagon, nap mint nap
teszünk azért, hogy egy kicsit jobb legyen minden itt
élő polgárnak, a jövő pedig rajtunk és mindannyiunkon múlik.
Palya Zoltán
polgármester

féléVes VIsszAtekIntő
fAlukép
Az ember életminőségét nagyban befolyásolja az őt
körülvevő épített és természeti miliő. A szép környezet
az itt élők számára fontos, hiszen mindennapjait határozza meg, de egy ide érkező számára is lényeges, mert
az első benyomást a falukép adja. Kiemelten fontosnak
tartom, hogy közterületeink, és a temető folyamatosan
gondozva legyen. Közfoglalkoztatottaink, a hivatal dolgozói, valamint sok civil tesz azért, hogy településünk
rendezettebb képet mutasson. Az önkormányzat minden pályázati lehetőséget megragadott annak érdekében, hogy eszközöket szerezzen be, melyek segítségével
hatékonyan tudjuk elvégezni a zöldfelületek karbantartását.
Önkormányzatunk 14 295 097 forintot nyert kommunális traktor beszerzésére. A traktor hótoló lappal,
sószóró berendezéssel, valamint homlokrakodóval érkezett meg. Időközben vásároltunk szárzúzót, és készítettünk hozzá egy adaptert, mellyel talajegyengetést
tudunk végezni. Másik pályázaton 2 105 260 forintot
nyertünk eszközbeszerzésre, melyből
l egy sövényvágót,
l két lombszívó-fújót,
l egy láncfűrészt,
l egy magassági ágvágót,
l két fűkaszát,
l és egy fűgyűjtős, fűnyíró kistraktort vásároltunk.

Évről évre muskátlikat telepítünk a villanyoszlopokon elhelyezett tartókba, melynek a rendszeres locsolása
is megoldott. A megvásárolt traktorral és kisgépekkel
sokkal hatékonyabb a munkavégzés közterületeinken és
a külterületeken is.

kultúrA
Múltunk, jelenünk feltérképezése elsődleges feladat,
amikor a jövőbe tekintünk. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy épített örökségünket megőrizzük és
sok hasonló méretű vagy kisebb településhez hasonlóan
Bag is rendelkezzen tájházzal. A Bagi Muharay Népmű-

vészeti Egyesület a magyar falu progam keretében sikeres pályázatot nyújtott be tájház vásárlásra. Sok munka
van még előttünk, mire a megvásárolt épületet
felújítjuk, de elkészülte után méltó helyszíne lehet hagyományos öltözékeink és mesterségeink bemutatásának.
A művelődési ház nagyon sok színvonalas programnak biztosít helyszínt. Az intézmény vizesblokkja azonban nem felelt meg a mai kor követelményeinek. A
képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy a 2020. évi
közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot beadva –
mely a magyarországi közművelődési intézmények
műszaki, technikai eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására, épületeinek karbantartására,
felújítására szolgál – igyekezett támogatást nyerni a
felújításhoz. Sikeresen pályáztunk, így 860 000 forintból újulhatott meg a vizesblokk. Idén 3 657 789 forintot nyertünk ismét pályázaton, az összeget a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező bértámogatására fordítjuk.
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2019–2020–2021-es évek statisztikái
A kamerarendszer, melyet a ciklusunk kezdete óta
folyamatosan fejlesztünk, a legkisebb rendbontástól a
komolyabb bűncselekményekig segíti a rendőrség
munkáját. Az elmúlt időszakban szinte nem volt olyan
ügy, amelyben ne tudtunk volna érdemi segítséget nyújtani. A rendszert folyamatosan fejlesztjük. Következő
nagyobb léptékű bővítés a Béke utca, Szentlászlói út,
Liget utca által határolt területet érinti. Ezen a szakaszon
22 db kamerát fogunk felszerelni. A szükséges berendezéseket (kamerák, antennák) a Bagázs Közhasznú
Egyesület vásárolta, mintegy 2 000 000 forint értékben.
A további szükséges berendezések beszerzését és az új
eszközök rendszerbe integrálásának költségét az Önkormányzat vállalta. Ezzel a fejlesztéssel mostanra 20 db
kamera működik településünkön.
gAzdAság
Nagyon nehéz úgy látható és érdemi fejlődést elérni,
hogy ne növelné az önkormányzat a saját bevételeit. Az
ipari park beindítása ebből a szempontból az egyik
leglényegesebb feladatunk. Az ipari park fejlesztése még
2010-ben kezdődött Bagon. 2015-ben épült meg a benzinkút és azóta sajnos semmilyen újabb beruházás nem
történt. 2021. elején elhárultak a továbblépést gátoló jogi
és pénzügyi akadályok, a tavalyi évben jelentős köz műfejlesztések történtek, kiépült a szükséges elektromos infrastruktúra és 2022-ben pedig megkezdődött az
első nagyobb csarnok építése. Jelenleg is zajlik az
építkezés, és az idei évben további épületek megjelenése
várható. Amennyiben a gazdasági környezet is kedvező
lesz, újabb cégek fognak érkezni, beruházni a területen.
pályázAtokból megVAlósult fejlesztések,
beruházások
A magyar falu program keretében, valamint az önkormányzati feladatellátást támogató belügyminisztériumi
pályázatokon önkormányzatunk több sikeres pályázatot
nyújtott be az elmúlt időszakban:

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére 4 996 650 forintot nyertünk, melyből az
óvoda udvarán új kültéri játékokat helyeztünk el.
önkormányzAtI temetők InfrAstrukturálIs
fejlesztésére
l 4 878 961 forintot nyertünk, ebből az összegből a
temető kerítése újult meg, így a temető sokkal rendezettebb képet mutat, méltó környezetet biztosítva
elhunyt szeretteinknek.

l 19 710 959 forintot nyertünk utcafelújításra,
melyből a Szent Imre utca járdáját fogjuk felújítani a
Szent Imre utca 64. számtól a Határ utcáig, valamint
a templom körüli szakaszon.
l További jó hír, hogy a Bonifác Oktatási és Kulturális Alapítvány 5 839 530 forint támogatást nyert
tanösvény kialakítására.
l 28 267 219 forint elnyert pályázati pénzt fordítottunk az óvoda tetőfelújítására.
l 32 415 467 forintból valósult meg a polgármesteri
hivatal tetőfelújítása, villámvédelem és elektromos hálózatának felújítása.
l 4 988 199 forintot fordítottunk járdafelújításokhoz szükséges anyagok megvásárlására.
l 108 676 949 forinot nyertünk a vidékfejlesztési
program keretén belül a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázaton. Ebből az összegből a trockás
út meglévő szilárd burkolatának aszfaltozása, a homokbánya felé vezető földút stabilizálása és az út melletti

8

Fotó: Polgármesteri hivatal

közbIztonság
Talán ez az a kérdés, mely leginkább foglalkoztat minden itt élőt. Az elmúlt két és fél évben településünkön
több alkalommal is jelen volt a készenléti rendőrség. Ez
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bűnügyi statisztikák
javuljanak.

3
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8 csapadékvíz

elvezető árok tisztítása fog megtörténni.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. Sikeres eljárás esetén várhatóan legkorábban 2022. júniusában kezdődhetnek meg a munkálatok.
l Kézilabdapálya építésére 70 000 000 forintot
nyertünk. 2021. év végén önkormányzatunk a Magyar
Kézilabda Szövetséggel és a Dunakeszi Tankerületi Központtal megállapodást kötött a Bagi Arany János Általános Iskola területén egy új, modern kézilabdapálya
megépítésére. (A korábbi salakos pálya helyén.) A
munkaterületet átadtuk, a pálya építése megkezdődött.
Bízom abban, hogy ez a beruházás is növeli iskolánk és
településünk megtartó erejét!

tani (tisztasági festés, új bútorok, eszközök beszerzése),
de az épületet gazdaságosan felújítani nem lehet. A képviselő-testület tavaly döntött arról, hogy a jelenlegi rendelő helyére új épületet tervez, és pályázatot nyújt be.
Az épület tervei elkészültek.
Külön betegvárókat terveztünk a fogorvosi rendelőhöz és a háziorvosi ellátáshoz. Az épület mellett parkoló
is épül annak érdekében, hogy az autókkal érkezők is
biztonságosan tudjanak várakozni.
Nyertes pályázat esetén szintén jelentős fejlesztést
végeznénk a művelődési házban. Terveink szerint az
udvart új burkolattal látnánk el, megszüntetve a jelenlegi szintkülönbséget. Új szabadtéri színpad épülne a régi
helyén, a jelenleg kihasználatlanul álló udvaron egy új
épületrészt terveztünk, mely öltöző, konyha, raktár
funkciókat látna el.
Újabb fedett buszmegállók kialakítását tervezzük,
illetve növelni kívánjuk a településen található utcai
szemetesek számát.

Fotó: Polgármesteri hivatal

l Bölcsődéhez vezető út megépítésére
40 000 000 forintot fordítottunk.
l 39 979 689 forintból hamarosan megkezdődik a
Patak utcai szolgálati lakás tetőfelújítása, szigetelése és
nyílás záróinak cseréje.

terVek
Mára az I. számú orvosi rendelő infrastrukturális körülményei nem felelnek meg a kor igényeinek. Bár a lehetőségekhez mérten igyekszünk a helyiségeket karbantar-

eddIg nyert pályázAtI összegek
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Traktor vásárlás
Kisgépek beszerzése
Művelődési ház vizesblokkjának felújítása
Művelődési ház eszközbeszerzés
Óvoda játszóudvar kialakítása
Temető kerítésének megújítása
Járdafelújítás a szent imre úton
Tanösvény kialakítása (Bonifác Alapítvány)
Óvoda tetőfelújítása
Polgármesteri hivatal tető- és elektromos rendszerének felújítása
Járdafelújításokhoz anyagbeszerzés
Külterület útfelújítás
Kézilabdapálya kialakítása
Bölcsődei út megépítése
szolgálati lakás felújítása
Tájház vásárlása (Bagi Muharay Elemér Népművészeti Egyesület)

14 295 097 Ft
2 105 260 Ft
860 000 Ft
3 657 789 Ft
4 996 650 Ft
4 878 961 Ft
19 710 959 Ft
5 839 530 Ft
28 267 219 Ft
32 415 467 Ft
4 988 199 Ft
108 676 949 Ft
70 000 000 Ft
40 000 000 Ft
39 979 689 Ft
6 000 000 Ft

összesen: 386 671 769, háromszáznyolcvanhatmillió-hatszázhetvenegyezer-hétszázhatvankilenc Ft.
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közösség

közMEghAllgAtás
május 27-én, pénteken 18 órakor
a művelődési házban

kArItász hírek

önkormányzAtI hírek
2022 márciusában megtartott testületi ülésen az
önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, majd
elfogadta a 2022. évi költségvetést. www.bagfalu.hu
oldalon részletesen olvasható.

Röviden – ez történt még az ülésen:
l a művelődési ház múlt évi szakmai beszámolójának és a 2022. évi munkatervének, az önkormányzat
2022. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása,
l az Öreg Bükkfa Kft. külterületi fásítási kérelme
elutasítása került.
l az 2022. évi közigazgatási szünet időpontjának
kijelölése,
l a polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének
és törvényt szerint járó nyelvvizsga pótlékának jóváhagyása,
l a szavazatszámláló választási bizottság tagjainak
megválasztása a következő választási ciklusra,
l bölcsőde melletti út egyirányúsításának jóváhagyása,
l az ebrendésszel kötött korábbi szerződés módosítása, mely szerint havonta legalább kétszer meg kell
jelennie falunkban, illetve az ebtartási díjak mértékének megváltoztatása,
l a korábban megnyert külterületi utak felújításához kapcsolódóan közbeszerzési feladatok ellátására
szerződést kötött az önkormányzat Vince Bodnár
Andreával,
l egy decemberben elutasított tűzifa kérelem felülvizsgálata, de a bizottság döntését helybenhagyta a
testület,
l a polgármester felhatalmazása háromoldalú adásvételi szerződés megkötésére a Szent Imre u. 85. sz. alatti ingatlan megvásárlására, ahol tájház kerül kialakításra,
l A Malom u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlására érkezett kérelem elutasítása, mert a testület úgy
döntött, hogy nem kívánja értékesíteni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant,
l több, az ipari park területén lévő külterületi földrészlet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása,
l A Falunap rendezéséről döntött a képviselő-testület, mely 1 napos rendezvény lesz 2022. június 25-én.
l A polgármesteri hivatalban a felújítási munkálatok
még tartanak, és elkezdődött a járdafelújítási program is.
l 2022. április 3-án rendben lezajlott a választás.
Bagon a legtöbb szavazatot Vécsey László FIDESZKDNP színeiben induló képviselőjelölt kapta.
l tÜdőszŰRés lesz településünkön 2022. május
27–31-ig. A 3 nap alatt reggel 8 órától este 6 óráig
lehet majd a szűrésen részt venni.

szelektíV hullAdékgyűjtés
– 2022. május 20. péntek
– 2022. június 17. péntek

zöldhullAdék szállítás
– 2022. június 4. szombat

Balázs jánosné, Boros Mariann, katona károlyné,
torda jánosné, halász tiborné

„Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam
és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem.” (Mt 25,35)

A Szent Rita karitász csoport a mögöttünk lévő
időszakban az ukrajnai háborúból menekülők megsegítésén dolgozott. Márciusban adománygyűjtés
volt templomunkban, 367 000 Ft-tal támogatták
az egyházközség tagjai a menekülteket. A magyar
püspöki kar idén is meghirdette „tartós szeretet”
címmel a nagyböjti élelmiszergyűjtést, az összegyűlt
adományokkal a püspöki konferencia döntése
nyomán a menekülteket és a rászorulókat segítettük. Plébániánkon ismét nagylelkűek voltak a
hívek, sok tartósélelmiszer gyűlt össze. Húsvét
előtt több helyi családnak adtunk élelmiszercsomagot. A megmaradt adományokat a karitász raktárába helyeztük el. A váci egyházmegyei karitász
azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a tartósélelmiszereket és egyéb adományokat tartalékoljuk,
mert úgy tűnik, hogy hosszabb távon kell a befogadottakról gondoskodnunk. Március 23-án csoportunkból 4 fő a határmenti Barabáson segített az
érkező menekültek ellátásában. Mile Marikánál, a
gépállomáson és a csintoványi csárdában lévő menekülteket is meglátogattuk, akiknek élelmiszercsomagokat és pénzbeli támogatást adtunk.
Köszönetet mondunk tóth tibornak és családjának, akik szintén befogadtak egy menekült családot. Csoportunk segített a menekültek számára
biztosított ház kitakarításában és vállaltuk ellátásukat is. Köszönjük csűrös István nagylelkű adományát is, amit a karitász központon keresztül juttatott a menekülteknek. Albert Márton és családjának is köszönjük a sok segítséget. A bagi művelődési házban a szonda család fellépésével jótékonysági koncertet rendeztek a menekültek megsegítésére, a befolyt 174 000 Ft adományt a karitásznak
ajánlották fel. Ezúton is köszönjük. Az adományokat a jövőben célzottan fogjuk felhasználni.
hálásan köszönjük a falu lakóinak a példaértékű összefogást és szeretetteli támogatást!
KKné

5
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6 közösség – iskolA

Iskolánk hagyományához híven, április 9-én iskolahívogatót rendeztünk. Ezt az alkalmat minden évben megtartjuk a beiratkozás előtt. Erre a délelőttre a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket hívjuk meg, akiknek
lehetőségük nyílik arra, hogy megismerkedjenek a
leendő első osztályos tanító nénikkel és betekintést
nyerjenek az iskola életébe. Idén Boda Reginával
közösen – mint a leendő első osztályosok tanítói –
szerveztük az eseményt. Személyesen mentünk el az
óvodába, hogy átadhassuk a gyerekeknek a meghívókat.
A játékos délelőttön 23 gyermek vett részt. A kezdeti
izgalmak legyőzését követően az apróságok, nagyon
érdeklődők és együttműködők voltak. Mosolygósan,
jókedvűen vettek részt a közös tevékenységekben, amelyben volt mesedramatizálás, játék, kézműveskedés, éneklés.
Amíg a gyerekek a leendő tanító nénikkel voltak,
addig a szülőket Szásziné Győri Éva igazgató asszony

kísérte végig az iskolában; részletes ismertetést adott az
iskolánk sok pozitív adottságáról, valamint tájékoztatta
őket a beiratkozással kapcsolatos információkról.
Bízunk benne, hogy április 21-én és 22-én, a beiratkozás napján, a ballagó óvodások nevei közül minél
többek neve kerül be iskolánk névsorába! Az egészen
biztos, hogy jól felkészült, kiváló pedagógusokkal, korszerű környezetben, megfelelő technikai felszereltséggel
várja a bagi iskola a leendő első osztályosokat!
Katona-Dénes Krisztina

Fotó: a szerző

iskolAhívogAtó

gAlgApArti MEsék

„Lehet hinni, lehet kételkedni a történetben…” Ezzel az
idézettel hívták április 9-én interaktív mesedélelőttre a
kisiskolásokat Katonáné Kovács Erika és Volterné Jamrik
Éva, a Bagi Arany János Általános Iskola tanítói a mű velődési ház könyvtárában.

A játékos foglalkozást Balázs
Gusztávné (1937–2018) matemati ka-fizika szakos tanár, meseíró
emlékére szervezték írásait felhasználva, és úgy tűnt, hogy a déle lőtt végére inkább a történetekben
hívők kerültek többségbe.
A mottó is a tanárnőtől származik, aki 33 évet töltött a
bagi iskolában. Diákjai közül sokan választották a pedagógus pályát, amire nagyon büszke volt. A gyerekektől
nyugdíjasként sem szakadt el. Meséket írt számukra,
amiket Polgár Jutka írói néven jelentetett meg. A tehetségesen összeállított és megvalósított mesedélelőtt a

pedagógusok és a gyerekek önfeledt játékával ragyogó
példaként igazolta, hogy a meséknek ma is varázsuk van,
és nélkülözhetetlenek a nevelésben. Igazán boldogok
lehetnek azok az emberek, akiknek egy bőrönd mást
rejt, mint ami egy utazáshoz szükséges. Kuktakalapot,
ládikót, homokórát, varázsköpenyt, palástot, koronát,
fakanalat – és még sok mindent, amikből a mesék
születnek.
A mesék kalandosak, a mesékbe bele tudjuk magunkat képzelni – válaszolták a gyerekek egy körkérdésre. S
milyen érdekes, amikor fejükre került a korona, sorra
ilyeneket mondtak: – Ha király lennék, mindenkinek
segítenék. – Ha király lennék, mindenki egyenlő lenne. –
Ha király lennék, igazságos lennék. – Ha király lennék,
azt szeretném, hogy barátság legyen az országban.
Az esemény a Helytörténeti Baráti Társulat által
egykor kezdeményezett Galgaparti Mesék mesemondó
versenyek méltó folytatásának tekinthető.
ifj. Balázs Gusztáv

Fotó: a szerző

életre kelt hősök a könyvtárban
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MozAik MúzEuMtúrA

Játékos vetélkedők, kihelyezett, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások, élményalapú tanulás és a gyerekek belső
motivációjának, kíváncsiságának felkeltése. Röviden ezekkel
a hívószavakkal jellemezhető a Mozaik Múzeumtúra iskolai
edukációs programja, amely április 26-án hozzánk, a Bagi
Arany János Általános Iskola diákjaihoz látogatott el.
A program lényege, hogy élményszerű foglalkozásokon
keresztül közelebb hozzák a diákokat és tanárokat a múzeumok világához és megkedveltessék velük a múzeumba járást.
A rendezvény során nem a gyerekek kirándulnak a múzeumokba, hanem a kiállító terek és a múzeumpedagógusok
jönnek el hozzájuk. A művelődési házban megrendezett
eseményen játékos múzeumpedagógiai foglalkozásokon
vehettek részt a tanulók: interaktív hangszerbemutatón, alaki
kiképzésen a szabadságharc mozzanataiból, fergeteges vetélkedőn Jocó bácsival. Emellett kalandozhattak Mátyás király
udvarában vagy éppen a jó palócok nyomában, és elmélyülhettek az emlős ragadozók világában. Igazán élménydús nap
volt ez iskolásaink számára!
kr

jótékoNysági tAvAszi hANgvErsENy

Egy koncert mindig örömteli esemény,
melyen feltöltődhetünk, szép élményekkel gazdagodhatunk. Ez a tavaszi hangverseny azonban valami többről szólt.
Tudjuk, hogy mi történik a szomszédos
országban, hiszen naponta halljuk és
látjuk a híreket. Ebben a nehéz helyzetben mindenki keresi a lehetőséget,
hogyan tudna segíteni. Ezért arra gondoltunk, hogy tavaszi hangversenyünk
bevételét felajánljuk a bagi Szent Rita
karitász csoport javára, akik gyűjtést
szerveztek az ukrajnai menekültek
megsegítésére.
Két fiatal bagi művész állt a kezdeményezésünk mellé. Szonda Fanni és
Szabóné Szonda Gabriella már nem
először adott hangversenyt a művelődési házban, de mindig örömmel és
önzetlenül tették, ahogy ez alkalommal is. Mindketten Novák Istvánné
tanítványaiként kezdtek hangszeren

játszani. A zene olyannyira meghatározta gyermekkorukat, hogy Fanni
csembalóművész, Gabriella pedig fuvolaművész lett, s emellett tanári diplomát is szereztek.
Jótékonysági hangversenyünkre
csupa olyan zongorára és fuvolára írt
zeneművel készültek, melyek valamiképpen a tavaszt idézték. Művészi
játékukkal méltán váltották ki a közönség elismerését. Rajtuk kívül színpadra
állt még Gabriella két tanítványa is,
Ferenc Gergő és Hőgyes Réka, akik
éppen országos fuvolaversenyre készültek, s versenydarabjaikat játszották
el a bagi közönségnek.
A jótékonysági eseményen mintegy
174 000 forint adomány gyűlt össze,
melyet a koncert végén Katona Károlyné, a bagi Szent Rita karitasz csoport vezetője vett át, megköszönve mindenkinek, aki hozzájárult e nemes célhoz.
Katona Hargita
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tanösvény születik
köszöNjük, hogy isMét MEgMutAttátok, összEfogásBól A lEgjoBBAk vAgyuNk!

A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár kezdeményezésére és segítségével a Bonifác Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be környezetismereti tanösvény
kialakítására.

Ennek előkészítéséhez „Sok kéz, hamar kész” jelmondattal bozótirtó munkálatokat szerveztünk, melyre – a
rossz idő ellenére is – szép számmal érkeztek a tenni
vágyó környékbeliek a Nepomuki Szent János szoborhoz. Bódi Szilárd koordinálásával az iskolánkat képviselők és a megjelent önkéntesek mellett együtt dolgozott
a Szülői Összefogás Szülőfalunkért közössége, a Dózsa
György Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai, a
Galga Wado Karate csapata, a Bag és Testvérvárosai
Baráti Egyesület, illetve a Szinkron Nyugdíjas Egyesület
tagjai. Remek szolgálatot tett az új traktor, ezúton is
köszönjük Bag Nagyközség Önkormányzata és a polgármester minden támogatását! S miközben a kihúzott
szalag mentén elkezdett kirajzolódni új ösvényünk,
Péter Pál üstjében ott rotyogott a finom gulyásleves,
mely átmelegítette bőrig ázott csapatunkat.

pétANquE-pályA készült
A MűvElődési ház
Előtti pArkBAN
Egyre népszerűbb Magyarországon is a pétanque, ez a francia
eredetű golyójáték.

Sok helyen találkozhatunk már a
parkokban pétanquepályákkal,
melyeken délutánonként vagy hétvégente ezt a szabadidős sportot
űzik, hiszen bármely korosztály
számára ideális.
Gábor Antal anyagi támogatásának és néhány aktív nyugdíjas
munkájának köszönhetően elké szült Bagon is egy amatőr pétan quepálya, melyet a májusi pikni ken birtokba is vehetünk.
Köszönjük szépen! Reméljük,
sokan fogják használni. (A pétan que golyók kölcsönzési lehetőségéről
később adunk tájékoztatást.)

Munka közben forró tea, langyos foszlós kalács,
többféle sajtos-sós pogácsa, koffein utánpótlás is érkezett, jólesett az ilyen formában érkezett támogatás is!
De mi is az a tanösvény? Célja, hogy bemutassa
azokat a természetvédelmi eszközöket, amelyek a Galga
menti kistérségben honos, védendő állat- és növényfajok
megtelepedését, elterjedését szolgálják. Bagon egyedülálló módon az eurázsiai hód aktív jelenléte, tevékenysége
is megfigyelhető. A tanösvény bejárása során megismerhetőek azok a mesterségesen létesített eszközök (madár odúk, sün-garázs, méh-lakótelep, denevérodú, stb) és a
hozzájuk tartozó tájékoztató táblák, amelyek fontosak
egy környezettudatos és természetvédelem iránt elkötelezett generáció neveléséhez. Tanösvényünk elsősorban
a bagi lakosok újabb közösségi helyszínének készül, de
az iskolai és óvodai oktatás környezetismereti részének
szemléltető és segédleti funkciója sem elhanyagolható.
Mivel térségünkben ez az első és ezideáig egyetlen ilyen
jellegű kezdeményezés, a későbbiekben turisztikai vonzereje is megmutatkozhat.
Remenár Krisztina
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PROGRAM
május

AJÁNLÓ

dátum
1.
7.
9.
9–11.
10.
12.
13–15.
14.
19.

progrAmszerVező
Dózsa györgy MhK
Bonifác alapítvány
általános iskola
általános iskola 8. oszt.
Óvoda
hBT
általános isk. 3-4 oszt.
Dózsa györgy MhK
Dózsa györgy MhK

20.

Óvoda

21.
22.
25.
27.
27.
27–31.

általános iskola
Egyház
Dózsa györgy MhK
Óvoda
Önkormányzat
Önkormányzat

közösség – progrAMok

progrAm
májusi Piknik
bál
tankerületi szakmai nap
erdei iskola
madarak és fák napja
TAlKÖ
erdei iskola
túra a gödöllői-dombságban
író-olvasó találkozó
Bauer Barbarával
szent Jánoska szobor
szülős felvonulás
iskolanap
első áldozás
kihívás napja
gyermek-és sportnap
közmeghallgatás
tüdőszűrés

Időpont
13:00-18:00
20:00
egész nap

helyszín
műv.ház előtti park
Dózsa györgy MhK
általános iskola

egész nap
18:00

kirándulás a szülőkkel
Dózsa györgy MhK

09:00
18:00

Dózsa györgy MhK

progrAm
pünkösdölés
nyomódúcok a galgamentéről könyvbem., kiállítás
pünkösd
piros pünkösd
pedagógusok köszöntése
tanévzáró ünnepély, ballagás
vidám ballagás
apák napi apa-gyerek
bátorságtúra
Úr napja
FAlKÖ
tanévzáró ünnepély
falunap
nyári oratórium

Időpont

délelőtt

10:30
egész nap
egész nap
18:00
08:00–18:00

általános iskola
Bag, római kat. templom
több helyszínen
óvoda
Dózsa györgy MhK
Dózsa györgy MhK

júnIus
dátum progrAmszerVező
3.
Óvoda
4.
Dózsa györgy MhK
5.
6.
7.
10.
15.
18.

Egyház
hBT
szösz
Óvoda
általános iskola
Dózsa györgy MhK

19.
21.
22.
25.

Egyház
hBT
általános iskola
DgyMhK-Önkorm.
27–07:01. Egyház

18:30
10:30
17:00
09:00

10:30
18:00
09:00–17:00

helyszín
óvoda
Dózsa györgy MhK
Bag, római kat. templom
apostolok szállása
polgármesteri hivatal
óvoda
általános iskola

Bag, római kat. templom
Dózsa györgy MhK
általános iskola
műv.ház előtti park
plébánia udvar

júlIus
dátum
2.
4.
5.
6.
7.
8.
23.
28.

progrAmszerVező
Egyház
Dózsa györgy MhK
Dózsa györgy MhK
Dózsa györgy MhK
Dózsa györgy MhK
Dózsa györgy MhK
Dózsa györgy MhK
hBT

progrAm
sarlós Boldogasszony
bagi barangoló tábor
bagi barangoló tábor
bagi barangoló tábor
bagi barangoló tábor
bagi barangoló tábor
cooltudvar-kertmozi és disco
FAlKÖ

Időpont
11:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
21:00

helyszín
Máriabesnyő

Dózsa györgy MhK
Dózsa györgy MhK

röVIdítések
dózsa györgy Mhk: Dózsa györgy Művelődési ház és Könyvtár. hbt: helytörténeti Baráti Társulat
szösz: szülői Összefogás szülőfalunkért

9
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MuhArAy gálA – isMét

Fotó: Bagi Muharay Elemér Népi Együttes

2022. április 23-24-én három előadást tartott a Bagi Muharay Elemér Népi Együttes.
Vasárnap este a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöke, Héra Éva is részt
vett gálaműsoron, ahol elismerő oklevelet
adományozott az együttes fennállásának 70.
évfordulója alkalmából. Palya Zoltán polgármester Bag Nagyközség Önkormányzata nevében köszönte meg az együttesnek,
hogy 70 éve híven őrzik Bag és a Galga
mente hagyományait. Az eseményen oklevelet vehettek át az együttes azon tagjait, akik
10, 20, 25 és 30 éve aktív táncosok. Egyéni
Portörő-díjjal tüntették ki Balatoni Lászlót
és Péter Andrást az együttesben eltöltött
több évtizedes áldozatos, eredményes csoportos és egyéni munkájáért.
kr

A Muharay Elemér Népművészeti szövetség kétévente rendezi meg a fülöp ferenc szólótáncversenyt, melyen a
hagyományőrző táncosok saját falujuk táncaikkal indulhatnak. A legkiemelkedőbbeket a szakértő zsűri fülöp ferenc-díjjal
jutalmazza. 2019. után 2022-ben ismét Bag volt a házigazdája ennek a rangos versenynek, ahol 35 település több, mint
100 táncosa 54 produkcióban mutatta be tudását a közönségnek és a zsűrinek. A bagi Muharay Elemér Népi Együttest 2
táncos képviselte. dr. péter brigitta a felnőttek között érdemelte ki a fülöp ferenc díjat. 2022-től junior fülöp ferenc-díj
is átadásra került a 14 éven aluliaknak, ahol az első díjazott együttesünk táncosa, sághy balázs boldizsár lett.
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A kossuth rádIó Adást
közVetített bAgról

országjáró
szombat délután
péter András és balatoni lászló

Fotó: Bagi Muharay Elemér Népi Együttes

Az idei év egyéni portörő-díjasai: péter András és
Balatoni lászló. Mindketten több mint egy generáció
óta tagjai az együttesnek, és mára mondhatjuk a
legmeghatározóbb táncosai, segítői, szervezői az
együttesi munkának. Mindketten fülöp ferenc-díjas
táncosok, és az Egerben megrendezett Xii. országos
ifjúsági szólótáncverseny díjazottjai is.
részt vettek az elmúlt 25 év során több száz előadáson, több mint ezer táncpróbán, részesei voltak a
legutóbbi 7 alakalommal megrendezett hagyományőrző Együttesek országos Minősítő versenyének.
segítettek az utánpótlás nevelésében és egyikük – a
profi táncosi munkáját követően – ismét együttesünk
éltáncosaként folytatta ezen kulturális tevékenységét.
végigjárták a gyermekcsoportok, az ifjúsági korosztály és a felnőtt generáció útját, amit mára bátran mondhatjuk, hagyományadó szintre emeltek.

hirdEtés

A Kossuth Rádió Országjáró című műsora hétről
hétre bebarangolja hazánk, Magyarország különleges helyeit, bemutatja egy-egy vidék jellegzetességeit, megkóstolja az adott tájegység
különleges ételeit, italait. A műsorban olyan
emberekkel beszélgetnek, akik kitűnnek környezetükből, szívesen tesznek lakóhelyükért,
közösségükért. Apró, de gyakran nem hétköznapi tetteikkel dolgoznak a vidék életben
maradásáért. 2022. április 30-án e műsor Bagon
járt a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
és a Bagi Muharay Népi Együttes által életre hívott Fülöp Ferenc Szólótáncversenyen a művelődési házban.
kr.
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szösz

2017. február 24-én, 5 évvel ezelőtt megalakult a szülői összefogás szülőfalunkért. A közösség tagjai lelkes, tenni akaró emberek, akik hisznek abban,
hogy összefogással, a helyi problémák lépésenkénti felgöngyölítésével
változás érhető el a településünkön. Az összefogás nagy változás
reményében alakult, konkrét elhatározásokkal, megvalósítható ötletekkel.

CéljAInk:
l biztonságos és tanulásra alkalmas légkör elősegítése a gyermekek
számára a helyi intézményekben
l a bagi óvodai és iskolai létszámcsökkenés megállítása az intézmények közötti egyre nagyobb verseny mellett is
l a településen élők közötti
szűkülő személyes kapcsolatok javítása tudatos közösségépítéssel
l szoros együttműködés a helyi
intézményekkel, az egyházzal és a
civilszervezetekkel
teVékenységeInk:
l „MARAdUNK!”; kampány a
gyermekek helyi intézményekbe való beíratásáért

l az óvodában előtető építése, az
iskolában a drámaterem és a szaletli
felújítása
l az óvodai és az iskolai környezet szépítése, kertszépítés, udvarrendezés
l a településen felmerülő problémákra megoldások keresése, ke rekasztal beszélgetések a fontosabb
hivatali szervekkel
l aktív részvétel az ünnepeken és
a helyi rendezvényeken
l Élő advent Bagon és a Tök jó
délután közösségépítő programok
megszervezése együttműködésben a
bagi művelődési házzal
l egyéb karitatív tevékenységek
pl. cipő- és tanszergyűjtési akciók a
rászorulók részére

szülők, Akik Már tAgjAi A szöszNEk:
tímea: „Mi azért jel
entkeztünk a szÖsz-be
,
mert magának
a kezdeményezésn
ek a
céljai önmagukban
olyan
értékeket képviseln
ek,
hogy ahhoz érdemes
és
hasznos csatlakozni.
”

tésem óta
zoltán: „szüle y
ahog
Bagon élek,
is. Az itt
a felmenőim
nyek
é
megélt élm
tak
ad
és emlékek
tődést
kö
gyökereket,
, melyet
oz
h
m
a szülőfalu
adni
szeretnék át
nek is.”
a gyermekeim

benneteket Is Vár A szösz!
Ha szeretnétek egy vidám, összetartó és tevékeny közösség tagjai lenni,
csatlakozzatok hozzánk! Szeretettel
várjuk a lelkes, elkötelezett, segítő
szándékú csapattagokat! Együtt sokat tehetünk Bagért!

eléRhetőségÜNK:
szosz.bag@gmail.com

tamás „Örö
mmel tölt e
l
egy olyan k
özösséghez
tartozni, ak
ik hisznek a
z
összefogás
erejében. s
valóban, a m
ögöttünk áll
ó
5 év munká
ja látványos
eredménye
ket hozott.”

l ezelőtt
betti: „4 évve
agra.
költöztünk B
tett szágí
se
A szÖsz
illeszkedésmunkra a be
t fogadott
ben, barátkén
közösség,
be minket a
ozni és velük
ahova jó tart
nykedni.”
együtt tevéke
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bAgI könyVjelző
kEdvENc köNyvEM A corAliNE, MElyEt NEil gAiMAN írt
horváth NoA 14 évEs
A könyv egy Coraline nevű
kislányról szól, aki most
költözött be új házukba a
szüleivel. A kislány nagyon
szeret felfedezni, és mivel a
ház és környéke hatalmas,
erre meg is van a lehetősége.
Szülei a munkájuk miatt
kevés figyelmet szentelnek
rá, ezért gyakran a szomszédok megismerésével tölti
idejét. Coraline egy esős napon talál a házban egy különös ajtót; az ajtó túloldalán

egy másik világra akad, ahol
minden jobb, az ételek, a játékok, stb. Ámde ebben a
világban veszély les rá…
Coralinenak az eszére és bátorságára lesz szüksége ahhoz, hogy megmentse szüleit, a másik világban elveszett gyerekeket, és saját,
normális életét.
Én azért szeretem ezt a
könyvet, mivel a kislány története nemcsak szórakoztató és izgalmas, de tanulsá-

gos is. A tündérmesék nagyon is igazak: nemcsak arra
tanítanak, hogy sárkányok
és boszorkányok léteznek,
hanem arra is, hogy a ezeket
le lehet győzni.
Kedvenc szereplőm Cora line csodálatra méltó a bátorsága, a humora és az esze.
Ajánlom ezt a könyvet
azoknak, akik szeretik az
izgalmas, szórakoztató és
tanulságos könyveket, kicsiknek és soha fel nem növő,

örök gyermek felnőtteknek.
A regénynek fontos mondanivalója van: hogyha valaki
bátor, attól még félhet. Ha
bátor vagy, akkor félhetsz,
retteghetsz, de mégis helyesen fogsz cselekedni.

papp éva vagyok, ez év április elsejével vettem át horváthné görög viktóriától a
könyvtárosi feladatokat. korábban egyetemi könyvtárban dolgoztam. felsős
koromban kaptam rá az olvasásra, az első meghatározó könyvtári élményeim a
gödöllői könyvtárhoz kötnek. Eredetileg történész-muzeológus a szakmám, de
nem dolgoztam benne. Néhány kitérő után kerültem a könyvtárosi pályára, ami
vonzott már az első könyvtárlátogatástól, de másképp alakultak a dolgok. fontos
számomra, hogy a gyermekek és a felnőttek is olvassanak, forgassák a könyveket.

dalakon. A kedvenc kortárs szer zőim munkáit pedig figyelemmel
kísérem a közösségi oldalakon.
Inkább vásárolok-, vagy inkább kölcsönzök könyvet?
Mostanában ritkábban veszek könyvet, elfogyott a hely a polcokon.
rendszeres látogatója vagyok több
könyvtárnak is.

4.

papp éva
milyen stílusú könyveket olvasok a legszívesebben?
Nagyon szeretek regényeket, meséket, életrajzokat, valamint történelmi témájú könyveket olvasni. gyűjtöm például az Erzsébet királynéról
szóló könyveket.

1.

megnézem-e a könyvek borí tóját?
Természetesen. Ez az első, amire
odakapom a fejem. szeretem, ha a
borító és a tartalom összhangban
vannak.

2.

mi, vagy ki segít dönteni ab ban, hogy milyen könyvet ol vassak el?
ha érdekelni kezd egy téma, akkor
az első gondolatom, hogy utánaolvassak. Ezen kívül gyakran néze lődök könyvekkel foglalkozó webol -

3.

Van-e meghatározó olvasmányélményem?
lucy Maud: Montgomery Anne otthonra talál. Ez volt az első könyv,
amit az írónőtől olvastam, azután
jött a sorozat többi kötete. Anne
shirley egy élénk fantáziájú árva
kislány, akit befogad egy idős
testvérpár. Anne személyisége,
szókimondása és szókincse leveszi
az embert a lábáról, és körülötte ott
vannak a felnőtt karakterek, akik
annyira fantasztikusak, hogy az olvasó úgy érzi, személyesen ismer
mindenkit.
Emellett J. r. r Tolkien: A gyűrűk
ura trilógiája volt számomra még
meghatározó olvasmányélmény,
mivel életem egy nehezebb szakaszán segített át.

5.

6.

Van-e olyan könyv, ami nagyon
megérintett?
kyung-sook shin:
Vigyázzatok Anyára.
Ez egy dél-koreai
könyv, a kerettörténete szerint egy
anya és apa a gyerekeikhez utaznak vidékről a fővárosba, de anya elveszik
a metróállomáson, és mivel nem tud
olvasni, nem tud egyszerűen csak a
férje után menni a következő szerelvénnyel. A keresés során a gyerekek
és az apa szemén keresztül ismerkedünk meg az anyával. Az írónő
egyes szám második személyben
szólítja meg az olvasót, és emiatt
nehéz olvasni, szívfacsaró és elgondolkodtató.
kedvenc szerzők:
l.M. Montgomery, Marina Fiorato,
J. r. r. Tolkien, Baráth Katalin,
Tessa Afshar, Kim Vogel sawyer.
kedvenc könyvek:
l.M. Montgomery: Anne
otthonra talál, A kék kastély,
J.r.r. Tolkien: A gyűrűk ura,
Marina Fiorato: A Botticelli
titok,
Anita Daimant: A vörös sátor,
Terri l. Fivash: Joseph,
Tessa Afshar: land of silence.
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BAgi zENEkArok

katona jános

flamingó zenekar

fiával,
kornéllal

Katona János, alias kis Zsóka volt bagi zenészeket bemutató sorozatunk
következő vendége. Igazi világjáró zenésszel ismerkedhettem meg, akinek
életét teljességgel kitölti a zene.

„NAgyoN szErEttEM A szíNpAdoN
lENNi, Még Most is liBABőrös
vAgyok, Ahogy Erről BEszélEk…”

– Hogyan került közel a zenéhez?
– Édesapám trombitás volt, a bátyám, „öreg Zsóka”
tenor szaxofonos, a két nővérem pedig nagyon szeretett
énekelni, több kórusnak is tagjai voltak. Egyszóval
muzikális családba születtem.
– Ha jól tudom, a szaxofon volt az ön hangszere?
– Igen. Az általános iskola végén, 1960-ban a barátaimmal szerettünk volna alakítani egy zenekart. Ikladon, a
bátyám segítségével, vettünk egy békebeli King szoprán
szaxofont. Ez volt a kezdő hangszerem, rövid idő alatt
megtanultam rajta játszani. De igazából számomra a
szaxofon az görbe… A szoprán szaxofon pedig köztudottan egyenes, így édesanyámat addig-addig győzködtem, míg 1962-ben vett nekem egy vadonatúj welk land
peremezett alt szaxofont. Nagyon boldog voltam, igazából akkor indult el a zenész karrierem.
– Sikerült megalakítani a zenekart a barátaival?
– Igen. Az első zenekaromat Telstar néven alakítottuk
a következő felállással: Deme Vendel (Tati) dob, Boda
János (Rudi) gitár, Varga László (Reksi) szólógitár és én
szaxofonoztam. Billentyűsünk kezdetben nem volt,
később csatlakozott hozzánk Martinák László. Autodidakta módon tanultuk a számokat, és sokfelé felléptünk
itt a környéken. Közben iskolába jártam Pestre, keres kedelmi szakközépiskolát végeztem, utána behívtak
katonának.
– Mikor alakult az első lakodalmas zenekara?
– Amikor leszereltem, 1966-ban, akkor alakult meg
az első zenekarom, amely már rendszeresen zenélt lakodalmakon. Nagyon sok esküvőn játszottunk a követ kező felelállásban: Tóth Miska bácsi tangóharmonika,
Tóth Tihamér (Aladár) bőgő, Deme Vendel (Tati) dob,
Kanóc és én szaxofon.

– De nem csak a lakodalmas zenét játszottak, ugye?
– Amikor már nagyon sokat muzsikáltunk, rájöttem,
hogy nem tudok semmit. Pedig nagyon szerettek az
emberek, ragaszkodtak hozzám, jól is ment a dolog, de
hiányérzetem támadt. Igazából ahhoz a generációhoz
tartozom, aki a Beatlesen meg Jimk Hendrixen nőtt fel,
szóval nagyon is vonzódtam a populáris zenéhez. Folyamatosan tágult a zenei ismeretem is, kialakult bennem a
vágy, hogy a lakodalmas zene mellett más stílusban is
zenéljek. Majd alakítottunk egy zenekart Nautilus néven. Nagy Árpi volt a gitáros, Kovács Sándor szólógitáros, egy györki fiú dobolt, Boda Sándor basszusgitározott, én pedig énekeltem. Fonetikusan leírtuk az
angol számokat és megtanultuk, többnyire Beatles és
Rolling Stones számokat játszottunk.
– Volt olyan zenekara is, amely saját számokat
játszott?
– Aztán 1975-ben megalakult a vidék legendás rockzenekara, a Dió Együttes. Felállás: Sás Károly (billentyűs), most a Csillaghúr Együttes tagja, akik gyermekeknek játszanak, Barna József basszusgitár, Major László
szólógitár, illetve én szaxofonoztam és ritmusgitároztam, de főleg énekeltem, Bíró Endre pedig dobolt.
Később aztán Bíró helyett Rosenberg Tamás lett a
dobos. Nagyon jó volt a banda, olyannyira hogy 1976ban a Ki mit tud?-on a KISZ Központi Művészegyüttes
székházában versenyeztünk a döntőben a debreceni
Color Együttessel. A Color nyerte, hisz városi gyerekek
voltak, szélesebb látókörrel, de felszerelésben versenyre
keltünk velük. A Dió zenekar három évig működött, évi
száz bulit zenéltünk végig. Ez populáris zenekar volt, a
Ki Mit Tud?-on saját számokkal indultunk, de a bulikban külföldi népszerű slágereket játszottunk.
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Fotó: a szerző archívuma

Benkó sándorral

– Utána, ha jól tudom, Budapestre került?
– Pesten alakítottunk egy zenekart, amelyben Varga
Miklós volt az énekes… igen, az a Varga Miklós, aki a
Vén Európa c. számot is énekelte. Az ős Mini basszusgitárosa Nagy István is tagja volt a zenekarnak, valamint
Szanyi János (dob), Győriványi Géza (szólógitár),
Dorozsmai Péter (dob), ő az East Zenekar dobosa volt
egyébként, és én szaxofon, ének, vokál. Jártuk az országot, a Balaton mentén az összes ifjúsági táborban megfordultunk. Később felbomlott a formáció, és Nagy Istvánnal ketten maradtunk. Neki volt egy zenekara Zenit
néven, így vele folytattam a zenélést. Többek között a
Margitszigeten a Casinóban, a Thermal Szállóban és még
sok jó helyen. Majd megalakult a Syconor Zenekar,
akikkel nagyon jókat muzsikáltunk. Ez volt az a zenekar,
amelyben Fenyő Miklós kezdte a pályafutását, nemrég
muzsikáltam is vele egy emlékkoncerten. Később a
Panoráma zenekarban folytattam, a Béke Szállóban játszottunk sokat és a Balatonon, hajókon zenéltünk.
– Eközben mennyi időt tudott a családjával tölteni?
– Hétvégén soha nem voltam itthon. Ha a Balatonon
játszottunk, akkor sokszor haza sem jöttünk egész hétvégén. Szerencsére se a feleségem, se a későbbi társam
soha nem kérdőjelezte meg, hogy számomra a zenélés a
legfontosabb, és mindig támogattak.
– Bag – Budapest – Balaton – Európa – nagyvilág…
Mikor kapta az első külföldi szerződésajánlatot?
– 1974-ben megkeresett egy budapesti Zafír nevű
zenekar, hogy menjek külföldre, Németországba muzsikálni. De én akkor már kétgyermekes családapa voltam,
és áruházigazgatóként dolgoztam Kőbányán, s bár minden vágyam az volt, hogy külföldön muzsikáljak, mégis
kishitűségemnek vagy az ismeretlentől való félelemnek
köszönhetően akkor még nemet mondtam.
A sok zenekar és országos zenélés azonban
meghozta az önbizalmamat. Egy finn impresszárió
keresett meg minket, amikor a Panoráma zenekarral
játszottunk, és egy három hónapos szerződést ajánlott. Ekkor a Szófia utcai zeneiskolába levizsgáztam
dobból, illetve megszereztem Aszódon az érettségit
is, így megkaptam az engedélyt, ahhoz, hogy külföldre
mehessek muzsikálni. Mentünk is. Aztán 1989-ben
Nyugat-Berlinből megkeresett a Flamingó Zenekar,
hogy szükségük lenne egy szaxofonosra, énekesre,
hát csatlakoztam hozzájuk. Kimentem, és Berlinben

muzsikáltunk pont akkor, amikor novemberben megnyílt a berlini fal. Óriási élmény volt.
– Innen már csak egy ugrás volt bejárni az egész
világot?
– Időközben a fiam, Kornél is elvégezte a zeneiskolát, ő billentyűs. Vele mentem először ismét
Finnországba, majd az Odessza nevű hajón zenéltünk
1994–95-ben egy föld körüli úton.
1989 novemberétől egyébként folyamatosan külföldön zenéltem. Hat hónapot kint voltam, hat hónapot
itthon. Amikor itthon voltam, lakodalmakban zenéltem
a Kékesi zenekarral. Ekkor egyébként már főállású
zenész voltam.
Kornél fiam 1995-ben abbahagyta, így új partnerrel,
Győri Péterre folytattam, majd 2009-től már nem
szerződtem külföldre, de itthon 2018-ig folytattam a
zenélést a turai Calypso Zenekarral.
– Akkor most már visszavonult?
– Úgy fogalmaznék, hogy „stand by” (pihentető)
üzemmódban vagyok, azaz még szívesen zenélek, ha
hívnak, de már nem hajtok annyira.
– Sokat zenélt külföldi közönségnek. Milyenek ők?
Mások, mint a magyar közönség?
– Óriási különbség van. Külföldön a könnyűzene
komolyabb, magasabb szintű részére vevő a közönség,
és arra táncoltak, amit játszott a zenekart. Értékelték, ha
fújtam egy szólót és megtapsoltak. A leghálásabb közönség a német volt.
– Hogyan lehet eldönteni, hogy az éppen aktuális
közönség mire vevő, milyen zenét szeretne hallani?
– Az elején a zenekar többféle zenét játszik, figyel a
közönség reakcióira, mikor táncolnak sokan, meg persze lehet látni, mit élveznek jobban. Ha ez eldőlt, akkor
az este további részében azt a stílusú zenét játsszuk.
Így nem mindig tudjuk azt játszani, amit szívünk
szerint szeretnék, de végső soron ez egy szolgáltatás,
kiszolgáljuk a vendégeket, hogy jól érezzék magukat.
– Vannak még megvalósítatlan álmai a zenélés
terén?
– Azon töröm a fejem, hogy jó lenne egy jazz vagy
jazz rock zenekart alapítani. Vonzódom ehhez a stílushoz, jó lenne ezt játszani, most ehhez keresek partnereket.
– Köszönöm a beszélgetést, sok sikert a terveihez!
Könczöl Rita
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w fAlugondnok
Fekete lászló, Tel: +36 20/401-7711

w temetőgondnok
Varga istván, Tel: +36 20/983-7592
w dózsA györgy műVelődésI ház
és könyVtár
intézményvezető: Katona hargita,
Tel: +36 28/504-145, +36 20/438-7373
E-mail: kulturhazbag@gmail.com
könyvtár: Papp Éva,
Tel: +36 20-393-8567, nyitvatart. időben
Nyitva tartás: h-P: 14:00-18:00
K-cs: 09:00-12:00, 13:00-16:00
sze-szo-V: ZárVA
E-mail: konyvtar.bag@gmail.com
w bAgI gólyAhír bölCsőde
Bölcsődevezető: Kelemen Edit
Tel.: +36 20/438-7161
E-mail: bolcsode@bagfalu.hu
w IglICe nApközI otthonos óVodA
intézményvezető: labáthné gódor Anna
Tel: +36 28/504-150, 408-316
+36 20/438-7074
E-mail: bagiovoda@freemail.hu
Web: www.igliceovoda.hu
óvoda- és iskolaétkezési díjak
Kozáné sztrehovszki Mariann,
Tel: +36 30/665-8477, +36 28/408-316
w bAgI ArAny jános ált. IskolA
intézményvezető: szásziné győri Éva
Tel: +36 30/935-7305, +36 28 504-155
E-mail: titkarsag@bag-arany.hu
Web: http://bagiiskola.edu.hu/
A tornacsarnok 18:00–21:00 óra között
hívható. Telefon.: +36 20/240-4282
w polgárőrség
Tel: +36 30/515-6945
E-mail: bagpolgarorseg@gmail.com
w ebrendész
Aranyi János, Tel: +36 20/938-5192
w körzetI megbízott
Jánvári gábor, Tel: +36 20/289-1764
w gyermekjólétI
és CsAládsegítő szolgálAt
Tel: +36 28/504-140/16-os m.
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu
w postA
Tel: +36 28/408-033
w rómAI kAtolIkus plébánIA
Tóth József Miklós plébános
hivatali ügyfélfogadási idő:
kedd és csütörtök 16:00–18:00 óráig.

