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HÍRLAP
Az önkormányzat közérdekű kiadványa / Ingyenes

Fotó: Bagi Hírlap

újra falunap

önkormányzat

közösség

szabadidő

l

l

l

Összefoglaló a májusban
a művelődési házban tartott
közmeghallgatásról
3. oldal

Az általános iskola
évzáróján átadták az új,
modern kézilabdapályát
10. oldal

Nyomodúcok a Galga
mentén – beszámoló
a műsoros könyvbemutatóról
12. oldal
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2 önkormányzati Hírek

”

kedves bagiak!
Két év kihagyás után ismét tarthattunk falunapot!
Az elmúlt időszakban nem volt lehetőség arra,
hogy megszervezzük, pedig a visszajelzések alapján,
sokan várták. Ugyanígy a testvértelepüléseinkről érke zőket sem láthattuk vendégül, de 2022-ben újra nagy
öröm volt ismét Bagon köszönteni zabolai barátainkat
annak reményében, hogy kapcsolatunk új lendületet
kap és szorosabbá válik. A falunap kiváló alkalom volt
arra, hogy pár szót váltsunk azokkal is, akikkel elfoglaltságaink miatt talán ritkábban találkozunk. A hagyományt folytatva ezen a napon is volt főzőverseny, ahol a
civil szervezeteink és baráti társaságok, cégek és magán-

önkormányzAtI hírek

Május 26-án a képviselő-testület megtartotta a munkaterv szerinti ülését, melyen elfogadták a 2021. év pénzügyi zárszámadást, amely honlapunkon megtalálható.

l Az I. számú orvosi rendelő háziorvosi feladatainak
ellátására, 2022. december 31-ig, ismét szerződést kötött
az önkormányzat Dr. Lénárd Magdolna doktornővel
havi 800 000 forint javadalmazás ellenében.
l
Civil szervezetek támogatásáról is döntött a
testület, összesen 4 040 000 forintot osztott el az önkormányzat a beérkezett kérelmek elbírálása után. A támogatásokat működésük finanszírozására, fejlesztésre vagy
programok szervezésére, lebonyolítására fordíthatják a
civil közösségek. Az összeg tételes elosztását az alábbi
táblázat tartalmazza.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

bag polgárőrség egyesület
700 000 ft
bag és testvérvárosai baráti egyesület 400 000 ft
bagi muharay népművészeti egyesület 500 000 ft
bagi tC ‘96
1 000 000 ft
bonifác alapítvány
160 000 ft
Helytörténeti baráti társulat
100 000 ft
Óvoda a gyermekekért alapítvány
300 000 ft
szent rita karitász Csoport
400 000 ft
szinkron nyugdíjas egyesület
400 000 ft
postagalamb sport egyesület
80 000 ft

l
A képviselők elfogadták a 2022. június 25-én
megrendezendő falunap programját és költségvetését.

kÖszÖNet
A seGítőkNek
és A kÖzreműkÖdőkNek...

személyek, mindent megtettek annak érdekében, hogy
lenyűgözzék a zsűrit, és persze kóstolóval is megkínálják
a vendégeket.
Ezúton szeretném megköszönni fellépőinknek, előadóinknak, a közreműködőknek és a segítőknek, hogy
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Természetesen az Önök aktív részvétele nélkül nem
tölthettük volna el ilyen jó hangulatban ezt a napot!
A nyár hátralévő részére kívánok jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást!
Palya Zoltán
polgármester

l
Az önkormányzat tulajdonában lévő káposztás
kerti terület haszonbérleti díját évi 12 000 forintban
határozta meg a testület, melyet Péter István szerződéses
formában bérel az önkormányzattól.
l Közbeszerzési eljárás keretében az Aszódra vezető
ún. troszkás út felújítására a RE-NI ÚT Útépítő és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadta el a képviselő-testület. A
homokbánya felé vezető út esetében új közbeszerzési
eljárás kiírása mellett döntöttek, mert kiegészítő fedezet
hiányában eredménytelen volt a korábbi eljárás.
l A polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy
az óvoda konyháját működtető vállalkozót a NÉBIH
ellenőrizte, több hiányosságot találtak, emiatt intézkedési terv készítését írták elő. A későbbiekben e terv megvalósulását is ellenőrzni fogják.
l
A DAKÖV Kft. még 90 napig vállalja az önkormányzat konténeres szemétszállítását.
l Kamerarendszer bővítése megtörtént, működnek
a Béke utca–Liget utca–Szentlászlói utca által övezett
területen kihelyezett kamerák.
l Idén június 30-án a Semmelweis-nap alkalmából
az önkormányzat ismét köszöntötte a bagi egészségügyben dolgozókat. A rendezvényen szinte minden
meghívott részt vett, melynek során a rövid köszöntőt
kötetlen beszélgetés, vendéglátás követett.
l
3 nap alatt a több mint 800 ember vett részt a
tüdőszűrésen.
l Közigazgatási szünet lesz a hivatalban 2022. 07. 25–
2022. 07. 29. és 2022. 08. 08.–2022. 08. 19. között.

továbbra is tilos minden kültéri égetés!
bag nagyközség önkormányzat képviselő-testületének
17/2020. (Xi. 16.) sz. rendelete 2021. január 1-jétől megtilt
minden nyílt téri égetést.
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3

közmeghAllgAtás

2022. május 27-én a művelődési Házban tartotta az önkormányzat
az éves közmegHallgatás
Palya Zoltán polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, majd Szendi-Bereczki Beáta a pénzügyi bizottság elnöke ismertette az önkormányzat és intézményeinek pénzügyi helyzetét, és megállapította, hogy a
2022. év első negyedévének költéségvetése időarányosan teljesült.

Palya Zoltán polgármester az eddig megnyert pályázatokról számolt be, mely közel 400 millió forint támogatást jelentett falunknak. Ennek részletes kimutatása a
Bagi Hírlap előző számában már megjelent.
A pályázati eredmények mellett a másik fontos
téma a közbiztonság volt. Polgármester úr beszámolójában beszélt a kamerarendszer fontosságáról, elmondta, hogy nagy segítséget nyújtanak bűncselekmények
felderítésében, 70-80 százalékban sikerül az elkövetők
beazonosítása a kamerák felvételeinek segítségével.
Egy Galga mentét érintő tervezett fejlesztésről is
szólt: a rendőrséggel együttműködve traffipaxokat helyeznének ki a Galga menti településeken, amelyek
időközönként aktíválnak, de természetesen nem lesz
publikus, hogy éppen mikor, melyik mér.
Zöldhulladék szállítással kapcsolatban is voltak
kérdések. Palya Zoltán elmondta, hogy nem elégedett a
szállító céggel. Kevés az autójuk, ha lenne több gépjármű, akkor a zöldhulladék szállítás is gyakoribb lehetne.
Folyik egy több éve elhúzódó közbeszerzési eljárás az
ügy megoldása érdekében, remélhetőleg mielőbb
lezárul és beszerzik az új járműveket.
Több felszólalás is érkezett a lakosság részéről.

Kádár László az önkormányzati ingatlanok felújításának terveiről érdeklődött, pontosan arról, hogy hány
ingatlan felújítását tervezik. Szendi-Bereczki Beáta válaszában elmondta, hogy jelenleg egy ingatlant érint, a
Patak utcai két lakásos szolgálati lakást ami pályázati
forrásból valósul meg.
Szintén Kádár László kérdezte, hogy a hivatal tetőszerkezetének miért csak egyik felét újították fel, tervezik-e azt, hogy a másik részét is megcsináltatják.
Palya Zoltán válaszában elmondta, hogy pályázat
keretében történt a tetőfelújítás, és a másik felét is
pályázatból kívánja az önkormányzat felújítani, melyhez már elkészültek a tervek.
Fenyvesi László nehezményezte, hogy az üzletház nál nincs felfestés az útburkolaton, valamint jelezte,
hogy a Fanatix elé is jó lenne egy zebra, mert így nagy
a balesetveszély. Emellett igény lenne idősek ott honára vagy legalább egy olyan intézményre, amely
az idősek napközbeni ellátását biztosítaná. Jelezte,
hogy a II. sz. orvosi rendelő is felújításra szorulna, és
affelől érdeklődött, hogy a korábban Ivanicska
településsel kezdeményezett baráti együttműködés
napirenden van-e még.

”

Palya Zoltán elmondta, hogy több zebra felfestését
sajnos nem engedélyezik Bagon. Az idősek napközbeni
ellátása, illetve idősek otthona is csak pályázati
pénzből tudna megvalósulni, de jelenleg nincs ilyen
pályázati kiírás. A II. sz. orvosi rendelő felújítására
már beadták a pályázatot, jelenleg elbírálás alatt van.
Testvérvárosi kapcsolatok nehezen működtek az
elmúlt időszakban a járvány miatt, úgyhogy nagy öröm,
hogy Zaboláról érkeznek vendégek a falunapra.

Somogyi Balázs elmondta,
hogy 8 éve költözött Bagra,
sajnálattal tapasztalta, hogy nagyon
rossz a település országos megítélése,
pedig valójában élhető, rendezett
falu. Kérte, hogy mindenki vigye
Bag jó hírét, mert jó ez a település,
jó itt élni.”

Gódor Ferenc rendőr alezredes elmondta, hogy a
gyorshajtást nem olyan egyszerű mérni, mérőpont nem
lehet bárhol létesíteni, hiszen műholdas kapcsolat kell
hozzá, de bízik az új fix traffipaxok hatékonyságában.
Aszódi Józsefné kérte, hogy a Jakab-közben legyen
ismét járda, mert nagyon veszélyes ott közlekedni.
Kovács Lászlóné elmondta, hogy nagyon zavaró,
hogy a kukát, nem oda teszik vissza a szállítók, ahonnan
elvették, hanem kint hagyják az út szélén. Ez veszélyes,
és sokszor dobálják is, ami azt eredményezi, hogy
összetörik az edény, és ki kell fizetni az új kukát.
Palya Zoltán polgármester elmondta, hogy a Szőlő
utcai (Jakab-köz) járdára már keresik a megoldást.
Kuka ügyben pedig már többször jelzett az önkormányzat a szállítónak, de kérik, hogy ezt tegye meg a
lakosság is.
Balázs Gusztáv felhívta a figyelmet, hogy célszerű
lenne korlátozásokkal a bagi utakat is mentesíteni a
nagy forgalomtól, illetve jó lenne közútjainkat felújítani. Szarvas Frigyes hozzátette, hogy Bagon nagyon
sok autó megy fel az autópályára, így valóban szükséges lenne egy mentesítő felhajó létesítése.
Ezek után a polgármester úr és az alpolgármester úr
ismertette azokat a távlati elképzeléseket, melyek a felvetett közlekedési problémákra megoldást jelentenének
(pl. új autópálya felhajtó), de sajnos ezek megvalósulása
körülbelül 5-10 év.
- önk -
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faluünnep!

Önkormányzatunk számára nagyon fontos,
hogy falunk lakosai minél több közösségben
megélt élménnyel gazdagodhassanak. Az elmúlt járványos időszakban a hagyományos
közös programok közül csak keveset lehetett
megtartani. Idén június 25-én, végre, ismét
tarthattunk falunapot, mely közösségünk
összetartozásának legnagyobb ünnepe. A művelődési ház előtti téren megtartott eseményt
Palya Zoltán polgármester nyitotta meg, majd
a délelőtt a gyermekeké volt. A Muharay
Elemér Népi Együttes óvodás, alsós és felsős
csoportja is bemutatkozott „Aki nem lép egyszerre”, „Somogyi tippentgető”, illetve Somogyi táncok című műsorukkal. Az első kettő
koreográfusa Veresné Hajdú Zsuzsanna volt,
a felsős csoport műsorát pedig Rónai Lajos
tanította be.
A folytatásban az Iglice Napközi Otthonos
Óvoda Süni csoportja vásári hangulatot idéző
mondókás, dalos játékfűzérrel lépett színpadra Péli Melinda és Melegné Svehla Bernadett
óvónők és Varga Tünde dajka vezetésével. Iskolásainkat az idén alakult dráma tanszak növendékei képviselték verses összeállításukkal.
Újdonság volt a Rajkó-Talentum Alapfokú
Művészeti Iskola és Középiskola kihelyezett
roma néptánc tanszak növendékeinek fellépése Szecső Kovács Zoltán vezetésével. Végül
az Iszkiri együttes szórakoztatta a legkisebbeket
és szüleiket, akiket kézműves foglalkozások és
kitelepült könyvtár is várt, emellett finom palacsinta, amit a Szent Rita Karitasz Csoport
tagjai készítettek. Közben javában folyt a főzőverseny is, több civil szervezet, helyi közösség rotyogtatott finomságokat a bográcsban,
forgatott disznósültet a láng felett...
Délután Tóth József Miklós falunk plébánosa szólt a vendégekhez, majd Isten áldását
kérte az eseményre.
Zabola település küldöttségét Palya Zoltán polgármester köszöntötte, kifejezve örömét, hogy a két testvértelepülés lakói ismét
kölcsönösen ellátogathatnak egymáshoz, ápolva barátságunkat. Az eseményen jelen volt Vé csey László térségünk országgyűlési képvise lője is, aki, Bag és Zabola testvérkapcsolatára
utalva, örömét hangsúlyozta, hogy a nehézségek, járvány sem tudja feledtetni a Kárpátmedencei magyarság összetartozását.
A délutáni műsor a Szinkron Nyugdíjas
Egyesület vegyes kórusának Galga menti dal csokrával folytatódott. Szólót énekelt Deméné Farkas Margit és Galla Józsefné, citerán kísért Galambos Mihály. A Muharay együttes if júsági csoportjának fellépése után heves zivatar érkezett, rövid időre megszakadt a Bonifác
Alapítvány sátrában az arcfestést és csillám-

tetoválás, de a polgármesteri hivatal sátrában javában folyt a sakkverseny.
A Gesarol együttes koncertje megalapozta a jó hangulatot estére, amelyet a
video diszkó-show csak fokozott…nagy
volt a szomorúság éjfélkor, amikor a program véget ért.

A főzőVerseny Végeredménye:
I. hely szinkron Nyugdíjas egyesület –
csülökpörkölt burgonyával
II. hely szÖsz – fatányéros malacsült
III. hely szomszédok – tárkonyos
szarvasraguleves
különdíj: zabola – pörkölt vadászmódra, erdélyi pityókás kenyérrel
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beiratkozás az igliCe Óvodában
Az óvodai beiratkozás
minden évben, áprilisban történik. Idén
már személyesen jöttek a szülők beíratni
gyermekeiket.

A bölcsődében a beiratkozás előtt tartottunk egy beszélgetést,
ahol megismerhették
a szülők az óvodai életet, és feltették az őket érdeklő
kérdéseket. Az óvodába is meghívtuk a szülőket a
Baba-mama klubba, ahol már a gyerekek is ismerkedtek a csoportszobával, játékokkal, majd óvodakezdés előtt tartottunk egy szülői értekezletet, ahol
már az óvó nénikkel is találkoztak a szülők.
Köszönjük a szülőknek, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal, és az Iglice óvodába iratták gyermekeiket.

pedagÓgusok köszöntése
2022. júNius 7.-re A szülő ÖsszeFoGás szülőFAluNkért kÖzÖsséGétől Az óvodA
és Az iskolA dolGozói meGHívást kAptAk eGy kis kÖzÖs üNNeplésre.

Először Palya Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és megköszönte a gyerekekért végzett munkáju kat. Ezt követően óvódásaink Fodor Flóra vezetésével
egy vidám dalos, táncos, mondókás játékfűzért adtak elő.
A kisebbek után az iskolások köszöntője következett.
Versek, dalok, kánonok hangzottak el. A műsort Volterné Jamrik Éva és Szekeresné Fercsik Anna tanította be
a gyerekeknek. Hangszeres előadásra is sor került, az
5. osztályos Katona Lóránt két dalt játszott el
fuvolán. Végül a SZÖSZ részéről Abonyi-Galli Gab -

riella olvasta fel gondolatait. A kellemes szellemi
táplálék „elfogyasztása” után valódi falatokkal kínálták
a vendégeket. A finom rétesek és szendvicsek ízlelgetése
közben az aktív és nyugdíjas pedagógusok hosszasan
beszélgettek egymással, mivel legtöbben hosszú ideje
nem találkoztak, így ez az esemény rövid időre összehozta a régi kollégákat.
Köszönjük a szervezőknek a meghívást, a felkészítő
pedagógusoknak és a fellépő gyerekeknek pedig az
odaszánt időt és a fáradtságot.
P. Lné
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jánoskázás
HAGyomáNyteremtés óvodás módrA

Idén új programmal bővült óvódánk amúgy is gazdag
eseménynaptára. Május 20-án hagyományteremtő céllal jánoskázást szerveztünk óvódásaink és családtagjaik
bevonásával.

Mi is ez a jánoskázás? Miért ezt választottuk?
Bagon található egy gyönyörű Nepomuki Szent Jánosszobor, melyet 2019-ben Balázs Bálint kőszobrászrestaurátor újított fel. Nepomuki Szent János a folyók,
vizek, hajósok, vízimalmok, halászok védőszentje, a
vízen járók patrónusa, a gyónási titkok mártírja. Szobra
falunkban a volt malom mellett található, az Aranyospatak szomszédságában.
A szent ünnepe minden év május 16-án van, és az
ünnep előestéjén több folyóparti városban „Jánoska
eresztést” tartottak. Gyertyákkal megvilágított kis csónakokat eresztettek le a folyón sötétedéskor, Mohácson
pedig vízi körmenetet is szerveztek. E hagyomány
meghonosítására vállalkozott tehát óvódánk.
Május 20-án kis lámpásokkal gyülekeztünk az óvoda
előtt. Kicsit aggódtunk, hogy eljönnek-e a gyerekek,
szülők, családtagok, de hitetlenek voltunk, szép számmal gyűltünk össze.

Lámpással a kezünkben mentünk el a szoborig, majd
rövid történeti áttekintés után közösen énekeltünk,
koszorúztunk, illetve virágokat és néhány úszó gyertyát
tettünk vízre: így valósítottuk meg Bagon is ezt a szép
hagyományt.
Egy jól megszervezett programon részt venni
mindenkinek öröm, és ezen események nagyban erősítik falunk közösségét, növelik a település megtartó
erejét. Néphagyományőrző óvodaként, évről évre
megismertetjük óvódásainkat különböző népszokásokkal, de arra is törekszünk, hogy ezeket a gyerekek
valóban átéljék, megéljék, így mindig el is játsszuk
azokat, ahogyan most is.
A jánoskázás szokása nemcsak a gyerekek számára
volt új, ismeretlen, hanem a felnőttek számára is. A kedvező fogadtatás, a visszajelzések megerősítettek bennünket abban, hogy érdemes beépíteni munkatervünkbe és minden éveben megvalósítani.
Az est folyamán jó hangulatban, beszélgetve vonultak együtt a családok hazafelé a sötétben már messziről
világító lámpásokkal.
Gné. P. M.

kArItász hírek

előzetes híVogAtó!
A szent rita karitász Csoport idén augusztus 27-én rendezi meg a hagyományos idősek napját, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a településünkön élő
65 év felettieket a bagi plébániára. részletes információt a később megjelenő
meghívó és jelentkezési lap fogja tartalmazni.
karitász csoport
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irány a balaton!!!
HA már táBor, Akkor záNkA. HA már utAzuNk? CsAkis voNAt,
HátuNkoN A CsomAGjAiNkkAl.

Május második hetében 3-3 napot tölthettek a
3., 4. és 8. osztály tanulói a zánkai táborban, ami minden gyermek számára
csak 1000 forint regisztrációs költséget jelentett. Az utazás, szállás,
étkezés, programok ingyenesek
voltak. Iskolánkból összesen 41
gyerek vehetett részt ezen a
különleges kiránduláson.
A három nap alatt sok ér dekes előadást hallgathattunk
meg és, változatos programokon vehettünk részt.
Megérkezésünk napján a Rex
Alapítvány kutyabemutatóját néztük meg, ahol több kutyafajtával
ismerkedtünk meg, majd a felelős ku tyatartásról is hallhattunk előadást.
Kultúra jegyében egy színházi előadást is
megtekintettünk.
Második nap egy Bogár show-n vettünk részt. Majd
lesétáltunk a Balaton partra, ahol a gyerekek örömmel
pancsikoltak a nem éppen melegnek mondható vízben.

Igaz csak térdig merészkedtek bele. Délután
folyamán kalandpark egyes játékait
próbálhatták ki a bátrabbak.
A 8. osztályos gyerekek egy órás
hajókiránduláson is részt vehettek. Esti szórakozásunk koncert
és diszkó volt. Rövid, de annál
tartalmasabb napok voltak, és
élményekkel gazdagon térhettünk haza.
Köszönjük kísérőinknek a
felügyeletet és a szervezést!

3.osztály:
Katona-Dénes Krisztina
Volterné Jamrik Éva

8. osztály:
Szásziné Győri Éva
Szekeresné Fercsik Anna
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2022. június 21-én tartotta a
Bagi Arany János Általános Is kola évzáró ünnepségét.
A diákok színvonalas műsora
után Szásziné Győri Éva igazgató asszony összefoglalta az elmúlt tanév eseményeit, többek
között elmondta, hogy az idei
tanév legemlékezetesebb programja a Mozaik Múzeumtúra, a
magyar-angol futballmérkőzésen való részvételt és a zánkai
Erzsébet-táborozás volt, hiszen
az elmúlt két évben ilyen közösségi eseményeken nem vehettek
részt a gyerekek. Ezek után jutalmazta a kitűnő és jeles tanulókat.
Majd Palya Zoltán polgármester úr a tanulókhoz szólva
elmondta, hogy a tudás az egyetlen dolog, ami mindig velük lesz,
amit megtanul valaki, azt senki
nem veheti el tőle, az mindig ott
lesz a fejében.
Ezután az önkormányzat nevében uszodabérlettel jutalmazott
minden évfolyamból egy tanulót
jó tanulmányi eredményéért.
UszodAbérletet kAptAk
jó tanulmányi eredményükért:
1. osztály: sere viktor
2. osztály: péter teréz
3. osztály: Bérces luca
4. osztály: jónás tibor
5. osztály: Hrúz Bálint
6. osztály: Bakos Botond
7. osztály: Bognár Bence

1. osztály kitűnő tanulói: szőllősi Bettina, Nyolczas dominik.
jeles tanulók: zsila lara, zsila máté,
Gódor kincső

2. osztály kitűnő tanulói: Csizmár zsuzsanna, Gódor
lehel, palya maxim, kustra léna. jeles tanulók:
Berla villő, Fülöp kitti, karácsondi karina, lakatos
mirjam, macsala Gergő, péter teréz, soós Bence

3. osztály kitűnő tanulói: paltán Fanni, katona júlia,
varga mira, varga viktória, pap zsófia.
jeles tanulók: Gódor zétény, Czira Benedek, katona
sára, vígh minka.

4. osztály kitűnő tanulói: Abonyi kinga,
márkos zoltán, kajári Gergő.
jeles tanulók: Bognár Gergely, lakatos
Adrienn, pikács laura
8. osztály
kitűnő tanulói,
akik arany
jános-díjban
is részesültek:
Balázs ákos
és Horváth Noa

5. osztályos kitűnők: katona júlia, katona
veronika. jeles tanulók: Bartók kristóf
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kézilabdapálya-átadÓ

Azért, hogy senki nem maradjon jutalom nélkül az évzárón egy másik
ajándékot is átadott iskolásainknak
az önkormányzat: a megújult kézi labdapályát. Ez a Magyar Kézilabda
Szövetség, Bag Nagyközség Önkormányzata és a Dunakeszi Tankerület
Központ háromoldalú megállapodása alapján a Magyar Állam által biztosított közel 70 millió forintból
épült meg. Palya Zoltán polgármester úr avatóbeszédében elmondta,

hogy 2020 karácsonya előtt hallotta
az önkormányzat a hírt, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség olyan területet keres, ahol egy szabvályos méretű kézilabdapályát építhet, ekkor
kezdődött minden.
A régi pálya a kor műszaki elvárásainak megfelelő burkolatot, labdafogó hálót és palánkot kapott, így
a bagi iskola sportolási lehetőségei
teljes körűvé váltak, ami a település
megtartó erejét is növeli.

Köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának a támogatásért, a
Magyar Kézilabda Szövetségnek az
együttműködésért, valamint Vécsey
László országgyűlési képviselő úrnak, aki végig támogatta e beruházás
megvalósulását.
Palya Zoltán polgármester úr –
évzáró lévén – minden pedagógusnak, diáknak kellemes nyarat, jó
pihenést kívánt.
kr

újra bonifáC bál!

Hosszú évek után újra megrendezhettük a Bagi Arany
János Általános Iskolát támogató alapítvány bálját, a
Bonifác Jótékonysági Bált.

Az elmúlt időszakban a nagyvilágban és kicsiny
falunkban is az embereknek nem volt lehetőségük arra,
hogy találkozhassanak, szórakozhassanak, minőségi
időt tölthessenek együtt, egymással. Szerettük volna, ha
ez végre megváltozna, így az alapítvány minden tagja
azon kezdett munkálkodni, hogy újra összehozzuk a kis
közösségünket, valamint a környék lakóit.
Mivel a vírusos időszakban a 8. osztályos tanulók
sem tudták megcsillogtatni tánctudásukat, így a bál remek lehetőség volt számukra is, hogy szeretteiket,
ismerőseiket megörvendeztethessék a gyönyörű nyitótánccal. Végre elérkezett május 7-e. Mindenki nagy
izgalommal készült, hogy a vendégek kedvében járjon.

Az estet az iskolások keringővel nyitották meg, melyet a
szüleik, rokonaik a bál előtt már megtekinthettek. A táncos párok a következők voltak: Horváth Noa és Balázs
Ákos, Baranyi Evelin és Maksa Zsombor, Vidák Virginia
és Macsala Ádám Bence, Ajtai Bianka Minerva és Patai
Attila Márk, Benedek Luca és Roskó Gábor Mihály,
Patai Laura Ivett és Palya Benjamin Márk. A táncot
betanította ifj. Rónai Lajos. Ezután a vacsora, majd pedig
a várva várt önfeledt szórakozás következett, melyhez a
jó hangulatot a GPS zenekar biztosította. Éjfélkor került sor
a tombolahúzásra, amely során sok vendégnek sikerült
örömet szereznünk. Ezúton is szeretnénk megköszöni a
támogatóknak, akik tombolafelajánlásukkal és egyéb
módon segítették munkánkat, hogy ez az est létrejöhetett. Remélem, hogy a jövőben hasonló módon sikerül
újra ezen eseményt megrendeznünk, ezzel is erősítve a
falu lakóinak összetartását, összetartozását.
Cziráné Bakonyi Bernadett
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Házi verseny magyarbÓl
Alsó tAGozAtos mAGyAr Nyelv és irodAlom levelezős verseNy
Az első félévben matematika házi
levelezős versenyt rendezett iskolánk, a második félévben pedig magyar nyelv is irodalom tantárgyi
versenyen indult 47 alsós tanulónk.
A jelentkezők februártól áprilisig
minden hónap elején kaptak egy
feladatsort, melyet hónap végéig
kellett kitöltve visszahozniuk. A
feladatok többnyire nyelvtani tudásukat mérték fel, ám az utasítások
megértése jó szövegértési készséget
feltételezett. A májusi, személyes
megjelenéssel zajló utolsó fordulón
33 diák vett részt. Az alábbi eredmények születtek:
Az első helyezettek könyvjutalmat kaptak, a 2. és 3. helyen végzők
írószercsomaggal gazdagodtak. Oklevelet és emléklapot minden
résztvevő kapott, aki eljutott a 4.
fordulóig. Gratulálunk Nekik!

i. hely
ii. hely
iii. hely

1. osztály
zsila máté
sere viktor
zsila lara

2. osztály
Gódor lehel
Csizmár zsuzsanna
soós Bence

„el kell IndUlnI…”

2022. június 18-án huszonegy diák ballagott el a Bagi Arany János Általános
Iskolából. Alsó tagozaton Katonáné Kovács Erika és Kocsis Ildikó tanítók,
felső tagozaton pedig Szekeresné Fercsik Anna tanárnő volt az osztályfőnö kük. „Útjaink százfelé válnak…” áll Arany János, az iskola névadójának
idézete a meghívón, és bizony valamennyien új utakon fognak járni ezután,
de reményeink szerint örömmel emlékeznek majd vissza iskolánk falai között
töltött gyermekéveikre. Mindannyiuknak sok sikert kívánunk!

3. osztály
paltán Fanni
remenár Nóra
vígh minka

4. osztály
Abonyi kinga
lakatos Adrienn
kajári Gergő

AkIk elbAllAgtAk:
Ajtai Bianka minerva
Balázs ákos
Baranyi Boglárka
Berki virgínia ráhel
Fényes Benedek
Gáspár elizabet
Horváth miklós
Horváth Noa
jónás sándor
kanalas Alex
kanalas jázmin leila
kanalas kevin
kanalas Nikoletta
kanalas rajmund
macsala ádám Bence
maksa zsombor
palya Benjamin márk
roskó Gábor mihály
setét Aladár
szénási letícia
vidák virgínia
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nyomÓdúCok a galga mentén
műsoros kÖNyvBemutAtó A dózsA GyÖrGy művelődési Ház és kÖNyvtárBAN

Az anyagot Dulai Sándorné Király Zsiga-díjas hímző népi
iparművész gyűjtötte és szerkesztette, a nyomódúcos
mintákat Újvári Tünde hímző rajzolta. A kötet megjelenéséhez az érintett Galga menti önkormányzatok
nyújtottak anyagi támogatást.
Június 3-án a művelődési ház nagyterme adott otthont
a könyvbemutatónak, melyhez kiállítás is társult. Palya
Zoltán polgármester mondott köszöntőt és köszönetet,
majd Katona Hargita, a művelődési ház vezetője beszélgetett a szerzőkkel és a bagi adatközlőkkel, Tóth Mihályné Sápi Juliska nénivel és Katona-Dénes Krisztinával.
A könyvben a Galga menti fehérhímzés kerül bemutatásra több mint száz oldalon, rajzokkal és színes
fotókkal gazdagon illusztrálva, összehasonlítva a települések mintakincseit. A Bagon gyűjtött anyag a legrészletesebb és a leggazdagabb, hiszen itt még vannak aktív
őrzői és átörökítői ennek a tudásnak, hagyománynak. A
nyomódúcok, nyomóvasak az úgynevezett „trukkolásos” technika segítségével a hímzésminták sokszorosítására szolgáltak, amelyek közül sajnos sok már elveszett
a településeken. Bag ebből a szempontból is kivételes,
mivel itt családi örökségként teljes terjedelmében
megőrzésre került a Dénes család őseinek készlete.

„A legtöbb segítséget Bagon kaptuk, Tóth Mihályné
Sápi Juliska nénitől, aki ma már nyolcvanegy éves, 1950 óta
aktív tagja a Muharay Elemér Népi Együttesnek. Hímez,
varr, énekel, táncol. Jól ismeri a bagi hagyományokat,
szokásokat, hiszen ebben nőtt fel. Nagyon fontosnak tartja, hogy a családban tovább menjen ez a hagyomány, hogy
mindenki tudja, mi és hogyan volt régen. Tanítgatja a
menyeit és az unokáit hímezni, varrni, minden férfi családtagjának készít inget, zsebkendőt. Juliska néni valamennyi
családtagnak megvarrja a hagyományos ruhadarabokat,
dédunokáinak már nagylánykorukra is elkészítette a
szoknyákat és a többi viseletet.” (részlet a könyvből)
A könyvbemutatóhoz kapcsolódó kiállításban bemutatásra kerültek Bag jellegzetes hímzett textíliái, mint a
fejkendő, vállkendő, zsebkendő, jegykendő, babafékető, komasszonykendő, szeleslepedő, a féling és a férfiing. A jelenlévők megcsodálhatták a Katona-Dénes Krisztina tulajdonában lévő nyomódúcokat és a kuriózumnak számító több mint száz éves mintakönyvet, melyben
az összes bagi motívum lenyomata megtalálható.
A hímzett textíliák nem csak a kiállításban jelentek
meg, viselve is megcsodálhattuk őket, amint a Muharay
Elemér Népi Együttes hagyományőrző csoportja bemutatta, hogyan jelent meg egykor a hímzés az öltözködésben. Galga menti dallamok foglalták keretbe az estét a
Fix-Stimm zenekar és Nemecz Réka közreműködésével.
A könyv megtekinthető a könyvtárban.
Katona Hargita

Fotók: Farkasné katona Anita

Nyomódúcok a Galga mentén címmel adták ki az év
elején azt a könyvet, amely Bag, Boldog, Galgahévíz,
Püspökhatvan, Szada, Tura és Veresegyház hímzőkultúráját bemutató gyűjtőmunkát összegzi.
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nyári fesztiválszezon
A gálaműsor végeztével sem unatkoztak a Muharay
Elemér Népi Együttes táncosai, hiszen a nyári szünet
előtt még jó néhány fellépés várt rájuk. A sort a gyermekcsoport indította, akiket az M2 televíziócsatorna
Hetedhét Kaland című műsora látogatott meg, és a
pünkösdi népszokásokat és a bagi táncokat mutatták
be a kamerának, és ezen keresztül a műsort néző gyerekeknek ország-világszerte.

Hagyományőrző csoportunk természetesen részt vett
Dulai Sándorné Nyomódúcok a Galga mentén című
könyvének bemutatóján a Dózsa György Művelődési
Házban, a pünkösdi hétvégét pedig Vas megyében
töltötték; Gencsapátiban a Gencsi Söprű néptáncfesztiválon léptek fel, majd másnap Kőszegen kirándultak.
Június 11-én több eseményen is helyt állt alsós gyermekcsoportunk a Hetedhét Hatvan fesztiválon a
környék gyermek néptánccsoportjaival együtt mutatkozott be a lelkes közönségnek, ahol a bagi játékokat és
táncokat bemutató „Adj a pipámba tüzet!” és Somogyi
Tippentgető koreográfiájukat is előadták, így a nyári
melegben megtapasztalhatták, hogy milyen egy igazi
fesztiválon részt venni, gyorsan öltözni, a fellépésre
koncentrálni, ami segíti a kis táncosok felkészítését
a hasonló műsorokon való részvételre. Ugyanezen a
napon Hagyományőrző táncosaink Százhalombattán,
a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál Pest megyei
rendezvényén képviselték együttesünket. Ezen a fesz-

tiválon egy időpontban országszerte bemutatkozhattak
azok az együttesek, akik a Csoóri Sándor Alap támogatási programjából részesültek, így bemutatva egymásnak és a közönségnek a támogatás eredményességét.
Június 17-én szintén a gyerekeké volt a színpad, az
aszódi Levendulaszüreten mutatkoztak be a Podmaniczky Zeneiskola növendékeivel közös műsorban.
Gyermekcsoportjaink a bagi falunapon zárták a tavaszi
évadot, ahol az óvodások, az alsósok és a felsős táncosok
is bemutathatták tudásukat a délelőtti programban. Sajnos
a hagyományőrző és felnőtt-ifjúsági csoport műsorát
elsodorta egy nyári vihar, de este a hévízgyörki falunapon
még meg tudták csillogtatni tudásukat.
Július 9-én a hagyományőrző és ifjúsági táncosokra
még várt egy előadás, ismét nyugat felé vették az irányt,
és a bükfürdői XXI. Aratóünnep közönségét szórakoztatták egyórás műsorukkal. Táncosaink a műsor végeztével meg is kezdték jól megérdemelt nyári szünetüket,
és másnap rögtön a fürdő medencéibe csobbantak – természetesen viselet nélkül.
A július számunkra is a pihenésről szól, de augusztus
közepén már ismét elkezdjük a felkészülést az őszi fellépéseinkre.
Köszönjük a támogatást Bag Nagyközség Önkormányzatának, A Dózsa György Művelődési Háznak, az
Emberi Erőforrás Alapkezelő Csoóri Sándor Alapjának,
hogy ismét lehetővé tették csoportjaink számára az
eredményes munkát.
P.T.
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író-olvasó találkozó bauer barbarával

2022. május 19-én Bauer Barbara
írónővel találkozhattak az olvasók a
könyvtárban.

A napjainkban egyre népszerűbb
írónő nem készült erre a pályára,
légikísérőként dolgozott éveken keresztül. A repülőutak élményei
adták az ihletet első regényéhez, a
Légikisasszonyokhoz, ami aztán trilógiává nőtte ki magát. Ezt követően egy misztikusabb vonalon indult
el, majd a történelmi regények felé
fordult, később pedig életrajzi ihletésű regények is kikerültek a tolla
alól. A találkozón a szerzővel Katonáné Kovács Erika beszélgetett.
Az írónő beszélt általános iskolai
élményeiről, arról, hogy vidéki kislányként – Etyeken nőtt fel, és jelenleg is itt él családjával – milyen volt
egy budapesti gimnáziumba bekerülni, felvenni a ritmust és megküzdeni
egy idegen világgal. Elmondta, ho gyan került a légikísérői pályára fő iskolásként, majd hogyan fordult az
írás felé, és korábbi élményeiből
hogyan születtek meg első regényei.
Megtudhattuk, hogy megírni egy
regényt nem egy lendületre sikerül,
általában jó két évnyi kutatómunka
húzódik a háttérben, legyenek azok
pontos történeti adatok, visszaemlé kezések meghallgatása, vagy elme rülés más részletekben. Így lehet egy
írónőből pék, és hívhatja ki egy sakk mester akár egy játszmára. (A re gényben olvasottak alapján ugyanis

e sakkmester azt feltételezte, hogy,
aki ezeket így leírta az profi játékos
lehet. Azután persze még rengeteg
utómunka is vár az emberre.
Az ihlet pedig bárhonnan jöhet,
otthonról, vagy akár egy író-olvasó
találkozón is felvetődhet egy történet, ahogy az A leggazdagabb árva
című regény esetében is történt.
Amikor a történelmi regényeit
kezdte írni, a magyar történelem egy-

egy momentumának, vagy érdekes
alakjának bemutatásán túl az is célja
volt, hogy a személyesebb történelmi
múltat is megismertesse az olvasókkal, mint „A fekete rózsa” című regény esetében is, ahol szülőfaluja
idős lakóinak visszaemlékezései adták a történet gerincét, és a történetek mesélése közben egy közösség
is formálódott a mesélőkből.
Kivételes élmény volt megismerkedni ezzel a közvetlen, kedves
íróval. Mivel a családja is elkísérte,
a beszélgetés folyamán megjegyzéseikkel, emlékeikkel még kötetlenebbé varázsolták a hangulatot.
A találkozó végén Bauer Barbara
felolvasott egy fejezetet „A fekete
rózsából”, és válaszolt azokra a kérdésekre, amik a hallgatóságában
felmerültek a vele töltött közel másfél óra után.
Zárásként lehetőség volt könyvek kedvezményes vásárlására és
dedikálásra.
A már többször említett A fekete
rózsa című regény rövid fülszövege
talán felkelti a kedves Olvasó érdeklődését is.
Papp Éva

könyVAjánló
trilógia: légikisasszonyok,
két út között, magánutak
Az írónő 2012-ben megjelent első
kötetei, melyek a több, mint 18 éves
utaskísérői élményeiből születtek.
A történetek által bepillanthatunk e
különleges foglalkozás mindennapjaiba. A négy főhős, Anna a szende,
szonja a szórakozott, dia a dögös és
dani a meleg, magánélete bontakozik ki a trilógia lapjain. Aki szívesen
olvas lektűrt, az biztosan nem csalódik, ha elolvassa a köteteket.
még látlak odafönn
A második világháború idején játszódó történet egy család életén
keresztül mutatja be, hogyan képes
a történelem megnyomorítani a
testet, a lelket. és mégis az élet élni
akar és a reménytelenség ad erőt a
túléléshez, a főhősök lelkét pedig a
hit és a szeretet menti meg.

A leggazdagabb árva
történelmi regény, melynek főhőse
Wenckheim krisztina, akinek életét
az 1850-es évektől követhetjük nyomon. közben feltárul előttünk a XiX.
század második felének magyarországa. A korán árvaságra jutott kislány életét családi viszályok nehezítik, mégis rátalál arra az útra, mely
számára a boldogságot jelenti.
Az aranyműves fia
A misztikus elemekkel gazdagított,
finoman hangolt regény apa és fia
története a jelenben, illetve a mesék, legendák ködébe vesző távoli
múltban. Négy, keresztutakkal és
tévelygésekkel sújtott élet históriája, amely az elszakadásról és az
újbóli egymásra találásról szól.

katonáné kovács erika
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A szInkron nyUgdíjAs egyesület híreI

túl a pandémiás időszakon

Nyugdíjasaink ismét aktív közösségi életet élhetnek,
így, kihasználva a lehetőségeket, igyekeztünk minél több
programot szervezni, illetve minél több eseményen
részt venni.

Megtartottuk a 2021. évi beszámoló közgyűlést. Klubdélutánt szerveztünk zenével, tánccal. finom sütikkel és
szendvicsekkel.
A szomszédos települések nyugdíjasaival ismételten
felvettük a kapcsolatot, voltunk Galgahévízen, Kartalon
és Ikladon vendégségben, ahol énekkarunk egy-egy
dalcsokorral szerepelt. A vendéglátók finom ebéddel és

házi süteményekkel vártak minket, majd megszólalt a
zene, és már roptuk is a táncot.
Énekkarunk és a citerás szóló énekeseink részt vettek
az Országos Nyugdíjas Ki mit tud?-on. Az elődöntőt
Budapesten tartották, majd a döntőt Siófokon. Itt háromnapos programmal egybekötve mérték össze tudásukat az ország aktív nyugdíjasai. Énekkarunk és szólistáink (Deméné Farkas Margit, Galla Józsefné, valamint
Galambos Mihály, aki citerán kísérte a produkciókat)
kiemelt arany minősítést vehettek át, emellett üdülésre
fordítható pénzjutalmat kaptak.
Csejteiné S. E.

elsőáldozási készület

Az elsőáldozás tulajdonképpen
nem más, mint az első találkozás
szentsége az Eucharisztiában jelen
lévő Jézussal. Keresztény életünk
középpontjában van az Úrral való
találkozás, ami a kenyér és a bor
magunkhoz vételében valósul meg.
Erre a találkozásra készülni kell,
amely azt jelenti, hogy azt, akit
szeretnénk magunkba fogadni,
szeretnénk megismerni.
Mit is írhatnék az idei áldozásról,
hisz a történések sorrendje évről
évre ugyanaz vagy nagyon hasonló.
Az elsőáldozás nemcsak az egyházközség ünnepe, hanem a családé
is, ahol a gyermek nevelkedik. Az

első találkozásra szentgyónással is
készülünk. Mikor is kezdődik el egy
elsőáldozási felkészítés? Azt hiszem,
az óvodában, az idei elsőáldozókkal
már ott találkoztam. Ha az oviból
hittanra jelentkezik egy gyermek,
akkor első osztályban már szó esik
az utolsó vacsoráról, a szentmiséről,
úgyhogy a felkészítés elkezdődik.
Idén Bagon kilenc gyermek
készült elsőáldozásra heti egyszeri
alkalommal, majd a próbákon is
részt vettek. Még mindig nagyon jó
visszaemlékezni ezekre a pillanatokra, és a gyermekek csillogó arca,
számomra azt jelentette, hogy mindez nem volt hiábavaló.

Milyen is volt ez az elsőáldozás?
Mit is mondhatnék erről? Imádsággal kísért volt. Sokan imádkoztunk
ezekért a gyerekekért! Nem veszhet
el egy gyerek sem, akit ennyi ima,
ennyi munka, ennyi könny kísér!
Jézus karjaiba tettük őket! Már csak
bíznunk kell, hogy a mag fává fog
növekedni.
Nagy izgalommal vártuk ezt a
napot, melyre olyan sokat készültünk.
Hála és köszönet mindenért!
Isten áldásával még annyit hagyj
kívánjak mindenkinek: ,,Merjetek
olyannak lenni, amilyennek a jó
Isten megálmodott titeket!’’
Lencse Balázs
hitoktató
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az csapatversenyt a zöld csapat nyerte.
ezzel övéké lett a vándorserleg is.

a szabadidős programkínála - a záró estén az animátorok vidám jelenettel
tokból mindenki választhatott
szórakoztatták a közönséget

mindenkiben van egy szent! – oratórium bagon
Új időpontban, napirenddel és új programokkal várta a
fiatalokat a XIII. Don Bosco Nyári Oratórium, melyre
idén több mint 70 gyermek jelentkezett Bagról és
Hévízgyörkről. A szervező, fiatal animátorok egy teljes
héten át imádkoztak, játszottak, táncoltak és énekeltek
a gyerekekkel, miközben, reménység szerint, egyre
közelebb kerültek Istenhez. Szerdán a kirándulásra
jelentkezők Esztergomba látogattak, ahol Miklós Atya
vezetésével bejárták a gyönyörű bazilikát. Az idei
csapatversenyt az utolsó pillanatban nagyon szorossá
váló küzdelemben a zöld csapat nyerte. Ezzel övéké lett

AUgUsztUs
dátUm
8–12.
20.
20.
25.
27.
27.
31.

a vándorserleg is. Az utolsó nap záró estéjén az animátorok vidám jelenettel szórakoztatták a közönséget,
amit fergeteges táncház követett a szülők bevonásával.
Az öt nap alatt semmi sem szabhatott határt a mókának,
a nevetésnek, a vidámságnak és a kacagásnak, így gyorsan elröpült az idő, amiért a záró igeliturgián hálát
adtunk a Jóistennek. A nyárnak azonban még nincs
vége, reméljük, hogy újra találkozunk a szentmiséken és
az egyházközség programjain, valamint szeptembertől
az évközi oratóriumokon is. A közösség vár mindenkit!
Szentnek lenni szuper!
az animátorok

PROGRAM AJÁNLÓ

progrAmszerVező
dózsa György mHk
HBt
Önkormányzat
HBt
dózsa György mHk
szent rita karitasz
általános iskola

progrAm
kreatív alkotótábor
szent istván király ünnepe
szent istván király ünnepe
FAlkÖ
CooltudvAr
idősek napja
tanévnyitó

Időpont
09:00-16:00
08:00
10:30

17:00

helyszín
dózsa György mHk
turul szobor
dózsa György mHk
dózsa György mHk
dózsa György mHk
plébánia
általános iskola

pjN XXiX évf. évnyitó/FAlkÖ 18:00
pjN/FAlkÖ
18:30
családi nap a szüret jegyében 10:00
pjN/FAlkÖ

dózsa György mHk
dózsa György mHk
dózsa György mHk
dózsa György mHk

magyar népmese napja
szent mihály-nap

dózsa György mHk
dózsa György mHk
dózsa György mHk
dózsa György mHk
dózsa György mHk
‘56-os emlékmű
turul szobor
dózsa György mHk
dózsa György mHk

21:00

01.

15.
25.
29.

HBt
HBt
Önk./ dózsa György mHk
HBt

október
01.
08.
13.
15.
16.
23.
23.
25.
27.

dózsa György mHk
iglice óvoda
HBt
általános iskola
dózsa Gy. mHk szÖsz
Önkormányzat
HBt
magyar vöröskereszt
HBt

szüreti bál
tök jó délután
1956-os forradalom ünnepe
1956-os forradalom ünnepe
véradás
pjN/FAlkÖ

délelőtt

16:00

15:00-18:00
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A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

szeptember

