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A TARTALOMBÓL

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2007. július 3-án
ülést tartott. Heves viták nyomán
születtek meg a határozatok,
melyeket részletesen ismertetünk.

1–5. oldal

CIGÁNYÚT
Roma felzárkoztató program
elõkészítésének keretében, 
Tóth Gábor országgyûlési képviselõ
meghívására, Farkas Flórián, 
a Lungo Drom elnöke Bagon járt.

7. oldal

ÖRÖKLÕDÕ TEHETSÉG
Az édesanya szívet melengetõen
énekel, leánya gyöngybõl elkápráz-
tató nyakékeket készít, és mindket-
ten gyönyörûen kézimunkáznak.
Talán már tudják kikrõl van szó?

8. oldal
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Képviselõ-testületünk 2007. július
3-i ülésén hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy az aszódi szennyvíz-
tisztító telepre érkezzen Galgamácsa,
Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi
és Püspökszilágyi települések
szennyvize is. 

Ritecz György, a Galgamenti
Viziközmû Kft. ügyvezetõ igazgató-

ja – a téma felvezetéseként – röviden vá-
zolta a megvitatásra kerülõ kérdést. Az
Aszód tulajdonában lévõ 1500 m3/nap ka-
pacitású szennyvíztisztító telepet Aszód,
Domony, Iklad, Bag és Hévízgyörk tele-
pülések 2000-2001-ben 3000 m3/nap ka-
pacitásúra bõvítették. Ekkor az öt telepü-
lés tulajdonközösséget hozott létre. 

A térség regionális vízellátását bizto-
sító két vízbázis – a bagi és a turai – biz-
tonságba helyezéséhez feltétlenül szüksé-
ges, hogy a Galga menti településeken
kiépüljön a szennyvízcsatorna-hálózat,
és az összegyûjtött szennyvíz megtisztít-
va kerüljön a Galgába.

A felsõ Galga mentén öt település:
Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu,
Kisnémedi és Püspökszilágyi még csator-
názatlan. Ez az öt település korábban
már két alkalommal is pályázott a csa-
tornázás megvalósulása érdekében, saj-

nos sikertelenül. A korábbi pályázatok
okán Aszód, Domony, Iklad, Bag és
Hévízgyörk önkormányzata 2000. de-
cemberében már hozzájárult ahhoz, hogy
a csatornázás megvalósulása után  Gal-
gamácsa, Vácegres, Váckisújfalu,
Kisnémedi és Püspökszilágyi szennyvize
is az aszódi szennyvíztelepre kerüljön. E
megállapodás megújítását kérte most ön-
kormányzatunktól Galgamácsa önkor-
mányzata, ugyanis újabb pályázatot sze-
retne benyújtani az öt település csatorna-
hálózatának kiépítésére és az aszódi
szennyvíztelep bõvítésére. 

A 2000-2001-es szennyvíztelep bõvítés
során az öt település pénz hiányában nem
gondoskodott a megfelelõ iszap-kezelés-
rõl, ezért csak ideiglenes vízjogi üzemelte-
tési engedélyt adott ki a hatóság, azzal  a
kikötéssel, hogy a szennyvíziszap megfe-
lelõ kezelésrõl a tulajdonosok gondos-
kodni fognak, azaz komposztálót építe-
nek. Jelenleg a telepen keletkezõ szenny-
víziszapot hat hónapig a telepen tárolják –
igaz a tároló sem készült el –, majd ezt kö-
vetõen mezõgazdasági területre hordják

Bõvül a szennyvíztelepünk
ELVI HOZZÁJÁRULÁS AZ ASZÓDI SZENNYVÍZTELEP FEJLESZTÉSÉHEZ

A szennyvíziszap 
komposztálása

A TELEP BEJÁRATA – nyitva áll a kapu a  beruházás elõtt
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
TOVÁBBRA IS A KISTARCSAI KÓRHÁZ-
HOZ TARTOZUNK. Hatvan Város Önkormány-
zata és a Hatvani Kórház Kft. (korábban Albert
Schweitzer Kórház és Rendelõintézet) azzal a ké-
réssel kereste meg önkormányzatunkat, hogy tá-
mogassa azon kérelmüket, hogy a bagi lakosok
ne a kistarcsai Flór Ferenc Kórházhoz, hanem
Hatvani Kórházhoz tartozzanak. Önkormányza-
tunk szociális bizottsága meghallgatta dr. Balato-
ni Gyöngyi és dr. Perjési György háziorvosokat. A
két háziorvos nem javasolja a változást és to-
vábbra is azt tartják jónak, ha a bagi lakosokat a
kistarcsai Flór Ferenc kórház látja el. Dr. Balatoni
Gyöngyi elmondta, hogy a kistarcsai kórház job-
ban felszerelt , és olyan osztályokkal is rendelke-
zik (fül-orr-gégészet, urulógia, elmeosztály), ame-
lyek Hatvanban nincsenek. Igaz, hogy traumato-
lógiai osztálya nincs – a budapesti Péterfi  Sándor
utcai kórház fogadja a traumás sérülteket –, és a
sebészetét is bõvíteni kell, de mindezeket egybe-
vetve a szociális bizottság a kistarcsai Flór Ferenc
kórházhoz való tartozást javasolta, amit  a képvi-
selõ-testület 2007. július 3-i ülésén egyhangúlag
elfogadott.

EGY FALAT SEGÍTSÉG: EURÓPAI UNIÓS
ÉLELMISZERSEGÉLY-PROGRAM BAGON IS.
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-
testülete 2007. július 3-i ülésén egyhangúlag tá-
mogatta, hogy az önkormányzat együttmûködési
megállapodást írjon alá a Katolikus Karitasz non-
profit célú segélyszervezettel Európai Uniós élel-
miszersegély-program lebonyolítására. Így közsé-
günkben a létminimum alatt vagy annak közelé-
ben élõk, a munkanélküliek, a hajléktalanok, a
kisnyugdíjasok és a hátrányos szociális helyzetû
gyermekek évente több alakalommal ingyenesen

juthatnak alapvetõ, tartós élelmiszerekhez, se-
gélyként. A rászorulók listáját a Családsegítõ Szol-
gálat és az önkormányzat közösen állítja össze.

INFORMATIKUS ALKALMAZÁSÁRÓL
DÖNTÖTT A KÉPVISELÕ TESTÜLET. Bag
Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete 2007. július 3-i ülésén határozatot foga-
dott el arról, hogy az önkormányzat vállalkozási
keretszerzõdést köt a Galgacom Számítástech-
nikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a pol-
gármesteri hivatal informatikai feladatainak el-
látására. A szolgáltatási díját 40 000 Ft+ÁFA
összegben határozták meg.

NISSAN TEHERGÉPKOCSIJÁT NEM ADJA
EL AZ ÖNKORMÁNYZAT. A Galgatáj Vadász-
társaság bejelentette vételi szándékát a fent ne-
vezett gépkocsira, ám a képviselõ testület 2007.
július 3-i ülésén úgy döntött, hogy a gépkocsit
nem értékesíti, hanem üzemeltetési jogát a bagi
polgárõrségnek adja át. 

A RAIFFEISEN BANK LESZ 2007. szep-
tember 1-jétõl önkormányzatunk számlavezetõ
pénzintézete. Önkormányzatunk képviselõ-testü-
lete 2007. július 3-i döntése alapján a számlave-
zetõ pénzintézet megváltoztatása mellett dön-
tött, és 2007. július 31-vel, egy hónap felmondá-
si idõvel felmondja a Háromkõ Takarékszövetke-
zettel a számlavezetõi és hitelezõi szerzõdéseit.

VÁLTOZOTT A POLGÁRMESTER ILLET-
MÉNYE. Önkormányzatunk képviselõ-testüle-
te 2007. július 3-i ülésén a polgármester illet-
ményét 470 000 Ft-ról 460 000 Ft-ra, költség-
térítési átalányát pedig 141 000 Ft-ról 138 000 Ft-ra

csökkentette (2007. július 1-jétõl). A módosí-
tásra azért volt szükség, mert Bag Nagyközség
Önkormányzatának képviselõ-testülete alakuló
ülésén a polgármesteri illetmény alapjául nem a
költségvetési törvényben rögzített, mindenkori
illetményalapot vette figyelembe.

SZAVAZOTT A TESTÜLET DR. PÉTER MI-
HÁLY ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍ-
JÁRÓL. Mióta a képviselõ-testület 2007. április
23-i ülésén nem szavazta meg dr. Péter Mihály
társadalmi megbízatású alpolgármester számára
a 165 000 Ft-os tiszteletdíjat és 16 500 Ft költ-
ségtérítési átalányt önkormányzatunk mulasztá-
sos törvénysértést követ el, mert a törvény szerint
alpolgármestereik számára kötelezõ tiszteletdíjat
megállapítani, amirõl írásban az alpolgármester
lemondhat. Dr. Péter Mihály nem nyilatkozott a
lemondásról, így Penczi Ildikó mb. jegyzõ ismétel-
ten a testület elé terjesztette a kérdést. A képvise-
lõ-testület 2007. július 3-i ülésén Dr. Péter Mihály
alpolgármester részére 37 500 Ft tiszteletdíjat ál-
lapított meg, amely megegyezik Dr. Balatoni
Gyöngyi alpolgármester tiszteletdíjával.

AZ ASZÓDI CSATORNAMÛ BERUHÁZÓ
VIZIKÖZMÛ TÁRSULAT – amely községünk
csatornahálózatával kapcsolatos teendõket
bonyolítja – kérte önkormányzatunkat, hogy
támogassa az ún. érdekeltségi hozzájárulás ösz-
szeg (220 000 Ft) megemelését. Indokként azt
a tényt hozták fel, hogy a hat évvel ezelõtt meg-
állapított összeg még az infláció mértékével
sem növekedett, azaz ma ugyanannyiért lehet
rácsatlakozni a hálózatra, mint hat évvel ezelõtt.
A képviselõ-testület 2007. július 3-i ülésén nem
támogatta a szóban forgó összeg megemelését.

ki. Amennyiben Galgamácsa és térsége
nem csatlakozik a szennyvíztelephez, ak-
kor a mostani öt tulajdonos önkormány-
zatnak kell gondoskodnia a komposztáló
megépítésérõl. Galgamácsa és térsége csat-
lakozási kérelmével összekapcsolható a
komposztáló megépítésének feladata, ez-
zel lehetõség nyílik arra, hogy a beruházás
pályázati pénzbõl valósulhasson meg. A
komposztáló építési költsége jelentõsen
nem változik akkor, ha öt vagy, ha tíz vagy
ennél is több település szennyvíziszapját
kezeli. Galgamácsa végül 19 önkormány-
zatot nyert meg az ügynek, azaz a kom-
posztáló megépítésének. Ha Bag Nagy-
község Önkormányzata nem csatlakozik a
Galgamácsa község által elõkészített, 19
települést érintõ beruházáshoz, akkor saját
erõbõl, mintegy 40 millió Ft-os beruhá-
zásból kellene megépítenie a komposztá-
lót. Különben a környezetvédelmi hatóság
bírsággal sújthatja (200 000-10 000 000
Ft-ig terjedhet ennek összege, illetve egy-
egy ellenõrzés alkalmával 500 000 Ft), sõt
büntetõjogi felelõsségre is vonhatja.

Ritecz György végül kiemelte, hogy
Bag és az egész érintett térség jelentõs
környezetvédelmi beruházás elõtt áll, si-
keres pályázat esetén, az érintett önkor-
mányzatok összefogásával, csekély saját
forrással korszerûsíteni és bõvíteni tud-
ják szennyvíztelepüket, és a környezet-
védelmi szempontból erõsen kifogásol-
ható iszap-elhelyezés megoldását. 

Képviselõi hozzászólások
„Szeméttelepet akarnak csinálni Bag-
ból?“ Ezzel a kérdéssel zárta a téma fel-
vezetését az ülésen Balázs Gusztáv, mint
önkormányzatunk településfejlesztési
építési és környezetvédelmi bizottságá-
nak elnöke. Jelezte, hogy az általa veze-
tett bizottság nem javasolja a beruházás-
hoz való csatlakozást, majd ügyrendi
dolgokat kifogásolt. Nehezményezte,
hogy a képviselõk csak egy nappal az
ülés elõtt kapják meg a testületi ülésre
vonatkozó anyagot. Ezek után visszatért
a szóban forgó kérdésre és hangsúlyozta,
hogy az öt települést el tudja látni a

szennyvíztelep, nincs szükség bõvítésre,
illetve talán más, jobb megoldások is lé-
teznek. Mivel környezetvédelmi szem-
pontból Bag nagyon terhelt – autópálya
közelsége, hulladékkezelõ – nem ajánlja
a beruházáshoz való csatlakozást. Késõb-
bi hozzászólásában pedig feltette a kér-
dést: Miért pont Bagon kell ezt megva-
lósítani, miért pont ide kell építeni a
komposztálót? 

Katona Károly képviselõ arra mutatott
rá, hogy az érintett települések egyikén,
Püspökszilágyiban kis-és közepes atomhul-
ladék-lerakó mûködik. Mi történik akkor,
ha onnan sugárzó anyag érkezik?

Dr. Péter Mihály alpolgármester
hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a
komposztált szennyvíziszap mezõgazda-
sági célra nem alkalmas, csak rétekre
hordható ki, illetve erdõtelepítéseknél,
energiafû termesztésnél alkalmazható.
Környékünkön azonban szántóföldek
vannak, ezért kérdéses: hova fogják tud-
ni elhelyezni a komposztált anyagot. A
szennyvíztelepen már most is hatalmas a
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PERES-DÛLÕI TELKEK VEVÕINEK KIJE-
LÖLÉSE RÉSZBEN MEGVALÓSULT. Kép-
viselõ-testületünk pályázatot írt ki a Peres-dûlõ-
ben lévõ három telek megvételére. Az ajánlatté-
telek megtörténtek, és két egyenként 700 m2

alapterületû telek vevõinek kijelölésérõl 2007.
július 3-i ülésén határozatot hozott a testület, el-
fogadva ezzel az 5000 Ft/m2 ajánlott árat. 
A harmadik telket két részre osztva ismételten
eladásra kínálják. Határozatukban kikötötték,
hogy a telek-spekulációt elkerülendõen a kijelölt
vevõket tájékoztatják arról, hogy a telkeket be-
építési kötelezettség terheli (4 éven belül), ha
ez nem valósul meg, akkor az önkormányzat el-
sõdleges visszavásárlási jogát fenntartja.

A BÉKE UTCAI ÁROK PADKASZABÁLYO-
ZÁSI ÉS VÍZRENDEZÉSI MUNKÁLATAI-
NAK elvégzésével Rákóczi Péter bagi vállalkozót
bízza meg önkormányzatunk képviselõ-testülete,
a döntésrõl 2007. július 3-i ülésükön hoztak ha-
tározatot. A munka elvégzésének ellenértékét:
200 000 Ft-ban határozták meg.

A VANKÓNÉ DUDÁS JULI DÍJ ALAPÍT-
VÁNY azzal a kéréssel kereste meg önkormány-
zatunkat, hogy számlájukra 50 000 Ft-ot utaljon
át, mivel ebben az évben egyéni kategóriában ifj.
Rónai Lajos nyerte el díjukat , ami Bag elismeré-
sét is jelenti. Önkormányzatunk képviselõ testü-
lete – értetlenségének is hangot adva – egyhan-
gú szavazás alapján elutasította a kérést. 

INGATLAN-BERUHÁZÁS BAGON. Képvise-
lõ-testületünk 2006. december 7-i ülésén – mint
arról januári lapszámunkban részletesen beszá-

moltunk – egy elvi támogató  nyilatkozat kiadását
határozta el, melyben Bag külterületére tervezett
ingatlan-beruházást támogatta. Idõközben a régi
3-as út Gödöllõ felé vezetõ szakasza mellé terve-
zett beruházás tervei módosultak. Az ide tervezett
logisztikai központ helyét máshol, az Árokalja el-
nevezésû területre (az M3-as és a vasút közötti te-
rületre) helyezték át, amelyet a képviselõ-testület
határozatában szintén jóvá hagyott. Ahhoz, hogy
ezen a területen a tervezett beruházás megvaló-
sulhasson,  a területet gazdasági és szolgáltató
övezetté kell nyilvánítani. Ennek érdekében nem-
régiben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságá-
nak szakemberei és a Gödöllõi Természetvédelmi
Õrkelület vezetõi, valamint polgármesterünk hely-
színi bejárást  tartott, hogy a terület átminõsítése
során a természetvédelmi szempontok is érvé-
nyesüljenek. A bejárás eredményeként a területi
átsorolásának a szakemberek semmiféle akadá-
lyát nem látták. Azzal, hogy a logisztikai központ
építését a tervek szerint új helyen valósítják meg
az eredeti területre tervezett lakópark területét
meg kívánják növelni a befektetõk. E változtatá-
sok jóváhagyására képviselõ-testületünk 2007.
július 3-i ülésén határozatot fogadott el. 

DR. BALATONI GYÖNGYI IGAZTALAN VÁD-
NAK MINÕSÍTETTE AZT ÕT ÉRT TÁMA-
DÁST. 2007. július 3-i képviselõ testületi-ülés vé-
gén szóba került Katona Károly és dr. Balatoni
Gyöngyi közötti – finoman szólva – nézeteltérés. Az
elõzõ testületi ülésen Katona Károly képviselõ egy
felszólalásában annak a véleményének adott han-
got, hogy az önkormányzatnak nagyon sok kinnle-
võsége van, amit be kellene hajtani a pénzügyi ne-
hézségek csökkentése érdekében, és arra célzott,

hogy Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony
is jelentõs összegû lakbérrel tartozik az önkor-
mányzatnak. Erre reagálva az alpolgármester asz-
szony elmondta, hogy már több alkalommal kért
lehetõséget a pénzügyi bizottságtól, hogy tisztázza
magát e vád alól, de erre még nem került sor. Kér-
te képviselõ társát, hogy kérjen tõle bocsánatot,
mert ellenkezõ esetben jogi útra tereli a dolgot. 

LEMONDÁS, DE NAGY SEGÍTSÉG. Mint má-
jusi lapszámunkban hírül adtuk több önkormányza-
ti képviselõnk is lemondott különbözõ intézmények,
szervezetek támogatására tiszteletdíjáról a 2007.
április 27-i testületi ülésen. Önkormányzatunk kép-
viselõ-testülete 2007. július 3-i ülésén határozatot
fogadott el, melyben tudomásul veszi és elfogadja a
tiszteletdíjakról való lemondásokat. Álljon itt ismét a
felajánlók névsora! Köszönjük nekik iskolásaink,
óvodásaink és nyugdíjasaink nevében is!

Kiss József képviselõ 10 havi tiszteletdíjáról
mondott le, ebbõl öt havi tiszteletdíjának össze-
gét az iskola Bonifác Alapítványának, öt havi tisz-
teletdíjának összegét pedig az Óvoda a Gyerme-
kekért Alapítványnak ajánlotta fel.

Dénes Miklós képviselõ 10 havi tiszteletdíjá-
nak 50 százalékáról mondott le és ajánlotta fel
szintén az iskola Bonifác Alapítványának, illetve
az Óvoda a Gyermekekért Alapítványnak fele-
fele arányban.

Dr. Balatoni Gyöngyi 10 havi alpolgármeste-
ri tiszteletdíjáról mondott le az iskola Bonifác Ala-
pítványának javára.

Hajdú János a településfejlesztési, építési és
környezetvédelmi bizottság külsõs tagja a négy
éves választási ciklusra járó tiszteletdíjáról mon-
dott le a Nyugdíjas Egyesület javára.

bûz, környékén nem lehet megmaradni.
Nehezményezte, hogy nem készült ha-
tástanulmány a beruházással kapcsolato-
san, hogy nem vizsgálták meg, mi várha-
tó 2015-ben. Nézete szerint mindig csak
mostanáig gondolkodik az önkormány-
zat, pedig a térség fejlõdik, biztos, hogy
növekedni fog a telep kapacitása. Emel-
lett kifogásolta azt is, hogy a testületet is-
mételten belekényszerítik a döntéshoza-
talba, azzal érvelve, hogy sürget a pályá-
zat beadásának határideje, ezért a téma
kellõ körüljárása nélkül kell dönteni, így
nem javasolja a csatlakozást. 

Ritecz György a képviselõk által felve-
tett aggályokra reagálva elmondta, hogy a
szennyvíziszap nem veszélyes hulladék,
tápanyag, ami a mezõgazdaságba vissza-
juttatható, kifejezetten jó komposztanyag.
Másik megoldás lenne, ha biológiai mód-
szerekkel tisztítanák a szennyvizet, ahogy
például Kartalon megvalósult, ám ott
rosszabb minõségû víz kerül ki a szenny-
víztisztítóból, mint be. Az elmúlt években
4,5 millió büntetést szabott ki emiatt Kar-

tal önkormányzatára a környezetvédelmi
hatóság. A szennyvíztelepen azért van bûz,
mert az iszapot kénytelenek hat hónapig
ott tárolni, hiszen megoldatlan a feldolgo-
zása. Pont azt a célt szolgálná a beruházás,
hogy ez a gond megoldódjon. A „Miért
pont Bagon?“ kérdésre elmondta, hogy
csak itt valósítható meg pályázati pénzbõl
a beruházás. Turán mûködik már kom-
posztáló, de ott zöld hulladékot komposz-
tálnak és sajnos a szennyvíziszap nem
komposztálható együtt a zöldhulladékkal.
Végül kiemelte, hogy szakmai szempont-
ból Püspökszilágyiban mûködõ atomhul-
ladék-lerakó biztonságos.

Határozat elfogadása
A több, mint egy órás vitát követõen 
7 igen 2 tartózkodás és 3 nem szavazat mel-
lett a képviselõ-testület elfogadta a határo-
zati javaslatot, melynek értelmében a kép-
viselõ-testület egyetért abban, hogy 16 te-
lepülés, nevezetesen Aszód, Bag, Domony,
Iklad, Hévízgyörk, Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágyi,

Acsa, Csõvár, Tura, Galgahévíz, Gal-
gagyörk és Püspökhatvan települések kö-
zösen építsenek szennyvíztisztító telepei-
ken keletkezõ szennyvíziszap elhelyezésé-
re korszerû komposztáló telepet. Az épí-
tendõ szennyvíziszap komposztáló telep
tervezett költsége: 206 667 000 Ft, amely-
nek önrész költségeit a fenti települések
lakosságszámuk arányában vállalják és fel-
hatalmazzák Galgamácsa Község Önkor-
mányzat polgármesterét, hogy az erre irá-
nyuló pályázatot – Galgamácsa, Vácegres,
Vác- kisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágyi
községek szennyvíz-elvezetési pályázatába
építetten – nyújtsa be. Továbbá a képvise-
lõ-testület egyetért abban is, hogy Aszód,
Bag, Iklad, Domony és Hévízgyörk tulaj-
donában álló 3000 m3/nap kapacitású
aszódi szennyvíztisztító telepre csatlakoz-
zon Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu,
Kisnémedi és Püspökszilágyi, oly módon,
hogy a szennyvíztisztító telep kapacitását a
felsorolt csatlakozó települések 
500 m3/nap kapacitással bõvítik.

-kr-
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Önkormányzatunk képviselõ-testü-
lete 2007. július 3-i ülésén megtár-

gyalta az óvoda nyílászáróinak cseréjére
adott ajánlatokat. A pénzügyi bizottság
elõterjesztését jóvá hagyták, és határoza-
tukban megbízták Urbauer Zsoltot az óvo-
da nyílászáróinak (négy csoportszoba) el-
készítésével és beépítésével 3 134 400 Ft
értékben. Emellett Urbauer Zsolt felaján-
lotta, hogy díjazás nélkül elkészíti és beépí-
ti a mûvelõdési ház külsõ bejárati ajtajait is.

Mint ismeretes az erre felhasználandó
pénz egy részét képviselõink ajánlották
fel, akik alakuló ülésükön három havi já-
randóságukról mondtak le az ügy érdeké-
ben. Tóth Gábor polgármester, aki szintén
lemondott három havi járandóságáról
idõközben már felajánlott 650 400 Ft-ot
erre a célra és a nyílászáró cserék már
megkezdõdtek. Nagy Jenõné képviselõ, a
pénzügyi bizottság elnöke jelezte, hogy az
erre szánt képviselõi felajánlások összegét
már mûködésre elköltötte a hivatal, azt
valahonnan ismételten elõ kell teremteni.

Penczi Ildikó mb. jegyzõ jelezte, hogy a
Peres-dûlõben lévõ telkek eladásából be-
folyó összeg fogja fedezni a költséget. Ka-
tona Károly képviselõ pedig azt kifogásol-
ta, hogy a polgármester úr miért nem vár-
ta meg a mai napot, miért ajánlotta fel a
pénzt egyénileg és a képviselõktõl függet-
lenül, holott ez egy közös felajánlás, közös
ügy volt. Tóth Gábor polgármester erre a
felvetésre válaszolva elmondta, hogy az õ
fizetését nem a hivatalban, hanem köz-
pontilag számfejtik, azt õ mindenképpen
kézhez kapta, ezért volt kénytelen a fel-
ajánlás ilyen formáját választani. 

Kiment a ház az ablakon!?

Nagy Jenõne önkormányzati képvi-
selõ, a pénzügyi bizottság elnöke
fenyegetõ levelet kapott, melyet 
a 2007. július 3-i testületi ülésen az
alábbi bevezetõ után felolvasott.
„Egy olyan bejelentéssel kívánok él-
ni, amely tükrözi a bagi önkormány-
zati és politikai morált. Azért önkor-
mányzati, mert nyolc nappal azu-
tán kaptam a levelet, miután kér-
tem a kibõvített pénzügyi bizottsági
ülésen a fegyelmi bizottság meg-
alakulását. Természetesen, sem
szóban, sem írásban nem kaptam
a hivataltól, mint végrehajtó szerv-
tõl a mai napig választ, csak vala-
melyik érintett féltõl... Kaptam
ugyanis egy fenyegetõ levelet.

Tisztelt levélíró, üzenem Ön-
nek és tisztelt megbízójának,
hogy gerinctelen módot választott
megfélemlítésemre. Írja alá leve-
lét, úgy kívánja a tisztesség!

Mitõl fél, ha minden rendben
van? Nem nehéz feladat két izom-
emberrel engem megveretni. Le-
het, hogy közöttünk ül az értelmi
szerzõ? Itt tartunk, tisztelt válasz-
tópolgárok, és képviselõ társaim!“

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának 
0–24 óráig hívható telefonszáma: 

06-20/516-5940 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Elõzõ lapszámunkban tudósítást közöltünk
óvodánk gyermeknapi rendezvényérõl. Egy
nagyon szép gesztusról azonban csak késõbb
értesültünk. Minden óvodás a nap végén egy
bájos méhecske formájú lufit kapott ajándék-
ba, melyet Antal Istvánné (Árvácskás Ági),
Károlyi Krisztina és Tóth Bea ajánlottak fel a
kisgyermekek részére. Köszönet érte!

Méhecskés lufi óvodásainknak

NYÍLÁSZÁRÓ CSERE AZ ÓVODÁBAN

Az Aszódi Rendõrõrs tá-
jékoztatta lapunkat, hogy

a múlt hónapban sajnos ismétel-
ten sok betöréses lopás történt
falunkban. A Petõfi utcában egy
családi házba – ahová már ko-
rábban is betörtek – ismét láto-
gatást tettek a tolvajok. Most ra-
diátorokat vittek el. Betörtek a
Szõlõ utca egyik családi házába
is, ahonnan elektromos gépek-
kel távoztak. A Szent András út
egyik régi házának udvaráról éj-
jel elloptak 25 csirkét, jó pár
nyulat, kacsát és más háziszár-
nyast. Egyedül két gyöngytyú-
kot hagytak meg. Dutka-dûlõn
pedig ismételten hétvégi házat
fosztogattak. 

Továbbra is jelentõs gond a
telefonkábelek eltulajdonítása,
hiszen az érintett területeken
napokig szünetel a telefonszol-
gáltatás. A múlt hónapban a Pe-
res út és a vasútállomás között,
valamint a Szent András utcá-
ban vittek el ismeretlen tettesek
telefonkábelt. 

Intézményeinket továbbra
sem kímélik a tolvajok: elvitték
az óvoda, és e hónap elején az
általános iskola ereszcsatornái-
nak jelentõs részét is, valamint a
mûvelõdési ház büféjébõl üdítõ-
ket és hangszórót tulajdonítot-
tak el. A Galga-Coop élelmiszer
üzletébe, a Szent Imre úton két
alkalommal is betörtek, az Állo-
más utcában egy gyermek BMX
és egy nõi Csepel kerékpárt vit-
tek el ismeretlen elkövetõk. A
Malom utcában pedig egy csalá-
di házba surrantak be ismeretle-
nek és az ágy matraca alatt talált
jelentõs mennyiségû (146 000
Ft) pénzzel távoztak. Nyáron
különösen jellemzõ betörési for-
ma a besurranás, ám kis odafi-
gyeléssel talán kivédhetõ. A
rendõrség mindenkit arra kér,
hogy figyeljen oda, ha a kertben
dolgozik, ne hagyja nyitva az ut-
ca frontra nyíló ablakokat, de
még az udvari ajtót sem.

-kr- 

Zûrös ügyek – arc nélkül

Te szemétláda
Vegyél visza magadból nem elég hogy a urad becsukattad 
Kit akarsz még becsukatni piszkos komunista azt hiszed
hogy a kovacsik cégnél vagy várnak a verõ legények  
vigyáz te szar alak, psikos  

(1 az 1-beni irat)
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A bagi Zeneiskola
jövõje
Elmúlt számunkban Novák Istvánné,
az aszódi Podmaniczky Mûvészeti Is-
kola bagi kihelyezett tagozatának ve-
zetõje beszámolt az elmúlt tanévben
végzett munkáról és kifejezte remé-
nyét, hogy a bagi tagozaton a jövõ
tanévben is sikeresen folytatódhat a
tehetséggondozás. 

Sajnos Aszód Város Önkormány-
zatának képviselõ-testülete jelezte ön-
kormányzatunknak, hogy a Podma-
niczky Mûvészeti Iskola bagi kihelye-
zett tagozatának mûködtetését forrás-
hiány miatt a továbbiakban nem tud-
ja felvállalni, ha a mûködtetéshez
szükséges összeget – 2 685 000 Ft-ot
– a bagi önkormányzat nem bizto-
sítja, úgy az aszódi zeneiskola a bagi
gyerekek zenei képzését nem vállal-
ja, azaz a jól mûködõ, sok-sok te-
hetséget ápoló zeneiskolánk meg-
szûnik. A bagi önkormányzat mûve-
lõdési, oktatási, ifjúsági és sportbi-
zottsága továbbra is szükségesnek
ítélte a bagi kihelyezett tagozat mû-
ködtetését, ám a pénzügyi bizottság
forráshiányra hivatkozva nem java-
solta a képviselõ-testületnek az is-
kola mûködtetéséhez való hozzájá-
rulást. Fodor Mihály képviselõ ön-
kormányzatunk képviselõ-testület-
ének 2007. július 3-i ülésén módo-
sító indítványt nyújtott be e témá-
ban. Javaslatában arra kérte a kép-
viselõket, hogy legalább a zongora
tanszak megmaradását támogassák,
és csak az ott tanuló bagi gyerekek
oktatásának támogatását vállalja az
önkormányzat, ami az erdeti támo-
gatási összeg kevesebb, mint fele
lenne. A módosító indítvány a kép-
viselõ-testület 8 igen, 1 nem és 
3 tartózkodás mellett elfogadta.

IFJ. RÓNAI LAJOS
VANKÓNÉ DUDÁS JULI
DÍJBAN RÉSZESÜLT
A Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány
kuratóriuma az idén egyéni kategóriá-
ban a bagi Muharay Elemér Népi
Együttes mûvészeti vezetõjének, 
ifj. Rónai Lajosnak adományozta 
a Vankóné Dudás Juli Díjat. 

Szívbõl gratulálunk az elismeréshez!

Sikeres pályázat esetén megva-
lósulna – többek között – az is-

kola nyílászárónak cseréje, a vizes
blokkok felújítása, a tetõtér melegbur-
kolása, a folyosók hidegburkolatának
cseréje, akadálymentesítés, esõcsator-
na cseréje, külsõ tatarozás, könyvtár
kialakítása, ebédlõ és melegítõ kony-
ha felújítása, a fûtés- és a világítás kor-
szerûsítése, a tetõtér klimatizálása, a
tornaterem mögötti támfal megépíté-

se, az uszoda levegõcserélõjének kor-
szerûsítése, a csapadékvíz elvezetése. 

A pályázat összeállítását egy külsõ
cég végzi. A pályázat elkészítését in-
gyen vállalták, sikere esetén 8% siker-
díj illeti õket, amely összeg a pályázati
összegben szerepel. 
Pályázati összeg: 250 000 000 Ft
Saját erõ (ezt önkormányzatunknak
kell biztosítania): 25 000 000 Ft
Támogatási igény: 225 000 000 Ft

XXI. századi iskola
PÁLYÁZAT AZ ISKOLA FELÚJÍTÁSÁRA
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2007. július 
3-i ülésén az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény felújítása érdekében arról döntött, hogy az intézmény
felújítására és eszközbeszerzésre pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez, az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül,
a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, közoktatási 
intézmények beruházásának támogatására.

Mivel általános iskolánkat az
önkormányzat mûködteti min-

den évben, az iskolaév megkezdõdése
elõtt az önkormányzat képviselõ-tes-
tülete önkormányzati törvényben biz-
tosított jogkörében tájékozódik a tan-
köteles gyermekek iskolai beiratkozá-
sáról, és jóváhagyja indítandó osztá-
lyok számának meghatározását.

Önkormányzatunk mûvelõdési,
oktatási, ifjúsági és sportbizottságának
elnöke, Nagy Tiborné által elõterjesz-
tett tájékoztató szerint sajnos az utóbbi
években csökken az iskolaköteles korú
gyermekek létszáma, és nõ a rendezet-
len családi körülmények közül érkezõ,
ezért magatartási, beilleszkedési, 

pszichés és tanulási zavarokkal küszkö-
dõ tanulók száma. Az idén 51 gyermek
érte el falunkban a tanköteles kort, kö-
zülük az óvoda javaslata alapján 
17 gyermeket vizsgált meg nevelési ta-
nácsadó. Õ 8 gyermek esetében java-
solta,  hogy még egy évig maradjon
óvodában, de augusztus 30-án még egy
szakértõi vizsgálat is lesz, ahol véglege-
sen eldõl valójába az 51 gyermek közül
hányan kezdhetik meg idén szeptem-
berben az elsõ osztályt. A jelenlegi ter-
vek szerint két osztályt indul 17, illetve
18 fõvel. Az osztályfõnökök Lévai
Andrásné és Gigorné Pórlaki Judit ta-
nítónõk lesznek. A tájékoztatót a kép-
viselõ-testület egyhangúlag elfogadta.

Készülõdés
a 2007/2008-as tanévre
KÉT ELSÕS OSZTÁLY INDUL IDÉN SZEPTEMBERBEN

A pályázat benyújtása miatt módosítani kellett az Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratát. Így az intézmény alaptevékenységei szakfelada-
tonként bekezdés a következõkkel egészül ki: „A cigány tanulók hátrányainak kompenzálásá-
ra – a kisebbségi oktatás irányelve szerint – a közoktatási rendszeren belüli elõrejutásuk,
illetve társadalmi beilleszkedésük elõsegítésére kizárólag magyar nyelven folytatott felzárkóz-
tató oktatást végez. A halmozottan hátrányos helyzetû tanulóknak az oktatási miniszter által
kiadott program szerint képességkibontakozó, integrációs felkészítést biztosít.“ 

Módosításban az engedélyezett férõhelyek száma, azaz az általános iskolába maximá-
lisan felvehetõ tanulói létszám 450 fõrõl 370 fõre csökkent.



A mai iskolai elvárás olyan
otthoni hátteret igényel, ami

a roma családok nagy részénél el-
képzelhetetlen. Õket úgy kellene
tanítani, hogy otthonra már ne
kapjanak feladatot. A porosz isko-
larendszer a cigányoktatás terén
megbukott. Az egy szobában élõ
családban hiába kap házi feladatot
a gyerek, nem tud elvonulni, nem
tud koncentrálni, a picik vagy a ra-
biátus felnõttek a holmiját gyorsan
elnyüvik. A napi megélhetési gon-
dokat jól visszatükrözik egy cigány óvodás kérdései: 
– A falevelet meg lehet enni? – Nem. 
– Akkor pénzt lehet érte kapni? – Nem. – Akkor minek gyûjtjük?

Deme Tamás mondta, hogy az oktatásnak csupán egyetlen
alapvetõ feltétele van: a gyermek  a  k  a  r  j  o  n tanulni. Ha
ez megvan, a többi majd ráépülhet erre. Ám ha a gyermek nem
akar tanulni, ha az iskolát pusztán korosztályának fûtött talál-
kozóhelyeként tartja számon, akkor a tanár erõfeszítése hiába-
való. Olyan ez, mintha egy étteremben olyan ember mellett
ülnél, aki folyamatosan beléd köt, kiveri a kanalat a kezedbõl,
lelöki a tányérodat az asztalról. Mindegy, hogy az illetõ diva-
tosan van-e öltözve, vagy kopottan, netán milyen a bõre szí-
ne. Tettleg nem bánt, törvénybe ütközõt nem tesz, de az

együttélés íratlan szabályait meg-
szegi. Nyílván dühös leszel, és el-
ülsz mellõle, esetleg kimész az ét-
terembõl. Ám ha a média errõl ír,
azt hangsúlyozza, hogy valaki elült
egy idegen mellõl az étteremben.

Ha egy osztályban van két-há-
rom ilyen gyerek, az még bírható.
De ha a fele ilyen, ott nem lehet ta-
nítani. A tanítóknak nincs fegyel-
mezési eszköz a kezükben. Szemük-
be nevetnek, visszabeszélnek, kiok-
tatják õket. Ezen gyerekek többsége

nem értelmi fogyatékos, még csak nem is részképesség-zavaro-
sak, csak egyszerûen nem akarnak tanulni, és úgy tûnik, erre
nem biztatja õket az otthoni környezet sem. Szerintem legfõkép-
pen szeretethiányosak. Szinte tátognak a szeretethiánytól, mint a
partra vetett hal. Problémájuk alapja egyre inkább erkölcsi. A ró-
mai utcagyerekeket összeszedõ Kalazanci Szent Józsefre vagy
Bosco Szent Jánosra vagy a dévai Csaba atya karizmájú emberek-
re lenne ahhoz szükség, hogy kimozdítsák az erkölcsi káoszba
süllyedt emberek gyermekeit a világos gondolkodás felé.

Az idõsebb cigányasszony mondja a kb. 15 éves cigánylány-
nak „Csináltasd fel magadat az apáddal, akkor hülye lesz a gyere-
ked, és több pénzt kapsz utána.“ Ilyen gondolkodással nincs jövõ.

UGB

Elöljáróban jegyezzük meg, hogy
a cigány népesség csoportjaiból

falunkban kétféle cigány él. A magyar
cigányok, akik többnyire elszórtan él-
nek a faluban vagy a Rét utca környé-
kén építettek házat. A Dankó, Nyár,
Õsz, Tél, Liget utca környékén, az ún.
telepen élõ cigányok oláh cigányok,
akik lényegesen rosszabb körülmények
között élnek, életmódjukkal sok társa-
dalmi feszültséget okoznak. 

Családi háttér
A cigánytelepen élõk általános szociális
helyzete  igen rossz, a legtöbb családban
az összjövedelem szerény. Kevés szülõ,
fiatal rendelkezik állandó munkával,
többségük alkalmi munkából él. Sok
családban az összjövedelem nagyobbik
része a gyerekek nevelésével kapcsolat-
osan kapott állami juttatás. Sok felnõtt,

gyermek rendszeresen jár a közeli sze-
méttelepre, különösen szemétszállítási
napokon. Rezet, alumíniumot, vasat,
ruhát, cipõt és egyéb hasznosítható
anyagot, tárgyakat gyûjtenek. Szorgal-
masabb, ügyesebb családoknál ez jelen-
tõs bevételt jelent.

A cigánytelepen élõ családok jellem-
zõen nagycsaládok, átlagban 4-5-6 gyer-
meket nevelnek. Ha a szerény összjöve-
delmet egy fõre vetítjük, akkor  a leg-
több család nagyon kevés pénzbõl él. Rá-
adásul nem okosan, átgondoltan gazdál-
kodnak. A postai kifizetések napjain gya-
kori a meggondolatlan költekezés. 

A nagycsaládokban jellemzõ, hogy
minden nap fõznek. Gyakori a húsétel,
krumpli, tészta. A napközis gyerekek a
levest – gulyásleves és húsleves kivételé-
vel – nem eszik meg, sokszor a fõétel
sem ízlik nekik, vagy nem ismerik. Rit-

ka, hogy reggeliznek otthon, inkább is-
kolába jövet a boltban, büfében vásárolt
ételeket eszik. A legtöbb gyermek táplál-
kozása nem megfelelõ sem menynyiségi-
leg, sem minõségileg. 

A gyermekek ruházata – fõleg a ki-
sebbek esetében – gyakran elhanyagolt,
rendetlen, koszos és nem az évszaknak
megfelelõ. A nagyobb gyermekekre már
jobban odafigyelnek, az õ ruházatuk
rendesebb. 

A cigánytelepen sok elhanyagolt,
rendetlen, piszkos, egészségtelen ott-
hon található. Az itt élõ gyerekek napi
tisztálkodására gyakran nem kerül sor,
a szülõk sem tartják ezt fontosnak. 
(Szerencsére azonban vannak pozitív
példák is e téren.) A cigánytelepen élõk
általános életkörülményei sokkal rosz-
szabbak, mint a faluban elszórtan élõ
cigánycsaládoké. Az elmúlt években
sok család – szinte valamennyi zenész
cigánycsalád – elköltözött a teleprõl,
sokan a Rét utcában építkeztek, ahol
lényegesebb jobb körülmények között
élnek, magasabb komfortfokozatú laká-
sokban, és gondot fordítanak házaik ál-
lagának megõrzésére is, az udvarok,
kertek itt gondozottabbak. 

A cigánytelepen szinte csak oláh
cigányok élnek elhanyagolt, egészségte-
len, komfort nélküli házakban. Fürdõ-
szoba, vezetékes víz csak néhol található,
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NÉHÁNY GONDOLAT 
A KISEBBSÉG OKTATÁSÁRÓL

A KISEBBSÉGI OKTATÁS HELYZETE BAGON

Cigánynebulók
Képviselõ-testületünk 2007. július 3-i ülésén a mûvelõdési, oktatási,
ifjúsági és sportbizottság beszámolója alapján megvitatta a kisebbségi 
oktatás helyzetét településünkön. Határozatában elfogadta a beszámolót,
és kifejezte köszönetét az Arany János Általános iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény pedagógusainak a kisebbségi oktatás terüle-
tén végzett munkájukért. Most a beszámolóból adunk közre részleteket.

A roma lakossággal való együttélés
körülményeinek javítása érdekében lapunk

célul tûzte ki a cigányságot érintõ problémák
körüljárását. E hónapban a kisebbségi

oktatást választottuk témául. 

Cigányút
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az udvarok szemetesek, a kertek mûve-
letlenek. A lakásokban általában több
generáció él együtt (10-15 fõ), eltérõ na-
pirend, életrend és igények mellett, így
az iskolába járó gyerekek nem tudnak
megfelelõen pihenni, fáradtan, késve,
vagy egyáltalán nem mennek iskolába. A
legtöbb lakásban csak egyszerû, elnyûtt
bútorzat található, a szórakoztató eszkö-
zök (tévé, videó, DVD lejátszó) azonban
szinte mindenhol megtalálhatók. 

A tanulás nehézségei
Az óvodába, illetve iskolába járás a leg-
problémásabb, legtöbb feszültséget oko-
zó kérdés, különösen a cigánytelepen élõ
oláh cigányok esetében. A szülõk nem
érzik át az óvoda fontosságát.

Iskolába azok a gyermekek, akiknek
szüleik is iskolázatlanok, nem  vagy csak
ritkán járnak. Nincs elõttük követendõ
példa, hiszen szüleik sem tartották fon-
tosnak az iskola elvégzését, a továbbta-
nulást, mert nem látnak összefüggést a
tanulás és az egyéni boldogulás között.
Nem gondolnak a jövõre, hiszen az õ
szüleik számára is csak a ma volt fontos,
a napi gondok pedig mindig megoldód-
tak valahogy. Ezeknél  a családoknál a
munkavállalási kedv is alacsony, alkalmi
munkát sem vállalnak, hiszen az kötele-
zettségekkel jár. Szükség lenne tehát a
családi gondozás, a családra szabott
egyéni megsegítés kiterjesztésére. A
Gyermekjóléti és Családvédelmi Szolgá-
lat nagyon sokat tehet ez ügyben.

A jövõ
Az iskolában nagyon magas a valamilyen
ok miatt tanulásban akadályozott tanu-
lók létszáma. Ezért a következõ tanévtõl
a nyugdíjba vonuló Balázs Istvánné he-

lyébe gyógypedagógus vesz fel az intéz-
mény, valamint a kis létszámú 1. osztály-
ban tanító, de szintén nyugdíjba készülõ
Énok-Nagy Ferencné helyébe is a jövõ-
ben egy fejlesztõ pedagógust alkalmazna
az iskola. Erre nemcsak pedagógiai,
szakmai okok kényszerítik az iskolát, ha-
nem az a szomorú tény is, hogy ameny-
nyiben nem tudja az iskola pedagógiai
értelemben megoldani a nehézségeket, a
cigánytanulók normál tagozaton való

magas létszáma miatt a szülõk elvihetik
másik iskolába a gyermekeiket.

A 2007/2008-as tanévtõl bevezetik
az iskolában a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekek integrált oktatását is.
Ezzel párhuzamosan délutáni foglalko-
zásokon, játékos formában tanítani fog-
nak a cigányságról történelmi, mûvésze-
ti tényeket, ismereteket.

Beszéljünk jó dolgokról is!
Az idei tanév különös sikerrel zárult, hi-
szen a gyógypedagógiai tagozaton 8 gye-
rek elvégezte az általános iskolát, és kö-
zülük 5 gyerek továbbtanulni is jelentke-
zet és fel is vették õket középfokú tanin-
tézményekbe. Üröm az örömben, hogy
információk szerint 3 gyermekek nem
vittek el szüleik beiratkozni a középfokú
intézménybe.

Folytatjuk

Összesen 123 cigánytanuló jár általános is-
kolánkba, a cigánytanulók létszáma a külön-
bözõ tagozatokon az alábbiak szerint alakult
a 2006/2007-es tanévben:

Sajátos nevelési igényû tagozat: 49 fõ
Kis létszámú 1-4. osztály: 11 fõ
1.a osztály: 6 fõ
1.b osztály: 4 fõ
2. osztály: 7 fõ
3.a osztály: 6 fõ
3.b osztály: 4 fõ
4.a osztály: 6 fõ
4.b osztály: 6 fõ
5. osztály: 5 fõ
6.a osztály: 6 fõ
6.b osztály: 2 fõ
7.a osztály: 3 fõ
7.b osztály: 3 fõ
8. osztály: 5 fõ

Általánosságban elmondható, hogy a nor-
mál osztályokban – amennyiben a gyerekek
viszonylag rendszeresen járnak iskolába –
teljesíteni tudják az alapkövetelményeket.
Mint ismeretes alsós tagozaton nem lehet
buktatni, ezért a felzárkóztatásra szoruló 
cigánytanulók számára személyre szabott
programot írt elõ az iskola a nyári szünetre. A
program megvalósítása a Gyermekjóléti Szol-
gálat bevonásával és segítségével történik. 

ÁTTEKINTÕ

MINT AZT BIZONYÁRA FALUNK VALAMENY-
NYI LAKOSA ÉRZÉKELI A ROMA LAKOSSÁG-
GAL VALÓ EGYÜTTÉLÉS AZ UTÓBBI IDÕBEN
EGYRE NAGYOBB TÜRELMET KÍVÁN, A HELY-
ZET MÁR-MÁR ELJUTOTT ARRA A PONTRA,
HOGY KIMONDHATÓ: TARTHATATLAN, 
VALAMIT TENNI KELL!

2007. június 15-én Tóth Gábor országgyûlé-
si képviselõ meghívására Farkas Flórián 
a Lungo Drom elnöke, valamint Farkas Antal
a „Közös úton“ elnevezésû, a Pest megyei
szegény emberek – köztük romák – életkö-
rülményeinek javítását célzó program mene-
dzsere ellátogatott Bagra, hogy tájékozód-
jon a roma lakosság helyzetérõl, a roma és
nem roma lakosság viszonyáról, együttélé-
sük körülményeirõl. Mindannyian egyetér-
tettek abban, hogy tarthatatlan helyzet ala-
kult ki e kérdés tekintetében falunkban. Tóth
Gábor segítséget kért a Lungo Drom vezetõi-
tõl, hogy roma értelmiségiek, szociális mun-
kások segítségével elkezdõdhessen egy fel-
zárkóztató program, amibe beletartozik a ci-
gánytelep felszámolása, a munkahelyterem-
tés, a felnõtt, de az általános iskola nyolc
osztályát még el nem végzett emberek 
tanítása, illetve szakképzése. Aszódon felke-
resték az Aszódi Kistérségi Iroda vezetõjét,
Eszes Katalint is, hogy jelezzék a legszeren-
csésebb az lenne, ha a felzárkóztató prog-
ram beindítása kistérségi szinten valósulna
meg. Eszes Katalin megígérte, hogy a legkö-
zelebbi kistérségi ülésen az érintett települé-
sek polgármesterei elõtt ismerteti az elkép-
zeléseket a továbblépés érdekében. 

B.E.

ROMÁKKAL A ROMÁKÉRT
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FARKAS FLÓRIÁN 
A LUNGO DROM ELNÖKE
BAGON JÁRT
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BAGI HAGYOMÁNYOK
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– Tudom, hogy Juliska néni
Bag országszerte híres énekese,
aki ugyanakkor gyönyörûen
tud varrni, kézimunkázni is.
Kitõl vagy kiktõl tanulta, örö-
költe e tehetséget, tudást?
Juliska néni: Mindkét szülõm,
de a nagyobb család több tagja
is jó kézügyességgel és hallással
rendelkezett. Édesapám igen
ügyes cipészmester volt. Édes-
anyám pedig nagyon szépen ké-
zimunkázott, de géppel is varrt
népi viselethez tartozó köténye-
ket, nyúlókat, szoknyákat. Tõle
és nagynénémtõl tanultam meg
a varrás csínját-bínját, s már 
9-10 évesen géppel is varrtam
önállóan. Azóta is szeretem ezt
a munkát. Többnyire köténye-
ket és nyúlókat készítek, a köté-
nyek szegélyét géppel hímzem.
– Az éneklési kedvet, tehetséget
kitõl örökölte?
Juliska néni: Az édesanyámtól,
hiszen mi munka közben örök-
ké énekeltünk, ettõl megtelt 
a szívünk örömmel, jókedvvel, s
mindjárt jobban és szebben is
ment a munka. Én aztán úgy
megszerettem az éneklést, hogy
a polgári 3. osztályában már
szólót is énekeltem. A Muharay
Együttesbe is ezért kerültem be,
1975 óta vagyok tagja. Az asz-
szonykórusban és az együttes-
ben szólót is szoktam énekelni.
– Úgy tudom, számtalan kitün-
tetést kapott az éneklésért Julis-

ka néni. Melyek a legjelentõseb-
bek ezek közül?
Juliska néni: 1987-ben kaptam
az elsõ kitüntetésemet a ballada-
mondásomért. Aztán sok kisebb-
nagyobb díj után 1997-ben meg-
kaptam a Vass Lajos népzenei
Szövetség nagydíját. Többször
elnyertem az „Életet az évek-
nek“ címû nemzetközi és ma-
gyar énektalálkozókon az ének
kategória különbözõ díjait. Az-
tán 2004-ben mindezek megko-
ronázásaként megkaptam a Ma-
gyar Köztársaság Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériumá-
tól az „Életfa-díjat“, 2005-ben pe-
dig Bag Díszpolgára címmel tün-
tettek ki. Itt szeretném megkö-
szönni idõsebb Rónai Lajosnak
segítõkész munkáját, hiszen ne-
kem mindig õ állította össze a
dalcsokrokat. Köszönöm a Fix
Stimm zenekarnak a kiváló ze-
nei kíséretet.
– Gratulálunk az elért díjakhoz
és hálásan köszönjük is, hiszen
Juliska néni Bag hírnevét is nö-
velte minden egyes sikerével, 
díjával. Kívánunk hosszú, bol-
dog életet, jó egészséget és to-
vábbi sikereket!
Juliska néni: Hálás vagyok a Jó
Istennek, hogy idáig adott erõt
úgy a varráshoz, mint az ének-
léshez, és remélem megsegít
még az elkövetkezendõ évek-
ben is, hogy átadhassam az ifjú-
ságnak  tudásomat.

– Ilyen családi háttér
mellett már nem is
csodálkozom, hogy
te is szeretsz varrni,
Icukám, de hogy
állsz az énekléssel?
Palya Józsefné: Mi-
vel édesanyám és nagy-
anyám örökké daloltak,
varrtak, hímeztek, én is ko-
rán kedvet kaptam mind-
ezekhez. Sajnos nekem nincs
olyan jó hangom, mint az
anyunak, de a varrást és a
hímzést úgy megszerettem,
hogy mindmáig minden sza-
badidõmet ez tölti ki. Tíz
éve gyöngyfûzéssel is foglal-
kozom. A népi viseletekhez
készítek magyar és szlovák
galárisokat, sárközi gyöngy-
gallért, csángó tászlit (keske-
nyebb gyöngygallér), erdélyi,
széki, kalotaszegi gyöngyso-
rokat. Varrok még a Muha-
ray Népi Együttes számára
tájegységi ruhákat: dél-alföl-
di, sárközi, gyimesi, széki
ruhákat.
– Nem kellene ezt a sok tu-
dást továbbadni az ifjúság-
nak?
Palya Józsefné: Egy éve tar-
tottunk a mûvelõdési ház-
ban olyan szakkört, ahol
megtanulhatták a népi vise-
let varrását a fiatalabbak,
mert hát lassan kiöregednek
azok, aki még értenek hozzá.

Én szívesen veszek részt or-
szágszerte a különbözõ be-
mutatókon vagy táborok-
ban, ahol mindig tanulhatok
valamit én is. A legnagyobb
örömöm pedig az, amikor
továbbadhatom hímzõ-var-
ró tudásomat. Öröm nézni a
gyerekeket, amint a kézmû-
ves foglalkozásokon megta-
nulják a trukkolást (minta
elõnyomás) vagy a gyöngy-
fûzés, hímzés alapjait.
– Van-e még valami, amit a
szakmán belül meg szeretnél
tanulni?
Palya Józsefné: Mindig tanul
az ember. Én szõni is tudok,
azt is jó lenne többet csinálni,
de az igazi vágyam az, hogy
megtanulhassam a kosárfo-
nást, mert azzal is rengeteg
szép dolgot alkothatnék. Sze-
retném, ha a Jó Isten adna
még erõt, egészséget, hogy so-
káig csinálhassam még a kézi-
munkázást.
– Kívánunk mi is minden
jót, erõt, egészséget és sok-
sok tanítványt.

Baczoniné 
Felszeghy Katalin

Öröklõdõ tehetség és szorgalom
Az édeasanya szívet melengetõen énekel, a leánya elkápráztató nyakékeket készít gyögygbõl. Mindketten gyönyörûen

hímeznek és varrnak. Kitalálták! Tóth Sándorné Tóth Juliska néni és Palya Józsefné Tóth Ilonánál jártam.  

„Életfa-díj
– mindannyunk 
örömére

Palya 
Józsefné

Falunapi bemutatkozás...
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AZÉ AZ ORSZÁG, AKI...
A Bibliában a Példabeszédek köny-
ve azt írja, hogy „az okos király tá-
mogatja a mezõgazdaságot“. Ez
nem azt jelenti, hogy nyereséget húz
belõle, hanem azt, hogy aki ragasz-
kodik a földhöz, az tartja meg a ha-
zát. Azé az ország, aki tele-szüli és
megmûveli. Ahol sok a gyerek, ott
nem is akkora gond a föld. Sõt ott
az egészségügy se akkora probléma,
mert aki sokat mozog jó levegõn,
egészséges ételt eszik és jó vizet iszik
(vagy néha mértékkel bort is), az
nem lesz könnyen beteg. És lesznek,
akik eltartják az idõseket. A paraszt-
ság kihalása a parlamentben is lát-
szik, mert egyre kevesebb képviselõ-
nek van paraszt háttere, ami
bölcsességvesztéssel jár.
Miért alacsonyrendû
dolog 15 holdon ér-
telmesen gazdálkod-
ni, nagy családdal él-
ni jó levegõn, sokat
mozogni, szombaton
elmenni a szõlõhegybe
vasárnap a templomba?
Miért jobb annál egy tízemeletes-
ben egy lyukban reggeltõl estig 
TV-t nézni nyugdíjasként?

A sáfár, a gazda, 
a cseléd fogalma
Ezek biblikus fogalmak. A sáfár,
vagy gazdatiszt, aki vigyáz a vagyon-
ra és jól forgatja. A Gazda akié a bir-
tok. A cseléd, aki munkás a birto-
kon. A sáfártól, ami megkívántatik,
az a hûség. A gazda számoltatja el a
sáfárt, aki a mi mennyei Atyánk. Itt
mi a földön vagy jó sáfárok vagyunk
és gazdálkodunk a ránk bízottakkal,
aki lehet személy, vagy tárgy vagy
egy ország és annak népe. Vagy pe-
dig cseléd szemléletünk van, nem az
enyém, mit õrizzem. A sáfárnak
vagy vulgárisabban a parasztnak ha
van egy forintja, felét félreteszi a
rosszabb idõre. És békében, megelé-
gedettségben éli az életét a lugasá-
ban. Ha bõven terem a szõlõ, azt
mondja nem egy évre adta ezt az 
ISTEN, vigyázzunk rá. A cseléd ha
van egy forintja, kölcsönkér még
egyet, mert egyszer élünk a jelszava.

Dr Judák Endre: „ÉLETKÉRDÉSEK“
címû gondolatai a gödöllõi Szent István

egyetemen hangoztak el.

MINDENNAPI KENYERÜNK

KISEBBEKNEK KISEBBEKNEKKISEBBEKNEK

A lelkiség, spiritualitás azt jelenti:
tudatára ébredés. A legtöbb em-

ber, noha nem tud róla, szunnyad. Szun-
nyad születésekor, szenderegve él,
szunnyadva házasodik, álmában nevel
gyermekeket... A misztikusok – reformá-
tusok, katolikusok, keresztyének, nem
keresztyének, lényegtelen mi a teológiá-
juk, nem számít, mi a vallásuk – mind-
nyájan egyöntetûek egy dologban: ab-
ban, hogy minden jól van, minden úgy
van jól, ahogy van. Noha látszólag min-
den felfordult, minden jól van. Furcsa
paradox, bizonyosan. De tragikus mó-
don, az emberek többsége sohasem lát-
ja, hogy minden jól van, mert mindnyá-
jan szunnyadnak.
A múltkor az egyik televízióban hallottam
egy történetet arról az úrról, aki bekopog
a fia ajtaján. „Jancsi – szól oda neki –,
ébredj fel!“  Jancsi azt feleli: „Nem aka-
rok felkelni papa.“ Az apa elkiáltja ma-
gát: „Kelj fel, iskolába kell menned!“ Jan-
csi azt feleli: „Nem akarok iskolába
menni.“ „Miért nem?“ – kérdi az apa.
„Három okból“ – válaszolja Jancsi. „Elõ-
ször is, mert unalmas, másodszor mert a
gyerekek ugratnak engem, harmadszor
pedig, mert utálom az iskolát.“ Mire az
apa: „Nos, mondok neked három okot,

miért muszáj iskolába menned. Elõször
is, mert ez a kötelességed, másodszor,
mivel negyvenötéves vagy, és harmad-
szor, mivel te vagy az iskolaigazgató.“ Éb-
redj fel! Ébredj fel! Felnõtt vagy. Túl nagy
vagy ahhoz, hogy szenderegj. Ébredj fel!
Hagyd már a bíbelõdést a játékaiddal!
A legtöbb ember elmondja neked, hogy
ki akar kerülni az óvodából, de ne higgy
nekik! Csupán annyit akarnak tõled,
hogy javítsd meg a tönkrement játékai-
kat. „Add vissza a feleségemet! Add vis-
sza az állásomat! Add vissza a tekinté-
lyemet, a sikeremet!“ Ezt akarják, visz-
szakapni a játékaikat. Mindössze ennyi.
Ezt a legjobb pszichológus is megmond-
ja majd neked, hogy az emberek nem
igazán akarnak kigyógyulni. Enyhülést
akarnak, a kúra fájdalmas.
Tudod, felébredni kellemetlen. Kellemes és
kényelmes dolog ágyban lenni. Bosszantó,
ha felébresztenek. Ez az oka annak, hogy
a bölcs nem próbálkozik azzal, hogy feléb-
ressze az embereket. Rá az tartozik, hogy
tegye a dolgát. Ha hasznotok van belõle,
jó, ha nem, nagy baj. Amint az arabok
mondják: „Az esõ lényege ugyanaz, de a
mocsarakban a töviseket növeszti, a ker-
tekben pedig a virágokat.“

Anthony De Mello írásból válogattunk

– Anya, látnod kellene az új
gyereket az osztályunkban –
mondta Tomi, miközben a
frissen sült csokis sütemé-
nyért nyúlt.
– Miért, mi van vele? – kér-
dezte az édesanyja.
– Olyan furcsa. Senki sem
szereti – felelte a fiú.
– És miért nem? – ráncolta
az anya a szemöldökét.
– Hát azért, mert annyira fur-
csa az öltözködése – idézte
maga elé Tomi nevetve. –
Olyan ruhákat hord, amik
húsz éve kimentek a divatból.
– Talán nincs rá pénzük – vé-
lekedett az édesanya. Tomi
vállat vont és így válaszolt:
– Nem csak a ruhája furcsa.
Az orra is olyan tökéletlen...
És a haja olyan, mint...
Eközben a fiú beleharapott a
következõ süteménybe, és fi-
gyelte édesanyját, aki kezdte
szétválogatni az elkészült

édességet. Egyenként szem-
ügyre vette, majd tányérokra
osztotta szét.
– Mit csinálsz? – kérdezte 
a gyerek.
Édesanyja fogta a legjobban
megrakott tányért, és a sze-
metesvödör feléindult.
– Vannak sütemények, ame-
lyek nem olyan jól sikerültek.
Ez a selejt. Csak kidobom –
válaszolt.
– Ki ne dobd! – háborodott
fel Tomi, mint aki alig hisz a
fülének. – De hát nem tökéle-
tesek, kisfiam. Nézd, ezek
nem szépen sültek meg,
ezeknek meg nem teljesen
kerek a formájuk – magyaráz-
ta az édesanya.
– Attól még jók! – fejezte ki 
határozott ellenvetését Tomi. 

– El kell fogadni, hogy mások
mint a többi – mondta ha-
bozva, majd halkan hozzátet-
te: – Mint az új gyerek, igaz?
Az édesanya egyetértõen bó-
lintott:
– Mint az új gyerek. Mint min-
den gyermek, minden férfi és
nõ. Isten mindegyiket külön-
bözõnek teremtette, és
mindannyiukat szereti. Azt
akarja, hogy az Õ szeretetét
sugározzuk feléjük mi is.
– Nincs selejt – mondta Tomi,
és újra vett egy sütit.

*

Te hogy vélekedsz? Nehezed-
re esik olyan embereket sze-
retni, akik másképpen öltöz-
ködnek, beszélnek, vagy bár-
miben is különböznek tõled
és a barátaidtól? Emlékezz,
hogy Isten teremtette õket
olyannak, amilyenek! Te is
fogadj el mindenkit!

NINCS SELEJT!
(Zsoltár 139:14)

ÉBREDJ TUDATÁRA!

(Részlet „A zárba  illõ kulcs 3.“ c. gyermekkönyvbõl – Evangélium Kiadó)
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ÜZENET A FIATALOKHOZ
Kedves fiatalok, egyedül Jézus ismeri a szívete-
ket, legmélyebb vágyaitokat. Egyedül Õ, aki mind-

halálig szeret titeket, képes beteljesíteni vágyaitokat. Az
örök élet szavai nála vannak, szavak, melyek értelmet ad-
nak az életnek. Krisztuson kívül senki, és semmi nem
adhat nektek igazi boldogságot. Mária példáját követ-
ve mondjátok ki Õneki feltétel nélküli „igen“-eteket.
Ne hagyjatok helyet életetekben sem az önzésnek,
sem a lustaságnak. Ma sokkal inkább szükség van ar-
ra, mint korábban, hogy „hajnalpír“ legyetek; hajnali
fény és az evangélium új tavaszának hirdetõi, mely-
nek fakadó rügyeit már látni lehet. Az emberiség-
nek igen nagy szüksége van szabad és bátor fiata-
lok tanúságtételére, akik mernek az árral szem-
ben haladni, s erõvel és lelkesedéssel hirdetni Is-
tenbe, az Úrba és Üdvözítõbe vetett hitüket...

Ti is tudjátok, kedves fiatalok, hogy ez a küldetés
nem könnyû. Sõt, teljességgel lehetetlen, ha valaki csak
saját magára szamít. De „ami az embereknél lehetetlen, Isten-
nél lehetséges“. Krisztus igazi tanítványai ismerik a tulajdon gyen-
geségüket, éppen ezért minden bizalmukat Isten kegyelmébe vetik, melyet osz-
tatlan szívvel fogadnak, s meg vannak gyõzõdve, hogy nélküle nem tehetnek
semmit. Nem a képességek vagy a természetes adottságok jellemzik és külön-
böztetik meg õket a többi embertõl, hanem a szilárd elhatározás, hogy Jézust kö-
vetve élnek. Legyetek az igazi tanítványok követõi, miként õk Krisztus követõi vol-
tak. „Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, kik vagytok ti, milyen
reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely
övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívõkön.„

NAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAKNAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAK

A GYERMEKI ÉLET KÉRDÉSEI☺

BETEGSÉBEN
Atyám azt ígérted, hogy aki segítségül hív 
a nyomorúság idején – megszabadítod 
(50 Zsoltár). Látod, most betegen fekszem 
a kórházban, szüleimtõl távol. Olyan szokat-
lan és idegen itt minden. Éjjel csak forgoló-
dom az ágyban, aludni sem tudok, és na-
gyon rosszul érzem magam. Bocsásd meg,
amikor egészséges voltam olyan sokszor 
elfelejtettem imádkozni. Ne ródd fel ezt 
nekem bûnül. Szívbõl könyörgök, hogy 
sikerüljön a mûtétem és ismét otthon 
lehessek az én kedves otthonomban. 
A Te gyógyító erõddel állíts talpra engem. 

IMA
Istenem, beteg vagyok. Most értem,
hogy mennyire a kezedben vagyok.
Kérlek, állj mellém és Te hajolj fölém
az orvosokon és a nõvéreken keresz-
tül. Nyisd meg szemeimet, hogy meg-
lássam a másik szenvedõt is és tud-
jak imádkozni az õ gyógyulásáért is.

Ámen

Dr. Judák Endre: „Szívemet Hozzád emelem Uram“
címû könyvébõl válogattunk

A legnagyobb hazugság

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
Ahol gyûlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add,
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
Mint hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjem másokat megérteni,
Mint hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint hogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk,
Akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre.
Ámen.

ASSISI SZENT FERENC

Tégy a békéd eszközévé

KI VAGYOK ÉN?
Sorozatunk befejezõ részéhez érkeztünk. És, hogy ki vagyok „én“, 
és hogyan találom meg magamat, helyemet a világban? Talán Assisi
Szent Ferenc válasza a legtalálóbb erre: „Mert önmagunkat elfelejtve
találjuk meg magunkat“. Búcsúzóul II. János Pál pápa biztató levelét
ajánlom figyelmetekbe:

A lelkész éppen az utcán sétálgatott, amikor egy csapat fiút vett ész-
re, amint közrefogtak egy kutyát. Odament és megkérdezte, hogy
mit csinálnak. Az egyikük így válaszolt: „Egy régi hagyományt kö-
vetve elhatároztuk, hogy a kutya csakis azé lehet, aki a legnagyobb
hazugságot mondta életében.“ 
„Fiúk, a hazudozásban ne versenyezzetek! Nem tudjátok, hogy a ha-
zugság bûn? Amikor én annyi idõs voltam, mint ti, sohasem hazud-
tam!“ – mondta a lelkész. Egy percig néma csend lett, majd az egyik
fiú odafordult a többiekhez, és mély sóhajtással megszólalt: „Jól van,
õ nyert. Adjuk neki a kutyát!“

A történeten mosolyoghatunk, de az igazság az, hogy
mindnyájan mondtunk már hazugságokat. A legnagyobb ha-
zugságot tehát az mondja, aki bûn nélkülinek vallja magát
(1Jn 1:8). De jegyezzük meg a jó hírt: „Ha megvalljuk bûne-
inket, hû és igaz Õ: megbocsátja bûneinket, és megtisztít
minket minden gonoszságtól“ (1Jn 1:9).
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HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI
hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
DR. PERJÉSI GYÖRGY hétfõ, szerda: 8-12-ig, kedd, 
csütörtök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig 
(pénteken csak páratlan héten rendel)

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 16 órától hétfõ reggel 
8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel. 
Címe: Tura, Petõfi tér 2. Telefon.: 28/466-038. 

A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA
Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670
hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, kedd, csütörtök: 8.00-13.00 

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT 
július 14-15., 21-22.: 
DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 3., telefon: 06-30/400-9819 
július 28-29.:
DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529 

ORVOSI ÜGYELETEK

Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági 
és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: RO-LA NYOMDA, VALKÓ
Megjelenik: 300 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

IMPRESSZUM

HIRDETÉSI TARIFÁK:
1/1 oldal: 8000 Ft+ÁFA
 1/2 oldal: 4000 Ft+ÁFA
 1/4 oldal: 2000 Ft+ÁFA
 1/8 oldal: 1000 Ft+ÁFA

Többszöri megrendelés esetén, további kedvezmény!

Hívja a 06-28/409-174-es telefonszámot!

HIRDESSEN A BAGI HÍRLAPBAN!

FELNÕTT VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Törökbálint 30 23 2 5 71
2. Bag 30 21 2 7 65
3. Kóka 30 19 6 5 63
4. Dunaharaszti 30 18 9 3 63
5. Tápiószecsõ 30 18 6 6 60
6. Felsõpakony 30 17 5 8 56
7. Dömsöd 30 16 1 13 49
8. Hévízgyörk 30 13 6 11 45
9. Érd 30 13 4 13 43

10. Õrbottyán 30 12 4 14 40
11. Délegyháza 30 10 7 13 37
12. Diósd 30 6 4 20 22
13. Gödöllõ 30 6 4 20 22
14. Szigethalom 30 5 6 19 21
15. Aszód 30 5 4 21 19
16. Fóti SE 30 2 2 26 8

IFJÚSÁGI VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Gödöllõ 30 22 3 5 69
2. Dunaharaszti 30 22 2 6 68
3. Érdi VSE 30 20 5 5 65
4. Tápiószecsõ 30 17 4 9 55
5. Kóka    30 16 6 8 54
6. Törökbálint 30 16 3 11 51
7. Délegyháza 30 15 4 11 49
8. Felsõpakony 30 14 5 11 47
9. Diósd 30 14 3 13 45

10. Õrbottyán 30 13 4 13 43
11. Hévízgyörk 30 12 7 11 43
12. Aszód  30 9 0 21 27
13. Bag 30 8 1 21 25
14. Szigethalom 30 8 1 21 25
15. Fóti 30 6 3 21 19
16. Dömsöd 30 2 1 27 7

EZÜST ÉRMES LETT
FOCICSAPATUNK
Második helyen végzett a bagi futballcsapat a bajnokságban.
Gratulálunk minden játékosnak és sportvezetõnek!

Szent Jakab hava
A római naptárban a hónap eredetileg a fantáziátlan 
Quintilis, „Ötödik” nevet viselte, mivel az egykori márciusi 
évkezdéstõl számítva az ötödik hónap volt. I.e. 44-ben 
Marcus Antonius hízelgõ javaslatára nevezték el júliusnak
Julius Caesarról, aki e hónap 12. napján született. E hónap-
ban már a nappalok fogynak; a Nap az Oroszlán jegyébe lép.
Ismeretesek még a Nyárhó és Áldás hava elnevezések is.

JELES NAPOK: JÚLIUS
 1. A Magyar egészségügy napja, a köztisztviselõk napja
 2. Sarlós-Boldogasszony napja 
 8. Vasutas nap
 11. Népesedési világnap  
 15. Polgárõr nap Magyarországon
 22. A nándorfehérvári diadal emléknapja
 22/23. Kezdõdik az oroszlán hava 

Kisasszony hava
Az augusztus régi neve a rómaiaknál „Sextilis” volt, mert a
hatodik (sextus) hónapja volt az esztendõnek. Ez a neve ma-
radt meg még a Julius Caesar-féle naptárreform után is. Ami-
kor azonban Augustus császárnak Krisztus elõtt 7-ben az idõ-
közben újra felszaporodott szökõnapok miatt újabb naptár-
rendezést kellett végrehajtania, akkor ennek a hónapnak 
a nevét is megváltoztatta: miután életének legtöbb szeren-
csés eseménye ebben a hónapban játszódott le, azért 
a saját felvett nevével jelölte meg ezt a hónapot. 
Augusztus régi magyar neve Kisasszony hava, Szûz hava egy-
képpen utalnak a hónap asztrológiai jegyére és a nagy 
augusztusi Mária ünnepre, Nagyboldogasszony napjára. 
A „Kisasszony hava” elnevezés nyilván abból az idõbõl való,
amikor a „nagyboldogasszony” még Szent Anna volt. A tulaj-
donképpeni Kisasszony (Kisboldogasszony) napja ugyan még
a Szûz havába, de már szeptemberbe esik. Augusztus hóna-
pot más néven Nyárutó, illetve Új kenyér havának is nevezték.

JELES NAPOK: AUGUSZTUS
 1. Az anyatejes táplálás világnapja
 6. A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja 
 12. Nemzetközi ifjúsági nap 
 13. A balkezesek világnapja 
 15. Nagyboldogasszony, Szûz Mária mennybemenetele 

HÓNAPSOROLÓ
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KISTÉRSÉGI HÍREK: WWW.ASZODIKISTERSEG.HU

TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Telefon: 06-30-9325-821

E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*

BERECZKI JÁNOSNÉ
POLITIKAI MUNKATÁRS

Telefon: 06-20-2158-140
E-mail: bereczki.janosne@fidesz.hu

Fax: 06-28-435-220
Iroda: Tura, Tabán u. 42. 

Nyitva tartás: július-augusztusban 
pénteken 15-18 óráig

*
Képviselõi fogadóórák: 

Tura, Tabán u. 42. 
minden hónap utolsó péntek 

16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52. 
(Polgármesteri Hivatal) 

minden hét csütörtök délelõtt.
Bejelentkezés: elõzetes 

idõpontegyeztetés alapján történik.

A hagyomány nem szakad meg csak annyiban, hogy
Önök a megszokott idõponttól eltérõen más idõpont-
ban tekinthetik meg a 16. ASZÓD FESZTIVÁL rendez-
vény mûsorait. A változtatást kényszerbõl tettem, mert
nem szerettem volna Aszód lakosságát megosztani, a
város vezetése és a szomszéd településen augusztus
20-ra bejelentett rendezvények miatt.

2007. AUGUSZTUS 03./PÉNTEK/
19.00 BABY GABI mûsora 
20.00 GRÁCIA hegedûtrió mûsora
20.30 St.MARTIN mûsora
21.15 HEVESI  TAMÁS mûsora
22.00 TÜZIJÁTÉK  az est vendégeinek
22.30 UTCABÁL  Játszik:  a békéscsabai 

MEDITERÁN együttes

2007. AUGUSZTUS 04./SZOMBAT/
15.00-18.00  ARCFESTÉS gyermekeknek  (ingyen)
15.00 HOLIDAY SPORTTÁNC EGYÜTTES – ASZÓD
15.30 KRISTÁLY HÁZ HIP-HOP CSOPORTJAI – KARTAL
16.00 PULZUS MOZGÁS STÚDIÓ – HATVAN
16.30 RITMUS TÁNC STÚDIÓ – GYÖNGYÖS
17.00 GYERMEK MÛSOR: SISSI és GABI

18.00 A nosztalgia jegyében: 
SHADOWS SHADE együttes  élõ koncertje

19.30 ILLÉS LAJOS emlékére: a MISKOLCI ILLÉS 
EMLÉK-ZENEKAR /MIEZ/ élõ koncertje

21.00 DANUBIUS Best Of együttes  élõ koncertje
23.00 UTCABÁL Játszik: a szolnoki TURMIX együttes

2007. AUGUSZTUS 05. /VASÁRNAP/
16.00 UNITED együttes mûsora
16.45 SZIKORA ROBI mûsora
17.30 OPERETT GÁLA
18.30 KARDA BEA mûsora
19.15 NAGY EDMOND mûsora
20.30 MAGNA CUM LAUDE együttes élõ koncertje
22.00 TÜZIJÁTÉK

SMS játék, Vidám Park, Magyar Királyi Borbörze,
Pálinka Promenád, GINESS Rekord Pörkölt ízelitõ,
Sörkommandó, Vásárosok és még sok egyéb.
FIGYELMÜKBE AJÁNLOM AZ ÚJ ENERGIA ITALT: 
GO FAST – nyerhet egy üditõt ha játszik velünk.
KÉREM ÖNÖKET  LÁTOGASSANAK KI 
A 16. ASZÓD FESZTIVÁL MÛSORAIRA.

Sztán István

16. ASZÓD FESZTIVÁL
 ÚJ IDÕPONTBAN A 16. ASZÓD  FESZTIVÁL  2007. AUGUSZTUS 3-5.

 HELYSZÍN: A VOLT LAKTANYA MÖGÖT.
Tisztelt aszódiak, Galga mentiek! Kedves vendégeink!

2007. július 4-én ülésezett az Aszó-
di Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Tanácsa

A Társulási Tanács módosította a társu-
lás 2007. évi pénzügyi elõirányzatait,
melynek következtében a költségvetés
fõösszege 155 269 000 Ft-ra módosult. 

A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 85.§-a (4) bekezdése 
a települési önkormányzatok számára, a
89/A. § (5) bekezdése a többcélú kistér-
ségi társulások számára kötelezõ feladat-
ként írta elõ a közoktatási intézkedési
terv elkészítését:

Az Aszódi Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása 68/ 2006. (X.
27.) sz. határozatával döntött a kistérsé-
gi intézkedési terv elkészítésérõl.

A Tanács 2007. januárjában a Kistér-
ségi közoktatási intézkedési tervet elsõ
olvasatban elfogadta, meghatározva 
a további egyeztetés menetrendjét.

A társult önkormányzatok képviselõ-
testületei az elmúlt hónapokban tárgyal-
ták az intézkedési tervet. Iklad és Domo-
ny képviselõ-testülete módosító javasla-
tokat fogalmazott meg. Ugyancsak az

adatok módosítását, pontosítást kezde-
ményezte több érintett közoktatási intéz-
mény, melyek átvezetése megtörtént.

Bag Önkormányzat képviselõ-testü-
lete indoklás nélkül elutasította az intéz-
kedési tervet.

Az Aszódi Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása Tanácsa a
Kistérségi közoktatási intézkedési tervet
elfogadta, valamint tudomásul vette,
hogy Bag Önkormányzata önálló telepü-
lési intézkedési tervet készít.

Az Aszódi Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása társult ön-
kormányzatai közül Kartal és Verseg,
valamint Iklad és Domony a
2007/2008-as tanévtõl közoktatási in-
tézményfenntartó társulásban látja el a
közoktatási feladatait.

A Társulás a jogszabályoknak megfe-
lelõen megállapodást kötött a fenntartói
jogokat gyakorló önkormányzatokkal
(Kartal Nagyközség Önkormányzatával
és Iklad Község Önkormányzatával). A
megállapodás szabályozza a többcélú
társulás, illetve az intézményfenntartó
társulások kötelezettségeit, mûködési
kereteit.

A Tanács elfogadta továbbá a Társu-
lás 2007. 2. félévi munkaprogramját, va-
lamint az Aszódi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása költségve-
tési intézményeire vonatkozó, a cégtele-
fonok magáncélú használatáról rendel-
kezõ szabályzatot.

A társult önkormányzatok polgár-
mesterei tájékoztatókat hallgattak meg
az elmúlt idõszak eseményeirõl, aktuális
pályázatokról. 

2007. július közepe az elsõ beadási
határideje a Közép-magyarországi Ope-
ratív Program keretében a közoktatási
intézmények beruházásainak támogatá-
sára vonatkozó pályázatoknak. Miután
az Aszódi kistérségbõl számos önkor-
mányzat tervezi pályázat beadását, a Ta-
nács ismét kinyilvánította, hogy vala-
mennyi tervezett projektet - rangsorolás
nélkül - támogatja.

A Társulási Tanács üléseirõl, a kistér-
ségben zajló aktuális eseményekrõl és
pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása honlapján olvashat-
nak (www.aszodikisterseg.hu).

Fõ téma: a közoktatási intézkedési terv


