
Bagon 1950. augusztus 20-án ala-
kult meg a Vörös Csillag Termelõ-

szövetkezet 20 taggal. Az alapító tagok
Bag legszegényebb rétegeibõl, a legkeve-
sebb felszereléssel és tapasztalattal ren-
delkezõ parasztokból kerültek ki, akik a
földosztás után – anyagi háttér hiányában
– nem tudták kisgazdaságaikat felvirá-
goztatni. 1951-ben Bag közvéleményét
teljesen felkavarta, hogy a mindenki által
jól ismert, szinte példaképnek tekintett
gazdák sorra kuláklistára kerültek, és el-
kezdõdtek ellenük az oktalan adminiszt-
ratív intézkedések.

Ezt követõen egy 16 holdas középpa-
raszt 1951. augusztus 11-én  belépett a tsz-
be, majd tizenhat hozzá hasonló, már vala-
mivel jobb módú paraszt is csatlakozott a
„közöshöz“, akik jelentõs földterületet és
eszközállományt is magukkal vittek. Ez
szintén felzúdulást keltett a faluban. A tö-
meges belépés hátterében azonban az állt,
hogy a gazdák nagy része nem volt képes
egyedül megtermelni a beadási kötelezett-
ségben elõírt terményeket. Persze, ezek
mennyiségét eleve úgy határozták meg,

hogy azt ne lehessen teljesíteni, hogy ezzel
termelõszövetkezetekbe kényszerítsék a
parasztságot. Gyakoriak voltak a „padlás-
lesöprések“, egy-egy ún. feketevágásért sú-
lyos ítéletek születtek...

1953 nyarán a Nagy Imre nevével fém-
jelzett ún. júniusi határozat többek között a
szövetkezesítés sebességének csökkentésé-
rõl is határozott, így a bagi Vörös Csillag
Termelõszövetkezet mély válságba került.
1956. augusztus 10-én Angyal Sándor, VB
elnök Bag község Tanácsülésén már önkri-
tikát gyakorolt: „A legnagyobb hibák azok

voltak, hogy a meggyõzés elve helyett a
legtöbb esetben parancs formájában igaz-
gattunk. Megfeledkeztünk a kollektív veze-
tésrõl. Ez magával hozta a személyi kul-
tusz kifejlesztését... És ebbõl adódott sze-
mélyi kultusz, a kiskirálykodás, a paran-
csolgatás stb., amirõl mondhatjuk, mi, a
bagi vezetõ káderek sem vagyunk mente-
sek, mert ha mentesek lennénk, nem for-
dult volna elõ az a sajátos eset, hogy be-
csületesen dolgozó parasztokat a kuláklis-
tára tettünk volna... Sok kuláklistára ke-
rült középparaszt, sõt kisparaszt éppen a
hibák miatt húzódott félre, helyezkedett
szembe Pártunk politikájával. Elkesere-
dettség, értetlenség és zavar ütötte fel a fe-
jét a középparasztság soraiban.“ 

Az élelemtermelõ parasztság jelentõs
része, akinek már nem maradt kenyere,
vetõmagja, akik közül sokan kuláklistán
szerepeltek szomjúzták a változást, amit
1956-os forradalom és szabadságharc
sajnos csak részben hozott meg, ám gyó-
gyíthatatlan sebet ütött a szovjet típusú
állami berendezkedésen.                 -kr-

Forrás: Horváth Lajos: Bag története

1956

20071394
2007. szept.–okt. XIV. évfolyam 9–10. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft

A TARTALOMBÓL

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az elmúlt idõszakban három ülést
tartott önkormányzatunk képviselõ-
testülete. Beszámolónkból azt is 
megtudhatják, hogy október 1-jétõl 
új megbízott jegyzõje van falunknak. 

2–4. oldal

BAGI KÉZMÛVESEK
„Istenem, de sok népviseletet 
varrtam én eddig életemben!“ – 
sóhajtott fel a 82 éves Kurucz 
Manci néni, mikor életérõl,
munkájáról kérdezte munkatársunk. 

7. oldal

ELKESEREDETTSÉG,
értetlenség és zavar

Meghívó
AZ 1956-OS FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC 
EMLÉKÜNNEPÉLYÉT 

2007. október 23-án, 
18 órától 

a bagi Dózsa György Mûvelõdési
Házban rendezzük meg.

Szeretettel várjuk falunk 
minden kedves lakosát, hogy

együtt ünnepelhessünk. 
ÜNNEPI BESZÉDET MOND:

Dr. Balatoni Gyöngyi 
alpolgármester asszony

Bag Nagyközség Önkormányzata

ÚT AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCHOZ 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét tanulmányozva szembetûnõ, hogy a legjelentõsebb események 
Budapesten és a nagyobb városokban történtek. Felmerül tehát a kérdés, hogy a kisebb településeken – elsõsorban 
a számunkra legjelentõsebb helyen: Bagon – mi volt a közvetlen oka, hogy a forradalmi megmozdulások visszhangra
találtak. A válasz egyszerû: a Rákosi-rendszer erõszakos kollektivizálása, a parasztok termelõszövetkezetekbe 
kényszerítése éppen vidéken éreztette leginkább hatását. A vidék elégedetlensége elsõsorban e kérdés mentén alakult ki.  

Rendõrök kutatják az elrejtett élelmiszert
egy falusi kamrában, 1951. március
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2007. augusztus 27.

Pénzügyi dolgaink
Képviselõ-testületünk folyószámla hitel
felvételrõl és zártkörû részvénykibocsátás-
ról döntött. Mint ismeretes, 2007. szep-
tember 1-jétõl a Raiffeisen Bank Zrt. lett
Bag Nagyközség Önkormányzatának
számlavezetõ pénzintézete. Az új bank el-
végezte önkormányzatunk ún. partnermi-
nõsítését, ennek eredményeként 70 millió
Ft összegû folyószámla hitelt tud az ön-
kormányzat részére adni. Ebbõl az összeg-
bõl fedezi az önkormányzat a korábbi
banknál, a Háromkõ Takarékszövezkezet-
nél fennálló hitel, 37 491 647 Ft visszafi-
zetését, a 744 408 Ft elõtörlesztési díj kifi-
zetését, valamint a szállítói tartozásokat és
az egyéb mûködési költségeket. Emellett
ebbõl az összegbõl kerülne kifizetésre a 
7 500 000 Ft kötvény-kibocsátási díj is.
Önkormányzatunk képviselõ-testülete
ugyanis zártkörû kötvénykibocsátás mel-
lett is döntött 350 000 000 Ft értékben
fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. 

Telekértékesítés
Bag Nagyközség Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévõ Bag, Li-
get u. 26. 1990/4 hrsz-ú beépítetlen telket
2 361 775 Ft-ért eladja. 

Kistérségi képviselet
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatai
Többcélú Társulásának tanácsülésein
Tóth Gábor polgármestert akadályoztatá-
sa esetén dr. Balatoni Gyöngyi alpolgár-
mester, illetve Mondok Ervin képviselõ
teljes jogkörrel helyettesítheti.

Állandó jogi képviselõ
Önkormányzatunk elõtt álló feladatok és
fejlesztési elképzelések zökkenõmentes
megvalósulása érdekében önkormányza-
tunk képviselõ-testülete úgy döntött,
hogy állandó jogi képviselõt keres, aki ha-
vi díjazás mellett ellátja a jogi szaktudást
igénylõ feladatokat, folyamatos jogi ta-
nácsadással szolgál, szükség és igény sze-
rint szakvéleményeket és jogi elemzéseket
készít illetve jogi konzultációt tart. A kért
ajánlatokat mérlegelve Dr. Klausmann

Kornél Ügyvédi Iroda mellett döntöttek,
aki a legkedvezõbb ajánlatot adta. Bag
Nagyközség Önkormányzatának állandó
jogi képviseletét 50 000 Ft + ÁFA havi díj
mellett látja el ezentúl.

2007. szeptember 13.

Csatlakozás 
a Leader akciócsoporthoz
A Kelet Közép-Magyarországi Területfej-
lesztési Egyesület azzal a céllal jött létre
2007 nyarán, hogy segítse az önkormány-
zatok és civil szervezetek közötti együttmû-
ködést, hogy azok vidékfejlesztéssel kap-
csolatos közös elképzeléseiket megvalósít-
hassák. Az egyesület részt kíván venni az
õsszel kiírt Leader pályázaton is. Bag Nagy-
község Önkormányzatának képvieselõ-
testülete úgy határozott, hogy csatlakozik
az egyesülethez, ahol képviseletünket 
Tóth Gábor polgármester, akadályoztatása
esetén pedig Antal Istvánné látja el. 

Önkormányzat 
bizottságai
Mivel önkormányzatunk képviselõ-testü-
letének 2007. július 27-i ülésén, ahol az
önkormányzat bizottságainak átalakításá-
ról határozott a testület, Nagy Jenõné, Ka-
tona Károly és Balázs Gusztáv nem voltak
jelen, így csak utóbb derült ki, hogy õk
hárman nem vállalják egyik bizottságban
sem a tagságot. Így az Oktatási, Kulturális
és Sportbizottságban Nagy Jenõné és Ka-
tona Károly helyére belsõs tagként Kiss Jó-
zsef és Mondok Ervin képviselõket, a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottságban Katona
Károly helyére Kiss József képviselõt, a Te-
lepülésfejlesztési Bizottságban pedig Balázs
Gusztáv helyére Antal Istvánné képviselõt
választotta a testület.

Közintézményeinket
jövõre riasztó védi
A polgármesteri hivatal teljes épületegysé-
gére, az óvoda, a mûvelõdési ház és
könyvtár, valamint a sportcsarnok épüle-
teire ez év december 31-ig riasztó rend-
szer kerül. Képviselõ-testületünk bízik ab-
ban, hogy döntése nyomán csökken a kö-
zelmúltban jelentõsen megemelkedett ön-
kormányzati intézményeket ért betörések,

lopások száma. A riasztó rendszerek ki-
építésével egy bagi vállalkozót bíztak meg,
a pénzügyi fedezetet az önkormányzati
kötvények biztosítják.

Ingyen telek?
Oláh János képviselõ-testületünket azzal a
kéréssel kereste meg, hogy számára a bagi
418-as hrsz-ú építési telket térítésmente-
sen adja át, hogy ott lakóházat építhessen.
Oláh János jelenleg egy önkényesen elfog-
lalt házban lakik élettársával és hét gyer-
mekével, ám ezt az épületet életveszélyes-
nek nyilvánították és lebontásra ítélték.
Képviselõ-testületünk úgy határozott,
hogy nem adja át térítésmentesen a szó-
ban forgó önkormányzati tulajdonú telket
a kérelmezõnek.

Malom-dûlõ: 
Itt valami készülõdik
Önkormányzatunk képviselõ-testülete el-
fogadta azt a határozatot, amelyben az
önkormányzat a Malom-dûlõ 16 hektáros
földterületét szeretné megvásárolni. Mint
ismeretes, ezen a területen korábban lakó-
park és szolgáltató központ épült volna,
ám a befektetõ visszalépett, ezért Bag
Nagyközség Önkormányzata fejlesztési
célú beruházásokat szeretne itt létrehozni.
Mivel a földterület magántulajdonosok
kezében van, ezért ún. opciós szerzõdések
megkötése szükséges (az opciós szerzõdés
megkötésekor a jelenben rögzítik a jövõ-
beni adásvétel feltételeit, azaz az adásvé-
telben szereplõ termék mennyiségét, árát
és a szerzõdés lejáratát), hogy a terület-
rendezési terv érvénybe lépéséig más be-
ruházó illetve befektetõ ne köthessen 
bárminemû szerzõdést a területtel kapcso-
latban. A képviselõ-testület felhatalmazta
Tóth Gábor polgármestert, hogy ezeket
az opciós szerzõdéseket 2008. április 
15-ig megkösse.

Ehhez kapcsolódva a képviselõ-testü-
let arról is határozott, hogy a Malom-dû-
lõt lakópark és kereskedelmi szolgáltató
övezetté és belterületté nyilváníttatja, mó-
dosítja az önkormányzat érvényben lévõ
rendezési tervét, valamint megbízza a
Rend-Eng-Terv építész irodát a Település-
szerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv elkészítésével, a Tele-
pülésszerkezeti Terv adott témákra vonat-
kozó módosításával. 

Balázs Gusztáv képviselõ írásban
nyújtotta be maga és Nagy Jenõné, Dr.
Péter Mihály, valamint Katona Károly
képviselõk véleményét arról, hogy 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Önkormányzatunk képviselõ-testülete 2007. augusztus 27-én,
szeptember 13-án és szeptember 27-én ülést tartott. Az alábbi
kérdések kerültek megvitatásra:
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szerintük falunk településrendezési ter-
vével kapcsolatos önkormányzati elõter-
jesztések, döntések nincsenek megfele-
lõen elõkészítve. Ezt a beadványt az ülés
jegyzõkönyvéhez csatolták.

Pályázat a szennyvíz-
hálózat bõvítésére
Képviselõ-testületünk határozatot hozott
arról, hogy önkormányzatunk az Aszódi
Kistérségi Társulás tagjaként csatlakozni
kíván a szennyvízhálózatok utólagos meg-
valósítására kiírt pályázathoz. A KEOP
pályázati pénz elnyerése esetén 10 száza-
lékos önrésszel és 90 százalékos pályázati
forrással nyílik lehetõség falunk szenny-
vízhálózatának bõvítésére. Balázs Gusztáv
képviselõ hozzászólásában kérte, hogy a
határozatot csak azzal a kiegészítéssel fo-
gadják el, hogy a beruházásnak az eddigi-
nél nagyobb károsanyag-szennyezõ hatása
nem lehet. A kiegészítést a képviselõk
megszavazták.

2007. szeptember 27.

Önkormányzat szervezeti
és mûködési szabályzata
Elfogadta képviselõ-testületünk Bag Nagy-
község Önkormányzatának szervezeti és
mûködési szabályzatát. A szavazást meg-
elõzõ vitában Mondok Ervin felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a szabályzatban nagy
hangsúlyt kap a kisebbségi önkormány-
zattal való együttmûködés, ami a gyakor-
latban eddig sajnos nem valósult meg. Ka-
nalas Ervin, a kisebbségi önkormányzat
elnöke eddig egyetlen testületi ülésen sem
vett részt, annak ellenére, hogy a meghí-
vót minden alkalommal megkapta. Fel-
hívta képviselõ társai figyelmét, hogy ezen
javítani kellene. Balázs Gusztáv képviselõ
pedig azt a javaslatot tette, hogy a képvi-
selõ-testületi ülésekre hívják meg a civil
szervezetek vezetõi is. Fodor Mihály kép-
viselõ és dr. Balatoni Gyöngyi alpolgár-
mester ezt nem helyeselte, ám a képvise-
lõk többsége igen, így kiegészítésként a ja-
vaslat bekerült a rendeletbe. 

Költségvetés módosítás
Képviselõ-testületünk (némi technikai
malõr után) elfogadta a 1/2007. (II. 29.)
számú költségvetési rendeletének (elõ-
irányzat) módosítását. A módosításra
azért volt szükség, mert az idei év elsõ fél-
évében az önkormányzat közmûfejlesztési
(csatorna) hozzájárulásként – a 15 száza-
lékos állami támogatás kifizetéséhez – 

4 924 073 Ft-ot igényelt, ezért a költ-
ségvetésben a bevételi oldalt ezzel az ösz-
szeggel növelni kellett. 

Ugyanakkor – törvényi kötelezettség-
ként – idõszakosan felül kell vizsgálni az
önkormányzat által mûködtetett intézmé-
nyek normatívához kötött létszámát. Mi-
vel az óvodai gyereklétszám az elõirány-
zathoz képest 7 fõvel csökkent, az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
um 1 161 628 Ft-tal csökkentette a nor-
matíva összegét. 

Emellett az önkormányzat által, 2007.
március 5-ig beküldött kiegészítõ felmérés
alapján az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium 20 000 Ft-tal meg-
emelte a tankönyvellátási támogatást. 

A képviselõ-testület 7 igen szavazat és
3 tartózkodás mellett elfogadta az önkor-
mányzat 2007. évi I. féléves pénzügyi be-
számolóját is. 

Galgamente Közbizton-
ságáért Alapítvány
Önkormányzatunk hivatalba lépésének
egyik elsõ kitûzött célja volt, hogy falunk-
ban térfigyelõ kamerákat szereljenek fel.
Az ehhez szükséges körülbelül 16 millió
Ft-ot az önkormányzat pályázat útján kí-
vánja elõteremteni. Ennek megkönnyítése
érdekében hozza létre a Galgamente Köz-
biztonságáért Alapítványt, amelyhez ké-
sõbb Galga menti települések is csatlakoz-
hatnak. Az alapítvány célja a térfigyelõ
rendszer kiépítése mellett közbiztonsági
rendezvények, nyílt napok szervezése, a
közbiztonság jelentõségére oktató-nevelõ
munka támogatása. Dr. Györki Géza,
közbiztonság technikai szakember, az
alapítvány leendõ elnöke – aki jelen volt a
képviselõ-testületi ülésen – elmondta,
hogy a VIII. kerületben a térfigyelõ rend-
szer felszerelése után 45 százalékkal csök-
kent a bûnesetek száma, a bûnözök nem
szeretik a kamerákat, mert azok egyértel-
mû bizonyítékot jelentenek ellenük, így
általában a kamerával felszerelt területek-
rõl „elköltöznek”.

Szent Erzsébet Emlék-
park létesül falunkban
A Helytörténeti Baráti Társulat (HBT) a
Turulos szobor szomszédságában emlék-
park kialakítását kezdeményezte önkor-
mányzatunknál. Valamennyi képviselõ
támogatta a javaslatot, hiszen az arra la-
kóknak semmiféle köztéri pihenési vagy
találkozási helye sincs. A napirendi pont
megvitatása során az egyetlen nyitott

kérdés az volt, hogy vajon a HBT által
igényelt 2100m2-es vagy a polgármesteri
hivatal által javasolt, jóval kisebb 664m2-es
területen jöjjön e létre az emlékpark. A
hivatal azért javasolta a kisebb területet,
mert az elõvárosi vasút fejlesztése során
itt parkolók kialakítása történhet a
jövõben. Ez egyébként az önkormányzat
számára a terület egyetlen hasznosítási
lehetõsége lenne. A felszólalásokból las-
san kirajzolódott, hogy errefelé fontos
közmûvek húzódnak, ami parkoló létesí-
tését kizárja. Dr. Balatoni Gyöngyi alpol-
gármester hangsúlyozta, hogy a Turulos
szobor a falu jelképe lett, ezt egy szép
parkkal körülvenni nagyon jó ötlet, 
ahhoz, hogy ez igényesen megvalósuljon
nagy térre van szükség. A testület 11 igen
szavazattal a HBT javaslatát támogatta.

Polgármesteri hivatal   
épületének felújítása
A polgármesteri hivatal külsõ homlok-
zatának felújítási terve is szerepelt a napi-
rendi pontok között, ám az elõterjesztés-
ben szereplõ elképzelést a vita során jelen-
tõsen módosították képviselõink. Egyetér-
tettek abban, hogy elsõ lépésben a hivatal
épületének vízszigetelését kell megoldani,
csak azután érdemes a homlokzatot felújí-
tani. Úgy határoztak tehát, hogy ezen mun-
ka elvégzésére árajánlatokat kérnek. 

Mivel közeledik a tél, idén csak az épü-
let téliesítését végzik el (vakolatlan falak
bevakolása, rendõrlakás mennyezetének
javítása), majd tavasszal készülhet el a
homlokzat színezése. A pénzügyi bizottság
által javasolt (háromból választott) kivitele-
zõ árajánlatában szereplõ állványozási díjat
sokallták, ezért úgy határoztak, hogy az áll-
ványzatot az önkormányzat biztosítja a
munkához bérlés útján. 

Fõutunk forgalma
Korábban beszámoltunk arról, hogy a
3105-ös út mentén fekvõ települések:
Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz és Tura úgy
határoztak, hogy területükön áthaladó út-
ról a 7,5 tonna súly feletti nehézgépjár-
mûvek kitiltását kezdeményezik. A na-
pokban érkezett meg a Magyar Közút 
Állami Közútkezelõ Kht. leve, amelyben
azt válaszolják a kérésre, hogy tehergép-
kocsik behajtását csak akkor lehet megtil-
tani, ha rendelkezésre áll egy legalább
azonos teherbírású útszakasz ugyanezen
út megtételéhez. A Magyar Közút Kht. 
szerint ilyen nincs. Tóth Gábor polgár-
mester jelezte, hogy további levélváltás
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WWW.ASZODIKISTERSEG.HU

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Több-
célú Társulása Tanácsa elfogadta a társulási
megállapodás kiegészítését, valamint költség-
vetési szervei alapító okiratainak, szabályza-
tainak módosítását.

A tanács megismerte az Aszódi Kistérségi
Iroda belsõ ellenõrzési vezetõje által kidolgo-
zott, közös feladatellátásra vonatkozó sza-
bályzatot, azaz a belsõ ellenõrzési kéziköny-
vet, amely tartalmazza a társult önkormány-
zatokra vonatkozó egységes eljárásrendet.

A közoktatási törvény legújabb módosítá-
sa elõírja, hogy az önkormányzati intézkedési
tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók
esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket.

Miután az aszódi kistérségben a társult
önkormányzatok – Bag képviselõ-testülete ki-
vételével – közös, kistérségi intézkedési terv
készítése mellett döntöttek, így az esély-
egyenlõségre vonatkozó kiegészítéseket is
szükséges kistérségi szinten összefoglalni.

A tanács határozatban fogadta el a köz-
oktatási intézkedési terv településenkénti
esélyegyenlõségi tervekkel való kiegészítésére
vonatkozó javaslatot.

2007. februárban jelent meg az Egész-
ségporta Egyesület pályázati felhívása, mely-

nek célja egy Kistérségi Népegészségügyi Mo-
dellprogram létrehozása. 

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása Tanácsa döntött a
„Partnerség az egészségért" pályázati felhí-
vásra történõ jelentkezésrõl. A társult ön-
kormányzatok vállalták, hogy a kistérségi
egészségfejlesztési koncepció kidolgozásá-
ban részt vesznek, megvalósításában
együttmûködnek. 

Augusztus végén az Egészségporta Egye-
sület és az Aszódi Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása együttmûködési meg-
állapodást kötött, melyben a felek vállalják,
hogy az egészségtervek, egészségképek,
egészségfejlesztési projektek területén együtt-
mûködnek a megállapodás hatálya alatt, és
az ezen tárgyakban kiírt pályázatokon közö-
sen vesznek részt.

A projekt keretében az ÁNTSZ Közép-
magyarországi Regionális Intézete munka-
társai helyzetelemzést készítettek az aszódi
kistérség lakosságának általános egészségi
állapotáról. Ez az egészségkép meghatározza
a kistérség egészségfejlesztési stratégiájá-
nak irányvonalait, és segít az egészségterv
kialakításában.

Az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Több-
célú Társulása Tanácsa elfogadta a kistérsé-
gi egészségterv készítésérõl szóló beszámo-
lót, valamint az aszódi kistérség területén élõ
lakosság egészségi állapotáról szóló helyzet-
elemzést. 

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása és Aszód Város Önkor-
mányzata együttmûködési megállapodást
írt alá abból a célból, hogy Aszód városa ál-
tal az EGT/Norvég Finanszírozási Mechaniz-
musok keretében benyújtandó „Zöld út“ cí-
mû pályázatban meghatározott egyes pá-
lyázati célokat közös együttmûködéssel va-
lósítsák meg. 

A program célja a környezettudatos neve-
lés közös együttmûködéssel történõ elõsegí-
tése az óvodától az általános iskola végéig.

A társulási tanács tagjai meghallgatták
a tanács elnökének beszámolóját az aszódi
kistérség települései felszíni vízelvezetési
projektterve kiemelt projektként történõ re-
gisztrációjára vonatkozó elõkészítõ munkák
helyzetérõl.

A társulási tanács üléseirõl, a kistérség-
ben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati
lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása hon-
lapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).

2007. szeptember 19-én tartotta ülését az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

várható az ügyben, hiszen az Aszódon át-
vezetõ út igenis ott van alternatívának,
annál is inkább, hiszen magasabb rendû
útvonal, lényegesen kevesebb lakott terü-
letet érint és kényelmesebb, biztonságo-
sabb is. (Igaz Aszód városa már korábban
megtiltotta a nehézgépjármûvek áthal-
adását a városban. – szerk. –)

Új jegyzõ községünkben
Penczi Ildikó mb. jegyzõ szeptember 30-
ával távozik posztjáról, helyére az önkor-
mányzat képviselõ-testülete zárt ülésen 
dr. Labundy Norbertet választotta meg.
Penczi Ildikó családi okokra hivatkozva kér-
te felmentését, utódja 2007. október 1-jétõl
2008. július 31-ig kapott megbízást a jegy-
zõi feladatok ellátására, heti 30 órában.

Intézményeink 
akadálymentesítése
Önkormányzatunk képviselõ-testülete ar-
ról határozott, hogy pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Operatív program-
hoz a polgármesteri hivatal, az orvosi ren-
delõk, az óvoda, mûvelõdési ház, vala-
mint az iskola és a tornacsarnok akadály-
mentesítésének megvalósításához.

Lakbérhátralékok törlése
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete elé került 2 911 524
Ft-os jogalap nélküli, behajthatatlan lak-
bérhátralékok törlésének kérdése is.

Elsõként Katona Károly képviselõ
kért szót, aki elmondta, hogy 2003-ban a
Pénzügyi Bizottság javaslatot tett a lakbé-
rek emelésére, ezt a költségvetési rendele-
tébe be is építette az önkormányzat, így
igenis van jogalapja a lakbérhátralékok
behajtásának. Mint arról már korábban
beszámoltunk, Katona Károly a testület
egy korábbi ülésén felszólalásában arra
célzott, hogy dr. Balatoni Györgyi alpol-
gármester asszony is tartozik az önkor-
mányzatnak lakbérrel. Dr. Balatoni Gyön-
gyi egyébként sérelmezte ezt a megjegy-
zést és bocsánatkérést követelt képviselõ
társától. Katona Károly az üggyel kapcso-
latosan elmondta még, hogy kapott egy
levelet Klausmann Kornél Ügyvédi Irodá-
tól, amelyben bocsánatkérésre szólítják
fel, amit õ furcsának tart, hiszen ez az
ügyvédi iroda állítólag az önkormányzat –
melynek õ is tagja! – képviselõje...

Ezek után Penczi Ildikó mb. jegyzõ
vette át a szót és elmondta, hogy ez az

összeg jogalap nélküli, mert a Pénzügyi
Bizottság valóban tett javaslatot 
2003-ban a lakbéremelésre, de a képvise-
lõ-testület nem hozott lakbérrendeletet,
csupán a költségvetési rendeletébe épí-
tette be a javaslatot. Sajnos ez így tör-
vénytelen. Tóth Gábor polgármester je-
lezte, hogy dr. Balatoni Gyöngyi a 
2002-ben megállapított lakbér, infláció-
val növelt összegét hajlandó megfizetni,
azoknak pedig akik az emelt lakbért fi-
zették beszámítják a túlfizetést.

Dr. Balatoni Gyöngyi érintettsége 
miatt nem szavazhatott a kérdésben és
nem szólhatott bele a vitába, mégis felszó-
lalt, és alpolgármester társával dr. Péter
Mihállyal képviselõkhöz méltatlan, han-
gos szóváltásba keveredett a téma kap-
csán. Sajnálatos, hogy két képviselõ, ép-
pen azok, kik „dr.“ elõtagot is viselnek
nevük elõtt ilyen minõsíthetetlenül vitat-
koztak, kiabáltak egymással. A helyzet
odáig fajult, hogy Tóth Gábor polgármes-
ternek szünetet kellett elrendelnie.

Egyébként a lakbérhátralékok törlé-
sét a képviselõ testület a szünet után
megszavazta.  

-kr-
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AZ ASZÓDI RENDÕRSÉG HÍREI

RENDÕRSÉGI HÍREK

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának 
0–24 óráig hívható telefonszáma: 

06-20/516-5940 

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása
szerint továbbra is a fémlopás a leg-
jelemzõbb bûncselekmény falunk-
ban. A bagi temetõben síremlékekrõl
réz vázákat, mécsestartókat vittek el
a múlt hónapban, a Liget utca egyik
családi házának pedig kovácsoltvas
kerítését  tulajdonították el. 
A Dutka-dûlõben két kiskorú egy
hétvégi ház teraszának vasszerke-
zetét szerelte szét, ám õket rajta-
kapták. Egy családi házból pedig
140 000 Ft értékben kerékpárt,
vascsöveket vittek el. 

Bejelentés érkezett a rendõrség-
hez, hogy Bag határában lévõ erdõ-
ben használt szalmát, trágyát pakol-
nak le folyamatosan, ami nagy mér-
tékben károsítja az erdõt. 

A keresztfa-dûlõben egy hétvé-
gi ház hullámpala tetõszerkezetét
szedték le, rongálták meg ismeret-
len tettesek. 

Egy súlyos, személyi sérüléssel is
járó baleset történt a faluban: két au-
tó ütközött össze a Szent András és
az Erdõ utca keresztezõdésében.  Egy
személy beszorult az autóba, mell-
kas- és fejsérülést szenvedve. Õt men-
tõhelikopter szállította el. A Szent
András utcán amúgy száguldoznak
az autók és sokan nincsenek tisztá-
ban, hogy az utca egész hosszán
jobbkéz-szabály van érvényben.

-kr-

Internetes csaló
Egy csömöri férfi még 2007. június vé-
gén egy külföldi internetes honlapon ta-
lált egy oldalt, ahol használt gépkocsikat
kínáltak eladásra. Megtetszett neki egy
Citroen C5-t, majd e-mailben felvette a
kapcsolatot a tulajdonossal, aki közölte,
hogy a hirdetõ oldal intézi az adásvételt.
Elektronikus úton kapott tehát egy szer-
zõdést, amiben az állt, hogy a gépkocsi
vételárának 30 százalékát át kell utalnia
egy angliai címre, és miután az megérke-
zik, az autót megkapja pár napra kipró-
bálásra. A sértett gyanútlanul kifizette az
összeget, vagyis 870 eurót, és megadta a
Belgiumban élõ ismerõse címét, hogy az
autót oda szállítsák le. Pár nap múlva
kapott egy újabb e-mailt, amiben vissza-
igazolták az elõleg megérkezését, majd
közölték: mégsem viszik el kipróbálásra
az autót, csak akkor, ha a teljes vételárat
átutalja. Ekkor kezdett gyanakodni ha-
zánk fia, hogy becsapták. Ez igazolódott
is, mivel kiderült, hogy a hirdetési oldal
kizárólag közvetítéssel foglalkozik, raj-
tuk keresztül pénzforgalom nem törté-
nik, ráadásul az angliai átutalási cím egy
postahivatal címe volt.

Kérjük Önöket, hogy ne dõljenek
be, a már a világhálón is megjelenõ bû-
nözõknek! 

Bombariadóval 
fenyegetett
Különös módját választotta egy idõs
isaszegi férfi annak, hogy a lakása köze-
lében lévõ sörözõbõl kiszûrõdõ, pihené-
sében zavaró zajokat megszüntesse. Éjfél
elõtt felhívta a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság segélykérõ telefonszámát, majd
közölte, hogy Isaszegen a kérdéses sörö-

zõ fel fog robbanni. A szórakozóhelyen
az ilyen esetekben szükséges rendõrségi
intézkedések (az épület kiürítése, átkuta-
tása) során természetesen a bombakuta-
tók nem találtak semmiféle robbanó
szerkezetet. Közben azonosították és
elõállították a telefonáló 78 éves férfit,
aki kihallgatása során beismerõ vallo-
mást tett, és törvénybe ütközõ cseleke-
detét azzal magyarázta, hogy a sörözõ-
bõl kiszûrõdõ zenétõl nem tudott alud-
ni. A férfi ellen közveszéllyel fenyegetés
bûncselekmény elkövetése miatt indult
büntetõeljárás.

Új kapitány Gödöllõn
2007. szeptember 10-tõl dr. Mihály 
István r. ezredes rendõrségi fõtanácsos
látja el a Gödöllõi Rendõrkapitányság
vezetõi feladatait. 

Elõdjét – Kovács Zoltán alezredest,
aki egyébként megbízott vezetõ volt, és
éppen véglegesíteni akarta a Pesten me-
gyei rendõrfõkapitány – szeptember 
3-án mentették fel, mert szolgálati gép-
jármûvével ittasan balesetet szenvedett. 

Dr. Mihály István r. alezredes szá-
mára a Gödöllõi Rendõrkapitányság-
hoz tartozó városok és települések
többsége nem ismeretlen, mivel gyer-
mekkorát és iskolás éveit Aszódon,
Hévízgyörkön és Gödöllõn töltötte.
Tervei között szerepel, hogy a Gödöllõi
Rendõrkapitányság kiemelt bûnügyi és
közrendvédelmi tevékenységet végez-
zen. Törekszik a kapitányság területé-
hez tartozó önkormányzatokkal és társ-
szervekkel jó munkakapcsolatot kiala-
kítani a közös cél – a lakosság bizton-
ságérzetének növelése – érdekében.

Kerek Zita 

SZEMTANÚKAT KERESNEK!
A GÖDÖLLÕI RENDÕRKAPITÁNYSÁG KÖZIGAZGATÁSI
HATÓSÁGI ELJÁRÁST FOLYTAT B. ERIKA RENDKÍVÜLI
HALÁLESETÉNEK KIVIZSGÁLÁSA CÉLJÁBÓL.
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy 
B. Erika 2007.09.15-én délelõtt az 527-es számú vonaton utazott,
amely Miskolc – Hatvan – Budapest Keleti pu. útvonalon közlekedett.
A sértett Galgahévíz - Hévízgyörk közötti nyílt vasúti pályán egyelõre is-
meretlen okból kiesett a vonatból, majd az elszenvedett sérülésekbe a
helyszínen belehalt. A rendõrség kéri az állampolgárok segítségét.
Azon állampolgárok jelentkezését várják, akik a fenti napon az említett vonaton utaztak, látták 
a fiatal lányt, esetleg a balesetet megelõzõen beszéltek vele, vagy bármi más információval 
segíteni tudják az eset körülményeinek tisztázását. Jelentkezni személyesen a Gödöllõi Rend-
õrkapitányságon lehet ( Gödöllõ, Petõfi S. u. 6 -10.), vagy telefonon a 06-28-514-645-ös, 
az ingyenesen hívható 107-es, 112-es illetve a 06-80-555-111-es számokon. 

TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS
2007. OKTÓBER HÓ
10-én, 11-én: Dányi KMB területe
12-én, 13-án, 14-én: Aszódi Rendõrõrs 

területe
15-én, 16-án: Veresegyházi Rendõrõrs 

területe
17-én, 18-án: Gödöllõ területe
19-én: Veresegyház i Rendõrõrs területe
20-án: Gödöllõ területe
21-én: Veresegyházi Rendõrõrs területe
22-én, 23-án, 24-én, 25-én: Kistarcsa 

területe
26-án, 27-én, 28-án: Péceli Rendõrõrs 

területe
29-én, 30-án, 31-én: Aszódi Rendõrõrs 

területe
(A VÁLTOZTATÁS JOGÁT A RENDÕRSÉG FENNTARTJA!)
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A Bagi Polgári Kör évek óta ün-
nepséget szervez szeptember 

8-án, Kisboldogasszony napján, Szûz
Mária születésének ünnepén a Hõsök
terén, a Jegyzõ-kereszt szomszédságá-
ban. A mára már hagyománnyá váló
ünnepen fellépnek a bagi civil szerveze-
tek tagjai és más bagi emberek olyan
mûsorszámokkal, melyek Szûz Mária
jelentõségét, a szeretet, a család fontos-
ságát hangsúlyozzák. Idén A „Százvirá-
gú Kendõ“ Alapítvány és a Bagi Nyug-
díjas Egyesület vegyes karának elõadá-
sában is gyönyörködhettünk a zeneiro-
dalmunkban bõven fellelhetõ szép Má-
ria-énekben. Jó volt hallgatni Bereczky
Betti Szûzanyáról mondott gondolat-

ébresztõ szavait, Szántó Istvánné Sõre-
gi Juliska nénit, aki saját versét szavalta
el és Rákóczi Péterné, Ica nénit is, aki
élete történéseit és nagyszüleit idéze fel
igen kedvesen. Gyönyörködhettünk két
Tóth Juliska néni hangjában is. Egyi-
kük katonaballadákat énekelt, másikuk
az Ave Mariat adta elõ. Természetesen
nem maradhatott el a jelen lévõ Mári-
ák felköszöntése sem. A mûsor után
köszönetet mondtak mindazoknak,
akik adományaikkal hozzájárultak az
ünnep megrendezéséhez, majd vala-
mennyi jelenlévõ szereplõ és vendég
jóízûen fogyasztotta el a Fenyvesi
László és Dénes Miklós  vezényletével
elkészített finomságokat. -kr-

2007. szeptember 21-én a polgármesteri
hivatal udvarán a Családsegítõ Szolgálat
ruhaosztást szervezett. Köszönjük min-
den bagi lakosnak, aki gondolt a rászoru-
lókra, és a feleslegessé vált ruháit, cipõit
felajánlotta, ahogyan köszönjük a Baptis-
ta Egyháznak is azt a sok-sok zsák ruhát,
amit segítségként eljutattatott falunkba. 

„Mária, reménység anyja, légy velünk! Taníts minket, hogy az élõ Istent
hirdessük;... Segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen üdvözítõrõl; tégy
minket szolgálatkésszé a felebarát iránt, befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává és egy igazságosabb világ
szenvedélyes építõivé;... Új világnak Hajnala, Mária,  mutasd meg,
hogy a reménység anyja vagy, és virrasz felettünk!... Béke Királynõje, oltal-
mazd az emberiséget a harmadik évezredben!...

(II. János Pál pápa: Imádság Európáért, részlet)

A SZÛZ ANYA, A KÖZTÜNK ÉLÕ MÁRIÁK, A CSALÁD ÉS A SZERETET ÜNNEPE

Kisboldogasszony ünnepe

FO
TÓ

: K
.R

.
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: K
.R

.

A Bagi Muharay Elemér Népmûvészeti Egye-
sület ebben az évben második alkalommal
adja ki a Horváth Mihály (Portörõ) emlékére
alapított díjat, a népmûvészet és a népha-
gyományok ápolása terén végzett egyéni
vagy páros, illetve csoportos kiemelkedõ
munkáért. A díjat egy-egy versenyzõ személy
vagy páros és egy csoport kapja, akik a meg-
tisztelõ „Portörõ-díjas” cím elnyerése mellett
emléklapot és 100 – 100 ezer Ft pénzjutal-
mat is kapnak. A csoportos díjat a zsûri a
színpadon bemutatott produkció, és a mû-
sort követõ báli részvétel alapján ítéli oda. 

A versenyen a hagyományõrzõ együtte-
sek és táncegyüttesek 10-15 perces mûsor-
számomal léphetnek fel, és  a zsûri elvárja,
hogy az együttesek saját településük tánc-
anyagát, illetve szokásait, hagyományait dol-
gozzák fel koreográfiáikban.

Az egyéni versenyben a csoportok tagjai
vesznek részt, külön nevezés nélkül. A zsûri a
színpadon szereplõ táncosok közül választja
ki a legkarakteresebb egyéniséget, párokat,
akik a legnagyobb mértékben járulnak hozzá
együttesük produkciójának sikeréhez.

A verseny idõpontja: 2007. 10. 21. 
A jelentkezési lap letölthetõ az egyesület hon-
lapjáról: http://www.muharay-bag.fw.hu
A jelentkezési lapokat elektronikus úton a
muharay-bag@freemail.hu címre, vagy ha-
gyományos postai úton az egyesület címére
kérjük eljuttatni.

Az egyesület címe: 
Bagi Muharay Népmûvészeti Egyesület
2191 Bag, Petõfi tér 1/A

Jelentkezési határidõ 2007. októ-
ber 10. A versennyel kapcsolatos további in-
formá-ciókról a jelentkezés után tájékoztat-
juk a jelentkezõket!

EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁN 
A SZERVEZÕ CSAPAT! 

Portörõ-díj

Ruhaosztás
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BAGI HAGYOMÁNYOK

– Kitõl tanulta a hímzés, varrás tudományát Manci néni?
Manci néni: Az édesanyámtól, de fõképp a nagynénémtõl,

aki csodálatos dolgokat készített. Tudja, minket gyerekkorom-
ban, hogy ne unatkozzunk és ne rosszalkodjunk, a nagynéném
maga mellé ültetett, és hímezni, varrni tanított. Még a lyuk-
hímzést is elsajátítottam tõle.
Felnõve aztán a nyomorúság vitt rá a varrásra. Fiatalon megöz-
vegyültem, egyedül maradtam a három kislányommal. Ekkor
kezdtem el igazán szövéssel, varrással foglalkozni, hogy vala-
mibõl elõteremthessem a megélhetésünkhöz szükséges pénzt.
Rongyszõnyegeket készítettem, csak karácsonykor és húsvét-
kor került ki a  szobánkból a szádfa, különben állandóan hasz-
nálatban volt. Még a lányaimat is befogtam, õk tekerték az or-
sóra a felhasogatott és felgombolyított vásznat. Emlékszem,
egy alkalommal, el mentem a vásárra malacot venni, de
másnapra készen kellett lennie egy pokrócnak is. Mire
hazaértem, a legidõsebb lányom már leszõtte a megren-
delt pokrócot...
Az ötvenes években vettem egy varrógépet. Varrtam én
azon mindent és mindenkinek, aki csak kérte. A fiúknak
bõ gatyát és inget, amit ki is hímeztem. A lányoknak pe-
dig a népviselet valamennyi kellékét: szoknyát, blúzt,
pruszlikot, féketõt. Az ünneplõ felsõszoknyákra virágo-
kat hímeztem, ahogyan a féketõk virághímzéseit is ma-
gam készítettem. Istenem, de sok népviseletet varrtam
én eddig életemben! Elkészített ruháimat máig viselik a
Muharay Elemér Népi Együttes és a „Százvirágú Kendõ“ Ala-
pítvány tagjai fellépéseiken. Sok ruhát készítettem a
Hévízgyörki Asszonykórusnak is. Legtöbbször fékötõket kértek
tõlem, mert azt ma már csak kevesen tudjuk elkészíteni. Pedig
szívesen adtam át tudásomat, szervezett szakkörön tanítottam
azokat, akiket érdekelt, ám mégis kevesen vállalkoznak rá.
– Szakmai elismerésben is volt része?
Manci néni: 2000-ben a XIII. országos népmûvészeti kiállításon
harmadik helyezést értem el féketõmmel, pruszlikommal és
hímzett félingemmel.
2004-ben Gödöllõn „Pest megye élõ népmûvészete” címmel
rendeztek kiállítást, ahol zsûrizték is a beadott munkákat. Itt is
oklevéllel jutalmaztak, sõt a kiállítás anyagából készült kiad-
vány címoldalára is az én fékötõm képét tették. 
Sajnos azonban megöregedtem, fájnak a kezeim, abbahagytam
a varrást, már csak a magam örömére, unalomûzésként varro-
gatok. Hiába, a 82 év, az 82 év, nem megy már úgy a varrás,
mint régen. Mondtam is a lányomnak, ha valaki varratni jön,

be ne engedje, mert bármennyire szeretném is,
sajnos már nem tudok rendelésre varrni.
– Manci néni babákat is készít, ugye?
Manci néni: Igen, régóta foglalkozom ezzel is.
A valódi népviselet kicsinyített másába öltöz-

tetem a babákat. A világ minden tájára eljutottak már a babá-
im. Vitték lakodalomba, kórházba, ajándéknak, annyira tet-
szett az embereknek. És nemcsak lány babákat, fiúkat is készí-
tettem. Nemrégiben Kartalon babakiállítást rendeztek, ahova
az egész Galga mente babakészítõit meghívták. Itt díjat nyer-
tem, és felvitték a babáimat Budapestre egy kiállításra is. Még
ma is öltöztetek babákat népviseletbe, de fájós kezeim miatt
már csak keveset.
– Úgy látom, most meg gobelint hímez Manci néni, hiszen itt
áll a szobájában a tartóra feszítve az utolsó vacsora félig kész
gobelin képe.
Manci néni: Igen, valamivel el kell töltenem az idõmet. Annak ide-
jén egyébként gobelint is varrtam az Artexnek. Pestrõl hoztam az
alapot, és oda vittem be a kész munkát, amiért akkor fizettek.
Ma már csak saját szórakoztatásomra, magamnak készítem.
– Kívánunk Manci néninek jó egészséget és örömteli, hosszú,
boldog életet.

B.F.K.

„Istenem, de sok népviseletet 
varrtam én eddig életemben!”
Ebben a hónapban Katona Vendelné Kurucz Manci
néninél jártam. Milyen jó, hogy még itt élnek közöt-
tünk azok a nagy tudású asszonyok, akik átadhatják
mesterségük fogásait, tapasztalataikat azoknak, akik
tovább szeretnék folytatni a népviselet készítésének 
fáradságos, ám annál szebb mesterségét.

Kurucz Manci néni
népviseletbe öltöztetett 
babáival
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Kedvenc székem nagyjából száz-
éves, egyszer már kidobták, vagyis

az úgynevezett erkölcsi kopás áldozata
lett, de megmentettük, és amíg jó ízlésû
emberek lesznek körülötte, addig szol-
gálni fog, sõt, egyre értékesebb lesz. Vi-
szont ami ma készül, azt mind lomnak
szánják. Törvényként kimondhatjuk,
hogy minél gyorsabban fejlõdik egy ipar-
ág, annál több hulladékot gyárt. Az egy-
re újabb megoldásokkal elõrukkoló gé-
pek legázolják az elõzõ generációt. A nö-
vekedés, a verseny és a nyereséghajsza
öncélú kényszere oda vezet, hogy pl. a
számítógép-programokat túlterhelik nem
túl fontos elemekkel, hogy ne lehessen
futtatni õket tavalyi típuson. A készülék
alkatrészei nem stimmelnek, a bedugók,
a kimenetek, a memória kiegészítõk, a
kártyák véletlenül sem illenek össze. A
tegnapit szigorúan ki kell selejtezni. Mi-
ért? Mert hulladék. Hulladék mindaz –
állapotától függetlenül! –, ami elállja az
utat a piacra törekvõ friss áru elõl. Le-
gyen az fogkefe, autó, tavaszi szoknya, a
tavalyi regény vagy ideológiai eszme. Mi-
lyen alapon lehetne kivétel a hétéves há-
zasság, meg az öregedõ nagymama?

Szóval, mindezzel arra késztetik a föl-
használót, hogy dobja ki az egyébként ki-
fogástalan állapotban lévõ régi eszközét,
cserélje frissre, sõt, erre legyen büszke.
Tévessze össze önmagát a holmijával,
higgye azt, hogy az új cuccától õ maga is
menõ lesz. Az ostobaságnak ezt a fajtáját
nevezzük konzumidiótának, barátilag
barbinak. Õstípus, persze, már Epikté-
tosz próbálta nevelgetni kétezer éve, de
úgy látszik semmire sem jutott.

*
A fejlettnek mondott világban manapság
egy árucikk árának 25%-a költõdik az ille-
tõ holmi reklámozására. A piac tiszta, elfo-
gulatlan értékítéleteirõl papolnak, s közben
Dáriusz kincsét költik arra, hogy rábeszélje-
nek bennünket olyasmire, amire senkinek
semmi szüksége. Zseniális ötletemberek és
bomba nõk dolgoznak az elrákosodott gaz-
daság önkielégítésén, s mihelyt a kampány
lefut, az egész megy a kukába. Ma az egyik,
ha éppen nem a legmenõbb mesterség az
újságírás. Újságot írni szinte egyenlõ a sze-
métkészítéssel. Kitalálni valamit, utánajár-
ni, nagy mesterségbeli tudással összeszer-

keszteni, igényesen megfogalmazni, aztán
elfelejteni, mert nincs avíttabb dolog a teg-
napi újságnál. Az új nap új szenzációt kíván. 

*
Gasztronómusok hulladék-élelmiszerek-
nek nevezik a hamburgert, a csipszeket, a
gabonapelyheket, az üdítõnek csúfolt cuk-
rozott-szénsavas löttyöket, amelyek ahe-
lyett, hogy szomjunkat oltanák, vedelésre
ösztönöznek. Az élelmiszer-reklámok fele
Ausztráliától az Európai Unión át Ameri-
káig ezeknek a népszerûsítésére fordítódik.

Tudjuk, hogy az evés szent dolog.
Akár a gondolkodás. Éppen ezért egyik
sem kap kíméletet.

A szellemi szemét elõállításával a vi-
lág leghatalmasabb iparága foglalkozik.
Még fölsorolni is fárasztó: a szórakozta-
tóipar (ami feledteti a valós életet), a por-
nó, a bulvársajtó az álszenzációival, a ke-
reskedelmi irodalom, film, festészet, a
zajzene a gépsztárokkal. A világ harma-
dik legnagyobb hirdetõje (hittetõje) a
média- és filmipar – véletlenül sem a len-
ni, vagy nem lenni dilemmáját népszerû-
síti. Az információrobbanás káoszt okoz
a fejekben, mert a robbantott infó termé-
szeténél fogva rendetlen. 

Ne feledkezzünk meg a politika gumi-
csontjairól, hazugságairól, a hirdetések
füllentéseirõl, és a fogyasztóról, a barbiról
sem, mert a konzumidiotizmus nem ön-
magában álló, hanem mindenre kiterjedõ
ostobaság: a szemetet gondolatnak véli.

Már 1895-ben megírta Gustave Le
Bon, hogy a tömegtársadalmak vezérlõ
csillaga a butaság. „A tömegek abban
hisznek, ami a legkevésbé valószínû. Min-
den népszerûvé lett vélemény nagy erõvel
ragadja magával még a legmagasabb osz-
tályokat is, bármennyire nyilvánvaló a di-
adalmas tan esztelensége.“ Ez elég jól ma-
gyarázza az ideológiák és a mûvészeti iz-
musok örökös csillaghullását. Ne külön-
ben a vezérekét is. „Minden nagy kornak,

de különösen a francia forradalomnak a
vezetõi szánalmasan korlátoltak voltak, és
éppen a legkorlátoltabbaknak volt a leg-
nagyobb befolyásuk. Robespierre-nek a
beszédei zavarólag összefüggéstelenek, is-
kolás közhelyek és zagyvaságok, egy in-
kább gyerekes, mint alantas szellemnek a
szolgálatában.“ 

A tömeg legnagyobb tévedése, hogy
elfogadta maga fölött a gazdaság, a dol-
gok uralmát. Értelmérõl lemondott, s
vállalta, hogy rabszolga lesz. Innentõl
számítható a szemétcivilizáció.

A szellemi szemét valójában giccs. Tud-
juk, giccs az, ami nincs, ami belül üres,
amiben nem lakik szellem. A tömegtársa-
dalom szellemtelenségébõl következik,
hogy csak giccset képes alkotni. Ámde sze-
métcivilizációban élni és hulladékételt en-
ni, szellemi szeméten rágódni veszélyes,
mert az ember azzá lesz, amit eszik. 

Giccsemberré, aki sem önmagában,
sem Istenben nem látja meg a szellemet.
Kukába vele. Csoda-e, hogy halottainkat
tízévenként kidobják a temetõkbõl: És
csoda-e, hogy korunk nagy találmányai:
az abortusz, a válás, az eutanázia, a
klónozás lényege az eldobható ember.
Ha Juliskával sok a gond, ezután Jancsi-
val hálok. Ha Szegeden megbuktam, át-
költözöm Bécsbe. És ha föléltem a földet,
ûrhajóra pattanok.

Czakó Gábor

Részlet az Eldobható föld címû könyvbõl. 
Czakó Gábor Beavatás címû könyvsorozatát

megrendelhetik a www.czakogabor.hu 
honlapon illetve az alábbi címen:

BOLDOG SALAMON KÖR
1038 Budapest, Templom u. 38.

Az eldobható föld
A KÚLTÚR-
CIKKEK GAZDA-
SÁGKORBAN – A
KÖNYVEK, A MAGAZI-
NOK, A ZENÉK, A SZOBROK, MAJD A 
FILMEK, A MÛSOROK – MÉRTÉKTELENÜL
TERMELÕDNEK. POLITIKAI RENDELÉSRE,
VAGY PIACRA, ÁM ÜRESEK, KULTUSZTALA-
NOK. EGYIK CSICSÁS, A MÁSIK SZIKÁR
KONSTRUKCIÓ, DE MIND LÉNYEGTELEN.
CÉLJUK A SZÓRAKOZTATÁS, A KIKAP-
CSOLÓDÁS. KIKAPCSOLNI AZ EMBERT 
SAJÁT SORSÁBÓL, NEHOGY ÉSZREVEGYE,
HOGY MIT MÛVELNEK VELE.

Minél fejlettebb egy iparág vagy tevékenységi forma, annál több szemetet gyárt.
Más szavakkal: bárminek a fejlõdését az mutatja a legbiztosabban, hogy milyen 
sebesen söpri kukába az általa termelt javakat.

A SAJTÓGURUK, a világjárók, az inter-
netezõ infógyárosok pontosan tudják,
hogy mi a helyzet. Hanem az õ felada-
tuk éppenséggel a választók átprogra-
mozása, a valóság leváltása, a barbi-
gyártás. Az õ legfõbb feladatuk a ber-
zenkedõk elnémítása, lehurrogása,
címkézése, elvarázsolása.

Szemét lerakó
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ORVOSI ÜGYELETEK

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK:
Bag:- Pilisvörösvár 0- 0, Gödöllõ - Bag: 2- 3, Bag - Dömsöd: 7- 2, Dunaharaszti -
Bag: 5-0, Hévízgyörk - Bag: 0- 1, Bag - Õrbottyán: 2- 4

FELNÕTT TABELLA (2007. OKTÓBER 1-JÉN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Dunaharaszti 7 6 1 0 19
2. Érd 7 6 1 0 19
3. Felsõpakony 7 6 1 0 19
4. Üllõ 7 4 2 1 14
5. Tápiószecsõ 7 4 1 2 13
6. Bag 7 4 1 2 13
7. Pilisvörösvár 7 3 2 2 11
8. Délegyháza 7 3 2 2 11
9. Hévízgyörk 7 3 0 4 9

10. Tárnok 7 2 2 3 8
11. Õrbottyán 7 2 0 5 6
12. Diósd 7 2 0 5 6
13. Dömsöd 7 2 1 5 4
14. Nagykáta 7 1 1 5 4
15. Gödöllõ 7 1 3 4 3
16. Kóka 7 0 0 7 0

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Bag:- Pilisvörösvár 1- 4, Gödöllõ - Bag: 19- 0, Bag - Dömsöd: 10- 0,
Dunaharaszti - Bag: 5-1, Hévízgyörk - Bag: 3- 0, Bag - Õrbottyán: 1- 0

IFJÚSÁGI TABELLA (2007. OKTÓBER 1-JÉN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Üllõ 7 6 1 0 19
2. Gödöllõ 7 6 0 1 18
3. Hévízgyörk 7 6 0 1 18
4. Érd 7 5 1 1 16
5. Pilisvörösvár 7 5 0 2 15
6. Dunaharaszti 7 5 0 2 15
7. Felsõpakony 7 4 0 3 12
8. Délegyháza 7 3 1 2 10
9. Diósd 7 3 0 4 9

10. Nagykáta 7 3 0 4 9
11. Bag 7 2 1 4 7
12. Tápiószecsõ 7 2 0 5 6
13. Kóka 7 1 2 4 5
14. Tárnok 7 1 0 6 3
15. Õrbottyán 7 0 0 7 0
16. Dömsöd 6 0 0 6 0

APRÓHIRDETÉS
SÜRGÕSEN ELADÓ, OLCSÓN, nagyon jó állapotban 
lévõ sarokülõ. Egyik oldala kétszemélyes ággyá nyitható,
másik oldalon ágynemütartó van. Méret: 2,7X3 méter.
Érdeklõdni a 06/30/2625-497-es telefonszámon lehet.

ELADÓ! Polski Fiat 126-hoz sportkipufogó plusz
alkatrészekkel együtt 10 000 Ft-ért. Érdeklõdni 
a 06/20/447-9473-as telefonszámon lehet

OKTÓBERBEN TÜDÕSZÛRÉS
Ismételten tüdõszûrés lesz falunkban.
Helye: Dózsa György Mûvelõdési Ház

Ideje:2007. október 11-24.
Kedd, csütörtök, péntek, szombat délelõtt 8-14 óráig

hétfõ, szerda, délután 12-18 óráig
A személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az elõzõ évben kapott 

tüdõszûrõ igazolást vigyék magukkal. 

2007. október 2-tól úszásoktatás indul óvodásoknak. 
A foglalkozások keddenként 16-17 óráig lesznek a bagi

tanuszodában. Érdeklõdni Szalay Zoltánnál lehet 
a 06/30/676-6530-as telefonszámon 

vagy személyesen a foglalkozások idõpontjában. 

OVIS ÚSZÁS!

ALBERT RITA
Bag, Szent András u. 26. Tel.: 06-20/348-4595, 06-28/409-608
E-mail: ritaa@freemail.hu

BIZTOSÍTÁSOK: lakásbiztosítás személybiztosítás élet- és 
balesetbiztosítás Casco kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás 

vállalkozói vagyonbiztosítás utasbiztosítás szállítmánybiztosítás
általános és munkaadói felelõsségbiztosítás egyedi szakmai

felelõsségbiztosítás

OTP-S HITELEK: hitelkártyák személyi hitel szabadfelhasználású
jelzáloghitel  gyorshitel építési- és vásárlási hitelek fészekrakó  

közalkalmazotti és köztisztviselõi hitelek

PÉNZTÁRAK: magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztár 
egészségpénztár lakástakarékpénztár állami támogatással 
Baba kötvény

FORDULJON HOZZÁM BIZALOMMAL! 
Albert Rita

OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. 
HELYI KÉPVISELÕJE BAGON!

HIRDETÉS – SPORT

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 
október  6–7.: DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529 
október 13–14., 27-28.: DR. DOBOS LÁSZLÓ
Tura, Thököly u. 35. telefon: 06-20/925-3824
október  20–21.: DR. DÓKA JÓZSEF
Vácszentlászló, Kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872 
október 22–23.: DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 62. telefon: 06-30/400-9819

!
MÛANYAG KUPAKOK
JÓTÉKONY CÉLRA
Egy mozgássérült kisgyermeknek nagyon nagy szüksége len-
ne egy elektromos kerekesszékre, hogy iskolába tudjon járni.
Megvásárlásához szükséges pénz elõteremtéséhez családja
mûanyag palackok kupakjait, illetve mûanyag, törött, kerti szé-
keket, asztalokat gyûjt. Kérünk mindenkit, aki tud, segítsen!
A kupakokat és törött mûanyag székeket, asztalokat kérjük
jutassák el az alábbi címre:
TÓTH CSABÁNÉ, BAG SZÕLÕ U. 7. 

SEGÍTSÉGÜKET NAGYON KÖSZÖNJÜK
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ROLA
1/2

KÖSZÖNET NYÍLVÁNÍTÁS

A jászfényszarui SAMSUNG ZRT. 4 DB TELEVÍZIÓT
AJÁNDÉKOZOTT FALUNKNAK. Ebbõl a nagy képernyõs 
plazma tévé a mûvelõdési házba került. Egy normál televíziót
az iskola, egyet pedig az óvoda kapott, egy pedig a polgár-
mesteri hivatal munkáját segíti. Tóth Gábor polgármester
June Young Lee elnök számára levélben köszönte meg 
az ajándékot, óvodásaink, iskolásaink pedig általuk 
készített szerény ajándékkal kedveskedtek.

Bag Nagyközség Önkormányzatának 2007. szeptember 13-i
képviselõ-testületi ülésén Tóth Gábor polgármester köszö-
netet mondott a maga, az iskola vezetése és diákjai nevében
KISS JÓZSEF KÉPVISELÕNEK ÉS KOLLÉGÁINAK, akik az
iskola egyik mosdójának halaszthatatlan javítási munkálatait
soron kívül és nagyon gyorsan elvégezék. Köszönetet 
mondott HAJDÚ JÁNOSNAK ÉS KOLLÉGÁINAK, akik a tan-
uszoda körvezetékének kilyukadt csöveit javították meg.

Valamennyien észrevehettük, hogy nezeti ünnepünkön,

augusztus 20-án ünnepi díszbe öltözött falunk fõutcája, 

és a lámpaoszlopokra felkerültek a nemzeti színû lobogók. 

A ZÁSZLÓTARTÓ VASAKAT BALÁZS JÓZSEF 

(BLÉZI BÁCSI) KÉSZÍTETTE, köszönet érte.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Ezúton szeretnénk megköszönni TÓTH JÁNOS OSTYAKÉSZÍ-
TÕNEK, hogy évek óta, rendszeresen támogatja a nyári bagi
zene-, képzõmûvészeti, úszó- és tánctábort azzal, hogy fi-
nom nápolyit küld a táborozóknak. A gyerekek mindig élve-
zettel fogyasztják el a finomságot. A gyerekek, a táborvezetõ
pedagógusok nagyra értékelik mûvészeti munkájuk ily 
módon való támogatását. 

Novák Istvánné táborvezetõ és a táborozó gyerekek

A BONIFÁC ALAPÍTVÁNY ezúton SZERETNÉ MEGKÖSZÖNNI 
MINDENKINEK, AKI ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁT ALAPÍTVÁNYUK
JAVÁRA AJÁNLOTTA FEL. Idén 499 609 Ft került íly módon 
az alapítvány számlájára. Ezt az összeget kerti, fa, tetõszer-
kezetes padok, asztalok vásárlására szeretné fordítani 
az alapítvány, hogy a diákok kényelmesebben tanulhassanak,
pihenhessenek a szabad levegõn. 

Bonifác Alapítvány kuratóriuma

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!

HIRDESSEN A BAGI HÍRLAPBAN!
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Szeretettel várunk minden kedves vásárlót üzletünkben, ahol hatalmas
kínálattal rendelkezünk, HETENTE MEGÚJULÓ formában.

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

TOVÁBBI KÍNÁLATUNKBÓL:

 Diplomaosztókra, SZALAGAVATÓKRA alkalmi ruhák nagy választékban!
 Különálló zakók, blézerek, szövetnadrágok

 Farmerszerû férfinadrágok többféle fazonban és színben
 Idõsebb korosztálynak kardigánok, pulóverek egészen nagy méretekben is!

 Férfi ingek 54-es méretig
 Szövetkabátok (férfi - nõi)

ÓRIÁSI 

KÍNÁLAT!
OLCSÓ ÁRAK!

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KAPHATÓ 
ÉS A COOP-OS RUHÁZATI UTALVÁNY IS LEVÁSÁROLHATÓ!

 Átmeneti kabátok (férfi - nõi): 4000 Ft
Kisfiú-kislány átmeneti kabátok: 3000 Ft

 Férfi télikabátok: 8000 Ft
Férfi farmerkabát: 5700 Ft

 Farmer nadrágok (nõi): 3600 Ft-tól
Farmer nadrágok (férfi): 4500 Ft

 Sapkák: 1000 Ft
Ingek: 2500 Ft

 Öltönyök: 18. 350 Ft-tól
Kosztümök: 12. 000 Ft-tól

 Kardigánok, pulóverek: 3000 Ft
AMÍG A KÉSZLET TART!

Ha FEKETE RUHÁRA VAN SZÜKSÉGE (GYÁSZ ESETÉN), nem kell bejárni a környéket, 
nálunk minden megtalálható férfiak, nõk számára egyaránt, elérhetõ áron.

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ: zárva, Kedd–Péntek: 8-12-ig, 14–18-ig, 

Szombat: 8-13-ig.

CÍMÜNK:
2194 Tura, Zsámboki út 68. (a „Kati Virágüzlet“-tel szemben)

Tel.: 06-30-448-6114
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PROGRAMOK

Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: Ro-La Nyomda, Valkó
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

IMPRESSZUM

Utolsó raj
Vidáman csicsereg az utolsó fecskék hada.
Kora õszi napsugár itt, ott,
átszúrja a paplanfelhõ horizontot.
Körbe, körbe úsznak az égi tengerben,
búcsúznak a tájtól, s hangosan fecsegnek.
Lehet, hogy ma délután,vagy este 
elindul az utolsó sereg?
Alámerülnek vagy feljebb repülnek,
játsznak, majd a messziben eltûnnek.
Szomorú kisszívük már tavaszra vár. 
Lesz-e újra szép hazájuk,
gyönyörû szép Magyarországuk.

Bagi lakos

VERS

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:
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.

Szüreti bál
Az Arany János Általános Iskola diákjai szeretettel várnak minden érdeklõdõt
2007. október 13-án szüreti báljukra. Az esemény nyitányaként 12.30-kor
a templomba vonulnak, ahol átadják az új kenyeret és bort, áldást kérve rájuk,
majd 14 órakor a Dózsa György Mûvelõdési házban kezdõdik a bál.

Családi ünnep
A Helytörténeti Baráti Társulat 2007. október. 13-án Családi ünnep címû, 
hagyományos rendezvényére (zártkörû) szeretettel várja barátait és vendégeit. 
Program:

12.30.: Faluséta, gyülekezés a templom elõtt
15.00.: A templomban orgonahangverseny (Róth Márton)
16.00.: A plébánián Memoriola Bagiensis (Kicsiny bagi történetek) 

és „Régi bagi emberek, régi bagi utcák“ Balázs Gusztáv fotókiállítása
19.30.: A mûvelõdési házban Családi kör mulatság

Zamárdi Gyümölcsök
2007. október 14-én, 14 órai kezdettel a bagi Dózsa György Mûvelõdési Ház 
ad otthont a Pest megyei gyermek színjátszó csoportok bemutatkozásának. 
Idén nyáron, a Balaton mellett, Zamárdiban szervezett színjátszó táborban született
elõadásokat mutatják be a csoportok. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel 
várnak a szervezõk.

Casanova Bagon!
2007. október 26-án, pénteken 19.30-kor bagi Dózsa György Mûvelõdési Házban
a Casanova hazatérése címû elõadást tekinthetik meg az Aszódi Kamara Teatrum
színjátszó Társulat elõadásában. Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.

Bonifác bál
A Bonifác Alapítvány mindenkit szeretettel vár jótékonysági báljára, amelyet 2007. 
november 10-én, 20 órai kezdettel rendez meg a bagi Dózsa György Mûvelõdési 
Házban. Zenél a kartali „FER“ zenekar. Helyfoglalás és jegyváltás Mondok Ervinnél
a mûvelõdési ház büféjében. Belépõjegyek vásárolhatók még az alábbi személyeknél:
Az Arany János Általános Iskolában: Nagy Jánosné, Tóth Tiborné
Az alapítóknál: Labáthné Gódor Anna és Péter Lászlóné
A kuratóriui tagoknál: Aszódiné Kiss Beatrix, Bakonyiné Dobos Ilona, Boda Vendelné,
Deme Lászlóné, Hrncsárné Varga Lívia, Jamrik Judit, Kations Lajosné
A befolyt összegbõl a bagi Arany János Általános Iskolát támogatjuk.

A Bonifác alapítvány kuratóriuma

Október 11-én, 16.30-kor várja az óvo-
dába még nem járó gyermekeket és szü-
leiket Geizerné Péli Melinda és Kovács
Istvánné óvó néni a sünis csoportban
egy kis közös játékra.

BABA-MAMA KLUB

ÜZENET
Miért sirattok?
Isten arca volt, 

Mely simogatóan, 
hívón rám hajolt...

S én mentem... 
és most fényözönben élek!

És ne vagyok más, 
csak tisztuló lélek!

Ha emlegettek – 
köztetek leszek,
De fáj, ha látom 

könnyetek,
Ha rám gondoltok, 

mosolyogjatok!
Mert én már 

ISTENNÉL VAGYOK!

MINDENSZENTEK, HALOTTAK NAPJA
November 1-jén, halottak

napjának elõestéjén 
kimegyünk a temetõbe és

fájó szívvel 
elment hozzátartozóinkra

gondolunk. Az alábbi pár sor
talán megkönnyíti az

emlékezést...
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