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A TARTALOMBÓL

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. április 30-án Bag Nagyközség
Önkormányzatának képviselõ-
testülete ülést tartott, ahol 
elfogadták az önkormányzat 
2008. évi zárszámadását.

1-2. oldal

MESEMONDÓ VERSENY
A bagi Helytörténeti Baráti Társulat
második alkalommal rendezett 
mesemondó versenyt a mûvelõdési
házban. Idén az eseményt 
Benedek Elek emlékének szentelték.

4. oldal

FOCISULI BAGON  
Bagon nagysikerû focisuli mûködik,
ahol 6–9 éves gyerekek ismerked-
hetnek a labdarúgás fortélyaival. 
A focisuli vezetõjével, 
Dobes Attilával beszélgettünk. 

6. oldal

!

A munkálatok megkezdéséhez szükséges közbeszerzési el-
járásokat az önkormányzat az Elsõ Magyar Önkormány-

zati Vagyon és Adósságkezelõ Kft. közremûködésével lefolytatta.
A megadott idõpontig két cég adott ajánlatot a munkák elvégzé-
sére, a Kalotherm Épületgépészeti Zrt., valamint a HABAG Épí-
tõipari és Kereskedelmi Kft. Képviselõ-testületünk 2009. április
30-i ülésén a kedvezõbb, HABAG Kft. ajánlatát fogadta el.

Ennek eredményeként a felújítási munkák kivitelezését fõ-
vállalkozóként a HABAG Kft. végzi. Információink szerint a
nyertes cég további bagi vállalkozókat kíván bevonni alvállal-
kozóként a munkába. Tóth Gábor polgármester kérdésünkre

elmondta, hogy nagyon örvendetes tény, hogy a munkát bagi
vállalkozók végzik majd el, hiszen így a pályázati úton nyert
pénz többszörösen is Bagot „gazdagítja“. 

Emellett képviselõ-testületünk az iskolai bútorok beszerzé-
sére kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Sebesi és Társa
Kft.-t jelölte meg, akinek ajánlattétele érvényes volt, valamint
a legalacsonyabb összegû ajánlatot tette. Mellettük még két
ajánlattevõ volt (Serious ‘97 Bt. és a Gerber Vállalkozási és Ke-
reskedelmi Kft.). Közülük a Serious ‘97 Bt. nem teljesítette a
hiánypótlási felhívást. 

-kr-

Indul az iskola felújítása
Május hónapban elkezdõdik a bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény felújítása. Mint arról már korábban beszámoltunk Bag Nagyközség Önkormányzata több,
mint 220 millió forintot nyert e célra pályázati úton. 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI!

Helyi Építési Szabályzat 
módosítása
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete a
település Szerkezeti Tervének 64/2008 (IX.19.) számú
határozatát és a Helyi Építési Szabályzatról szóló
9/2008 (IX.22.) számú rendeletét módosította. 

2007-ben Bag Árokalja területére vonatkozó Sza-
bályozási terv elkészítésére már korábban megbízást
adott az önkormányzat, amelyet a képviselõ-testület
jóváhagyott. Az eltelt idõszak gazdasági és piaci viszo-
nyainak váratlan változásai indokolták a módosítást,
amely  a területen kialakítandó telephelyek oldalkert-
jének, hátsó kertjének méretére vonatkozik, illetve a
területen kialakítandó utak szélességét határozza meg. 

Árokalja útjainak sorsa
Árokalja területén lévõ földutak jelenleg használaton
kívül vannak. A területen, mint ismeretes, hamarosan
kereskedelmi és szolgáltató központ épül, így ezeket az
utakat a beruházó új helyen szeretné kiépíteni. Ehhez
azonban arra van szükség, hogy a törzsvagyonból való
kivételéhez önkormányzatunk képviselõ-testülete hoz-
zájáruljon, hogy az ottani úthálózat a 2008. szeptem-
ber 19-i képviselõ-testületi határozat szerint valósuljon
meg. A képviselõ-testület 8 igen, 2 nem szavazattal 
1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Zárszámadás
Képviselõ-testületünk 9 igen és 2 nem szavazattal elfo-
gadta az önkormányzat 2008. évi zárszámadását 
659 440 000 ft bevétellel, 595 475 000 ft kiadással.
Az ülésen jelen volt Kiss Ferenc könyvvizsgáló, aki 
elvégezte a zárszámadás könyvvizsgálatát, és mindent
rendben talált, csupán arra hívta fel a figyelmet, hogy
a fõ számok tartalékot mutatnak, de ez az önkormány-
zat kötvénykibocsátásából származik, és elsõsorban
fejlesztésre szolgál.

Új mûszaki elõadó
Bag Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivata-
lának új mûszaki elõadója van májustól Balázs Zoltán
személyében, aki fõállásban fogja betölteni e posztot.
Balázs Zoltán a Budapesti Mûszaki Egyetem Építész-
mérnöki Karán végzett. Legutóbb a budapesti XV. ke-
rület fõépítésze volt. Balázs Zoltán a képviselõ-testü-
letnek elmondta, hogy azért pályázta meg ezt az állást,
mert szerette volna kikerülni a fõváros „taposó-
malmából”. 

Egyébként Káposztásmegyeren lakik, Budapest
azon részén, amely igen közel van Baghoz, autópályán
negyedóra alatt megtehetõ az út. Eredményes munkát
kívánunk neki!

Szavazatszámláló bizottságok 
új tagjai
A közelgõ európai uniós választás miatt a korábban
megbízatásukat visszaadó szavazatszámláló bizottsági
tagok helyett az ülésen egyhangúlag új tagokat válasz-
tott a testület. 

Az új a tagok: Furdi Zoltánné, Bereczky Bettina,
Bartók Szilvia, Labáth Krisztián és Horváthné Mackó
Edit megbízatása 5 évre, illetve visszavonásig szól.

Ingatlanvásárlások
Önkormányzatunk tulajdonában lévõ telkeket ajánlott
eladásra pályázati úton. (Lsd.: Legutóbbi lapszámunk
hátoldala.) A Malom utcai ingatlanra 3,5 millió forin-
tos ajánlat érkezett, amit a képviselõ-testület 10 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadott. 

A Peresen lévõ három telek megvásárlására is érke-
zett ajánlat, amit az ülésen részt vevõ ajánlattevõk is-
mertettek. Itt arról a három telekrõl van szó, aminek
megvásárlására a Bak és Tsa. Kft. a múlt évben ajánla-
tot tett, ám a megváltozott gazdasági viszonyok miatt
a vásárlási szándékától visszalépett. 

Az új ajánlattevõ, a Kontakt Zrt. képviselõi jelen
voltak az ülésen, és elmondták, hogy õk is lakópark
építését tervezik a területen, valamint egy egészséghá-
zat is építenének ott. A képviselõ-testület úgy határo-
zott, hogy nem dönt még a kérdésben, hanem további
tárgyalásokat folytat a részletekrõl az ajánlattevõvel. 

Kötvény terhére kifizetett számlák
Mint ismeretes Bag Nagyközség Önkormányzata 2007.
november 8-án 330 millió Ft értékben fejlesztési célra
kötvényt bocsátott ki „Bag jövõjéért“ címmel.

2008. november 1-jétõl december 31-ig 35 millió Ft-ot
használt fel az önkormányzat fejlesztési és mûködési ki-
adásokra a kötvény terhére. 

A 35 millió Ft jelentõs része, több, mint 20 millió Ft
a polgármesteri hivatal, 2-es számú orvosi rendelõ és az
óvoda akadálymentesítésének elõfinanszírozására fordí-
tott az önkormányzat. Ez az összeg, amint a pályázaton
nyert összeg megérkezik, automatikusan visszakerül a
kötvény számlájára. 

Emellett ebbõl az összegbõl finanszírozta az önkor-
mányzat a tavaly októberi ároktisztítási munkákat és
egyéb, késõbbi fejlesztési elképzelések elõkészítéséhez
szükséges költségeket. A képviselõ-testület 9 igen és 
2 nem szavazattal elfogadta, hogy a 35 millió Ft-ot a ki-
bocsátott kötvény terhére fizesse ki az önkormányzat.

-kr-

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete 2009. április 30-án ülést tartott, 
amelyen az alábbi témákat vitatták meg.
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ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSULÁSI TANÁCS 
ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRÕL 

A napirendi pontok tárgyalása elõtt a Társulás polgármes-
terei a települési kommunális hulladék elhelyezésének és
kezelésének közös problémái megoldási lehetõségeirõl
szakértõket és az e célból korábban létrehozott munkabi-
zottságot hallgatták meg.

A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú Társulása  2008. évi költség-
vetési beszámolóját, amely tartalmazza a társulási megálla-
podásban rögzített közös feladat-ellátásra vonatkozó fõ
pénzügyi adatokat. 

A Társulás közoktatási szervezõi és pedagógiai szak-
szolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, szociális és
gyerekjóléti alapszolgáltatási, belsõ ellenõrzési, munkavé-
delmi valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintû
ellátását végezte 2008. évi mûködése során, a társult ön-
kormányzatok által igényelt formában és tartalommal.

A Társulás 2008. évi bevételeinek összege 156 millió
Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény által a közö-
sen vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzá-
járulást 87 millió Ft összegben, a nevelési tanácsadási fel-

adatok ellátásához a Pest Megyei
Önkormányzattól átvett 20 millió
Ft-ot valamint a pályázati és egyéb
támogatásokat. 

A Társulás költségvetésében
12% az önkormányzati forrás ará-
nya: a társult önkormányzatok az általuk igényelt szolgál-
tatások arányában teljesítettek hozzájárulást. Az átvett
pénzeszközöket logopédiai ellátásra (9,6 millió Ft), peda-
gógiai szakmai szolgáltatásokra (1,9 millió Ft), belsõ ellen-
õrzésre (5 millió Ft) és munkavédelmi feladatra (1,3 mil-
lió Ft) fordította a Társulás.

A teljesített kiadások összesen 137 millió forintot tet-
tek ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intézmények általi
feladatszervezésre fordította, 1/3-a pedig az önkormány-
zatoknak átadott pénzeszköz. 

A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktu-
ális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

KISTÉRSÉGI HÍREK

Az elmúlt idõszakban, mint azt bizonyára
többen észrevették megkezdõdött falunk-
ban az utcanév táblák cseréje, illetve pót-
lása. Nagy szükség volt már erre, hiszen
az orvosi ügyelet autója, illetve a mentõ-
sök vészhelyzet esetén – ezek hiányában
–  csak nehezen találtak oda a telefonon
megadott helyszínre, ami az orvosi segít-
ség késését okozta, okozhatta. 
Tóth Gábor polgármester jelezte, hogy az
új utcanév táblák kihelyezése után a falu
vezetése egységes házszámtáblák kihe-
lyezését is kezdeményezi, ami szintén
könnyíteni a falunkban való tájékozódást.

ÚJ UTCANÉV TÁBLÁK
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Elõzetesen a gyerekek Benedek Elek, a nagy
erdélyi mese- és mondaíró, újságíró általuk is-

mert meséihez készítettek illusztrációkat, amelyeket
a zsûri értékelt, és amelyek legjobbjait a mûvelõdé-
si házban ki is állítottak.

Az Arany János Általános Iskola negyedik osz-
tályosainak gitár és furulya elõadása után (amelyet
Sima István tanár úr tanított be) Balázs Gusztáv, a
Helytörténeti Baráti Társulat elnöke megnyitotta a
mesemondó versenyt, amelyre szép számmal,
összesen ötvenen érkeztek Galgamácsáról, Kartal-
ról, Domonyból, Turáról, Vácegresrõl és Bagról a
gyerekek.

A versenyrõl elmondhatjuk, hogy igen színvo-
nalas volt, csodálatos elõadásokban gyönyörköd-
hettek a zsûri tagja: Takács Péterné, Nagy Emese és
Káré Szilvia, a megjelent versenyzõk és szüleik,
vendégeik. A szünetben bõséges ellátásban részesül-
tek a megjelentek, hogy újabb erõvel folytathassák
a versenyzést. A versenyt Katonáné Kovács Erika
vezette, aki a zsûri eredményhirdetése elõtt falunk
ismert meseírójának, Polgár Jutkának egyik meséjét
elevenítette meg tanítványai által. Ezek után Polgár
Jutka felelt a gyerekek által feltett kérdésekre, ame-
lyek meséihez kapcsolódtak. B.F.K.
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Benedek Elek emlékére

A bagi Helytörténeti Baráti Társulat Benedek
Elek születésének 150. évfordulója alkalmából
rajzversenyt és mesemondó versenyt rendezett
2009. április 18-án a mûvelõdési házban.

1. helyezett: 
Balázs Dávid, Bag
Luisa McFegan, Bag
2. helyezett:
Janik Barbara, Bag
Mohácsi Edina, Domony
3. helyezett:
Pintér Márton, Bag
Dévai Levente, Bag
Különdíj:
Ódor Ágota, Bag
Ódor Benjamin, Bag

Délután került sor az eredményhirdetésre. 
Takács Katalin, a rajzverseny zsûrijének elnöke, 
46 induló közül az alábbiaknak adott át jutalmat.

1-2. OSZTÁLYOSOK:
1. helyezett: 
Tóth Antal Dominik, Tura
Farkas Nikoletta, Tura
2. helyezett: 
Sóti Félix, Tura
3. helyezett:
Luisa Mc Fegan, Bag
Különdíj: 
Tamás Panna, Tura

3-4. OSZTÁLYOSOK:
1. helyezett: 
Vidák Beatrix, Tura
2. helyezett: 
Misinszki Tamás, Domony
3. helyezett:
Furdi Vivien, Bag
Különdíj: 
Szénási János, Tura
Gyérik Dániel, Vácegres

5-6. OSZTÁLYOSOK:
1. helyezett: 
Volter Domonkos, Bag
Debre Dávid, Tura
2. helyezett: 
Martonosi Márk, Kartal
3. helyezett:
Urbán Loretta, Kartal
Különdíj: 
Rózsahegyi Richárd, 
Galgamácsa

7-8. OSZTÁLYOSOK:
1. helyezett: 
Hartó Rebeka, Kartal
2. helyezett: 
Kovács Mónika, Kartal
3. helyezett:
Hegyi Alexandra, 
Domony

A MESEMONDÓ VERSENY EREDMÉNYÉT 
Takács Péterné hirdette ki.
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– Hány éves gyerekek járnak
ide? Van- e valami kritérium,

ami szerint beválogatja a gyerekeket a
csapatba?
Dobes Attila: A focisuli két korosztályt
fog össze, a 6-7 éves és a 8-9 éves gye-
rekeket. 

Bárki jöhet, senkit nem küldünk el,
én személy szerint minél több gyereket
szeretnék látni itt a zöld füvön, ahe-
lyett, hogy otthon a számítógép elõtt
ülnek vagy nem csinálnak semmit.
Hatéves kortól várjuk a gyerekeket, de
nyáron szeretnék beindítani egy ovis
focisulit is, ahol kisebb gyerekekkel is
foglalkoznék.

Most alapítottunk egyébként egy
alapítványt abból a célból, hogy a focit
szeretõ, de hátrányos helyzetû gyere-
kek is részt vehessenek ebben a komp-
lex programban, hiszen itt minden ön-
költséges, a felszerelést, a gyerekek tor-
nákra való utaztatásának költségeit a
szülõk állják. Azt szeretnénk, hogy ne
csak azok a gyerekek tudjanak sportol-
ni, akik meg tudják ezt fizetni, hanem a
hátrányos helyzetben lévõk is. Részt
veszünk már az országos NUPIK prog-
ramban is, ami az Országos Gyermek-
labdarúgó Szövetség programja. Mi
képviseljük ott a bagi színeket és hama-
rosan, ahogy egyre több és több jó
eredményt fogunk remélhetõleg elérni,
onnan is fogunk majd  segítséget kapni,
legalábbis erre már kaptunk ígéretet. 

A szülõk támogatása
mellett Bag Nagyközség
Önkormányzata is nagy
segítségünkre van azzal,
hogy a téli idõszakban in-
gyen használhatjuk a község
tornacsarnokát, a Bagi TC ‘96
pedig azzal támogat bennünket,
hogy a tavaszi, õszi idõszakban hasz-
nálhatjuk a sportpályát és az öltözõket. 

– Csak bagi gyerekek sportolnak itt?
Nemcsak Bagról járnak hozzánk

gyerekek, hanem Aszódról, Versegrõl,
Gödöllõrõl is jönnek hozzánk, sõt úgy
néz ki, hogy Budapestrõl is érkezni
fognak, ami annak köszönhetõ, hogy
eredményesek vagyunk. Nyolc hónap-
ja mûködik a focisuli, és a tornákon
olyan csapatokat szorítottunk magunk
mögé, akik több éve mûködnek már.
Ez annak is köszönhetõ, hogy úgy lá-
tom, hogy a mi gyerekeink között na-
gyon sok, nagyon nagy tehetség van.

– Milyen eredményeket születtek?
Öt labdarúgótornán vettünk eddig

részt, ahol háromszor elsõ helyen végez-
tünk a 8-9 éves korosztállyal és 3-4. he-
lyen voltunk a kisebb korosztállyal. Egy-
szer harmadikak, egyszer pedig negyedi-
kek lettünk. A legtöbb esetben tehát do-
bogón voltunk, és örvendetes módon
három tornát pedig megnyertünk, olyan
csapatokat utasítva magunk mögé, mint
Gödöllõ, Fót, Dunakeszi, tehát jóval na-
gyobb települések csapatait.

– Mi egy ilyen focisuli elsõdleges
feladata? 

Leglényegesebb dolgunk, hogy a
focizni, sportolni vágyó gyerekeknek
lehetõséget biztosítsunk a mozgásra.
Emellett feladatunknak tekintem azt
is, hogy az ide járó, egyébként nagyon
tehetséges gyerekekbõl megpróbáljuk
a lehetõ legtöbbet kihozni, tehetségü-
ket a legjobban kiaknázni, és a késõb-
biekben ezeket a tehetséges gyerekeket
fociakadémiákra, nagyobb egyesüle-
tekbe följebb adni, további tehetség-
gondozásra. 

A focisuli egyébként nemcsak arra
hivatott, hogy megtanítsuk a gyereke-
ket focizni, hanem ennél komplexebb
feladatot vállalt magára. Legelsõ do-
log, hogy embert próbálunk nevelni
belõlük, mert aki sportol, az már meg-
tanulja, hogy mi a fegyelem, a pontos-
ság, a sporthigiénia. Olyan dolgokra
próbáljuk ránevelni õket, amelyekre
otthon talán nehezebb, mert a szülõk
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A LEGTÖBB ESETBEN DOBOGÓN VOLTUNK, 
ÉS ÖRVENDETES MÓDON HÁROM TORNÁT PEDIG MEG-
NYERTÜNK, OLYAN CSAPATOKAT UTASÍTVA MAGUNK
MÖGÉ, MINT GÖDÖLLÕ, FÓT, DUNAKESZI, TEHÁT 
JÓVAL NAGYOBB TELEPÜLÉSEK CSAPATAIT.

“

Hajrá BAG!
FOCISULI – INTERJÚ AZ EDZÕVEL, DOBES ATTILÁVAL

Bagon nyolc hónapja nagysikerû focisuli mûködik, ahol a gyere-
kek ismerkednek a labdarúgás fortélyaival, részt vesznek komoly 
labdarúgó tornákon, és nem utolsó sorban mozognak, jó levegõn
vannak. A focisuli vezetõje Dobes Attila, vele beszélgettem.
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engedékenyebbek. Itt azonban kõkemé-
nyen elvárjuk tõlük, hogy fegyelmezettek
legyenek, hogy pontosak legyenek, ami-
nek meg is látszik az eredménye, nem-
csak itt a pályán, hanem a mindennapok-
ban is. Fontos dolog a sporthigiéniára
való nevelés is, hogy a gyerekeknek
mindig legyen a felszerelésük között tö-
rülközõ, papucs. Nem biztos ugyan,
hogy mindig lezuhanyoznak, mert még
kicsik, de folyamatosan neveljük rá õket
ennek fontosságára is. 

A versenyeken való részvétel is igen
fontos, nagyon elvárják a sikert és az ér-
te járó jutalmat. Az edzéseken minden
egyes feladatot úgy csináltatunk velük,
hogy azért csokit, valamiféle jutalmat
kaphatnak, ha jól elvégzik. Már most
igyekszünk bennük erõsíteni a verseny-
szellemet, hogy akarjanak harcolni, mert
a kitartásnak meglesz az eredménye. 

Könczöl Rita
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Ebben a hónapban Gergelyné Basa Pankával, ezzel
az örökifjú, vidám, temperamentumos asszonnyal
beszélgettem, aki énekével minden alkalommal
elbûvöli a hallgatóságát.

– Kérlek, mesélj valamit az életedrõl.
Basa Panka: 1938-ban Galgahévízen születtem, de mivel

az édesanyám (Tóth Erzsébet) bagi származású volt, ezért itt
laktunk. Itt végeztem a 8 általánost. Aztán 25 évig Aszódon a
MÁV-nál dolgoztam. 1960-ban férjhez mentem Ambrus Jó-
zsefhez, 61-ben József, 64-ben Attila nevû fiunk született meg.
Késõbb, a 80-as években a Kõbányai Gyógyszergyárban dol-
goztam több bagi asszonnyal együtt, de azért itthon a kertet is
mûveltem. Istenem, mennyi zöldséget, dughagymát ültettem
egész életemben! A fiaim vitték a budapesti piacra a termést. Bi-
zony, kellett a pénz a megélhetéshez.

Sajnos a férjem 1987-ben  meghalt, ami nagy csapás volt
számunkra. Azután 1989-ben újra férjhez mentem, Gergely Jó-
zsef lett az uram, akivel igen jól megvagyunk. Az uramnak is
van 3 családja, ahonnan már van 7 unoka meg egy dédunoka
is. Szeretem õket, szép nagy család vagyunk együtt.

– Hogyan kerültél kapcsolatba az énekléssel?
– Mindig szerettem dalolni, már kisgyermekként is. Apám-

nak, anyámnak, de a testvéremnek, Terkának is jó  hallása, hang-
ja volt. Sokszor, sokat énekeltünk, úgy a munka is könnyebben
ment. Szerencsére a fiaimnak és az unokáimnak is jó a hallása.

Amíg még munkába jártam, addig is sok népdalt tudtam és
énekeltem. Úgy 32 évvel ezelõtt Szél Márta népdalgyûjtõ 45
dalt énekeltetett velem magnószalagra. Ezeket a dalokat még ma
is szívesen éneklik a Muharay Népi Együttesben és a Százvirágú
Kendõ Alapítványban, amelyeknek én is tagja vagyok, voltam. A
Muharay Népi Együttesnek a fiaim is aktív tagjai voltak. Attila
fiam Basa Zsuzsit vette el, aki szintén népi táncos Galghévízen,
sõt a két lányuk (Mónika és Ági) is népi táncosok lettek. A Száz-
virágú Kendõ Alapítványban pedig a másik 2 unokám (Ambrus
Hajnalka és Barbara) szerepelt, így elõfordult, hogy 7-en szere-
peltünk a családból a színpadon, ki Hévízen, ki Bagon.

Benne vagyok a Bagi Nyugdíjas Egyesületben is. Õk kértek
fel arra, hogy gyûjtsem össze mindazokat a dalokat, amelyeket
csak ismerek. Közel 300 dalt gyûjtöttem össze, még az uram,
Gergely Józsi is dalolt nekem pár dalt, avval is gazdagodott a
gyûjtemény. Igaz, van benne pár mûdal is, de a legtöbbje Galga
menti népdal. Ismerem az összes dal szövegét, dallamát, de
nem tudom lekottázni õket.

– Nem lenne jó leírni a szövegüket és a dalokat lekottázni,
és rögzíteni CD-re?

– Már mások is gondoltak rá. A gödöllõi zeneiskola zongo-
ratanárnõje 30 dalt daloltatott velem, felvette õket. Nagyon
tetszett neki, pedig nem is népzene a mûfaja. Most Gergely Mi-
si unokám zenetanára kért meg, aki az aszódi evangélikus gim-
náziumban tanít, hogy énekeljek neki Galga menti népdalokat,
amit CD-re vesz fel. Bereczki Bettinek is dalolok majd hasonló
célból. Legutóbb pedig a Muharay Népi Együttes egyik tagja

kért arra, hogy CD-re venné azokat a lakodalmas és katonada-
lokat, meg Galga menti népdalokat, amiket ismerek, hogy mi-
nél több dal megmaradjon.

– Hol, merre énekeltél már, vannak jó emlékeid?
– A Nyugdíjas Egyesület meghívást kapott tavaly, hogy hár-

man énekeljünk Galga menti népdalokat az Országházban bagi
népviseletben. Tóth Juliska néni, Gergely Lajosné Terka és én
mentünk oda, mondhatom, óriási sikerünk volt.

Tavaly május 1-jén Hévízgyörkre hívott Bereczki Erzsike
énekelni. Mondtam, hogy híres asszonykórusok vannak Györ-
kön kiváló szólistákkal, miért pont én menjek? De Tóth Mag-
dika rábeszélt, mert a Százvirágú Kendõ Alapítványnak máshol
volt elõadása. Aztán ott is sikerem volt.

Tavaly szeptemberben pedig Gödöllõn fõzõversenyt ren-
deztek a piacon, oda is meghívtak énekesnek. Itt a velem együtt
eladók közül (mert most már Gödöllõre viszem a megtermelt
zöldségemet) a Máriákat köszöntöttem elõször Mária énekkel,
majd Galga menti népdalcsokrot adtam elõ. Még Pécsi Ildikó
és a gödöllõi polgármester is gratulált a sikeremhez.

– Vannak-e távlati terveid?
– Rövidesen 71 éves leszek, de reménykedem, ad a jó Isten

még erõt, hogy mûvelhessem a kertecskémet (csodásan meg-
mûvelt, beültetett kertje van Pankának!) és énekelhessek még
magam és mások örömére is.

Mindehhez jó egészséget, töretlen jókedvet és kifogyhatat-
lan éneklési kedvet kívánunk!

Baczoniné Felszeghy Katalin
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„Minél több Galga menti dal
megmaradjon...”
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Úgy tartják, hogy ha a Föld eddigi
élete egyetlen nap, akkor az ember

ideje benne egyetlen másodperc csupán.
Nem sok idõ, mégis olyannyira meghatá-
rozó, amennyire egy vulkán kiömlõ lává-
ja formálja a felszínt, vagy egy földrengés
hulláma rendezi át a tájat. Erre viszont
kevesen gondolnak az emberiség masszá-
jához képest mérve, és a legnagyobb
gondot éppen e kezelhetetlen massza je-
lenti, amit úgy hívunk: emberiség.

De miért is probléma az emberi-
ség? Mert úgy tûnik, a legkevésbé érti
meg a fontosságát, fogadja el tényként,
és tesz azért, hogy változtasson rajta:
az ember, földtörténeti léptékkel mér-
ve egyetlen másodperc alatt elhasznál-
ta az életterét.

Íme néhány olyan fontos változás,
amellyel szembenéz ugyan az ember, de
csak kevesen látják a mögötte húzódó, a
benne rejlõ tragédiát. És mindeközben
mondhatjuk azt, hogy globális felmele-
gedés, ciklikus éghajlatváltozás, termé-
szetes kiválasztódás, magyarázhatjuk
grafikonon, mutathatjuk statisztikákkal a
riasztó tényeket, de az emberek ingerkü-
szöbét alighanem az viszi majd át, ha
tényleg elfogy az ivóvizük, ha hõpajzzsal
védekeznek a napsugarak ellen, ha eltû-
nik az olaj, és helyet kér magának a ten-
ger a szárazföldön. Persze akkor majd
ahhoz szoknak hozzá, mondják a realista
pesszimisták, de vajon mindenhez hozzá
lehet szokni?

Vízbe pottyant 
jegesmedvék
Alig huszonöt év múlva eltûnik a jeges-
medvék természetes élettere. A rohamo-
san olvadó északi-sarkvidéki jég miatt
kénytelenek élõhelyet változtatni. Nagy-
jából ez annyit jelent, mintha elsivatago-
sodna a Kárpát-medence, és mindenki-
nek északabbra vagy délebbre kellene
költöznie, hogy élni tudjon. Csakhogy
ahová menne, ott már laknak mások.
Még ha képesek volnánk is alkalmaz-
kodni a megváltozott életkörülmények-
hez, nem biztos, hogy hagynák, hogy él-
jünk. A jegesmedvéket lassan negyven
éve tilos vadászni, de úgy tûnik, nem is
kell fegyver ahhoz, hogy eltûnjenek a
Föld, pontosabban a jég színérõl.

De nem csupán a kék bõrû medvék
kerülnek veszélybe, alig kilencven év
múlva kipusztulnak a császárpingvinek
és még számos sarkvidéki faj. És az ok a
felmelegedés, a légkör átlaghõmérsékle-
tének tartós emelkedése, amelynek kö-
vetkeztében elolvadnak a jégtakarók.

Miért baj, ha melegszik 
a légkör?
Az a baj a tudományos magyarázatokra
hivatkozók érvelésével, hogy noha tud-
juk, a Föld története során voltak hide-
gebb (szaknyelven szólva glaciális) és me-
legebb (interglaciális) idõszakok, amikor
5-8 fokkal volt melegebb vagy hidegebb a
Földön, s hogy százezer évenként hozzá
kellene szoknunk a szélsõséges éghajlat-
hoz, a probléma nagyon is velünk élõ.
Nem a jövõben kell választ adnunk a fel-
melegedés következményeire, hanem
most, amikor mérsékelhetjük a hatásait.
Mert minden mindennel összefügg. A
Föld zárt ökoszisztéma, minden beavat-
kozás kihat mindenre. A cikk folytatása...

Mert mindaddig, amíg például a
fosszilis tüzelõanyagok (kõolaj, földgáz,
antracit, feketeszén, barnaszén, lignit, tõ-
zeg) a mélyben vannak, nem jelentenek
különösebb veszélyt a légkörre. Ám má-
ra úgy alakult a helyzet, hogy ami eddig
a föld alatt volt, azt, pontosabban a vég-
termékét (például szén-dioxid, szén-mo-
noxid) az ember néhány száz év – a kõ-
olajat alig több mint száz év – alatt áthe-
lyezte a légkörbe. A légkörbe kerülõ
üvegházgázok több mint kétharmadáért
az ember a felelõs – kiváltképp az ipari
tevékenységének és az olajszármazékok
elégetésének (közlekedés) következmé-

nyeként. Egyes elméletek szerint – igaz,
egyelõre még találnak újabb és újabb me-
zõket – a kõolaj negyven év múlva el-
fogy, s bár léteznek már alternatív, meg-
újuló energiát használó eszközöket, ipa-
rokat mûködtetõ rendszerek, megoldá-
sok (a szél-, víz-, és napenergia csak az
alap), a kõolaj lobbija, valamint az erre
épülõ gazdasági profitorientált gondol-
kodás a végletekig ki- és felhasználja a
folyékony arany minden létezõ és lehet-
séges formáját.

A légkörbe juttatott szennyezõ anya-
gok megváltoztatják a légkör összeté-
telét, és ez kihat a felhõ- és csapadékkép-
zõdésre, az üvegházhatás folyamatára. A
helyzet annyira komoly, ha most azonnal
megszûnne például a szén-dioxid-kibo-
csátás – ennek mérséklésre született a Ki-
otói egyezmény, amit persze éppen a leg-
nagyobb ipari termeléssel bíró és éppen
ezért a legnagyobb szennyezõ Amerikai
Egyesült Államok és Ausztrália sem rati-
fikált, mert többre tartotta a gazdasági
fellendülést és a profitorientált gondol-
kodást, mint az életkörülmények minõ-
ségének szavatolását –, az átlaghõmér-
séklet akkor is emelkedne még az eddigi
kibocsátás miatt. Azaz: már most is késõ
volna azonnali tilalmat elrendelni (na-
ponta több mint hetvenmillió tonna
szén-dioxidot juttat az ember a levegõbe,
a harmadát az óceánok nyelik el, megter-
helve az ottani ökoszisztémát – Magyar-
ország napi kibocsátása háromszázezer
tonna), ám minden késlekedés csak erõ-
síti a várható hatás katasztrofális mérté-
két. A légkör márpedig kényes dolog,
nem lehet csak úgy kiszellõztetni, mint
egy füsttel telített, túlfûtött szobát.

Környezettudatosság
Koppenhága, ahol az ENSZ klímakonfe-
renciát tart 2009 decemberében, hogy át-
tekintse, milyen kárt okozott eddig az
ember a légkörnek, s mennyiben tehetõ
felelõssé a globális felmelegedés folyama-
tában, példát akar mutatni a világnak. A
dán fõváros vállalta, hogy 2015-ig húsz
százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibo-
csátást, rá tíz évre pedig, azaz 2025-re
megszünteti a szén-dioxid „termelését”.
Ezt megújuló energiaforrások bevezetésé-
vel érik el, valamint azzal, hogy megvál-
toztatják a közlekedési szokásokat, vissza-
szorítják az olajüzemû autók használatát.
A dánok szerint az utolsó utáni másod-
percben van az emberiség így is, és vala-
kinek el kell kezdenie a környezettudatos
gondolkozás szerinti életet. 

Folytatjuk, Forrás: internet

A Föld nem csupán 
ûrhajók kilövõállomása
vagy határtalan álmok 

kiindulópontja. A dolgok
kozmikus rendszerében ez 

az ember otthona. 
Kihalnak a jegesmedvék, 

elfogy az édesvíz, 
felmelegszik a légkör 

és az óceán.
Nem jóslatok: ez a valóság. 

Ráadásul belátható idõ 
múlva, harminc, ötven,

száz éven belül bekövetkezik.
Az ember megtette a halálos

lépést, de nem biztos, 
hogy tud róla.  

UTOLSÓ UTÁNI
MÁSODPERC
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Két autós beszélget:
– Képzeld, pár nappal ezelõtt
megbüntetett a rendõr kétezer
forintra, mert nem a látási 
viszonyoknak megfelelõen
közlekedtem.
– Miért, mit nem láttál?
– A rendõrt.  

*
– Az én anyósom olyan, mint egy
jó pohár sör!
– Miért, olyan finom?
– Nem. Jéghideg, és mikor elém
kerül, habzik a szája.

*
Egy férfi száguldozik az új autójával. 
A rendõr megállítja:
– Nem olvasta a sebességkorlá-
tozásra vonatkozó táblát?
– Micsoda? Olvasni ilyen
sebesség mellett?

HA-HA-HA

Álomkép
Amikor meghal az ember,

A lélek elszáll, útra kél.

Hiába mondom, ne menj el,

Maradj velem még,

hogy beköszönj: „még itt vagyok“,

hogy egyszer láss még.

Hiányzik egy kis beszélgetés.

Búcsúzóul még megcsókolsz.

Érzem, hozzám tartozol.

Aztán eltûnsz hirtelen,

Az elõbb még itt voltál velem.

Szomorúan kérdezem,

Hát te hova lettél?

Istenem, vannak még csodák.

Álomnak – gondolatnak,

Semmi nem szabhat határt.

Én csak nézek utánad,

A könnyfátyolon át

Bálint Piroska

OLVASÓNK ÍRTA"

ASZÓD, SZENT ISTVÁN PATIKA
Kondoros tér 49., tel.: 28/402-128
Páratlan héten szombaton: 8–12-ig, 
vasárnap 9.30–11.30-ig
ASZÓD, VÁROSI GYÓGYSZERTÁR
Szabadság tér 2., tel.: 28/500-015
Páros héten szombaton: 8–12-ig, 
vasárnap 9.30–11.30-ig

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK
Örkény–Bag: 2–1; Bag–Biatorbágy: 0–3; Tápiószecsõ–Bag: 4–0;
Bag–Diósd: 3-0

FELNÕTT VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Dunakeszi 24 17 5 2 56 
2. Biatorbágy 23 13 5 5 44
3. Tárnok 23 11 10 2 43 
4. Üllõ 23 12 5 6 41 
5. Erdõkertes 23 11 6 6 39 
6. Felsõpakony 23 10 9 4 39 
7. Pilis 23 9 7 7 34 
8. Örkény 23 8 6 9 30 
9. Diósd 23 8 6 9 30 

10. Gödöllõ 23 8 6 9 30 
11. Bag 23 7 7 9 28 
12. Tápiószecsõ 23 5 10 8 25 
13. Hévízgyörk 23 5 6 12 21 
14. Budakalász 23 3 8 11 17 
15. Délegyháza 23 4 4 15 16 
16. Õrbottyán 23 1 4 18 7   

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Örkény–Bag: 3–2; Bag–Biatorbágy: 1–2; Tápiószecsõ–Bag: 1–2;
Bag–Diósd: 2-2

IFJÚSÁGI VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Felsõpakony 23 17 4 3 53
2. Hévízgyörk 23 16 5 3 50
3. Gödöllõ 22 15 6 5 46
4. Örkény 23 14 5 5 46 
5. Biatorbágy 23 10 6 6 37 
6. Pilis 23 11 9 5 36
7. Tápiószecsõ 23 11 10 8 35 
8. Budakalász 22 10 7 7 35 
9. Délegyháza 21 9 11 9 28 

10. Dunakeszi 23 8 11 9 28 
11. Tárnok 23 8 13 11 26 
12. Üllõ 23 7 13 11 24 
13. Bag 22 6 11 9 23
14. Erdõkertes 23 3 11 9 18
15. Diósd 23 5 16 14 17
16. Õrbottyán 20 1 13 11 9

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

14 órától hétfõ reggel 

8 óráig hívható, illetve

kereshetõ fel. Címe:

Tura, Petõfi tér 2. 

Telefon.: 104 

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 

ORVOSI ÜGYELETEK"





TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
BERECZKI ERZSÉBET

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140

E-mail: bereczki.erzsebet@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.

#

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!
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Nem létezõ 
nyereménnyel hitegették
2009. április 14-én délután isme-
retlen számról, ismeretlen személy
hívott fel egy gödöllõi hölgyet. A
telefonáló elmondta, hogy az egyik
vezetõ bankban dolgozik. Jelenlegi
akciójuk keretében, a számítógép
által kisorsolt sértett 30 000 Ft-os
feltöltõ kártyát vásárol és annak a
kódját bediktálja 3 millió forintot
nyer. A hölgy eleget tett a telefoná-
ló kérésének és a megvásárolt kár-
tya számát bediktálta. Jelen infor-
mációink szerint egyik banknál
sem és mobilszolgáltató cégnél sin-
csenek ilyen jellegû nyereményak-
ciók, azok a médiában meghirde-
tésre kerültek volna.

A rendõrség kéri, hogy akit
idegen személyek hasonló trük-
kel próbálnak rávenni, azok ne
engedjenek a könnyen megsze-
rezhetõ pénz csábításának.

Gödöllõi Rendõrkapitányság 

2. NYUGDÍJAS PEST MEGYEI
TALÁLKOZÓ BAGON

A Bagi Nyugdíjas Egyesület szerve-
zésében ismételten sor került a Pest

megyei nyugdíjas hagyományõrzõ cso-
portok találkozójára, amelyet május 2-án
a bagi sportpályán tartottak meg. Polgár-
mesterünk és országgyûlési képviselõnk,
Tóth Gábor nyitotta meg a rendezvényt,
amelynek õ volt a védnöke.

A mûsor az édesanyák dalos köszönté-
sével kezdõdött, amelyet Tóth Sándorné
Juliska néni, Gergely Lajosné Terka néni
és Gergely Józsefné Basa Panka adott elõ a
nézõk nagy tetszésére.

Ezután következtek az alábbi települé-
sek nyugdíjas egyesületei: Aszód, Bag, Do-
mony, Hévízgyörk (2 csapata is eljött!),
Kistarcsa, Sülysáp, Szada, Tápiószele, Tura,
Úri, Zsámbok. Minden település a legszebb
népi viseletében mutatta be faluja népdala-
it, népi játékait vagy táncait. A nézõk között
Veresegyház, Iklad, Galgahévíz és Vácegres
nyugdíjas egyesületei is képviseltették ma-
gukat. A hangulat végig kitûnõ volt... 

Nagy sikerrel lépett még fel Földvári
Sándor gödöllõi operetténekes is. A mûsort
pedig a Muharay Népi Együttes fergeteges

május köszöntõ táncmulatója zárta, akiket a
hálás közönség alig akart elengedni.

A Bagi Nyugdíjas Egyesület tagjai az ál-
taluk készített finom süteményekkel és bõ-
séges ebéddel vendégelték meg a megjelen-
teket. A mûsor után a Galgaexpress és a
nyugdíjas egyesületünk ismert tánczeneka-
ra szolgáltatta a talpalávalót.

A szép számmal megjelent szereplõk és
nézõközönség között sajnos kevés számban
képviseltették magukat községünk vezetõi.

A mûsor sikeréhez jelentõsen hozzájá-
rultak a Bagi Nyugdíjas Egyesület tagjai,
akik fáradtságot nem ismerve állították a
sátrakat, sütöttek-fõztek, takarítottak. 

Külön köszönet illeti Kerekes Józsefné
Albert Böskét és segítõit, akik a finom ebé-
det fõzték, tálalták.

Köszönet és hála a polgárõrségnek is,
akik biztosították az éjszakai õrzést, a nap
folyamás pedig a nyugalmat és rendet.

Köszönjük egysületünk vezetõjének,
Balázs Jánosnak a kitûnõ, gördülékeny ren-
dezést, és Baczoniné Felszeghy Katalinnak
a mûsor vezetését.

B.F.K.


