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NAVRACSICS BAGON

2009. március 26-án Bag
Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete ülést tartott,
amelyen megjelent Aszód város
képviselõje is.

Javában folyik iskolánk felújítása.
A munkálatokról Hajdú Lászlóval,
a kivitelezést végzõ HABAG Kft.
vezetõjével beszélgetett lapunk
munkatársa.

Dr. Navracsics Tibor, a Fidesz
országgyûlési képviselõcsoportjának
vezetõje tartott elõadást május
21-én a bagi mûvelõdési házban.

2–3. oldal

12. oldal

4. oldal

Tekeredik a rétes...
II. BAGI RÉTESFESZTIVÁL: JÚNIUS 27–28.
TERVEZETT PROGRAMOK:
SZOMBAT:
" 10:00–10:20
– Tóth Gábor polgármester
megnyitója
" 10:20–12:00
– Gitármûvészek
– Mesemondók
– Hagyományõrzõ
gyermekcsoport
– Erdélyi hagyományõrzõk
– Fotókiállítás
" 12:00–14:00
– Jó ebédhez szól a zene
" 14:00–16:00
– Skótdudások és lantosok
fellépése
– Kartali Asszonykórus
– fellépése
– Hévízgyörki Asszonykórus
fellépése
" 16:00–17:00
– Kopjafa állítás
" 17:30
– Bagi Nyugdíjas Egyesület
fellépése
" – Muharay Elemér Népi Együttes
bemutatója
" 20:00 Balázs Fecó
" 21:00 Szalonzenekar

VASÁRNAP:
" 10:00–14:00
– Erdélyi hagyományõrzõk
– Mesemondók
– Réteskészítési rekordkísérlet
" 14:00-18:30
– Galgahévízi Népi Együttes
– Deme János – magyar nóták
– Basa Panka énekel
– Muharay Elemér Népi Együttes
ifjúsági csoportjának bemutatója
– Hévízgyörki Asszonykórus
" 18:30-20:00 Sebesvíz zenekar
" 19:00-20:00 Nacsa Olivér
" 20:00-22:00 EROX
" 22:00-tól Rendezvényt záró
tûzijáték

SZERETETTEL
VÁRUNK
MINDEN KEDVES
ÉRDEKLÕDÕT
A SPORTPÁLYÁN!
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! AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõtestülete 2009. május 26-án testületi ülést tartott.
Napirenden kívül érkezett az ülésre Aszód város
képviseletében Pálinkás Csilla, aki a két település
közötti, részben bagi terület csatornázásának
ügyében kereste meg önkormányzatunkat.

Aszód város kérelme

Aszód város pályázatot kíván benyújtani a két település határán lévõ terület csatornázásának megvalósítására, amelyben Bag együttmûködését kérte. Korábban a bagi képviselõtestület elvben már hozzájárult az együttmûködéshez, ám a
részletek megismerése parázs vitát váltott ki. Az érintett terület a Pereseken lévõ Rákóczi utca, Kõtörõ utca, valamint
a 3-as út menti területek, ahol jelenleg a GAVIT székháza és
a volt Volán telep épületei állnak. Ezen területekkel határos
területek csatornázását Aszód város pályázati úton szeretné
megvalósítani egy 32 milliós pályázat keretein belül. Ehhez
egyrészt Bag együttmûködését kérte a város, másrészt a szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulását. Mivel a pályázat beadásának határideje június 1-je, így Aszód város képviselõje elõterjesztés nélkül kérte, hogy e kérdésben döntsön
a testület. A tagok többsége nem járult hozzá a szolgalmi jog
átadásához, illetve ellentételezést kért.
Elõször a feltételes hozzájárulás megadásáról szavaztak a
képviselõk, de ezt 6 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás
mellett a testület nem adta meg. Ekkor Aszód város képviselõje, aki egyébként kissé követelõzõnek tûnt az elején,
majd fokozatosan szelídebb hangnemre váltott, a képviselõk
javaslatára elfogadta, hogy a képviselõ-testület hozzájárul az
együttmûködéshez, és a késõbbiekben dönt a megvalósítás
részleteirõl, ellentételezésérõl. Ezt a köztes megoldást a képviselõ-testület is el tudta fogadni 6 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett.

Iskolafelújítás

Javában folyik általános iskolánk felújítása, ám közben még
további közbeszerzési eljárás kiírására is szükség van. Képviselõ-testületünk egyhangúlag döntött amellett, hogy az informatikai eszközök és játékszerek beszerzésére közbeszerzési pályázatot ír ki.
Emellett döntött a képviselõ-testület az iskola felújítása,
bõvítése keretében egyes építõmesteri és szakipari, valamint
épületgépészeti szerelési munkák megvalósításához a mûszaki ellenõr kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás nyertesérõl is. A három ajánlattevõ közül a QUINT Kft.-t (1223 Budapest, Hunyadi László u. 7.) választotta ezen feladat elvégzésére, amely egyébként ár tekintetében a legkedvezõbb
ajánlatot tette.

Új alapító okiratok

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló új törvény, valamint a módosult államháztartási törvény
jelentõs változást hozott a költségvetési szervek alapítását,
átalakítását, megszüntetését illetõen. Emiatt 2009. május
15-ig az alapító/irányító szerveknek (önkormányzat) az irányításuk alá tartozó, már bejegyzett költségvetési szervek

közfeladat ellátási módját szervezeti szempontból felül kellett vizsgálniuk. Ennek alapján 2009. június 1-jéig az új besorolásnak és tartalmi követelményeknek megfelelõen el
kellett végezni a polgármesteri hivatal, az általános iskola, a
napközi otthonos óvoda, a mûvelõdési ház és a könyvtár
alapító okiratának módosítását, és be kellett nyújtani a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságához.
Ennek értelmében az elmúlt idõszakban felülvizsgálatra
került a költségvetési szervek, valamint a többségi önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságok, társulások
közfeladat ellátásának módja, és megállapítható, hogy valamennyi közfeladatot ellátása hatékony és gazdaságos a jelenlegi szerkezetben, így átalakítás nem indokolt.
A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen megtörtént ezen
intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata is, amelyeket részben módosítottak. Ezek a módosított alapító okiratok 2009. június 1-jén lépnek hatályba.
A leglátványosabb változás, hogy a Bagi Napközi Otthonos Óvoda fantázianevet kapott, ezentúl Iglice Napközi Otthonos Óvoda lesz a neve. Az ülésen jelen lévõ Kovács Istvánné óvodavezetõ elmondta, hogy az óvoda nem kívánja az
SNI-s (sajátos nevelésû) gyermekek fogadását alapító okiratában rögzíteni, de természetesen ezen gyermekek sajátos nevelését a továbbiakban, ahogy eddig is, az intézmény elvégzi.
Az Arany János Általános Iskola viszont felveszi tagozatai közé továbbra is a sajátos nevelési igényû gyerekek oktatását, hiszen ezek nagy számban vannak jelen a faluban, akik
közül valamennyien megfordulnak, meg kellene, hogy forduljanak az iskolában. A másik két intézmény esetében lényeges módosítás nem történt. Az új alapító okiratokat a
képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.

A községi konyha
üzemeltetési pályázata

A képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta, hogy a községi
konyha (amely jelenleg az óvodában mûködik) öt év idõtartamra szóló üzemeltetésére és a gyermek- és közétkeztetési
feladatok ellátására vonatkozó szolgáltató kiválasztására
nyílt, egyszerûsített közbeszerzési eljárást ír ki. Az eljárást
dr. Labundy Norbert megbízott jegyzõ bonyolítja le, a bíráló bizottság tagja pedig dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony, Kovács Istvánné óvodavezetõ és Benke Zoltánné
pénzügyi elõadó lesznek.

Iklad csatlakozási kérelme
kamerarendszerünkhöz

Iklad önkormányzata azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy csatlakozhasson a már nálunk kiépült térfigyelõ kamerarendszerhez. A képviselõ-testület a kérésnek
eleget tett, és hozzájárult Iklad csatlakozásához.

Új nevet kapott
a szennyvíztisztító-telep

Aszód Város Önkormányzata, mint gesztor, 2001. november 28-án társulási megállapodást kötött önkormányzatunkkal az Aszód–Domony–Iklad–Hévízgyörk–Bag szennyvíztisztító telep mûködtetésére.
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Aszód gesztorként intézkedett az adóhatóság felé áfa
visszaigénylés tárgyában, ám az adóhatóság kifogásolta,
hogy a vonatkozó iratokban a társult önkormányzatok megnevezése nem egyezik meg.
Ezzel összefüggésben kereste meg Aszód Város Önkormányzata önkormányzatunkat, és kérte a képviselõ-testület
hozzájárulását a társulási szerzõdés módosításához. E szerint
a társulás neve Aszód–Domony–Iklad–Hévízgyörk–Bag
Szennyvíztisztító Telep Mûködtetésével Kapcsolatos Önkormányzati Társulás, a rövidített neve pedig Aszód és Négy Társult Önkormányzat Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközössége lesz. Képviselõ-testületünk a módosításhoz hozzájárult.

Várnai Ildikó közös megegyezéssel
távozott

Dr. Várnai Ildikó, önkormányzatunk jegyzõje – aki júniusig
fizetés nélküli szabadságon volt – közös megegyezéssel távozott posztjáról. A megüresedett jegyzõi állásra önkormányzatunk pályázatot ír ki.

Petõfi téri ingatlanszerzés

A bagi 600 HRSZ-ú, Bag, Petõfi tér 10. szám alatti 1475 m2
területû ingatlan tulajdonjoga 1944. június 9-én került a
Bagi Közbirtokosság javára bejegyzésre. Sem az ezen idõpontot követõ államosítás, sem az állami ingatlanok tanácsi
kezelésbe adása, sem az önkormányzatok megalakulását követõ belterületû ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása során nem került sor ezen ingatlannak tulajdonjogi rendezésére. Ez a terület egészen 2007-ig – a már az 50-es években jogutód nélkül megszûnt – Bagi Közbirtokosság tulajdonában maradt.

Nem szép látványt nyújt a falu
központjában ez az épület

2007-ben Tóth Gábor polgármester kezdeményezte az
ingatlan tulajdonjogi rendezését. A Kincstári Vagyonigazgatóság kérésünk ellenére nem az önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdonába utalta az ingatlant, kezelõje pedig a
Kincstári Vagyonigazgatóság lett.
Ez az ingatlan településünk központjában fekszik, ideális
lenne a lakosság igényeit kiszolgáló, korszerû önkormányzati épület kialakítására. Ha ez megvalósulna a település központjába kerülne az önkormányzat épülete – az óvoda, a
gyógyszertár, a mûvelõdési ház közelébe. Képviselõ-testületünk arról határozott, hogy ismételten kéréssel fordul a magyar államhoz, és az ingatlan térítésmentes átadását kéri. A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos költségek forrásaként az
önkormányzat a kibocsátott kötvényeket jelölte meg.
-kr-

" KISTÉRSÉGI HÍREK

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA MÁJUS 20-I ÜLÉSÉRÕL
A napirendi pontok tárgyalása elõtt a Tanács tájékoztatót
hallgatott meg a Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda képviselõitõl, amelynek célja a vasúti és az autóbusz menetrend egyeztetése volt. A tájékoztató után a polgármesterek javaslatokat tehettek a helyi
közlekedés színvonalának javítására, ésszerûsítésére.
A Társulási Tanács az Aszódi Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításával
és a szükségszerûen végrehajtandó intézkedések meghatározásával törvényi kötelezettségének tett eleget.
A társult települések polgármesterei Aszód Város Képviselõ-testületének együttmûködését kérték a Pedagógiai
Szakszolgálat által használt helyiségek alapterületének
megnövelésével kapcsolatban. A nyolc éve mûködõ Szakszolgálat megalapítása óta jelentõsen kibõvült tevékenységi körrel látja el feladatát, a kezdeti 3 fõs szakemberlétszám mára 14 fõre bõvült. A nevelési tanácsadás mellett a
logopédiai és a gyógytestnevelési ellátás feltételeinek biztosításához i súj helyre lesz szüksége a Szakszolgálatnak,
valamint a szeptembertõl dolgozó iskolapszichológusnak
is termet kell biztosítani.

A Tanács ezek után tájékoztatót hallgatott meg a december elejétõl március
végéig tartó téli közmunkaprogramról
és annak meghoszszabbításáról. A programban összesen
33 közmunkás vett részt, munkájukat helyi önkormányzati célok érdekében végezték. A program teljes költsége közel 14 millió Ft volt, ebbõl a támogatás mértéke 85%-ot,
a települési önrész 15%-ot tett ki. A települések összesen
13 fõ továbbfoglalkoztatását is vállalták.
Végezetül a Tanács komplex kistérségi napok megrendezését célzó pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat
célja olyan kulturális rendezvény lebonyolítása, amellyel a
kistérségen belüli identitástudatot lehet erõsíteni, a helyi
hagyományokat és népszokásokat bemutatni, ápolni.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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XXI. SZÁZADI ISKOLA
Javában folyik a bagi Arany
János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény épületének felújítása. A
munkáról Hajdú Lászlóval, a kivitelezést végzõ HABAG Kft. vezetõjével beszélgettem. Hajdú
László elmondta, hogy a kivitelezési szerzõdés aláírása után megkezdték a munkát. Jelen pillanatban hátráltatja a munkát, hogy
még nincs vége az idei tanévnek,
az épületben még folyik a tanítás.
Ugyanakkor az iskola vezetése
nagyon együttmûködõ, ezért szépen haladnak. Jelenleg nagyrészt
elkészült az uszoda akadálymentesítése, a fõ épületben folyik a
fûtéscsövek cseréje, valamint a
villamoshálózat cseréje. Közben
megindult az épület felállványozása, és június elején megtörténik
a nyílászárók cseréje is.
Hajdú László elmondta, hogy
jelen pillanatban a munkákat a jövõ tanév elejére, tehát idén szeptemberre befejezik, és a bagi kisdiákok, nevelõik már szép, tiszta,
megújult épületben tanulhatnak,
dolgozhatnak.
-kr-
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Néprajzi tanulmány készül Bagról
A GÖDÖLLÕI SZENT ISTVÁN EGYETEM BAGI FALUKUTATÓ TÁBORA

Ez év június 26. és július 1-je között a polgármester úr
támogatásával Bagot keressük fel. Szándékaink szerint
a tábor résztvevõi házaknál laknának, hogy bekapcsolódhassanak a mindennapi életbe is. A szakmai vezetõk tudományos
háttere alapján három irányból – társadalomnéprajz, társadalomföldrajz, romológia – vizsgáljuk meg Bag viszonyait. A kutatáshoz tartozik a helyi közösség életmódjának – lakáskörülmények, táplálkozás, egészségügyi viszonyok, idõ- és térhasználat, viselet, a mindennapi és ünnepi szokások közösségmeghatározó szerepének napjainkban is érvényes jellegének –
vizsgálata.
A kutatásban 13 diák, hat fõ a gödöllõi Szent István Egyetemrõl, hat fõ a budapesti ELTE Néprajzi Intézetébõl, egy fõ
a Debreceni Egyetemrõl és 3 tanár vesz részt. A falukutató tábor minden részvevõjének a saját szûkebben kutatott témakörében dolgozatot kell készítenie, amelyeket megjelentetünk
az Acta Regionis Rurum periodikában, és a falu számára is átadjuk azokat. Terveink szerint szeptemberben a SZIE-n Gö-

Fotó: K.R.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2007 óta él az a Faluszeminárium elnevezésû kurzus, amelyhez kapcsolódóan
minden évben tartozik egy falukutató tábor. A tábor egyik célja, hogy a diákok év közben szerzett
elméleti és módszertani ismereteiket a terepen kipróbálhassák. A falukutató kurzus és a tábor másik fontos feladata, hogy a leendõ diplomás szakemberek közvetlenül megtapasztalhassák a különbözõ szinten „modernizálódott“ vidéki társadalmak mûködését.

Az életmód kutatás egyik része lesz a bagi lakosok „ingázásának“,
annak körülményeinek elemzése

döllõn megrendezésre kerülõ „Kutatók éjszakája“ rendezvényen is bemutatnánk a bagi gyûjtésünket.
Ezek a tervek a bagiak hathatós támogatása és segítsége
nélkül nem valósulhatnak meg. Kérjük Önöket, tiszteljenek
meg bizalmukkal. Kérjük a kérdésekkel, gyûjtõmunkával
Önökhöz forduló diákokat támogassák, segítsék a válaszadással. Ugyancsak segítségüket kérjük a diákok elszállásolásában
is. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a diákok egy-egy családnál kaptak szállást. Ez a falu megismerése szempontjából nagyon fontos háttér, hiszen így mélyebben megismerhetõek a helyi viszonyok. Éppen ezért szükségünk
volna 12 családra, akik befogadnának 5 éjszakára egy-egy diákot. (Egy
kivételével mindnyájan leányok.)
Nem vendéglátást, csak jószívvel
adott szállást kérünk.
Kérjük, amennyiben szállásadással tudják munkánkat segíteni, akkor jelezzék ezt Kitka Istvánnénak a
polgármesteri hivatalban, munkaidõben a 28/504 140/12-es melléken, vagy Nagy Jánosnénak az iskolai vagy otthoni telefonszámán (mh:
28/504 155; otthoni: 28/409 566;
mobil: 06/30/638 4577)
SEGÍTSÉGÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK:

Mindennapok és ünnepek megélésének közösségmeghatározó szerepét is tanulmányozni fogják

A vallásgyakorlás is a vizsgálat tárgya lesz
Fotó: bagfalu.hu

Deáky Zita, etnográfus,
Nagyné Molnár Melinda, geográfus,
Nagy Pál, történész,
a Szent István egyetem oktatói
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2009. JÚNIUS

Fotó: Benkéné Heni

6 BAGI HÍRLAP

Gyereknap, pünkösd,
ballagás az óvodában
Május vége eseménydús volt
a bagi óvodában. A gyereknapot a pünkösd miatt egy héttel
elõbb ünnepelték a hagyományos
módon. A vidám délelõtt közös
tornával indult, majd a csoportok
elfoglalták egy-egy szegletét az
óvoda udvarának, ahol tagjaik különbözõ ügyességi feladatokban
mérhették össze tehetségüket. A
napot a Gézengúz együttes mûsora
zárta, akik a gyerekekkel közösen
adták elõ a „Répa mese“ megzenésített változatát.
A következõ hét csütörtöki
napján a hagyományõrzés szelleméhez híven, a bagi hagyományo-

kat követve pünkösdöltek a gyermekek. A nagycsoportból választottak pünkösdi királyt és királylányt, és kedves pünkösdölõt adtak
elõ a „ballagók“.
Május 29-én eljött a ballagás
napja is. Idén egy nagycsoport és
egy vegyes középsõ-nagycsoport
tagjai ballagtak el, akik már nagyon
várják, hogy szeptemberben az iskolapadba ülhessenek. A nagycsoport ballagási és évzáró ünnepélyét
a mûvelõdési házban tartotta, ahol
szülõk, nagyszülõk és rokonok elõtt
gyönyörû elõadással bizonyították
iskolaérettségüket a gyerekek.
-kr-
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Láthatatlan, akár a szél...
„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jõ és hová megy:
így van mindenki, aki Lélektõl született.” (Jn 3:8)
A szél hallható a fák ágai között, susogtatja
a leveleket és a virágokat; mégis láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová
megy. Ilyen a Szentlélek munkája a szívben.
Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a
szél mozgását. Valaki lehet, hogy nem tudja megmondani megtérésének pontos idejét vagy helyét, vagy nyomon követni az
összes körülményeket, ez azonban még
nem bizonyítja, hogy az illetõ nem adta át
magát Istennek.
Valaki által, aki éppoly láthatatlan, mint a
szél, Krisztus állandóan munkálkodik a szívben.
Lassan-lassan – talán az ember számára észrevétlenül – a
reá tett benyomások a lelket Krisztus felé vonják. Ilyen élmények érhetik az embert, ha Róla elmélkedik, olvassa a Szentírást, vagy egy lelkipásztortól élõszóban hallgatja az igét. Egyszerre csak, amikor a Szentlélek határozottabban kérlel, a lélek
boldogan adja át magát Jézusnak. Sokak szerint ez a hirtelen
megtérés; valójában azonban Isten Lelke hosszan tartó munkájának eredménye; türelmet, idõt igénylõ folyamat.

Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatóak,
érezhetõek. Megtisztítja a levegõt, felszárítja a vizes
talajt, elfújja a felhõket, elvégzi a búzamezõk, virágok beporzását. Az erõs szél fákat dönt ki, de
épít is: pl. termékeny lösztakarót halmoz fel.
Ugyanígy nyilvánvalóvá válik a Lélek szívben történõ munkálkodása az olyan ember
cselekedeteiben, aki átérezte a megmentõ
erõt. Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a
szív felett, átalakítja az életet, kimondhatatlan
vágyat ébresztve benne olyasvalami után, amije
nincs. Isten Lelke munkálkodik benne, hogy
olyan javak után törekedjék, amelyek egyedül nyújthatnak békét és nyugalmat a léleknek. Az ember elveti a
bûnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekrõl; szeretet,
alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség
helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükrözõdik.
Senki sem láthatja a kezet, amely leemeli a terhet, nem láthatja
a mennyei udvarokból alászálló fényt. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Ekkor az emberi szem
számára nem látható hatalom új lényt hoz létre Isten képmására.

Galga Mente Hagyományõrzõ Napok 2009
Elsõ alkalommal került megrendezésre Hévízgyörkön a Galgamente Hagyományörzõ Napok elnevezésû programsorozat. Igaz, a
látogatók száma nem volt túl magas, de úgy gondolom, sikerült egy
úttörõ lépést tennünk népi kultúránk értékeinek továbbadásában.
Folytatni fogjuk ezt a küldetést, hisz ma minden nemzedék ezt kell,
hogy tegye, mivel a kultúra önmagától nem öröklõdik tovább!
A pénteki napon vályogház építészeti konferencia várta az érdeklõdõket, amelyre szép számmal látogattak el a településünkre. A tavaszköszöntés nevében idén is megtartottuk a
hagyományos májusfa-állítást a Hévízgyörki Asszonykórus kíséretében, ezt
követõen az asszonykórus tagjai népviseleti bemutatóval szórakoztatták az
idelátogatókat. A bemutató után Hintalan László – néprajzkutató és tanár elõadását tekinthették meg az érdeklõdõk.
Este a Szûk Zenekar és Rónai Lajos
néptáncos vezetésével egy fergeteges
táncházzal zártuk a napot.
Szombaton a Petõfi Sándor Általános Iskola udvarán folytatódtak a programok. A fellépõ zenekarok elsõsorban
a környezõ településekrõl érkeztek. A
rendezvények egész nap tartottak, ki-

csik és nagyok egyaránt megtalálhatták
a maguknak megfelelõ szórakozást. A
területen kézmûvesek segítettek a gyermekeknek, hogy kipróbálhassák kézügyességüket, továbbá vásárosok árulták portékájukat. Fontosnak tartom felsorolni a fellépõket és mûsorszámaikat:
Horváth Gyula – Rajzok, festmények (Domony), dr. Bozlék Mihály –
Galgahévíz és a hévíziek a múlt század
derekán c. elõadásával, Hévízgyörki
Nyugdíjasklub Népdalköre; Burján Zenekar (Iklad); Tóth Krisztofer tangóharmonikás (Galgahévíz); Domonyi
Hagyományörzõ Csoport; Összefogás a
Nyugdíjasokért Vegyeskórus (Hévízgyörk); Szalonna és Bandája Zenekar;
HORZ Banda gyermekzenekar ; Gábor
Edina, népdaléneklés (Hévízgyörk);
Emse Zenekar (Tura); Hajdú Eszter-

Bakk Zsófia-Ladányi Regina népdalbemutatója (Galgahévíz); Muharay Elemér Néptáncegyüttes (Bag); Maczkó Mária (Tura); Hévízgyörki Hagyományõrzõ csoport táncbemutatója; Torda András mesemondó (Hévízgyörk); Magyar
musical válogatás a Gödöllõi Fiatal Mûvészek Egyesülete elõadásában; Kolesza
Nóra mesemondó (Galgahévíz); Galgahévízi Pávakör; Csík Zenekar. Ezen
kívül a barantások csapatát (magyar népi harcmûvészet) és a lovasíjászok bemutatóját tekinthették meg az idelátogatók.
A fellépõk nagy része ingyenes szereplésével támogatta rendezvényünket.
Köszönet érte!
Összegezve a két napot, a fesztivál
programjai és színvonala a Galga-mentén egyedülálló volt. Reményeim szerint most elvetettük az itt még élõ hagyományok magvát, és tudván, hogy a
magvak növekedéséhez idõ kell, pozitívan és újult erõvel várjuk a következõ
évet, hogy megláthassuk az elvetett
magvak fejlõdését.
Dobos Csaba
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Én a „nem“ szót nem ismerem...
– Kérlek, mesélj valamit az életedrõl, családodról.
– Õsi bagi családból származom. 1944. december 13-án
születtem, még a családi házban, nem kórházban. Egy öcsém
van, de volt egy nõvérem is, aki a harcok alatt, ami itt, Bagon
folyt, megsebesült és meghalt. Itt végeztem a 8 általánost, nagyon jó tanuló voltam, de nem tanultam mégsem tovább, hanem dolgozni mentem. Elõször a Herbáriában voltam raktáros. 1963-ban aztán Ikladon az UNI-ban, a forgó részlegen tekercselõ lettem, 1976-ig dolgoztam itt. Egy darabig a Kõbányai Porcelángyárban, majd késõbb a SOTE-ban takarítottam, innen kerültem nyugdíjba.
1964-ben férjhez mentem, Sándorom karosszéria-lakatos
volt. 1966-ban Ilonka lányunk, ‘67-ben Sándor, ‘74-ben Tibor fiunk született meg. Sándor jó uram volt, de sajnos 1978ban, szívmûtétje elõtt, váratlanul meghalt. Ez rettenetes csapás volt. Azóta is egyedül vagyok, nem mentem férjhez, nem
akartam mostohát a gyerekeimnek.
– Nem lehetett könnyû egyedül felnevelni három gyermekedet.
– Bizony nem, de tudod, minden nehézségemben volt egy
kapaszkodóm, a jó Isten, ha bármi gondom volt, mindig bízhattam a segítségében.
Meg aztán szerettem dolgozni. Itthon is mindig megfogtam a munka végét, elõnevelt csirkékkel foglalkoztam 36
évig, hogy legyen kereset kiegészítés. Amellett a kertjeinkben
zöldségfélét termesztettem és termesztek mindmáig, amit a
piacon árusítok azóta is.
Tudod, végtelenül hálás vagyok a jó Istennek, hogy adott
erõt ahhoz, hogy felnevelhessem egyedül a gyermekeimet,
hogy taníttathassam õket. Jó gyerekek voltak, szorgalmasak.
Ilonka óvónõi és tanítónõi diplomát is szerzett. Galgahévízre
ment férjhez dr. Hajdú Pálhoz. Sándor magyar-történelem
szakos tanár lett, de újságírással is foglalkozik, egy mûvészeti
lapban publikál. Õ Pesten lakik, felesége, Tánczos Krisztina,
festõmûvész. Tibor fiam zenész lett, zenekarokban dobol,
szintén Pesten lakik, és még nõtlen.
Mindig igyekeztem szeretetet, biztonságot adni nekik, hálásak is érte. Szívesen járnak haza mind a mai napig.
Tudod, én mindig szerettem magam körül a rendet, a tisztaságot, ezt a gyerekektõl is megköveteltem. Sokat adtam arra is, hogy mindenkivel szembe kedves, adakozó legyek. A
gyermekeimnek is azt tanítottam, hogy õk is legyenek mindenkivel tisztelettudóak, kedvesek, figyelmesek, mert ez se
pénzükbe, se fáradságukba nem kerül, másnak viszont evvel
jó érzést adhatnak. Úgy érzem, hogy ezt meg is fogadták, hiszen szeretik õket a faluban.
Én is vigyázok arra, hogy mindig vidám és segítõkész legyek. Én a „nem” szót nem ismerem, én nemet senkinek nem
tudok mondani, fõleg, ha segíteni kell valamiben.
Tudod, nagyon szeretek – és állítólag tudok is! – sütni,
fõzni. Szívesen készítek réteseket, kelt tésztákat a családomnak, vagy aki megkér rá. Mindig több tepsivel sütök, hogy
tudjak belõlük vinni azoknak a kedves ismerõseimnek, akik

Fotó: Könczöl Rita

Ebben a hónapban Balázs Sándorné Balázs Pankával,
ezzel a mindig mosolygós, kedves, törékeny kis
asszonnyal beszélgettem.

már idõsek, vagy betegek, és nem tudnak már sütni, hadd
okozzak egy kis örömet nekik. Meg aztán engem is boldoggá
tesz, ha adhatok, mert tudod, jobb adni, mint kapni. Sütöttem
én bárkinek, aki megkért, de csak szeretetbõl. Soha nem fogadok el érte semmit. Viccesen mindig azt mondom ilyenkor,
ha kérdik, mivel tartoznak, hogy a jó Istentõl kapok legföljebb egy piros pontot, aztán majd összegyûjtöm, mint a gyerekek az iskolában.
– Látom, gyönyörûen tudsz kézimunkázni is.
– Gyermekkorom óta kötöttem, horgoltam, hímeztem
sõt magam rajzoltam elõ a mintákat is. Soha nem szerettem
tétlenül ülni, így, amíg Pestre jártam dolgozni, a vonaton
örökké kézimunkáztam. Kötöttem, horgoltam a gyermekeimnek és a rokonaimnak is.
– Úgy tudom, nagyon szépen énekelsz is.
– Már a szüleim is jól tudtak és szerettek énekelni, én is
sokat daloltam még munka közben is. Tagja vagyok a Bagi
Nyugdíjas Egyesület Rozmaring Énekkarának is és a Százvirágú Kendõ Alapítványnak is. Az ember vidámabb lesz, feltöltõdik, ha énekel, meg jó tartozni is valahová.
– Unokáid vannak?
– Hála Istennek, igen. Ilonkának 22 éves a lánya, Noémi
és 19 éves a fia, Milán. Sándornak fél éve iker fiai születtek,
Ábel és Ákos. Nagyon szeretem õket! Csodálatos, amikor itt
nálam, a fehér asztalnál összejön az egész kibõvült család, és
én elkészíthetem és föltálalhatom a kedvenc ételeiket, süteményeiket, és jól kibeszélgethetjük magunkat.
Ez éltet, a gyermekeim, az unokáim. Ezért dolgozom még
mindig örömmel, és ezért adok hálát naponta mindenért a jó
Istennek.
– Lapunk s a magam nevében szívbõl kívánunk ehhez erõt,
egészséget és még sok boldog évet!
BFK
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Meddig képes nyelni
az óceán?

Van más nehezen tisztuló rendszere is a
Földnek. A kutatások szerint az óceánoknak több mint háromezer év kell ahhoz,
hogy megtisztítsák önmagukat. A felmelegedés következtében az óceánok vizének
hõmérséklete is változik, ami nem csupán a
nagy tengeráramlások változását és az ezzel
járó hõcsere leállását eredményezi, hanem
az élõvilág rohamos, pusztulással kísért átalakulását is. A korallzátonyok 2050-re diagnosztizált eltûnése csupán az egyik leglátványosabb katasztrófa, az elsavasodó
óceánokban azonban olyan folyamatok indulnak be, amelyek megváltoztatják a táplálékláncot, a meszes vázú állatok eltûnése
pedig kihat az ember élelmezésére. Azaz:
az óceánok korántsem képesek eltartani az
egyre gyarapodó emberiséget, kiváltképp
úgy nem, hogy egyre több szemetet, veszélyes hulladékot rejt az ember a selfeken túli világ mélyére, és úgy tesz, mintha az onnan soha többé fel nem jönne.
A másik legnagyobb gond az óceánokkal, hogy a felmelegedés következtében nemcsak a szén-dioxidot nyelik el, hanem a jégtakarókból leolvadó édesvizet is. A Föld
felszínének kétharmada víz – ezért is nevezik kék bolygónak –, ám ennek a vízmenynyiségnek mindössze három százaléka
használható ivásra. Ha azonban az olvadó
jég édesvize összekeveredik a sós tengervízzel, az emberiség elveszíti édesvízkészletének egyharmadát. Mert lehet, hogy a kõolaj elfogy 2051-re, de az édesvíz elvesztése járna igazán katasztrofális következménnyel. Az emberiség egyharmada már
2009-ben sem jut hozzá elegendõ vízhez –
míg a fejlett országokban még a vécét is
édesvízzel öblítik.

Kihalásra ítélve

Az emberek közül csak nagyon kevesen
gondolnak a jövõre – s ezalatt nem feltétlenül a nyugdíj-elõtakarékosságra kell gondolni, bár tény, 2009-ben ez is létfontosságú kérdés, mondjuk Magyarországon. Vannak olyan brit kutatói elemzések, amelyek
azt prognosztizálják, hogy ha nem hagyja
abban az ember a levegõ szennyezését, a
dédunokáink már meg sem születnek, száz
év sem kell ahhoz, hogy eltûnjön az élet a
Föld színérõl. Riasztó jövõkép, de léteznek
optimista verziók is, amelyek a fenntartható fejlõdés elvén ennél sokkal hosszabb jövõt jósolnak a földi életnek.
Az ember bûne ennél sokkal nagyobb.
Kolumbusz alig ötszáz éve fedezte fel Amerikát, Dél-Amerikát pedig jóval 1492 után
vette birtokába a civilizáltnak mondott világ, és az ipari forradalom óta olyan mértékû pusztítást végzett a természetben, amelyért minden jobb galaxisban kilakoltatás
járna. Az ember a földtörténeti másodperc
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UTOLSÓ UTÁNI
MÁSODPERC
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.

2. RÉSZ
töredéke alatt elpusztította a Föld tüdejének
is nevezett amazonasi esõerdõk felét. És a
folyamat nemhogy lassulna, de még bele is
húzott az önmagát amúgy Homo sapiens sapiensnek nevezõ faj. Az esõerdõk pusztítása
felborítja a levegõ vízháztartásának mértékét is: a nagy földi vízkörzésbõl kiesik egy
fontos állomás, a visszapárologtatás, ennek
következtében elmaradnak a felhõképzõdések és az ezzel járó csapadékkiválások.

Túlnépesedési mutatók

Etológiai alapvetés, hogy minél nagyobb
egy közösség, annál instabilabb. S bár az
emberi faj populációjának drasztikus növekedése csökkenõ tendenciát mutat, egy ma
harmincéves fiatalnak azzal kell számolnia,
hogy mire eléri a nyugdíjkorhatárt, több
mint kétmilliárddal gyarapodik a Föld lakossága. Számos elemzés és tanulmány készült már arra, hány kétlábút képes eltartani a bolygó. Az alapélelmiszereket, például
a gabonát és az édesvízfogyasztást alapul
véve – Cohen-tétel – ötmilliárd körüli a
maximális létszám (már most 6,7 milliárdan vagyunk, Amerika felfedezése óta hatmilliárddal többen a Földön), de ez is csak
abban az esetben, ha az emberiség képes
felismerni és alkalmazni a tudatos élet, az
úgynevezett környezettudatos, fenntartható élet szükségességét. Mivel a természetben olyan változások játszódnak le pillanatok alatt, amelyek hosszú távra és akár
örökre megváltoztathatják az életkörülményeket, egyáltalán nem mindegy, mit tesz
érte vagy ellene az ember.
Sokan úgy hiszik, hogy a tápláléklánc
csúcsán az ember áll, de ez nem igaz. Szá-
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mos szívósabb, kitartóbb, az embert kiirtani
képes pusztító létforma (például vírus) él a
Földön. Az ember beavatkozása az ökoszisztémába mindeközben oly mértékû
rombolással jár, amelynek következményeibe bele sem gondol – csak utólag. A legszembetûnõbb változás eddig az volt, hogy
számos faj eltûnt a Földrõl – az erszényes
farkast, a barbadosi mosómedvét vagy a
tengeri nyércet például egyszerûen levadászták –, másokat pedig, köztük az embert
is, a kihalás veszélyezteti. Csak az emberszabásúakat számolva, mára alig ötszáz hegyi
gorilla maradt természetes afrikai környezetében, húsz év múlva pedig Délkelet-Ázsiában tûnik el az orangután élõhelye.

Lyuk az emberi pajzson

Ám mindezek, minden tragédiájuk ellenére, csupán részei annak a pusztításnak,
amelyet az ember – már puszta létével is,
nemhogy tudatos környezetrombolásával –
elkövet a Föld ellen. Az ózonpajzs ritkulása volt az elsõ komoly, konkrétan a bõrünkön tapasztalható jelzés, hogy valami elromlott a nagy földi rendszerekben. Gordon Miller Bourne Dobson légkörkutató
1929-ben mérte meg elõször az ózonréteg
vastagságát, és kiderült, hogy jelentõsen és
folyamatosan ritkult az emberek mindennapi életének különbözõ vegyi folyamatai
következtében. Az ózonréteg sérülése miatt
sokkal nagyobb mértékben jutnak el a káros UV sugarak az alsó légkörbe, elpusztítva számos óceáni életformát, beavatkozva
ezzel is tápláléklánc menetébe, valamint
egyre több problémát okoznak az emberi
bõr szerkezetében, a legdurvább esetben
rákos elváltozásokat idézve elõ.
Yi-Fu Tuan geográfus A hely a tapasztalat szemszögébõl címû értekezésében ezt írta: „A Föld nem csupán ûrhajók kilövõállomása vagy határtalan álmok kiindulópontja. A dolgok kozmikus rendszerében
ez az ember otthona.” Az persze más kérdés, hogyan bánik az ember az otthonával.
K. W. Butzer geomorfológus például 1976ban megfogalmazta gondolatát errõl: „Nehéz fellépni azzal a felfogással szemben,
amely az embert a világ és minden élõlény
urának tekinti. Nem elég érzelmes ökológiai gondolkodásra buzdítani vagy felháborodott álláspontra helyezkedni. Csak egykét nemzedék józan nevelése ad reményt
arra, hogy az emberiség megtanulja értékelni azokat a bolygórendszerünkben valóban páratlan lehetõségeket, amelyeket a
Föld nyújt számunkra, valamint azt, hogy
ezekkel élnünk kell, és nem visszaélnünk.
Egyetlen földdarab tulajdonosát sem illeti
meg a kizsákmányolás, pusztítás kiváltsága.
Ehelyett a föld nemzedékrõl nemzedékre
száll, és érdemes rá, hogy a jövõben is
gondját viseljék.”
Forrás: internet
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mogyoród
Gödöllõ
Isaszeg
Pécel
Pécel
Gödöllõ
Mogyoród
Kistarcsa
Isaszeg
Pécel
Gödöllõ
Gödöllõ
Vácszentlászló
Dány
Gödöllõ

Kerepes
Gödöllõ
Isaszeg
Pécel
Isaszeg
Gödöllõ
Kistarcsa
Kerepes
Pécel
Isaszeg
Gödöllõ
Gödöllõ
Valkó
Zsámbok
Gödöllõ

" OLVASÓNK ÍRTA

Útravaló

Most kilépsz az életbe,
ki tudja mi vár?
Nem leszel már többé,
boldog kis diák.
Ha egy kis fát ültet az ember,
nem tudja lesz-e belõle valami.
De ha meglocsolod, törõdsz vele,
csodálhatod gyönyörû lombjait.
Így van ez az emberrel is.
Annyi szeretetet kapunk,
amennyit adunk.
Gyermek fejjel
meggondolatlan az ember.
De te légy boldog, felnõtt fejjel.
Ha két út van elõtted,
te, a harmadikat válaszd.
Azt kívánom néked, hogy
sose érjen bánat.
Az életed rajtad is múlik.
A boldog gyermekkornak vége.
Az élet megy tovább.
Vár egy másik iskolád.

Bálint Piroska
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK

Erdõkertes–Bag: 1–3; Bag–Dunakeszi: 2–2; Hévízgyörk–Bag: 1–1;
Bag-Felsõpakony: 1-1, Pilis–Bag: 5-0
FELNÕTT VÉGEREDMÉNY
CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Dunakeszi
2. Biatorbágy
3. Tárnok
4. Felsõpakony
5. Erdõkertes
6. Pilis
7. Üllõ
8. Gödöllõ
9. Diósd
10. Bag
11. Tápiószecsõ
12. Örkény
13. Hévízgyörk
14. Budakalász
15. Délegyháza
16. Õrbottyán

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
27

GYÕZELEM DÖNTETLEN
20
16
13
13
13
13
13
10
9
8
7
8
8
4
4
1

6
7
11
11
8
7
6
7
8
9
11
7
7
10
6
5

VERESÉG

PONT

2
5
4
4
7
8
9
11
11
11
10
13
13
13
18
21

66
55
50
50
47
46
45
37
35
33
32
31
31
22
18
8

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

Erdõkertes–Bag: 2–2; Bag–Dunakeszi: 2–1; Hévízgyörk–Bag: 3–0;
Bag-Felsõpakony: 0-3, Pilis–Bag: 3-3
IFJÚSÁGI VÉGEREDMÉNY
CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Felsõpakony
2. Hévízgyörk
3. Gödöllõ
4. Örkény
5.Tápiószecsõ
6. Budakalász
7. Pilis
8. Dunakeszi
9. Biatorbágy
10. Tárnok
11. Délegyháza
12. Üllõ
13. Bag
14. Erdõkertes
15. Diósd
16. Õrbottyán

28
28
26
28
28
28
27
28
28
28
25
28
26
28
28
26

GYÕZELEM DÖNTETLEN
22
19
17
15
15
14
14
11
10
10
9
8
7
5
7
2

2
3
1
7
3
6
3
5
8
3
1
3
6
10
2
5

VERESÉG

PONT

4
6
8
6
10
8
10
12
10
15
15
17
13
13
19
19

68
60
52
52
48
48
45
38
38
33
28
27
27
25
23
11

ORVOSI ÜGYELETEK
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)

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

DR. PERJÉSI GYÖRGY
hétfõ, szerda: 8-12-ig, kedd, csütörtök: 12-16-ig,
péntek: 8-11-ig (pénteken csak páratlan héten rendel)

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
! június 6-7.: DR. DOBOS LÁSZLÓ
Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
! június 13-14.: DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
! június 20-21.: DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
! június 27-28.: DR. HUDÁK PÉTER
Gödöllõ, Százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961
! július 4-5.: DR. HAJDÚ PÁL
Galgahévíz, Fõ u. 84. telefon.: 06-30/475-1739

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

2009. JÚNIUS

HIRDETÉS
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ÁLLÁSKERESÕ
KLUB!
MINDEN 2. HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN
10.00–12. 00- IG VÁRJUK
AZ ÁLLÁSKERESÕKET!
SZOLGÁLTATÁSOK:
" INTERNET SZOLGÁLTATÁS:
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
INTERNETRÕL
" HIRDETÉSI ÚJSÁGOK
BÖNGÉSZÉSI LEHETÕSÉGE
" INGYENES TELEFONÁLÁSI
LEHETÕSÉG
" ÖNÉLETRAJZ MEGÍRÁSÁBAN
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT
ÉRDEKLÕDNI LEHET AZ ALÁBBI
SZÁMON: 06-28-504-140/16
ILLETVE SZEMÉLYESEN
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
HELYSZÍN: 2191 BAG,
SZENT IMRE U. 52.

#
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.

! IMPRESSZUM
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

Új irányra van szükség!
Dr. Navracsics Tibor, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség országgyûlési képviselõcsoportjának vezetõje Új irányra van szükség!
címmel tartott elõadást május 21-én a bagi mûvelõdési házban.
A frakcióvezetõt Tóth Gábor fideszes országgyûlési képviselõ, Bag
polgármestere hívta meg az uniós választási kampány keretében.
Navracsics Tibor elõadásában
többek között elmondta, hogy
2002-ben nem volt téma a rasszizmus,
a munkanélküliség, a gazdasági válság.
A Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormány legalább 15 évvel taszította viszsza hazánkat a fejlõdésben, hiszen a világon másodikként nálunk a legnagyobb költségvetési hiány, utoljára
1992-ben volt ilyen magas a munkanélküliségi ráta, szinte már kialakult a
munkanélküliek szubkultúrája, nincs az
embereknek jövõképe, kiszolgáltatottá
vált az ország.
A frakcióvezetõ véleménye szerint
minél elõbb kormányváltásra van szükség. A Fidesznek meg van a válságkezelõ programja, melynek fontos részét képezi a munkahelyteremtés, a kis és kö-

zép vállalkozások segítése, az adóterhek
csökkentése, a családok megsegítése.
Egy nézõi kérdésre adott válaszában
Navracsics Tibor beszélt a Jobbik megtévesztõ szerepérõl, ugyanis nem a szocialisták táborát gyengítik, hanem jobboldalról vesznek el szavazatokat. 2002ben és 2006-ban éppen a MIÉP és az
MDF pár százaléknyi szavazatán múlott a Fidesz választási gyõzelme.
Végezetül Navracsics Tibor megköszönte a részvételi lehetõséget, és arra
kért mindenkit, hogy az uniós választáson és a késõbbiekben is szavazatával
támogassák a Fidesz–Magyar Polgári
Szövetséget, hiszen a Fidesz rendelkezik azzal a programmal, amely Magyarországot képes új irányban vezetni.
Bereczki E.

