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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. április 29-én Bag
Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete ülést tartott, hol
többek között elfogadták az önkor-
mányzat 2009. évi zárszámadását. 

2. oldal

4 ÉV BIZALOM ÚJRA
Tóth Gábort, falunk polgármesterét
az idei országgyûlési választásokon
ismételten országgyûlési képviselõvé
választották. Munkatársunk vele
beszélgetett.

3. oldal

60 ÉVES A „MUHARAY” 
Idén ünnepli fennállásának 60.
évfordulóját a bagi Muharay Elemér
Népi Együttes. Lapunkban sorozatban
közöljük az együttes történetét. 
Most a „kezdetekrõl” ovashatnak.  

8. oldal
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2010. áp ri lis 1-jén Fodor Gáborné (képünkön), a
Magyar Nem zeti Vagyonkezelı ZRt. képviselıje fa -
 lunk ban járt, és át ad ta az ön kor mány zat nak a Pe -
tõ fi tér sar kán ál ló ún. 600-as te lek tu laj don jo gát. 

Mint ar ról ko ráb ban be szá mol tunk, a Pe tõ fi tér 10.
szám alat ti 1475 m2 te rü le tû in gat lan tu laj don jo ga 1944.

jú ni us 9-én ke rült a Bagi Köz bir to kos ság ja vá ra be jegy zés re.
Sem az ezen idõ pon tot kö ve tõ ál la mo sí tás, sem az ál la mi in -
gat la nok ta ná csi ke ze lés be adá sa, sem az ön kor mány zat ok
meg ala ku lá sát kö ve tõ bel te rü le tû in gat la nok ön kor mány za ti
tu laj don ba adá sa so rán nem ke rült sor ezen in gat lan nak tu laj -
don jo gi ren de zé sé re. Ez a te rü let egé szen 2007-ig – a már az

50-es évek ben jog utód nél kül meg szûnt – Bagi Köz bir to kos -
ság tu laj do ná ban ma radt.

2007-ben Tóth Gá bor pol gár mes ter kez de mé nyez te az in -
gat lan tu laj don jo gi ren de zé sét. A Kincs tá ri Va gyon igaz ga tó ság
ké ré sünk el le né re nem az ön kor mány zat, ha nem a ma gyar ál -
lam tu laj do ná ba utal ta az in gat lant, ke ze lõ je pe dig a Kincs tá -
ri Va gyon igaz ga tó ság lett.

Az át vé tel so rán ki de rült, hogy az in gat lan igen rossz ál -
la pot ban van, s ráadásul a  hely ze tet egy csõ tö rés is ron tot ta.
Az ön kor mány zat min den kép pen hasz no sí ta ni sze ret né a te -
rü le tet és az épü le tet. Ter vei sze rint itt kap na he lyet a pos ta
épü le te.

Kr.

20 millió forinttal gyarapodott falunk vagyona
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI�

2010. áp ri lis 29-én Bag Nagy köz ség Ön kor -
mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te ülést tar tott,
ahol a kö vet ke zõ té mák kal fog lal ko zott.

Beke And rea jegy zõ nõ vég le ge sí té se
Beke And rea 2009. no vem ber 2-tól lát ja el a jegy zõi te en dõ -
ket ön kor mány za tunk nál. 2010 má jus 1-jén jár le pró ba ide je,
Tóth Gá bor pol gár mes ter úr ja va sol ta vég le ges ki ne ve zé sét. Õ
is, a kép vi se lõk több sé ge is elé ge dett mun ká já val, ahogy dr.
Ba la to ni Gyön gyi al pol gár mes ter as  szony fo gal ma zott: „Vég -
re ér zi, hogy van jegy zõ je a falunak.” A kép vi se lõ-tes tü let 10
igen sza va zat tal 1 tar tóz ko dás mel lett (egy kép vi se lõ nem sza -
va zott, mert nem tar tóz ko dott a te rem ben) el fo gad ta Beke
And rea jegy zõ nõ vég le ges ki ne ve zé sét.

Költ ség ve tés ren de let mó do sí tá sa
A köz pon ti költ ség ve tés sel ös  sze füg gés ben a pót elõ i rány zat ok
és nor ma tí vák, köz pon ti tá mo ga tá sok vál to zá sa mi att a kép -
vi se lõ-tes tü let egy han gú lag a költ ség ve tés mó do sí tá sa mel lett
ha tá ro zott. En nek ér tel mé ben a ki adá si és be vé te li fõ ös  sze get
egy aránt 20 560 000 ft-tal emel te meg.

Zár szám adás
El ké szült ön kor mány za tunk 2009. évi zár szám adá sa és a
könyv vizs gá lói je len tés. 

Az évet 824 749 000 Ft bevétellel és 870 407 000 Ft kia -
dás sal zárta az önkormányzat, és 34 856 000 Ft auditál mó -
dosított pénzmaradvánnyal hagyta jóvá azárszámadást a kép -
vi selı-testület. A bevételek tekintetében az állami támogatá-
sok és az átengedett bevételek  összege volt 2009-ben is jelen-
tıs. A helyi adók terven felül teljesültek, a felhalmozási és
tıkejellegő bevételek viszont a nehéz gazdasági helyzet kö vet -
 keztében nem valósultak meg. Kiadási oldalon a mő kı dé si
kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások adták. Az
iskola felújítás költségeit a felhalmozási célú kiadások tartal-
mazzák. Könyvvizsgálónk Kiss Ferenc jelen volt a testületi
ülésen és válaszolt a feltett kérdésekre.

Vas utas nap tá mo ga tá sa
A Vas uta sok Szak szer ve ze te turai vas utas nyug dí jas cso port ja
az zal a ké rés sel for dult ön kor mány za tunk hoz, hogy eb ben az
év ben is tá mo gas sa Vas utas na pi ren dez vé nyü ket. Az elõ ter -
jesz tés ben 35 000 ft sze re pelt, ám a Pénz ügyi Bi zott ság ezt
nem tá mo gat ta. Vé gül 25 000 Ft-os tá mo ga tást sza va zott meg
a tes tü let 7 igen, 1 nem sza va zat tal, 5 tar tóz ko dás mel lett a
Vas utas nap meg szer ve zé sé hez.

Kiss Jó zsef fel aján lá sa
Kiss Jó zsef ön kor mány za ti kép vi se lõ 2010. évi kép vi se lõi tisz te -
let dí ját já ru lé ka i val együtt a Szent And rás Ala pít vány ré szé re
aján lot ta fel. E fel aján lás ról a kép vi se lõ-tes tü let nek ha tá ro za tot
kel lett hoz nia. Dr. Pé ter Mi hály je lez te, hogy en nek ed dig nem
ez volt a gya kor la ta, hi szen õ is, má sok is fel ajánl ják tisz te let dí -
ju kat kü lön bö zõ bagi ci vil szer ve ze tek ja vá ra. Beke And rea jegy -
zõ el mond ta, hogy ezen túl min den kép vi se lõi fel aján lás ról ha tá -
ro za tot fog hoz nia a tes tü let, ugyanis ez a hivatalos eljárás ilyen
ügyekben, a pénz ös  sze get pedig já ru lé kok kal együtt pénz tar ta -
lék ba he lye zik, majd in nen utal ják a ked vez mé nye zett ré szé re.

P+R par ko ló lé te sül Bagon
A Nem ze ti Inf rast ruk tú ra Fej lesz tõ Zrt. az elõ vá ro si vas út vo -
na lak fej lesz té se so rán több te le pü lé sen a vas út ál lo más mel lé
par ko lók épí té sét ter ve zi, így fa lunk ban is. A ter vek sze rint  a
vas út pá lya mind két ol da lán egy 36, il let ve 35 fé rõ he lyes par -
ko ló épül ne. Az épít ke zést 2012-re ter ve zik. Bag Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te – az zal a fel té tel lel,
hogy a vas út pá lya két ol da la kö zöt ti át já rást meg old ják – egy -
han gú lag tá mo gat ta az el kép ze lést. 

A sze mét sor sa
Fa lunk ban 4 db fém kon té ner van, amely nek el he lye zé sét és
ürí té sét ed dig az AVE He ves Vá ros fenn tar tó Kft. vé gez te 
184 250 Ft/egy sze ri ürí tés dí jért. A kép vi se lõ-tes tü let 9 igen
sza va zat tal 2 tar tóz ko dás mel lett ha tá ro zott ar ról, hogy ez zel
a mun ká val az Andreas-Trans Kft.-t bíz za meg, hi szen ez a cég
jó val ol csób ban (110 000 Ft/egy sze ri ürí tés) vég zi el ugyan -
azon mun kát.  

Ener gia ra ci o na li zá lás lát ha tó ered mé nyei
Most már jól lát sza nak az is ko la fû té sé nek át ala kí tá sa kö vet -
kez té ben re mélt meg ta ka rí tá sok ered mé nyei. Az idei év ben 
2 269 768 Ft meg ta ka rí tást ered mé nye zett mind ez az ön kor -
mány zat nak. 

Ci vil szer ve tek tá mo ga tá sa
Idén a költ ség ve té si ren de let sze rint az ön kor mány zat 
7 750 000 Ft-ot kü lö ní tett el a fa lu ban mû kö dõ ci vil szer ve -
ze tek tá mo ga tá sá ra pá lyá za tos rend szer ben. Négy ci vil szer -
ve zet ki vé te lé vel a pá lyá za tok be ér kez tek. Az ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le te úgy dön tött, hogy meg hos  szab bít ja a ha -
tár idõt, hogy az a négy szer ve zet is be ad has sa pá lyá za tát,
akik ed dig nem tet ték meg. Egy új szer ve zet is sze re pelt a lis -
tán, a Bagi Focisuli Ala pít vány, amely nek 100 000 Ft sza va -
zott meg a tes tü let. Ha min den ci vil szer ve zet, aki ta valy be -
ad ta pá lyá za tát idén is be ad ja, ak kor mó do sí ta ni kell a költ -
ség ve tést, és a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra 7 850 000 Ft-ot
fog for dí ta ni az ön kor mány zat, hi szen ha tá ro za tuk ban úgy
dön töt tek, hogy a ta va lyi arány ban tá mo gat ják a szer ve ze te -
ket, így a ta va lyi ös  sze get a Focisuli Ala pít vány nak nyúj tan -
dó tá mo ga tás nö vel ni fog ja. 

Bagi TC ‘96 3 000 000 Ft
Bagi Mugharay Elem ér Nép mû vé sze ti E. 2 000 000 Ft
Hely tör té ne ti Ba rá ti Tár su lat 100 000 Ft
Bagi Nyug dí jas Egye sü let 500 000 Ft
Óvo da a Gyer me ke kért Ala pít vány 200 000 Ft
Bo ni fác Ala pít vány 200 000 Ft
Ze ne is ko la 100 000 Ft
Szent And rás Ala pít vány 300 000 Ft
„Százvirágú“ Ken dı Ala pít vány 200 000 Ft
Bagi Pol gár ır ség 500 000 Ft
Bag és Test vér vá ro sai Ba rá ti Egye sü le te 200 000 Ft
Szent Ri ta Karitasz 200 000 Ft
Pos ta ga lamb Sport Egye sü let 50 000 Ft
Pi ros Bagért Egye sü let 200 000 Ft
Bagi Focisuli Ala pít vány 100 000 Ft
Ös  sze sen: 7 850 000 Ft
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NÉV

LMP
Fidesz-KDNP
MSZP
MDF
Civil mozgalom
Jobbik

ISKOLA

24
271
72

6
2

121

ÓVODA

35
288

80
17

7
120

MÛV. HÁZ

33
291

78
8
5

126

HIVATAL

17
347

72
16

4
107

ÖSSZESEN:

109
1197

302
47
18

474

NÉV

Tóth Gábor (Fidesz-KDNP)
Koncz Balázs (Jobbik)
Dr. Szabóné M. T. (MSZP)
Perna Pál (MDF)

ISKOLA

261
151
73

8

ÓVODA

296
139

86
17

MÛV. HÁZ

288
155

81
15

HIVATAL

339
127

80
15

ÖSSZESEN:

1184
572
320

55

A 2010-ES ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK HELYI EREDMÉNYEI A PÁRTSZAVAZATOK ALAPJÁN

A 2010-ES ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK HELYI EREDMÉNYEI EGYÉNI JELÖLTEKRE

Az LMP nem indított egyéni jelöltet

Köz biz ton ság – lét biz ton ság – jö võ kép

Tóth Gá bor ral, köz sé günk pol gár mes te ré vel és új on   -
 nan meg vá lasz tott or szág gyû lé si kép vi se lõ jé vel a
pol gár mes te ri hi va tal ban ta lál koz tam, hogy in ter -
jút ké szít sek ve le. Csak a hang ja je lez te, hogy kö ze -
le dik, de út köz ben már ren del ke zett, alá írt né hány
fon tos ira tot, ér dek lõ dött a fo lya mat ban le võ ügyek
iránt, lát szott, hogy na gyon el fog lalt, még is ked ve -
sen fo ga dott és vá la szolt fel tett kér dé se im re.

– Kér lek, mondj va la mit az ol va só im nak a gyer mek ko -
rod ról, szü le id rõl, ta nul má nya id ról.

– 1953. ja nu ár 31-én szü let tem Jászfényszarun. Egyet len gyer -
mek vol tam, an nak min den elõ nyé vel és hát rá nyá val, ugyan is
meg ta ní tot tak ka pál ni , szö get be ver ni, de hor gol ni és stop pol -
ni is. Édes apám elõ ször föld mû ve lõ volt, az tán ács lett. Édes -
anyám az ott ho ni mun ká kat vé gez te, igen dol gos as  szony volt.
És hogy mi lyen az élet! Kép zel je, édes anyám ve lem volt ál la po -
tos, ami kor apá mat 1952-ben egy ext rém eset mi att sor ka to na -
ként had bí ró ság elé ál lí tot ták és ha lál ra ítél ték, és csu pán azért
me ne kült meg, mert Sztá lin ak kor halt meg, és emi att ál ta lá nos
am nesz ti át hir det tek.

Az ál ta lá nos is ko lát szü lõ he lye men vé gez tem. So kat spor tol -
tam, és 1996-ban út tö rõ olim pi kon let tem súly lö kés bõl, majd
1970-ben ös  sze tett egyé ni ben a 3. he lye zést ér tem el. Az ál ta lá -
nos is ko la után víz-közpintifûtés-szerelõ szak ké pe sí tést sze rez -
tem. De nem csak spor tol ni sze ret tem, ha nem ze nél ni is, 1968-ban
meg ala pí tot tam a Jász ság egyik beat ze ne ka rát He li kon né ven,
ami nek 8 évig vol tam a bil len tyû se, éne ke se.

Sze ret tem ej tõ er nyõz ni is, ezért 19 éve sen a ka to na ság nál
mély sé gi fel de rí tõ ka to na let tem. A le sze re lé sem után meg nõ -
sül tem, és rá egy év re meg szü le tett Nor bi fi am. Saj nos 7 évi há -

zas ság után el vál tam, és ak kor ke rül tem Gö döl lõ re. Ak ko ri ban
már kis ipa ros ként a ma gán szfé rá ban dol goz tam, majd 1976-ban
egy 140-fõs épí tõ ipa ri cé get ala pí tot tam. Nagy mun ká ink vol -
tak, pél dá ul Bu da pest ös  szes te le fon fül ké jét mi sze rel tük és a
köz vi lá gí tást is, meg a pé csi Pan nó nia szál ló fel újí tá sá nak el sõ
ré szét is mi vé gez tük. Én már ak kor si ke res vál lal ko zó vol tam,
ami kor ezt a fo gal mat még alig is mer ték Ma gyar or szá gon.

A 80-as évek ele jén Bükk köz ség mel lett egy 40 éve nem la -
kott ví zi mal mot vet tem meg, és ezt épí tet tem át úgy, hogy egy
26 szo bás fo ga dó és egy ma gya ros csár da lett be lõ le, ami hez egy
lo var da is tar to zott. Ablánci ma lom csár da né ven üze mel most
is. Saj nos a cser no bi li rob ba nás mi att an  nyi ra vis  sza esett a
for ga lom, hogy el kel lett ad nom , mi vel a ban ki tar to zá sa im
meg ha lad ták a 10 mil lió fo rin tot (ak ko ri ban 1 kif li még 40 fil -
lér be ke rült!). De az óta is sok Vas me gyei ba rá tom van, akik kö -
zül jó né hán  nyal együtt va gyok a FI DESZ frak ci ó ban. Ilyen pél -
dá ul Ko vács Fe renc sit kei fo ga dós, aki a Vas me gyei köz gyû lés

TÓTH GÁBORT ISMÉT MEGVÁLASZTOTTÁK KÖRZETÜNK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJÉVÉ
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el nö ke, vagy dr. Hende Csa ba, aki a jo gi ügye i met in téz te ré gen.
A Da nu bi us Szál lo da lánc vá sá rol ta meg a csár dá mat, mert ak -
ko ri ban (1986-ban) az ilyen lé te sít mény unicumnak szá mí tott.
A ka pott ös  szeg bõl vis  sza fi zet tem adós sá ga i mat, majd meg vet -
tem a Csintoványi csár dát, ami eb ben az idõ ben még pa pír gyár -
tó üzem ként mû kö dött. Egy ku bai utam ad ta öt let alap ján épí -
tet tem egy nád te tõs jur tát, ami ben az or szág egyik leg na gyobb
disz kó ját üze mel tet tem Csintó disz kó né ven. Ne ves mû vé sze ket
is meg hív tam ide, így 100 km-es kör zet ben ez lett a leg lá to ga -
tot tabb szó ra ko zó hely.

1990-ben az MDF tört vényt ho zott, hogy Ma gyar or szág
ex pót fog ren dez ni, én el hit tem ezt, és újabb hi te lek fel vé te lé vel
a tér ség el sõ szál lo dá ját épí tet tem fel 16 szo bá val és egy ét te -
remmel, de a Horn kor mány el tö röl te az ex po tör vényt, emi att
sok vál lal ko zó csõd be ju tott, és ne kem is ko moly anya gi gond -
ja im ke let kez tek. Dön te nem kel lett, hogy vagy a gö döl lõi há za -
mat adom el, vagy a szál lo dá mat. Én a há za mat ad tam el, és így
sta bi li zá ló dott az anya gi hely ze tem, majd Bagra köl töz tem.

– Mi kor és ho gyan let tél or szág gyû lé si kép vi se lõ?
– 1997 vé gén dr. Szõ ke Pál nak, a FI DESZ ak ko ri or szág gyû -

lé si kép vi se lõ-je lölt jé nek a kam pá nyát se gí tet tem 3 má sik tár sam -
mal, de Pa li nak vá rat la nul meg hal tak a szü lei, ezért vis  sza lé pett az
el nök ség tõl, így az 5-ös vá lasz tó kör zet je löl ti he lye sza bad dá vált.
En gem ek kor töb ben fel kér tek, hogy vál lal jam a je lölt sé get. Nem
hit tem, hogy ez si ke rül het, hi szen a kör nyé ken még FI DESZ cso -
port sem volt, így az esély te le nek tel jes nyu gal má val vál lal tam a
je lölt sé get, de 11 in du ló kö zül a 2. for du ló ban a Kis gaz da je lölt
vis  sza lé pé se kö vet kez té ben én nyer tem el a kép vi se lõ sé get.

– Mi lyen vál to zást ho zott ez az éle tedben?
– Az éle tem et tõl kezd ve gyö ke re sen meg vál to zott, a szó

szo ros ér te le mé ben is. Ál ta lam so ha nem is mert dol gok kal kel -
lett fog lal koz nom, ami re nem vol tam fel ké szül ve, de küz dõ al -
kat va gyok, ezért sze ret tem vol na ké pes sé ge im bõl a ma xi mu -
mot ki hoz ni. Ez az tán ki ha tott a csa lá di és üz le ti éle tem re és az
egész sé gem re is. Az el múlt 10 év alatt a sok stressz mi att 3 ko -
moly mû té ten es tem át, de ta lán a gyö ke re im bõl adó dó gén je -
im mi att talp ra áll tam, így to vább szol gál ha tom a pol gá ri ol dalt
és a rám bí zott em be re ket. Min dig igye kez tem a leg jobb tu dá -
som sze rint el vé gez ni fel ada ta i mat, va ló szí nû leg en nek kö szön -
he tem, hogy már ne gyed szer kap tam meg bí zást a Galga és a
Hajta men ti pol gá rok tól az or szág gyû lé si kép vi se lõ ség re.

– Ez alatt a hos  szú idõ szak alatt sok ered ményt fel mu tat -
hatsz a tér ség ben. Kér lek, em lítsd meg a leg fon to sab ba kat.

– Ó, sok ról be szél het nék! Pél dá ul ezen idõ szak alatt 7 te le -
pü lé sen csa tor náz tunk, 52 csa lád nak a Szé che nyi prog ram ke -
re té ben la kást épí tet tünk. Át él tünk egy ár vi zet a Galga men tén,
és hely re hoz tuk a ká ro kat. A bal es tek meg elõ zé se ér de ké ben el -
ké szí tet tük az aszó di kör for gal mat.

A szí nes né pes ség ös  sze té te le okán sok le he tõ ség, de sok fe -
szült ség is ge ne rá ló dott a ke rü let ben. A leg na gyobb ki sebb ség -
nek, a ro mák nak, a mun ka hely hi á nyá ból adó dó tár sa dal mi fe -
szült sé ge mi att több eset ben kel lett or szá gos szin ten el jár nom a
köz nyu ga lom biz to sí tá sa ér de ké ben. A köz nyu ga lom meg bom lá -
sá ra ott a pél da Galgagyörk és Salgóbánya ese té ben, ahol nem
volt sze ren csé jük ezt a prob lé mát meg fe le lõ en ke zel ni. Bag is kö -
zel állt eh hez a hely zet hez, ami kor egy taiwani szek ta kez dett ká -
ros ha tást gya ko rol ni a ro ma la kos ság ra, emi att or szá gos mé dia -
szin tû fe szült ség rob ban ki a tér ség ben. Ezt bi zo nyít ja a 4 aszó di
rend õr el íté lé se a vélt vagy va lós ci gány ve rés okán, ami re a tér -
sé günk la kos sá ga igen he ve sen re a gált, mond ha tom ok kal, de
Bag ak ko ri ve ze tõi nem tud ták meg fe le lõ en ke zel ni az ügyet,

ezért ne kem kel lett a rend õr ség ké szen lé ti ez re dé nek 15 em berét
tar tó san Bag–Aszód–Tura tér sé gé be ve zé nyel tet ni az ak ko ri bel -
ügy mi nisz ter tá mo ga tá sá val 6 egész hó nap ra. Csak így si ke rült
sta bi li zál nunk a tér sé günk köz nyu gal mát, ami nek fenn tar tá sa ér -
de ké ben az óta is na pi fel ada to kat kell meg ol da nunk.

– Volt-e va la mi kel le mes, fel eme lõ él mé nyed a kép vi se lõ sé -
ged alatt?

– Igen. Éle tem leg na gyobb po li ti kai meg tisz tel te té sét Len -
gyel or szág ban kap tam 2006. ok tó ber 23-án, ugyan is Krak kó vá -
ros szín há zá nak szín pa dán mond hat tam ün ne pi be szé det, meg -
em lé kez ve a len gyel-ma gyar kö zös tör té nel mi múlt ról, sors ról.
Büsz ke va gyok, hogy a len gyel-ma gyar par la ment ba rá ti ta go za -
tá nak al el nö ke le he tek, és eb ben a mi nõ ség ben Eu ró pá ban egye -
dül ál ló dol gok ban ve het tem részt, még pe dig a 2 nem zet kö zös
nap já nak, a len gyel-ma gyar ba rát ság nap já nak a meg te rem té sé -
ben, ame lyet a két par la ment egy han gú lag sza va zott meg. Az óta
is min den már ci us 23-án meg tart juk a kö zös ün ne pet.

– Be szélj ar ról is, kér lek, ho gyan let tél Bag pol gár mes te re.
– Már 2002-ben ér ke zett fel ké rés ar ra, hogy in dul jak el Bagon

a pol gár mes ter vá lasz tá son, de ak kor ezt én még nem vál lal tam.
2006-ban új ra fel kér tek er re, ak kor el vál lal tam a je lölt sé get. Meg -
hir det tem a prog ra mo mat, ami a köz biz ton ság – lét biz ton ság – jö -
võ kép ki ala kí tá sát tûz te ki cé lul Bagon. Ezt a prog ra mot a bagi
pol gá rok több sé ge el fo gad ta, így pol gár mes ter ré vá lasz tot tak.

E prog ram ke re té ben a gö döl lõi rend õr ka pi tány ság 27 te le -
pü lé sé bõl egye dü li ként lét re hoz tuk Bag köz ség te rü le tén a köz -
te rü let fi gye lõ ka me ra rend szert, amely ko moly le he tõ sé get te -
remt a köz biz ton ság sta bi li tá sa ér de ké ben.

Az Árok al ján el in dí tot tunk egy tér sé gi szin tû mun ka hely te -
rem tõ le he tõ sé get 40 hek tá ros te rü le ten, ahol ke res ke del mi,
szol gál ta tó és lo gisz ti kai köz pon tot kí ván tunk lét re hoz ni. Ez zel
pár hu za mo san pá lyá za tot nyúj tot tunk be az ál ta lá nos is ko la fel -
újí tá sá ra, ame lyet a má so dik ne ki fu tás ra meg is nyer tünk, így a
21. szá za di fel té te le ket meg te remt ve, a tér ség egyik leg mo der -
nebb is ko lá ját hoz tuk lét re.

SZE RET NÉK A BAGI LO GISZ TI KAI
KÖZ PONT KE RE TÉN BE LÜL EGY EU RÓ PAI
SZIN TÛ ZÖLD SÉG-GYÜ MÖLCS NAGY KE -
RES KE DEL MI KÖZ PON TOT LÉT RE HOZ NI...

“

INTERJÚ

�
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Ka rá cso nyon ként ope ra-hang ver se nye ket tar tunk a temp -
lom ban, ami a fen ti ek kel együtt a 3-as prog ra munk nak szer ves
ré sze a na pi fel ada tok meg ol dá sa mel lett.

Köz mun ka prog ram ke re té ben a hal mo zot tan hát rá nyos
hely  ze tû em be re ket mun ká hoz és jö ve de lem hez jut tat juk, ami -
be több cé get is be von tunk (pl.: a MÁV ker té sze tét). Mind ezek -
kel a szo ci á lis ne héz sé ge ket kí ván juk csök ken te ni.

– Tu dom, hogy a 2010-es vá lasz tá sok nál már az el sõ for du -
ló ban el nyer ted az or szág gyû lé si kép vi se lõ sé get, ami hez ez úton
is gra tu lá lok. Hall hat nánk va la mit a ter ve id rõl?

– Mind járt meg is ra ga dom az al kal mat ar ra, hogy meg kö -
szön jem az is mé telt bi zal mat a tér ség la kó i nak, amit meg sza vaz -
tak ne kem. Leg jobb tu dá som mal azon le szek, hogy ezt a bi zal -
mat ki ér de mel jem.

Na gyon fon tos nak tar tom a tér ség ben rej lõ le he tõ sé ge ket
nemcsak új ra fo gal maz ni, ha nem azo kat a meg va ló su lás fe lé
vin ni az érin tett ön kor mány zat ok kal együtt. Sze ret nék a bagi
lo gisz ti kai köz pont ke re tén be lül egy kö zép-eu ró pai szin tû
zöld ség-gyü mölcs nagy ke res ke del mi köz pon tot lét re hoz ni, le -
he tõ sé get nyit va ez zel a te rü let õs ter me lõ i nek, té e sze i nek, ag -
rár vál lal ko zó i nak ar ra, hogy pi ac hoz jus sa nak az áru ik kal. 

Fon tos a köz biz ton sá gi prog ram to vább fej lesz té se is a tér ség -
ben. Turán, Ikladon és mi nél több te le pü lé sün kön a köz te rü let
ka me ra fi gye lé ses rend sze rét kí ván juk ki ala kí ta ni, hogy meg te -
remt sük ez zel a re a gá ló rend õr ség fo gal mát – a je len le gi ugyan -
is egyen lõ re csak bûn kö ve tõ. Amen  nyi ben ugyan is 24 órás fel -
ügye le tet biz to sít nak a ki épí tett rend szer mel lett, jó né hány
bûn cse lek ményt meg tud nak majd elõz ni, ugyan is a gya nús ese -
tek nél már a fel ügye lõ sze mély zet kez de mé nyez he ti a jár õrö zõ
rend õrök in téz ke dé sét, ami vel in téz ke dé si mo ti vá ci ót is al kal -
maz a rend õrök fe lé. Ha el mu lasz ta nák az in téz ke dést, az már
kon zek ven ci ák kal jár na a rend õr ség nek, a tér fi gye lõ rend szer
ugyan is min dent rög zít.

– Kö szö nöm a ri por tot, és a Bagi Hír lap és a ma gam ne vé -
ben jó egész sé get, erõt, ki tar tást kí vá nok a to váb bi nem köny -
 nyû mun kád hoz!

– Én pe dig kö szö nöm a sors nak, hogy olyan le he tõ sé get
kap tam mind má ig a cse lek vés re az em be re kért, szû kebb, és tá -
gabb ha zá mért, én min dig igye kez tem meg fe lel ni a ki hí vá sok -
nak a leg jobb tu dá som sze rint, és ígé rem, hogy a még rám vá ró
fel ada tok nak is ha son ló mó don fo gok ele get ten ni.

Baczoné Felszeghy Katalin

El ké szült az óvo dá ban a ré gi kony ha 
rész le gé nek fel újí tá sa

Az óvo da dol go zói öröm mel vet ték bir to kuk ba az új ne ve lõi
szo bát ez év ta va szán. A volt kony ha te rü le tén ki ala kí tás ra ke -
rült egy ne ve lõi szo ba, 1 ve ze tõi iro da és egy tea kony ha.
Mind  ezek meg lé te elõ se gí ti a meg fe le lõ mun ka kö rül mé nyek
meg va ló su lá sát. Le he tõ vé vált, hogy a ne ve lõ tes tü let tag jai az
ér te kez le tek alatt, meg be szé lé se ken fel nõtt szé ke ken és meg -
fe le lõ asz tal mel lett ér te kez ze nek. Akik se gí tet tek: a bagi ön -
kor mány zat, az ön kor mány zat köz hasz nú bri gád ja Lelovics
György ve ze té sé vel, a Vaszil Kft., az Óvo da a Gyer me ke kért
Ala pít vány, Fo dor Zol tán, Ba ko nyi Jó zsef, Haj dú Jó zsef, Ko -
vács Ist ván, Pászti Ta más. Ez úton kö szön jük ön zet len mun ká -
ju kat, se gít sé gü ket. Ez ál tal nemcsak szeb bé vált az in téz mé -
nyünk, de a mun ka fel té te lek is so kat ja vul tak.

Föld nap ja az óvo dánk ban
Áp ri lis 22-én a Föld nap ján az óvo dá ban is mét ki emelt fi gyel -
met szen tel tek a ter mé szet vé del mé re, a kör nye zet óvá sá ra,
szé pí té sé re az óvó nõk. A gyer me kek, fel nõt tek vi rág pa lán -
tá kat, mag va kat hoz tak. A dél elõtt fo lya mán meg be szél ték
en nek a nap nak a je len tõ sé gét, fon tos sá gát a gyer mek kel
az óvó nõk. Be szél get tek a kör nye zet vé de lem rõl, a sze lek tív

hul la dék gyûj tés rõl, a föld rõl, a víz rõl, a nö vé -
nyek rõl, ál la tok ról. A he lyes vi sel ke dés rõl a kör -
 nye zet vé de lem szem pont já ból. A hi deg, de nap sü -
töt te dél elõtt fo lya mán min den cso port a sa ját kis kert jé ben ül -
tet te el a nö vé nye ket, mag va kat. A gye re kek se gí tet tek a ka pá -
lás ban, lo cso lás ban, ge reb lyé zés ben. Kö zö sen gyö nyör köd tek
a szép kis ker tek ben, ame lyek meg tel tek vi rá gok kal, gyógy- és
fû szer nö vé nyek kel. A fo lya ma tos ápo lás ról, gon do zás ról is szó
esett. Óvo dánk ban nem csak a Föld nap ján, ha nem az egész év
fo lya mán gon dot for dí tunk a ter mé szet vé del mé re, óvá sá ra, a
kör nye zet tu da tos ne ve lés re.

Pót be irat ko zás
Fel hív juk a szü lõk fi gyel mét az óvo dai pót be íra tás nap já ra. Kér -
jük mind azo kat a szü lõ ket, akik nek gyer me kei a kö vet ke zõ tan -
év ben töl tik be har ma dik élet évü ket (2011. 05. 31-ig), szí ves -

ked je nek gyer me ke i ket óvo dánk ba be írat ni. A még
nem óvo dá ba já ró és har ma dik élet évü ket be -

töl tött gyer me kek be íra tá sát is kér jük.
Pót be íra tás lesz 2010. má jus. 13-án csü -
tör tö kön, és má jus 14-én pén te ken
8:00–13:00 órá ig az óvo dá ban. 

Ko vács Istvánné 
óvo da ve ze tõ

IGLICE NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÍREI☺
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Bo ni fác Ala pít vány be szá mo ló ja
A Bo ni fác Ala pít vány 13 éve ala kult a bagi Arany Já nos Is ko -
la tá mo ga tá sá ra. Az ala pí tó ok ira tunk ban meg fo gal ma zott
cél ja ink kal össz hang ban igyek szünk elõ se gí te ni az is ko la ok ta -
tá si, kul tu rá lis és sza bad idõs te vé keny sé gét. 

2009-ben ala pít vá nyunk több, mint más fél mil lió fo rin tot
for dí tott ezek re a cé lok ra. Tá mo gat tuk a tá bo ro zó kat, min -
den tá bo ro zó gyer mek nek 1500 Ft-ot jut tat tunk, egy ta nu ló
rész vé te li dí ját pe dig tel jes egé szé ben meg té rí tet tük. 

Az is ko la kö rü li ke rí tés el ké szü lé sé hez eb ben az év ben fél -
mil lió (az elõ zõ évi vel együtt kb. 1,2 mil lió) Ft-ot köl töt tünk.

A fel újí tott is ko la bel sõ te re i nek ott ho no sab bá té te lét
füg gö nyök, kar ni sok, fo ga sok vá sár lá sá val se gí tet tük kö zel
700 000 ft ér ték ben. 

Több si ke res pá lyá za tot ír tunk. A Nem ze ti Ci vil Alap tól
250 000 Ft-ot nyer tünk ker ti pa vi lon te le pí té sé re, amely – el -
ké szül te után – jó le he tõ sé get te remt sza bad ban szer vez he tõ
tan órák és nap kö zis fog lal ko zá sok meg tar tá sá ra. Tan év vé gé -
re el ké szül, az ára 800 000 Ft lesz.

Az is ko la ré gi ha gyo má nya a gya lo gos ter mé szet já rás. Ezt
ke rék pá ros tú rá zá sok kal sze ret nénk bõ ví te ni, s en nek le he tõ -
sé gét azok nak a ta nu lók nak is biz to sí ta ni, akik nek nincs ke -
rék pár juk. Egy si ke res pá lyá zat tal 250 000 Ft-ot nyer tünk,
eb bõl 10 ke rék pár vá sár lá sát ter vez zük.

Bí zunk ben ne, hogy ala pít vá nyi mun kánk se gít ség a bagi
gye re kek szá má ra. Kö szön jük a szü lõk nek, hogy az õsz fo lya -
mán 102 000 Ft ér ték ben vá sá rol tak pár to ló je gye ket. Kér jük,
adó juk 1%-ának fel aján lá sá val tá mo gas sa nak to vább ra is ben -
nün ket. ADÓ SZÁ MUNK: 18674482-1-13

Bo ni fác Ala pít vány Ku ra tó ri u ma

Meg újult a te tõ tér is
A ta va lyi is ko la-fel újí tás után még ma rad tak te en dõk az is ko -
la épü le té ben. (Tud ja ezt min den ki, aki nek há za van, min dig
kell va la mit csi nál ni raj ta.)

A fel újí tás nem érin tet te a te tõ te ret, ahol két ki sebb tan te -
rem és az iro dák van nak. El hasz ná lód tak, el pisz ko lód tak. A
pol gár mes te ri hi va tal biz to sí tot ta az anyag költ sé get, s má ra a
meg ér tõ, se gí tõ kész bagi szü lõk se gít sé gé vel az is ko lá nak ez a
ré sze is tisz ta. Az alábbiak vol tak azok, akik két na pot ál doz -
va a sza bad ide jük bõl in gyen ki fes tet ték a te tõ tér ter me it:
Boda Já nos és dol go zói Palya Ti bor, Da rai Ró bert, Ancsin
Zsolt, Pin tér Lász ló, Ács Pé ter, Ba lázs Ró bert, Hor váth Já nos,
Tóth Ti bor, Tóth La jos. Na gyon kö szön jük ne kik.

Nem tör tén het ka taszt ró fa
A gö döl lõi tûz ol tó ság évek óta meg ren de zi ka taszt ró fa vé del -
mi ve tél ke dõ jét a kör zet 13–14 éves ta nu ló i nak. 4 fõs csa pa -
tok ban ver se nyez nek a gye re kek, szá mot ad va tu dá suk ról el -
mé let ben, gya kor lat ban egy aránt.

Eb ben az év ben áp ri lis 17-én ren dez ték meg a ver senyt,
amely min dig ér de kes, szín vo na las és jó han gu la tú szo kott
len ni. Az idén 16 csa pat ne ve zett a kör zet ál ta lá nos is ko lá i ból
és gim ná zi u ma i ból. A mi is ko lánk csa pa ta he te di ke sek bõl állt.
Repei An na, Balugyánszki Márk, Gás pár Má rió és Tóth Ba lázs
nagy sze rû en küz döt tek, és a 3. he lye zést ér ték el. Az ok le vél,
a ku pa és az ér mek mel lé sport esz kö zö ket kap tak még ju tal -
mul ta nu ló ink. Örü lünk si ke rük nek.

Ré gi utak, új ös vé nyek
Is ko lánk mû vé sze ti ta go za tán mû kö dõ szín ját szó cso por to -
kat 2009. no vem be ré tõl Fo dor Éva és Szivák-Tóth Vik tor ve -
ze ti nagy lel ke se dés sel, szor ga lom mal és hoz zá ér tés sel. Ez
utób bi ról ta nús ko dik, hogy az idei Weöres Sán dor Gyer -
mek szín ját szó Fesz ti vál ra be ne ve zett 8. osz tá lyos ta nít vá -
nya ik – Al bert Már ton, Baranyi Ri chárd, Ódor Ben já min,
Kiss Már ton – nagy kö zön ség si kert arat va arany mi nõ sí tést
kap tak. Gra tu lá lunk ne kik!

A köl té szet nap ja – áp ri lis 11.

„A VERS – AMIT MON DA NI KELL…”
(Kányádi Sán dor)

Jó zsef At ti la szü le tés nap ja a
ver set ked ve lõ em be rek szá -
má ra ün nep. Ezt sze ret tük vol -
na mi is, már évek kel ez elõtt,
ami kor en nek az ün nep nek a
kö ze lé be he lyez tük ha gyo má -
nyos sza va ló ver se nyün ket.

A fel sõ ta go za to sok áp ri lis
15-én, az al só ta go za to sok áp -
ri lis 19-én gyûl tek ös  sze egye-
egy szép dél után ra, ahol el -
mond ták az ál ta luk meg ta nult
ver se ket és meg hall gat ták tár -
sa ik vers mon dá sát. S nem csak a vers mon dó gye re kek vol tak
ott, sok szü lõ és ba rát is él vez het te az el hang zó ver se ket.

A ki csik ki tûn tek pon tos szö veg ta nu lá suk kal. A na gyob -
bak jól ér tel mez ve sa ját egyé ni sé gü ket hoz zá té ve sza val tak.

Nem volt kön  nyû hely ze te a zsû rik nek, hi szen az al só ta -
go za ton 27-bõl kel lett ki vá lasz ta ni uk, a fel sõ ta go za ton 
25-bõl a leg job ba kat. 

A VÉGEREDMÉNY:

1–2. osz tály
1. Fa ra gó Pan na
2. Baranyi Ta más és Gaz da Bog lár ka
3. Maksa Mé ta

3–4. osz tály
1. Bagi Ger gı
2. Sán dor Or so lya és McFegan Louisa
3. Ba logh Re ná ta és Repei Jú lia

5–6. osz tály
1. Furdi Vi vi en
2. Zsabin An na má ria
3. Nagy Csen ge és Fo dor Fló ra

7–8. osz tály
1. Gás pár Má rió
2. Baranyi Ri chárd
3. Sá pi Vi rág és Sza bó Ben ce

GRA TU LÁ LUNK NE KIK!

A BAGI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÍREI�

Jó zsef At ti la
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Ha tavasz… ak kor ver se nyek
A gye re kek nek min dig kell va la mi új! Eb ben a
tan év ben úgy gon dol tuk, hogy ha gyo má nyos prog ram ja ink
mel lett újak kal is pró bál ko zunk. Egy há zi úszó ver seny meg -
ren de zé se mel lett dön töt tünk, hi szen ta nít vá nya ink 3. osz tá -
lyos ko ruk tól ta nul nak úsz ni, és több sé gük ben meg is ta nul -
nak több fé le úszás ne met.

A ver senyt kor cso por ton ként – 3-4., 5-6., 7-8. osz tály – és
ne men ként hir det tük meg. Ös  sze sen 86-an ne vez tek a ver -
seny re. A me den cét a Galgamenti Viziközmûtõl ka pott te re -
lõ sza la gok kal vá lasz tot tuk sá vok ra. Há rom idõ mé rõ, in dí tó
és jegy zõ biz to sí tot ta a za var ta lan le bo nyo lí tást. A ver seny
olyan jól si ke rült, hogy a kö vet ke zõ tan év ben kör ze ti szin ten
(Aszód és kis tér sé ge) is lesz bá tor sá gunk le bo nyo lí ta ni
versenyeket– kö szön he tõ en két test ne ve lés sza kos kol le -
gánk nak, Pótháné Geier Tün dé nek és Szalai Zol tán nak.

Az 1. he lye zett ver seny zõk ér met, ok le ve let és cso ko lá dét
kap tak, a 2–3. he lye zet tek pe dig ok le ve let és cso kit. Õk fel áll -
hat tak az ug ró szek rény bõl ki ala kí tott do bo gó ra is.

Jó volt lát ni, hogy ezt a fon tos moz gás for mát mi lyen ma -
ga biz to san el sa já tí tot ták a gye re kek.

HE LYE ZET TEK:

3–4. OSZ TÁLY GYORS ÚSZÁS
He lye zett Fiú Lány

1. Bagi Ger gı 4. b Tóth Lu ca 4. b
2. Baranyi Sza bolcs 4. a Tóth Vi vi en 4. a
3. Len gyel Zsom bor 3. b Kiss Be á ta 4. b

MELL ÚSZÁS
1. Bagi Ger gı 4. b Tóth Lu ca 4. b
2. Sza bó Já cint 4. b Kis Be á ta 4. b
3. Szlucska Gel lért 4. a Si ma Lil la 4. a

HÁT ÚSZÁS
1. Bagi Ger gı 4. b Tóth Lu ca 4. b
2. Oláh Zseráld 4. a Si ma Lil la 4. a
3. Szlucska Gel lért 4. a Kiss Be á ta 4. b

5–6. OSZ TÁLY            GYORS ÚSZÁS 
He lye zett Fiú Lány

1. Ka na las Mi hály 6. a Ka to na An na 6. a
2. Petrovics Pé ter 6. a Mar ton Albina 6. a
3. Bagi György 6. b Kiss Bri git ta 6. a

MELL ÚSZÁS
1. Bagi György 6. a Ha rasz ti Dó ra 6. a
2. Pin tér Már ton 5. o. Ka to na An na 6. a
3. Géczy And rás 5. o. Oravecz Or so lya 5. o.

HÁT ÚSZÁS
1. Bagi György 6. a Mar ton Albina 6. a
2. Petrovics Pé ter 6. a Kiss Bri git ta 6. a
3. Szép la ki Ti bor 5. o. Oravecz Or so lya 5. o.

7–8. OSZ TÁLY              GYORS ÚSZÁS
He lye zett Fiú Lány

1 Ódor Ben já min 8. o. Tóth Kin ga 8. o.
2. Sza bó Krisz ti án 7. b Sá pi Vi rág 7. a
3. Ka to na Lász ló 8. o. Ambrúzs Bar ba ra 8. o.

MELL ÚSZÁS
1. Ódor Ben já min 8. o. Sá pi Vi rág 7. a
2. Ka to na Lász ló 8. o. Tóth Kin ga 8. o.
3. Mar ton Er vin 8. o. Repei An na 7. b

Nemrest király
MEGJELENT POLGÁR JUTKA 

NEGYEDIK MESEKÖNYVE

Az ün ne pi könyv hét re je le nik
meg Pol gár Jut ka ne gye dik

me  se köny ve Nemrest ki rály cím mel.
Az Altera ki adó gon do zá sá ban meg -
je le nõ könyv el sõ ként a Vö rös mar ty
té ri könyv vá sá ron mu tat ko zik be.

Pol gár Jut ka, köz is mert ne vén
Ba lázs Gusztávné 1957 óta él Bagon
csa lád já val. Ma te ma ti ka-fi zi ka sza kos
ta nár ként hos  szú éve ken át ta ní tott is ko lánk ban. Azt csak
ke ve sen tud ják ró la, hogy iga zá ból ma gyar sza kos ta nár -
nak ké szült. Iro da lom sze re te te vé gig kí sér te éle tét, mely -
nek gyü möl csei, so kunk örö mé re, a me séi.

Elõ ször an to ló gi ák ban je len tek meg írá sai, majd 2001
ka rá cso nyán önál ló kö tet tel je lent ke zett  A jó sá gos er dei
va rázs ló cím mel. Ezt kö vet ték, A Galgaparti var ro da, A
va rázs pa lást, és ne gye dik ként a Nemrest ki rály.

Tör té ne te i nek sze rep lõi a me sék bõl meg szo kott cso dás
lé nyek, bo szor kák va rázs lók, ki rá lyok, de mel let tük meg -
je len nek tel je sen hét köz nap inak tû nõ gyer me kek, s ba rá -
ta ik az ál la tok. Hely szí nei be jár ják a Galga mentét, a Di -
ós be rek a Nagy völgy, a Szent ke reszt-dû lõ kör nyé két, a
már el fe le dett Sí nai-he gyen, Új-he gyen is meg for dul nak
hõ sei, me lyek nek ma gá val ra ga dó fan tá zi á val ad ne vet. Itt
van pél dá ul Kenderlenke tû-és cér na árus as  szony, vagy Ves -
 szõcs ke, a ko sár fo nó-és po gá csa sü tõ lány, To pán ka úr a ci -
pész mes ter, és nem utol só sor ban Nemrest király.

Nemrest ki rály egy szép jú ni u si reg ge len a ke rek dom bi
kas té lyá ból rej té lyes mó don el tû nik, nagy fel boly du lást
okoz va egész há za nép ének. Tû vé te szik utá na az egész kas -
télyt, s mi vel se hol sem ta lál ják, egy ba rát sá gos kis ku tya ve -
ze té sé vel ke re sé sé re in dul az egész ud var tar tás. Ek kor lép
szín re Do mon kos, a ki rály könyv tá ro sa, aki a ve szé lyes és a
sö tét Ren ge teg nagy er dõ rõl egy szo kat lan tér ké pet ta lál, és
jó oka van fel té te lez ni, hogy a ki rály nem ön szán tá ból tûnt
el. S hogy ki de rül hes sen, mi is tör tént va ló já ban, aján lom
ezt a köny vet min den me sét sze re tõ kis gyer mek nek, s gyer -
me ké nek me sét ol vas ni sze re tõ szü lõ nek.

A me se min dig ró lunk szól, mi va gyunk az út ra ke lõ
leg ki sebb gyer mek, vagy ki rály fi, a má sik nak se gí te ni tu dó
és aka ró társ, ba rát, aki a Ren ge teg nagy er dõn át kel ve
szem benéz száz ve szél  lyel, hogy se gít sen an nak, aki baj ban
van. Tud juk, a ne héz sé ge ket csak együtt bír juk le gyõz ni, a
sö tét ség gel szem ben csak együtt gyõz he tünk.

Pol gár Jut ka me séi örök em be ri ér té ke ket szó lal tat nak
meg, mint a sze re tet, a jó ság, a má sik tisz te le te, a tü re lem,
az ös  sze fo gás, s te szik ezt vá lasz té kos iro dal mi stí lus ban,
fi nom hu mor ral, iz gal mas me se szö vés sel.

S vé ge ze tül aján lom a köny vet a ta ní tók nak, akik nek
pél da ér té kû en su gá roz ni kell a könyv és az ol va sás sze re te -
tét, meg mu tat va a ben ne rej lõ tu dás le he tõ sé gét és szép sé -
gét, s ha mind ezt meg te szik a rá juk bí zott gyer me ke ket él -
ni ta nít ják. Ko vács Eri ka

KÖNYVAJÁNLÓ�

GRA TU LÁ LUNK NE KIK!
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Bagon már a két vi lág há bo rú kö zött is moz gal mas
kul tu rá lis élet volt, több szín ját szó cso port szó ra -
koz tat ta elõ adá sa i val a bagi la kos sá got, majd
1936-ban meg ala kult a bagi tán co kat szín pad ra
ál lí tó együt tes, amely „Bagi Bok ré ta” né ven az
1930-as évek Gyön gyös bok ré ta-moz gal má ban
sze re pelt és ért el ki emel ke dõ si ke re ket a má so dik
vi lág há bo rú mi at ti 1944-es meg szû né sé ig.

A há bo rút kö ve tõ en a fa lu új já épí té se után nagy volt
az igény a kul tu rá lis élet új ra szer ve zé sé re is. 1950-ben

az is ko la ta ní tó ja, Nagy Flóriánné az is ko lás lá nyok nak be -
ta ní tot ta a bagi „Li bás já té kot”, me lyet si ker rel mu tat tak be
a kö zön ség nek is. Muharay Elem ér és Balla Pé ter ja vas la tá -
ra és se gít sé gével el kez dõ dött a Bagi Né pi Együt tes meg ala -
kí tá sa, és az 1950-es év õszé re mint egy 60 fõ bõl állt már a
cso port, mely ben min den ge ne rá ció kép vi sel tet te ma gát. Az
együt tes 1951-ben állt elõ ször a szín pa don a kö zön ség elõtt
„Bagi mu lat ság” cí mû ko re og rá fi á já val. A kör nyék be li te le -
pü lé sek után már te rü le ti és já rá si ver se nye ken is si ke re sen
mu tat ko zott be az együt tes, majd a fõ vá ros ban is szá mos al -
ka lom mal mu tat hat ták be a tán co sok tu dá su kat. 1952 már -
ci u sá ban Turán, já rá si ver se nyen mu tat ko zott be az együt tes
mû so rá val, az aszó di já rá si be mu ta tón pe dig el sõ díj jal is -
mer ték el a mû sor szín vo na lát.

A cso port mun ká ját fi gye lem mel kí sér te a fa lu la kos sá -
ga, a pró bá kon ál lan dó né zõk vol tak, de a fel lé pé sek al kal -
má val már a nép mû ve lé si szak em be rek is fi gye lik és ér té ke -
lik azt a mun kát, amit az együt tes a tán cok, ha gyo má nyok
meg õr zé sé ért tesz. A Nép mû ve lé si In té zet mun ka tár sai,
Muharay Elem ér és Balla Pé ter se gí tik Irén ke né ni mun ká -
ját, részt vesz nek a pró bá kon, és sze rep lé si le he tõ sé ge ket
biz to sí ta nak a cso port nak.

1953 már ci u sá ban ke rül szín pad ra az együt tes „Májusfa”
cí mû mû sor szá ma. A Bagi Né pi Együt tes fény ko rát éli, a da -
la i val és tán ca i val meg hó dí tot ta a köz sé ge ket, vá ro so kat, ahol
sze re pel tek, és be bi zo nyí tot ták, hogy a ha gyo mányt ápo ló
együt tes nek van jö võ je. Eb ben az év ben is szá mos sze rep lé sen

mu tat ko zott be az együt tes, a já rá si és me gyei ver se nye ken el -
ért si ke rek után a Mû vé sze ti Együt te sek II. Or szá gos Ver se -
nyén is részt ve het tek a tán co sok a Fõ vá ro si Ope rett szín ház -
ban. A fel lé pé sen La ka tos Sán dor, a Ma gyar Rá dió Ze ne ka rá -
nak ve ze tõ je és Ze ne ka ra kí sér te az együt test.

Muharay Elem ér és Balla Pé ter tol lá ból meg je lent „Há -
rom együttes” címő (Bag, Tura, Galgahévíz) gyûj té sük.

Mar tin György és Tí már Sán dor fi a tal nép mû ve lõ sza ko -
sok ke res ték fel köz sé günk ben az együt tes idõs tán co sa it, és

A  B A G I  M U H A R A Y  N É  P I  E G Y Ü T  T E S  T Ö R  T É  N E  T E

A bagi Muharay Elem ér Né pi Együt tes idén ün nep li meg ala ku lá sá nak 60. év for -
du ló ját. 2010. év te hát a ju bi le um je gyé ben te lik az együt tes éle té ben. En nek nyi -
tá nya volt 2010. áp ri lis 18-án, 11 óra kor a bagi Szent And rás Plébaniatemplom-
ban meg tar tott há la adó szent mi se, ahol az együt tes tag jai kö szö ne tet mond tak a
si ke re kért, és együtt imád koz tak azo kért a ta go kért, akik már nem le het tek je len. 

A ju bi le u m  bagi prog ram jai má jus-jú ni us hó nap ban:
2010. má jus 29. Ha gyo mány õr zõ és nép mû vé sze ti kon fe ren cia
2010. jú ni us 26. Bag nagy köz ség fa lu nap ján, a Rétesfesztiválon az együt tes

vál lal ta a há zi gaz da sze re pét

HÁ LA ADÓ SZENT MI SE

A KEZDETEK...

8  BAGI HÍRLAP SOROZAT
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film re vet ték tán ca i kat, össze gyûj töt ték da la i kat (ezek ma
is meg ta lál ha tók a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia adat -
tá rá ban). Gyûj té sük „Bag tán cai és tánc éle te” cím mel
1955-ben ke rült ki adás ra.

1954-ben Nagy Flóránné el köl tö zött a fa lu ból, így ve -
ze tõ nél kül ma radt az együt tes, amely az ide ig le nes meg -
szû nés hez ve ze tett, de a fa lu ve ze tõi látva a sikereket a
munka folytatása mellett foglaltak állást.

(Folytatjuk)
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PEST MEGYEI NYUGDÍJASOK MAJÁLISA

MAJÁLIS

Immárom – haladó hagyományként – negyedik alkalommal
adott he lyet Bag ennek a rangos megyei rendezvénynek, mely -

nek szervezıje és házigazdája is falunk nyugdíjas egyesülete. Évrıl
évre egyre több Pest megyei település nyugdíjas egyesületei, szó lis tái
mutatják be mősorukat. Minden település igyekszik a maga hagyo -
mányait, viseletét, népdalkincsét megismertetni a többiekkel. Az idei
majálison 15 település nyugdíjas egyesülete képviseltette magát.

A mősor díszvendégei voltak: Krizsán Sándorné, az Országos
Életet az Éveknek Szövetség alelnöke és a kulturális bizottság el nö -
ke; az egészségügyi és szociális bizottság elnöke, a Pest megyei
Életet az Éveknek Szövetség elnökségének tagjai, akik kiemelkedı
jelentıségőnek tartják a nyugdíjas egyesületek tevékenységében ezt
a kulturális rendezvényt.

A majálist a rendezvény védnöke, Tóth Gábor polgármester
nyi totta meg. A képviselı-testületet dr. Balatoni Gyöngyi alpol-
gármester asszony képviselte a rendezvényen. Bár ez az esemény
jelentısen öregbíti Bag hírnevét, a személyre szóló meghívók
ellenére sem jelent meg a képviselık közül senki más.

Köszönjük mindazok segítségét, akik támogatták a rendez -
vényt, és azoknak, akik különbözı munkákban segédkeztek. Kü -
lön köszönjük a szakácsok kiemelkedı munkáját és a polgárırök
felügyeleltét, örzı-védı tevékenységét.

Balázs János 
a bagi nyugdíjas egyesület elnöke
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� 2010. április 4-én polgárõrök
ész lelték, hogy a temetõ fölötti te -
rü  le ten tûz ütött ki, értesítették a
tûz oltókat és pol gárõr társaikat. A
tûz ol tásban Hor váth Gábor, Szénási
Ist ván, Mezõfi Ferenc, Leszák Lász -
ló né és Hackerschmidt Pál segítet-
tek. A tûzoltóautó nem bírta meg kö -
ze líteni a tûzfészket, ezért lapáttal
kellett oltanunk. A gyors összefogás
eredményeként pillanatok alatt sik-
erült a tüzet eloltani.

� 2010. április 24-én hajnali 1 óra
30-kor az Árpád utcában inviteles
kábellopás történt. Az elköve tõ ket
megzavarták, és a polgárõrök pon -
tos személyleírást adtak a rend õr -
ség nek, nyomozás in dult ellenük.

� 2010. április 26-án bejelentés ér -
ke zett, hogy a MÁV állomás pad -
lás terén mozgást, zörgést észlel-
tek. A polgárõrök azonnal a hely -
színre siettek, közben a rend õr -
séget is ér tesítették. Egy nagykorú
és egy kiskorú kisebbségi egyént
csíptek nyakon.

� 2010. április 26-án az Árpád ut cá -
ban inviteles kábel szerelése köz ben
a szerelõ iratait és tárcáját az autó -
jából három személy eltu laj do ní -
totta. Egy polgárõr és egy állampol -
gár pontos leírást adott a rendõr -
ségnek, segítve ezzel a nyo mozást.

Sajnos elég sok bûneset történik fa -
lunk ban, de a polgárõrök jelenléte so -
kat számít, az esetek nagy százalé ká -
ban meghiúsítják a bûnözõk terveit, ez -
zel segítséget nyújtva a rend õr ség nek.

Köszönjük!

TELEFONSZÁMOK:
Polgárõrség: 06-20/515-5940
Polgárõr elérhetõség: 06-30/515-6945

BAGI POLGÁRÕR HÍREK�

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

IMPRESSZUM�

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK (MÁJUS 10-ÉN) 
Erdıkertes–Bag: 2–1; Bag–Örkény: 4-4; Kerepes–Bag: 0–3; 
Veresegyház–Bag: 2–0; Bag–Tárnok: 1-0; Dióds–Bag: 1–0;

FELNÕTT TABELLA (MÁJUS 10-ÉN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Viadukt-Biatorbágy 25 19 6 0 63
2. Újlengyel 25 17 5 3 56 
3. Tápiószecsı 25 17 5 3 56
4. Veresegyház 23 14 3 6 45 
5. Üllı 25 13 4 8 43 
6. Örkény 25 9 11 5 38 
7. Diósd 25 11 2 12 35 
8. Bag 24 9 5 10 32 
9. Felsıpakony 23 8 8 7 32 

10. Pilis 25 7 7 11 28 
11. Gödöllı 24 7 5 12 26 
12. Tárnok 25 7 4 14 25 
13. Hévízgyörk 25 5 9 11 24 
14. Budakalász 24 5 4 15 18
15. Erdıkertes 24 5 3 16 18 
16. Kerepes 25 2 1 22 7   

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Erdıkertes–Bag: 4–0; Bag–Örkény: 2-1; Kerepes–Bag: 0–3; 
Veresegyház–Bag: 3–1; Bag–Tárnok: 3-3; Dióds–Bag: 3–0;

IFJÚSÁGI TABELLA (MÁJUS 10-ÉN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Hévízgyörk 25 19 4 2 61
2. Budakalász 24 18 3 3 57
3. Tápiószecsı 25 18 1 6 55
4. Felsıpakony 25 16 1 8 49 
5. Veresegyház 24 15 1 8 46 
6. Pilis 25 14 2 9 44
7. Üllı 25 14 1 10 43 
8. Tárnok 25 13 3 9 42 
9. Viadukt-Biatorbágy 25 13 2 10 37 

10. Diósd 25 9 2 14 29 
11. Bag 24 8 3 13 27 
12. Erdıkertes 24 7 5 12 26 
13. Gödöllı 25 6 3 16 21
14. Örkény 25 6 2 17 20
15. Újlengyel 25 4 1 20 13
16. Kerepes 25 1 0 24 3

HÁ ZI OR VOS OK REN DE LÉ SI IDE JE
DR. BA LA TO NI GYÖN GYI hét fı, kedd, csü t.: 8-12- ig, szer da: 14-18- ig, pén tek: 8-11- ig  
(pénteken csak pá ros hé ten rendel)
DR. PER JÉSI GYÖRGY hét fı, szer da: 8-12-ig, kedd, csü tör tök: 12-16-ig, pén tek: 8-11- ig 
(pénteken csak pá rat lan hé ten rendel)

NAP PA LI, ÉJ SZA KAI ÉS HÉT VÉ GI ÜGYE LET
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a Turai Köz ponti Ügye let lát ja el.
Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfı reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshetı fel. Cí me: Tura, Pe tı fi tér 2. Te lefon.: 104 

A FOG OR VOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA Bag, Hısök tere 1. telefon: 28/409-670 hétfı, szerda, péntek: 14.00-19.00,
kedd, csütörtök: 8.00-13.00 

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT 
� május 15-16.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
�május 22-24.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
� május 29–30.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
� június 5–6.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllı, Százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961

ORVOSI ÜGYELETEK�
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Gyalogoszarándoklat
Budapesttıl Csíksomlyóig

Néhány elkötelezett ember az idén is elindult Budapestrıl  gyalogosan, hogy mintegy
900 km-t megtéve, 40 nap alatt megérkezzen Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúra. A
községünkön is keresztülhaladó Mária Úton zarándokolnak, melynek során a Petıfi-
forrás feletti új ösvényt is felavatták.   

Pál apostol a bennünk levı bőnt
tör vény nek, azaz parancsoló hata -

lomnak nevezi. Vele szemben egy másik
hatalomnak, a Szentléleknek kell érvény -
re jutnia. Az apostol ezt a hatalmat is tör -
vénynek ne vezi, mely tiszta, szent ösz tön -
zı erıként mőködik bennünk. Aka ra tun -
kat is ösz tö neink irányítják. Amíg nem a
Szent lélek lakik bennünk, a testi ösz tö -
nöké a döntı szó. A Szentlélek azonban
Isten iránti sze retettel tölt meg minket, és
miután az „én” el veszti köz pon ti sze re -
pét, Krisztus kapja meg azt. A lélek és a
test teljesen egymás el len vannak, de jó,
hogy nem pontos egyen súlyi hely zet ben,
mert akkor mindvégig egy belsı hasadt-
ságban maradnánk. Amikor a Szentlélek
átveszi az uralmat, azt tapasztaljuk meg,
amit az apostol így fejez ki: „a lélek pedig
a test ellen (törekedik), hogy ne azokat
cselekedjétek, amiket akartok” azaz nem
azt, ami saját aka ra tunkból származik,
hanem azt, amit Isten akar (Gal 5:17).

A Szentlélek teremti az új életet.
Ameddig ez hiányzik, az összes egyéni
erı feszítések hiábavalók. A Lélek hatal-
ma révén jutunk el Isten gyermekeinek a
szabadságára. Az óember úgy érzi, hogy
akkor szabad, ha kiéli magát, pedig va -
lójában nyomorult rabszolga. Isten gyer-

meke viszont szabad. Semmit nem talál
kényszernek. Nem a kötelesség szi gorú
igáját hordozza, hanem a szeretet könnyő
igáját. Csak ott van szeretet, ahol sza -
bad  ság van. Ezt az új életet azonban csak
ajándékképpen lehet elnyerni. A törvény
sohasem elevenít meg. A Lélek szerinti
életben nincs többé hatalma a bőnnek és
a halálnak. Isten a bőnt a testben kárhoz-
tatta, azaz ítéletet mondott ki felette, így
az nem tud többé minket elítélni vagy
felettünk uralkodni, ha hitben eggyé le -
szünk az Úr Jézussal.

A Lélek által való szabadsághoz az is
hozzátartozik, hogy szabaddá válunk min -
denféle emberi befolyástól. Természettıl
fogva mi valamennyien bi zo nyos földi jel-
legzetességeket hordunk magunkon. A
kor, amiben élünk, neveltetésünk és kö -
rül ményeink ránk nyomják a maguk bé -
lyegét, még a keresztyénségünkre is. Az
újjá születés révén azonban ezek helyett
egy új, szent pecsétet nyerünk és most már
az a feladat, hogy ezt az isteni pecsé tet
tisztán és szentül megırizzük, nem utá -
nozva másokat. – Engedd, hogy benned is
akadálytalanul kibontakozzék és lát ha tó -
vá váljék Isten Lelkének pecsétje, mert
akkor leszel igazán szabad.

Carl Eichhorn 

A Szentlélek teremti az új életet
Az élet Lelkének törvénye a Krisztus Jézus által megszabadított

téged a bőn és halál törvényétıl. (Róma 8:2)

A Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület (MEVE) és 

a Helytörténeti Baráti Társulat
szeretettel meghívja Önt 

és kedves családját:

KAZINCZY FERENC 
EMLÉKEZETE

„Érsemlyéntıl Széphalomig 
– Kazinczy emlékhelyek nyomában”

címmel az Egyesület tagsága kiállításának
és kisfilmjének bemutatása

KÖSZÖNTÕT MOND:
Balázs Gusztáv

a Helytörténeti Baráti Társulat elnöke
BEVEZETÕT MOND:

Messik Miklós

az egyesület elnöke
Érdekesebb hazai és külhoni

– jelölt és jelöletlen –
Kazinczy emlékhelyekrıl 

rövid vetített elıadást tart az Egyesület
két tagja, Deák Piroska, 

és Szöllısi Annamária.

A kiállítás megnyitójának helyszíne 
és idıpontja:

Apostolok Szállása közösségi terme
Bag, Szent András u. 124.

2010. május 24. 16.00 óra

A kiállítás látogatható a megnyitó
helyszínén 2010. május 22., 23., 24.

napokon, 22, 23-án a megtekintés
érdekében hívható 

a (06-28) 408-369 telefonszám.
www.mka.hu/meve
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Napközis tábor!
Ebben az évben is megrendezzük 

a bagi Arany János Általános
Iskolában mûvészeti napközis

táborunkat 

június 21–július 3-ig.
FOGLALKOZÁSOK:

Zene (gitár, furulya, zongora, fuvola,
stb.), tánc, képzımûvészet 

és úszás.

A nap folyamán szórakoztató
foglalkozásokat 

és háromszori étkezést 
biztosítunk.

ÉRDEKLÕDNI LEHET: 
Novák Istvánnénál. 

Telefon: 06-70/946-35-35

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!

TÁBOR


