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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. május 27-én önkormányzatunk
képviselı-testülete Szásziné 
Gyıri Évát választotta meg 
a bagi Arany János Általános 
Iskola igazgatójának.   

2. oldal

AUSZTRIAI TÁBOR
A bagi iskolások áprilisban német-
angol nyelvi táborban jártak
Ausztriában Nagyné Bakti Zsófia
tanárnı szervezésében. Élménybeszá-
molójuk lapunkban olvasható.

3. oldal

EGY KÖZÖSSÉGI EMBER
Munkatársunk Ritecz Györggyel,
a Galgamenti Víziközmő
ügyvezetı igazgatójával beszél-
getett a Muharay Népi Együttes
60 évfordulója alkalmából.   

6. oldal
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A program délelõtt 10 órakor Tóth Gábor polgár mes -
ter köszöntõjével, illetve a Néprajzi Múzeum Gyön gyö s -

bokréta korszakának fotógyûjte mé nyébõl és a bagi együttes
történetérõl rendezett kiállítás megnyitójával indult. A kiál-
lításokat Borbély Jolán etnográfus nyitotta meg. 

A konferencia
Délelõtt, Múltunk a jövõ címmel szakmai, konferencián vehet-
tek részt az érdeklõdõk, ahol a népi együttesi mozgalom ha -
tásáról beszéltek az elõadók a néptánckutatás és néptánc -
mûvészet; a falusi közösségek; az idegenforgalom szempont -

jából. Emellett szó esett a hagyományõrzõ együttesi munka
mai aktuális kérdéseirõl is, valamint a Muharay Elemér Nép-
mûvészeti Szövetség munkájáról. E szövetség vezetõje Héra
Éva, aki elmondta, hogy a szövetséget hagyományõrzõ és nem -
 zetiségi együttesek, néprajz-, néptánc- és népzenekuta tók,
Mu  haray Elemér hajdani népi együttesének tagjai és a népi
kultúra iránt érdeklõdõ magánszemélyek azért alakíttották,
mert fontosnak tartották, hogy a közösségeket megtartó tra -
díciók fennmaradjanak, tovább éljenek. A szövetség egyébként
szintén évfordulóhoz érkezett, idén ünnepli fennállásának
20. évfordulóját.  (folytatás a 8. oldalon)

KÖZÖSSÉG, HAGYOMÁNY, NÉPTÁNC

2010. május 29-én egész napos programmal várta
az érdeklõdõket a Muharay Elemér Népi Együttes,
amely megalakulásának 74., újraalakulásának 60.
évfordulója alkalmából konferenciát szervezett. 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI�

Új igazgatója lett iskolánknak
Ez év februárjában írt ki Bag Nagyközség Önkormányzata pá -
lyá zatot a bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mû -
vé szetoktatási Intézmény igazgatói állásának betöltésére. 

Ketten nyújtották be pályázatukat. A pályázati anyagokat az
iskola tantestülete és az önkormányzat Oktatási, Kulturális és
Sportbizottsága is megtárgyalta. Õk egyhangúlag Szásziné Gyõri
Éva kinevezését javasolták. 2010. május 27-én önkormány za -
tunk képviselõ-testülete ülést tartott és meghallgatta a pá lyá zó -
kat. Elsõként Korbuly Mártát, aki zárt ülést kért, így az õ meg -

hall gatásáról nem tudunk beszámolni. Gyõriné Szászi Éva pro-
jektoros kivetítõn mutatta be pályázatát a testületnek. Több
évig a kartali általános iskola tanítója, munka kö zös ség vezetõje
volt, jelenleg a versegi iskolában tanít. Ha gyakorlati vezetõi
tapasztalattal nem is, de elméleti háttérrel, bizonyítvánnyal ren-
delkezik. Pályázata tartalmas, elõremutató volt, a kép vi selõ-
testületet is sikerült meggyõznie együttmûködési kész ségérõl,
ambiciójáról, így a testület õt nevezte ki iskolánk élére. Ered-
ményes munkát kívánunk neki, késõbbi lapszámun k ban olvas -
hat ják a vele készült interjúnkat. -kr-

2010. 05. 18.-án 06.40. órakor egy
budapesti lakos az általa vezetett sze -
mélygépkocsival köz leke  dett Bag
lakott területén kívül a 3105. sz.
úton. Haladása során a 3105. sz. út
és 3. sz. fõút keresztezõdésénél össze -
ütközött egy aszódi lakos által ve ze -
tett személygépkocsival. Az aszódi gép -
kocsi utasa elõreláthatóan könnyû
sérüléseket szenvedett. A gépjármû -
vezetõkkel szemben  ittasság gyanúja
nem merült fel. 

2010. 05. 22.-én 12.33. órakor egy
budapesti lakos az általa vezetett sze -
mélygépkocsival közlekedett Bag
kül területén a 3. sz. fõúton Hatvan
irányába. Haladása során a 3. sz. fõút
36+600 kmsz.-nél nekiütközött az
elõtte vele azonos irányban haladó
domonyi hölgy által vezetett személy -
gépkocsinak. A baleset következ té -
ben a domonyi gépkocsi vezetõje és
utasa elõreláthatóan könnyû sé rü -
léseket szenvedett. 

A balesetek bekövetkezésében a ren-
delkezésre álló adatok alapján sze re -
 pet játszott az elsõbbség meg nem
adása, a figyelmetlen, gondatlan ve -
ze tés és az alkoholos befolyásoltság.        

Gödöllıi Rendırkapitányság

RENDÕRSÉGI HÍREK� BAGI POLGÁRÕR HÍREK�

Május 01.: A nyugdíjasok majálisát biztosítottuk
Május 08.: A polgárırök szemétszedést tartottak a temetı fölött
Május 13.: A Bonifác Alapítvány biciklis vetélkedıt tartott a templom terén és 

biztosítottuk a rendezvényt
Május 16.: Hévízgyörkön az árvízvédelemben az alábbi polgárırök segítettek: 

Mezıfi Ferenc, Katona Ervin, Spitczer Károly, Berla Viktor, Tószegi Tamás,
Szabó Sándor, Leszák László, Szabó János, Tolnai Dávid

Május 16.: 24 óra körül az Árpád utcában Inviteles kábellopás történt, de tetten 
érték az elkövetıket, és így a kábelt nem tudták elvinni.

Május 20.: Inviteles kábellopás készülıdött a Szılı utcában. A kábelt csak 
elvágták nem sikerült elvinniük, mert a polgárırök arra járıröztek 
és megzavarták az elkövetıket.

Május 22.: Inviteles kábellopás készülıdött a Szılı utcában, de egy szolgálaton 
kívüli polgárır észlelte és értesítette a rendırséget

Május 23.: Reggelre ismeretlen elkövetık, a Petıfi téren parkoló autóbuszt 
feltörték és üzemanyagát eltulajdonították.

Május 19.: Reggelre az egy hete nyílt zöldségest törték föl.
Május 20.: Reggelre a Fanatix italdiszkontba törtek be
Május 29.: Hagyományörzı konferenciát tartott a Muharay Elemér Népi 

Együttes. A vendégek jármûveire biztosítottuk a védelmet.
A Bagon mûködı sertéstelep elektromos trafójából olajat loptak,  
és ezzel elég nagy kárt okoztak az elkövetık. A polgárırök a jövıben 
fokozott ellenırzést végeznek a telepen, hogy ilyen még egyszer 
ne fordulhasson elı.

Sajnos nagyon elszaporodott a bûnözés. Köszönjük a polgárırök fokozott jelenlétét!

Rendırségi elérhetıség: 06-20/516-5940
Polgárır elérhetıség: 06-30/515-6945

Több mázsa szemét gyûlt össze május 8-án a temetı fölötti területrıl

Fo
tó

: P
ol

gá
rı

rs
ég



2010. JÚNIUS BAGI HÍRLAP  3ISKOLAI ÉLET

�

39 gyerek (köztük 13 angolos és
26 németes) vett részt a tábor-

ban. Már az utazás elõtt rejtvényeket,
feladatokat kaptunk Ausztriával kap -
cso latban. Április 25-én reggel 6 órakor
indultunk autóbusszal Karintia tarto -
mány felé. 2-3 óránként megálltunk egy-
egy benzinkútnál. A buszon nagyon jó
volt a hangulat, ezért észre sem vettük,
hogy mi lyen hamar eltelt az a 10 óra.
Kb. 4 órá ra érkeztünk meg Obervel-
lachba. Mindenki nagyon izgatott volt,
milyen lesz a szállás. Kedves-e a tulaj-
donos, finom lesz-e a vacsora? 

Szerencsére nem kellett csalódnunk.
A földszinten volt a konyha, az ebédlõ
és a pingpongasztal. Az emeleten volt 7
szoba és két fürdõszoba. Tóth Lázár, a
tulajdonos és felesége fõzött ránk. Reg -
gelire szendvicset készítettünk ma gunk -
nak, saját ízlésünk szerint. Ezután elin-
dultunk az iskolába, ahol angol- il let ve
némettanárok tanítottak. Majd bemen-
tünk a városba, ahol a tulajdonos fela-
dataira kerestünk választ: Ki a pol-
gármester? Hol az orvosi rendelõ?
Ehhez tényleg kellett az nyelvtudás.
Mindennap busz vitt minket különbözõ

prog ramokra, melyeket részben Zsófi
néni, részben Lázár bácsi szervezett. Az
ebé det (szendvics, csoki, üdítõ) az
utazás közben ettük meg. 

Néhány program: BIOSZ ház, Por -
sche Múzeum, vasútmodell kiállítás, Mi -
ni Mundus Karintia fõvárosában (Kla-
genfurt), hogy csak néhányat említsünk
a nevezetességek közül. Volt, ahová
gya log mentünk. A vízesés-túra az elsõ
nap délutánján igazi kihívás volt! Karin-
tia nemzeti parkjában még hógolyóz-
tunk is! Vicces élmény volt látogatásunk
a „ma jom várban”, ahol Marci há ti zsák -
jából egy kis japán makákó kilopta az
ásványvizes palackot! 

A Mölltaler gleccserhez felvonóval
mentünk föl. Nagyon szép volt 3150
méterrõl nézni a havas hegyeket! A ki -
rándulások és túrázások után ta ná ra ink
esti programokat szerveztek: volt ve tél -
kedõ, focimeccs, pingpongverseny.
Egész heti munkánk értékelése az utol-
só nap estéjén történt. Minden csapat
elismerésben, a gyõztesek jutalomban is
részesültek. Ezután minden holminkat
bepakoltuk, hogy reggel már csak az
indulással kelljen foglalkozni. Másnap

délelõtt még megnéztük a 800 méter
hosszú Obir-cseppkõbarlangot a szlo -
vén határ közelében. Ez valóban egy
„föld alatti élménypark” (zenével, film -
vetítéssel), ahogy a prospektus írja! 

Kb. este fél 9-kor érkezett meg a
busz a mûvelõdési ház elé. Mindenki
nagyon örült, hogy találkozhat a szü le i -
vel, de szívesen maradtunk volna még.
Reméljük, eljutunk még egyszer Ober -
vellachba, mert gyönyörû volt!  

Varga Bianka 6.b  
Kovács Dominika 6.b  

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

ALPESI NYELVI TÁBOR
A BAGI ISKOLÁSOK NÉMET-ANGOL NYELVI TÁBORBAN VOLTAK AUSZTRIÁBAN

Egy hetet töltöttünk az ausztriai nyelvi táborban. Az utat
Nagyné Bakti Zsófia tanárnõ szervezte, akinek Gyalog Éva
mellett há rom középiskolás tanuló is segített: Aszódi Gréta,
Takács Gergõ és Pintér Zsolt. 
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Május 7-én, pénteken reggel há -
romnegyed 8-kor körzõvel, vo -

nalzóval és tollakkal felszerelve gyü -
le keztünk az osztályteremben. Mindenki elfoglalta a he -
lyét, bejött Erika néni és kiosztotta a vizsgalapokat. A ma -
gyarral kezdtünk, aztán következõ órán folytattuk a ma -
tekkal. Gyorsan eltelt ez a két óra, mehettünk is haza.

Elérkezett a hétfõ, a szóbeli vizsga napja. Ismét há -
rom negyed nyolckor gyülekeztünk a teremben. Pontban
nyolc órakor átvonultunk az iskola zsibongójába, ahol az
igazgatónõ, Erzsike néni megnyitotta a napot. Azután
meg kezdõdött a vizsga. Az ábécé elsõ fele (köztük én is)
magyarral kezdett, másik fele matekkal. Egyszerre hár-
man lehettünk a vizsgára kijelölt teremben, tanáraink is
hárman voltak mindkét helyszínen. Miután kihúztunk egy
tételt, kaptunk felkészülési idõt. Ezalatt felidéztük mind -
azt, amit az órákon tanultunk, és vázlatot írtunk. Aki

végzett az egyik tárggyal, pihenhetett,
és készülhetett a másikra. Így zajlott
ez egészen ebédig. Amikor végzett az

utolsó gyerek is, együtt felmentünk az ebédlõbe, ahol fi -
nom levessel és még annál is finomabb fõétellel vártak
min ket. Bár annyira éhesek nem voltunk, mert a tanter-
münkben (ahol várakoztunk) a szülõk folyamatosan gyár-
tották a szendvicseket. Ettünk-ittunk, majd jött a válasz-
tott tantárgy. Ki angolt választott, ki németet, volt, aki
biológiát és volt olyan, aki történelmet. Személy szerint én
a történelmet választottam. 

Miután mindenki lefelelt, ismét a zsibongóban gyü le -
keztünk, itt zárásképpen átadták a vizsgabizo nyít ványt, és
néhányan igazgatói dicséretet is kaptunk. Ekkor, ahogy
mondani szokták: „nagy kõ esett le a szívünkrõl.”

Albert Márton
8. osztály

LEVIZSGÁZTUNK!

NYOLCADIKOSAINK SZÁMOT ADTAK TUDÁSUKRÓL

A feledhetetlen Obervellach

A tábor elõtti héten szülõi értekez let volt
Ausztriával kapcsolatban, ahová mi is izga-
tottan mentünk, akár a többiek. Kíváncsian
hallgattuk, hogy milyen programok lesznek.

Április 25-én vasárnap a mûvelõdési
háznál gyülekeztünk. Zsófi néni és Éva
néni ugyanúgy várta az indulást, mint a 39
diák. A hosszú úton jól szórakoztunk. Jó
társaságban gyorsan telik az idõ. 5 óra felé
értünk Obervellachba. A szállás jó volt,
Lázár bácsi, a tulajdonos nagyon ven dég -
sze retõ volt. Õ is közremûködött a pro-
gramok szervezésében. 

A városkutatások feledhetetlenek ma -
rad nak számunkra. A helybeliek nagyon
kedvesek voltak, tudták, hogy honnan jöt-
tünk. Minden nap remekül telt, mivel sok-
sok érdekes programban volt részünk.
Voltunk a Porsche Múzeumban, a „ma jom -
 várban”, Möltal Gletscheren, Mini Mon-
dusban (ahol a világ minden országából
híres épületeket nézhettünk meg kicsiben),
Biosz házban, különbözõ városokban.
Hétfõtõl csütörtökig fejleszthettük tudá-
sunkat az ottani iskolában.

Lázár bácsi és neje mindig finom éte -
lekkel vártak haza minket. Az utolsó este
egy kis vetélkedõt szerveztek nekünk,
mindenki jól mulatott.

Május 1-jén korán reggel útnak indul-
tunk. Délelõtt tettünk egy kis kitérõt az
ottani cseppkõbarlangban. Onnan meg egye -
nesen hazafelé vettük az irányt. A vissza -
felé úton ugyanolyan jól telt a hangulat,
bár sajnáltuk otthagyni Ausztriát. Minden-
ki örömmel gondol vissza erre a hétre.

Ambrúzs Barbara, Tóth Kinga 8. o.

Tisztelt Támogatók!
A német-angol nyelvi táborban részt vevık nevében köszönjük 
a megvalósításhoz nyújtott támogatásokat.

Az Önök segítségével a bagi iskolás gyerekek egy olyan programban vehettek részt,
mely jelentısen elısegítheti nyelvtanulásuk fejlıdését. A tábor legfıbb célját elérte:
az élı nyelvi környezetben való aktív tanulást. Nagyné Bakti Zsófia némettanár és
Gyalog Éva angoltanár szervezık nagy figyelmet fordítottak a színvonalas, ered-
ményes lebonyolításra.

A táborozásról készült képes beszámolót hamarosan megtekinthetik az iskola
honlapján is.

Köszönjük támogatóink segítségét, hogy mellénk álltak a gyerekek táboroztatási
ügyének támogatásában.

A táborozást támogatták: 
Arany János Általános Iskola, Táborozó gyerekek szülei, Bag Nagyközség 
Önkormányzata, Bonifác Alapítvány, MEZÕBAG, Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület. 

Pintérné Tóth Katalin



A május tele van jeles napokkal,
ün ne pekkel. Május elseje a ma já li -

sok napja, az óvodában egy nagy zöld
ágat díszítettünk fel e nap tiszteletére, cso -
portonként mindenki színes szalag ko -
szorút akasztott az ágra. Éne kel tünk, kör-
bejártuk a májusfát, felidéztük a hagyo -
mányokat, régi szokásokat. Ezzel együtt
az anyák napjára is készültünk aján dék -
kal, verssel, énekkel. 

Alig telt el néhány nap, máris a kö vet -
kezı programot kezdtük szervezni. Má jus
tizedike a Madarak és Fák Napja. Óvo -
dánkban már hagyomány, hogy ezen a na -
pon csoportonként kirándulni me gyünk a
bagi határba, erdıre, mezıre, patakpartra.
Sajnos az idı most nem igazán kedvezett a
kirándulásnak, de a Galga partra azért aka -
dálytalanul eljutottunk. Út közben volt bı -
ven látnivaló, meg beszélnivaló: gyö nyö rő en
zöldellt a határ, csiripelnek a madarak, röp-
ködnek a pillangók, a Galga vize csen desen
kanya rog. Megbeszéltük, hogy mennyi re

fontos a természet óvása, védelme. Saj nos
olyat is láttunk, amitıl elkeseredtünk: az út
szélén építési törmeléket, egyéb hulla dé kot,
sze me tet lerakva. Gyermekeink már jól tud -
ják, hogy ez nem helyes. Saj nos a felnıttek
elfelejtik, hogy ıseinktıl kap tuk kölcsön a
földet és gyerme keinknek kell tovább adni.

Néhány nap multán már a pünkösdre
készültünk. Május 20-án a gyerekek virág-
gal, zöld ágakkal érkeztek az óvodába. A
lányoknak koszorút, a fiúknak bok rétát
kötöttünk, és néphagyományokat, szoká-
sokat elevenítettünk föl. A fiúk össze mérték
erejüket, bothúzással, kakasviadallal. A
legerısebb fiú lett a pünkösdi király, és a
lányok közül pedig a legkisebb a pünkösdi
királylány. Ezután következett énekszóval a
pünkösd kö szön tése, a „királykisasszonka
meghordozása”, és a jókívánságok: „Száll -
jon erre a házra Isten áldása, mint pünkös-
di harmat a piros rózsára!” „Ekkora legyen
a kendtek kendere, ekkora legyen a
kendtek...” – harsogták a gyerekek.

Másnap gyermeknapot tartottunk,
bár minden napra jutott esı, de ezen a
na pon kegyes volt hozzánk az ég. A
ragyogó napsütésben zenés tornával indí-
tottuk a napot, majd jöttek az ügyességi
játékok. A gyerekek önfeledten, vidáman
játszottak, versenyeztek. Ezután a mő ve -
lıdési házba mentünk bábelıadásra. A
gyerekek az óvó nénik, dajka nénik által
készített ajándékot is kaptak, volt ott,
egérke, szélforgó, meg még ki tudja még
miféle „csodabogarak”. A gyerekek bol -
do gan mentek haza. Ezen a programon a
szülök is részt vettek.

Május 28-án búcsúztak nagycsopor-
tosaink. Az oviballagásra a gyerekek által
hozott virágokkal gyönyörően feldíszítet-
tük a csoportszobákat, folyosót. Énekszó-
val járták végig a nagyok a csoportokat,
az óvoda udvarát, kertjét. A többi óvo -
dástól minden ballagó ajándékot kapott.
Délután már jöttek a szülık, hozzátar-
tozók a tanévzáró ünnepre. A gye rekek
számot adtak az év folyamán tanultakról,
játékkal, dallal, mesével, tánccal. 

Hála Istennek és az óvoda dolgozói-
nak, hogy gyermekeink sokszínő prog ra -
mokban vehettek részt, tartalmas, szép
élményekben lehetett részük, és ezek által
sok tapasztalatot, ismeretet szerezhettek.
Reméljük sokoldalúan fejlıdött személyi -
ségük, épült lelkük. Jöhet a jól meg ér de -
melt pihenés, gyerekeknek, óvó nénik nek,
dadusoknak egyaránt.

Tábik Andrásné
Óvó néni

2010 JÚNIUS BAGI HÍRLAP  5ÓVODAI ÉLET

IGLICE NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÍREI☺

„Május, május az idı csodaszép – nézd csak, nézd fenn az ég csupa kék”
Énekeltük a gyerekekkel az év legszebb hónapjában, májusban.
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 – Kérem, beszéljen a gyermekkoráról és a családjáról.
– Somogy megyében, Gyékényesen születtem, a határ

közelében. Édesapámnak földjei, magtárai, gabona nagyke res -
kedése volt, ezért az 50-es években kulákká nyilvánították. A
kitelepítés elõl egy éjszaka kellett elmenekülnünk a Sárközbe,
Õcsénybe. Apám minden vagyonát államosították, és mi nagy
szegénységbe jutottunk. Apám ebbe belerokkant, súlyos cukor-
beteg lett, magába zárkózott, és élete végéig sem tudta feldol-
gozni ezt az új helyzetet, hiszen négy gyermekrõl kellett gon-
doskodnia. Édesanyám egy kántortanító lánya volt, aki a min-
ket ért csapás után mutatta meg hihetetlen lelkierejét, ugyanis
õ mindent megragadott, hogy mégis talpon maradjunk. Bölcsõ -
dében dolgozott, baromfival foglalkozott, libákat tömött, nap-
számba járt. Aztán Dunaföldvárra költöztünk, ott is elvállalt
minden munkát. Édesapám ott egy terményforgalmi vállalatnál
lett telepvezetõ. Anyu kám volt az, aki minden nehézségünk
ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy mind tanuljunk tovább. A
bátyám és egy nõ vérem orvosi pályára mentek, a másik nõ vé -
rem papíripari technikus lett, én pedig l971-ben végeztem víz -
ellátási és csatornázási mérnökként.

Édesanyám apám halála után még 20 évet élt. Nagyon jó
ember volt, minket mindig emberségre, jóságra, segítõkészség -
re nevelt. Maga is e szerint élt, mindenkin segített, aki csak
rászorult, és mindenkiben megbízott, mindenkivel mindig
kedves volt. Az õ példája hatott ránk is, mi is ilyenek lettünk.
Édesanyám vallásos volt, mi is jártunk hittanra, bérmálkoz-
tunk is, de minden ifjúsági szervezetben is benne lehettünk.
Minden nehézség ellenére boldog gyermekkorunk volt, mert
szeretet vett körül minket. Édesanyám, amíg élt, összetartot-
ta az egész megszaporodott családot, mi mindannyian sze ret -
tük és szeretjük egymást, összetartóak vagyunk.

– És önnek vannak-e gyermekei? 
– Igen. Az elsõ házasságomból van egy fiam és egy lányom,

a mostaniból is van egy lányom. Mindhárman közgazdasági
pályát választottak, a legkisebb még a BGF külkeres kedelmi
marketing szakára jár. A nagyobbik lányom egy magyar vil-
lamosmérnökhöz ment hozzá, aki Floridában kapott állást,
így kiköltöztek. Ott született meg a 2 leányunokám. Sze ren -
csé re többször hazajönnek, így láthatom õket. A fiamnak is van
egy kislánya.

– Beszéljen, kérem, a munkájáról is.
– Azt mondhatom, hogy az eddigi munkával eltöltött

életemnek 3 szakasza van. 
Amikor 1971-ben végeztem a fõiskolán, akkor kezdték az

országban a közmûves vízellátást, ezért én a Dunakanyar Víz -
mûvekhez adtam be a pályázatomat. Fel is vettek a cég gödöl-
lõi egységéhez. 10 évig dolgoztam itt, és bejárva a mûszaki
ranglétrát, végül az üzem igazgatója lettem. 

Talán az édesanyai örökségbõl kifolyólag én jó közösségi
ember lettem, mindig törõdtem a környezetemmel, szívesen
segítettem bármiben, ha lehetõségem nyílt rá, ezért elõször
tanácstag , majd 1982-ben tanácselnök lettem Gödöllõn. Mû -
sza ki emberként kerültem a közigazgatásba, az oktatáshoz,
gyámügyekhez kevesebbet értettem, de a mûszaki gaz dál ko -
dá si, költségvetési, kereskedelmi és ipari termelés fejlesz té -
séhez értettem, ezekkel is foglalkoztam, ott fejlesztettem. Pró -
bál tam mindig a tényleges demokráciát bevezetni a munka-
helyemen, azaz azt akartam, hogy a testület hozza meg a dön-
téseket, ne csak én. Gödöllõ hihetetlen fejlõdésnek indult eb -
ben az idõben, agrárcentrummá vált, az egyetem akkor in -
dult, egészségügyhöz kötõdõ gazdálkodók kezdtek mûködni
(GYÓGYÉRT, Humán, LATI) és erõs ipari üzemek te lepedtek
Gödöllõre (Ganz Árammérõ Gyár, Gödöllõi Gépgyár). Min-
dez sok munkahelyet jelentett a településnek, megindult a
gazdagodás, a fejlõdés, épült, szépült a város, mégis a megyei
döntés miatt Vácra helyeztek 2 év után elnökhelyettesnek.

1984-90-ig voltam Vácon, ahol hihetetlen fejlõdés indult
meg akkoriban. Az ipar is jelentõs volt ott, de az oktatás is, no
meg Vác egyházi központ is volt. A váci egyházmegyével igen
jó kapcsolata volt a tanácsnak. Amikor odakerültem, akkor
vettem föl Philipp Frigyest Vác fõépítészének, aki azóta is (20
éve) az, és Vác sok szép épületet, restaurálást köszönhet neki.
Itt sokat fog lal koztam a mûvelõdéssel és szociális feladatokkal
is, hiszen Vácnak 3 általános iskolája, 7 középiskolája, 3 szociális

Már kisgyermekkoromban megszoktam, hogy a
vízmûvek minden területe ápolt, gondozott, ren-
dezett, ezt tapasztaltam most is, amikor a Gal-
gamenti Víziközmû Kft. ügyvezetõ igazgatójá-
val, Ritecz Györggyel találkoztam, hogy interjút
készítsek vele.

„MINDIG IS KÖZÖSSÉGI EM
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ott hona és egy 1000 férõhelyes kórháza van. Az ottlétem alatt
a Duna partot sétáló parkká építettük ki, a fõtér régi épületeit
restauráltuk, uszodát és strandot építettünk, jól ment a foci is.
Weisz György volt a tanácselnök akkor, aki megbízott ben-
nem, megosztotta a vezetést, én a mûszaki irányítást végez het -
tem. Ebben az idõben átszervezték a közigazgatást Magyar -
országon, megszûntek a járások, és a városok vették át a
funkciójukat, így nekünk kellett összefognunk a Vác kör nyé -
ke, a Dunakanyar és az Ipoly mente közigazgatását. Ekkor
ismertem meg a falvak gondjait, rálátásom lett a falusi
gazdálkodás ne héz sé geire. Együtt dolgoztunk a Pest megyei
településekkel, és a hasonló korú em berekkel sokszor jó ba -
rátságokat kötöttem, mint Jamrik Lászlóval és Bagyin József-
fel. A Vácon eltöltött idõszak volt a 2. szakasza életemnek. 

A 3. szakasza munkásságomnak a rendszerváltás után
történt, amikor hátat fordítottam a politikának és vissza-
tértem a szakmámhoz. Ekkor ugyanis a vízi közmûveket az
állam tulajdonából az önkormányzatok kapták meg. Barátaim
tudták, hogy én ilyen végzettségû vagyok, ezért megkértek,
segítsem a vagyonátadást és irányítást. Visszaszereztük a vízi
közmûveket az államtól, és közösen alakítottuk ki, hogy a
leggazdaságosabb módja az üze mel tetésnek, ha a közmû tulaj -
donos önkormányzatok saját céget alapítanak, és így a haszna
is náluk marad, és így köz vet len beleszólásuk lesz a terület fej -
lesz té sé be (víz, csatorna, szennyvíz elvezetése és tisztítása). 11
önkormányzat van ellátva az átvett Galgamenti Regionális
Vízmûrõl: Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Aszód, Kartal,
Iklad, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Do mony. Üze -
meltetõ cége a Galgamenti Víz i közmû Kft. lett.

1992-ben megpályáztatták a vezetõi állást, és több pályázó
közül végül is én nyertem el az ügyvezetõi állást. A vezetõket
5 évente újra választják, en gem már többször is megerõsítettek
a tisztségemben, a mostani idõszakom 2013-ig tart.

Ebben a harmadik ciklusban avval is törõdtem, hogy to -
vább képezzem ma gam, megszereztem a vízgazdál ko dá si me -
ned zser szakmérnöki diplomát, hogy a vezetéshez is értsek.

Nagyon szeretem a munkámat, pe dig ez 24 órás üzem,
ami azt jelenti, hogy ha baj van bárhol a vízszolgálta tás ban
vagy a szennyvíz elvezetésében, akkor azonnal jönnie kell
mindazoknak, akikre szükség van. Ezért mindenkinek van
telefonja, amit soha ki nem kapcsolhatnak, mert mindenkinek

készenlétben kell lennie még az ünnepnapokon is, ebben én
sem vagyok kivétel. 60 fõs az állományunk, és olyanok a
mun katársaim, akik mind szívvel-lé lekkel vállalják ezt a
feladatot. Nálunk is 40 órás a munkahét, de hiba esetén bárki
bármikor behívható. Az utóbbi idõben bõvült a tevékenységi
területünk Acsa térségében további 4 településsel.

A 11 önkormányzatnál fontos volt a jó együttmûködés,
hiszen mindenki meg értette, hogy együtt kell vállalni a ter-
heket, de közös a haszon is. Sajnos az utóbbi két ciklusban az
önkormányzatok egyre inkább befelé fordulnak, nem törõd-
nek úgy a szomszédsággal, így a térségi összefogásnál prob-
lémák adódnak. Ezért minden évben egyre többet kell küz-
denem a víz- és csatornadíjak árának emeléséért. Noha a
többi szolgáltatást (gáz, villany) privatizálták, ami ugrásszerû
áremelést hozott (gáz há rom szoros, áram kétszeres emelése 1-
2 év alatt), mi csak az inflációs ár emel ke dés alapján emeljük
az árakat, mégis viták vannak a testületekkel. Sajnos nem
értik a tulajdonosi szerepkört, és pillanatnyi népszerûség
miatt nem gondolják át, hogy még az unokáiknak is errõl 
a vízmûrõl kell a vízszolgáltatást biztosítani. Emiatt viszont a
mostanit karban kell tartani, sõt fejleszteni kell, mégis né há -
nyan az áremelés ellen emelnek szót, ráadásul egy fejlesztési
bi zott ság elnöke teszi ezt. Én remélem, hogy több meg-
gyõzéssel azért megoldjuk ezt a problémát. Az önkormányza-
ti tapasztalataim miatt megértem az önkormány zatok gond-
jait, problémáit, de nekik is meg kell érteniük, hogy az árak
emelése miatt, meg a fejlesztés szükségessége miatt elkerül-
hetetlen a szolgáltatás árának emelése. Ez nem politikai
kérdés, én nem állok egyik párt oldalán sem ebben a kérdés-
ben, mert a víziközmû közös feladat és politikán feletti.

– Akkor ezért volt az, hogy elég hosszú ugyan a vízmû
kerítése, mégsem láthattam egyetlen plakátot sem kitéve
rajta. Kérem, most beszéljen arról is, hogyan került kapcso-
latba a Muharay Elemér Népi Együttessel.

– Mivel mindig is közösségi ember voltam, így közel
kerültem a különbözõ civil szervezetekhez és a sportegye sü -
letekhez is. Itt Bagon megismertem a Muharay együttest, lát-
tam a hihetetlen áldozatvállalásukat, hogy fenn tudják tartani
magukat, és igen nagyra becsültem õket, a munkásságukat,
így amikor felkértek az egyesület vezetésére, örömmel elvál-
laltam. Immáron 8 év óta én vezetem az együttest, épp idén
járt volna le a megbízatásom, de év végéig meghosszabbította
a köz gyûlés, ugyanis az együttes fennállásának idén lesz a 60
éves évfordulója. Ezt mindannyian nagyon fontosnak tartjuk,
ezért is vállaltuk el a falunap rendezését, hogy méltó ke re te ket
biztosítsunk az évforduló megünnepléséhez. Én úgy éreztem,
hogy oda kell állnom a vállalatommal a Muharay együttes
mellé, hiszen olyan értéket képviselnek, ami nemcsak a térség-
ben, hanem országos szinten is kiemelkedõ. Én szakmai és
emberi segítséget nyújtok nekik, és a cég súlyával támogatókat
is tudok szerezni a számukra (pl.: az Indikár Kft. a buszt ingyen
adja nekik a vidéki és külföldi szerepléseikhez). Év végén, az
együttes gálamûsora után aztán véget ér a mandátumom.

– Mondjon valamit a távlati terveirõl, céljairól.
– Tudja, amíg örömömet találom a munkámban, meg ha

a bizalmat is vissza tudom szerezni, maradok, és megpróbálok
használni még a legjobb tudásom szerint.

– Kívánunk ehhez önnek a Bagi Hírlap és a magam ne -
vében jó egészséget, derût, kitartást!

Baczoniné Felszeghy Katalin

BER VOLTAM”

ITT BAGON MEGISMERTEM 
A MUHARAY EGYÜTTEST, LÁTTAM A
HIHETETLEN ÁLDOZATVÁLLALÁSUKAT, 
HOGY FENN TUDJÁK TARTANI MAGUKAT, 
ÉS IGEN NAGYRA BECSÜLTEM ÕKET, 
A MUNKÁSSÁGUKAT...

“
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Az Együttes megszûnésével a falu kulturális élete 
nagyrészt az iskolásokra korlátozódott, énekkar,

majd zenekar alakult, és a régi, Katona-féle kocsma lett
a kultúrház, ahol mozi is mûködött. Ezen kívül néhány
alkalommal szerveztek a fiatalok bálokat, és nagyritkán
sor került egy-egy népszínmû elõadására is. A község
vezetõi belekezdtek egy új, modern kultúrház fel-
lépítésének tervezésébe, ami meg is valósult, a hatalmas
épületet 1961. június 5-én nyitották meg, Dózsa György
nevét vette fel, igazgatójának pedig Bagó Józsefet ne vez -
ték ki. Ezzel megteremtõdött a lehetõség a falu kulturális
életének fellendítésére, elkezdõdött a fiatalok és idõ seb -
bek bevonása a programokba.

A Mûvelõdési Ház megnyitásával adottak voltak a
feltételek egy ifjúsági táncegyüttes elindítására. A cso-
port vezetését a budapesti Bartók Táncegyüttes volt

Az ünnepi mûsor
Az ebédet a Muharay Elemér Népmûvészeti Egyesület ün -
nepi közgyûlése követte, majd 17 órától elérkezett az ese -
mény ünnepi, záró programja. 

Elsõként ifj. Rónai Lajos, az együttes mûvészeti vezetõje
köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy különleges
ünnepnek érzi ezt a mai napot, örül, hogy az ország számos
ré szérõl, sõt a határomn túlról is érkeztek ma Bagra néptánco -
sok, hiszen évek óta nem rendezik meg már Bagon a Hagyo -
mányõrzõk Országos Találkozóját. Továbbá elmondta, hogy
a több, mint 150 tagot számláló Muhary Népi Együttes idén
Kapuváron ismételten kiváló minõsítést kapott. Ezt kö ve -
tõen A lagzi hajnala címû táncszámot adta elõ az együttes,
amelyet Iglói Éva koreografált, és amivel az együttes idei ki -
vá ló minõsítését szerezte, majd Asszonyszentelés címmel te -
kin thették meg a nézõk a következõ táncszámot, amelyet ifj.
Rónai Lajos koreográfált, és amellyel 2004-ben szerzett ki -
váló minõsítést az együttes. Mindkét mûsorszám bagi tánc lé -
pésekre, hagyományokra épült.

Ezt követõen F. Tóth Mária, az Oktatási és Kulturális Mi -
nisztérium fõtanácsosa lépett a színpadra, aki Hiller István kul-
tuszminiszter üdvözletét és ajándékát hozta el. F. Tóth Mária
hangsúlyozta, hogy éppen ezen a napon alakult meg Magyar -
ország új kormánya, õ még a régi nevében jött, de úgy gondol -
ja, hogy azokat az értékeket, amiket Bagon a Mu ha ray
Együttes õriz, az érdemes a mindenkori kultuszminiszter elis-
merésére. Õt jókívánságok hosszú sora követte csodaszép
táncszámok kíséretében. Többek között felléptek a bukovinai
székelyek, a jászsági Zengõvárkony és Hosszú he tény, a rá ba -
közi Szany, a vasi Gencsapáti, a Felsõ-Tisza vi dé ki Nagykálló és
Nagyecsed, valamint Veresegyház, Isaszeg és Püspökhatvan
hagyományõrzõ táncosai a Bekecs Együttes kíséretében. Az
ünnepi eseményt fogadás zárta. -kr-

� KÖZÖSSÉG, HAGYOMÁNY NÉPTÁNC
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tán  co sa, László Zoltán vállalata, elõadásaikkal, tán-
caikkal mu tat koztak be a község lakosai elõtt már 1962-ben,
1968-ban pedig iskolás tánccsoport indult. Ekkor már
látszódott annak a lehetõsége, hogy ismét összeálljon egy,
az 50-es évek csoportjához hasonló nagy népi együttes,
de ehhez még szívós munkával és kitartással kellett egyen -
getni az utat. 

A mûvelõdési házban komoly mûhelymunka folyt, nem-
csak a tánccsoportok mûködtek, de helyet kaptak itt irodal-
mi csoportok, énekkar, társastánc-csoport, megalakult a ci -
te   ra zenekar és a filmkészítés rejtelmeivel is megismerked-
hettek az érdeklõdõ fiatalok. 1970-ben és 1972-ben a bagi
Dózsa György Mûvelõdési Ház elnyerte a Kiváló Mû ve lõ -
dési Ház címet, az itt mûködõ, a kultúrház és az általános
iskola szoros együttmûködésén alapuló munka „Bagi modell”
néven lett ismert és példaértékû az egész országban.

A mûsorok mindig teltház elõtt kerültek bemutatásra,
ami azt jelezte, hogy nemcsak a csoportok munkájában
aktívan részt vevõk, hanem a község többi lakosa is érdek-
lõdött az itt folyó munka iránt. A mûvelõdési ház célul
tûzte ki, hogy minél több fellépési lehetõséget biztosítson a
táncosoknak – nemcsak a mûvelõdési ház színpadán, ha -
nem más településeken is – amit sikerült is megvalósítani, a
fia ta lok részt vettek bemutatókon, versenyeken körzeti és
megyei Ki mit tud? vetélkedõkön, és elmaradhatatlan
szereplõi voltak a községi ünnepségeknek is.

Ekkoriban egyre többször kerülnek elõ az ötvenes évek
táncegyüttesének fényképei, felmerül a kérdés, mikor
alakul újból népi együttese Bagnak. Ekkor ez még csak
ábrándozás volt, de a mûködõ tánccsoport jó alapot jelen-
tett ennek megvalósításához. 

(Folytatjuk)

Fotó: Muharay-archív
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK (MÁJUS 10-ÉN) 
Bag–Újlengyel: 3-3; Felsıpakony–Bag: 1–1; 
Bag–Pilis: 1-1

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

1. Viadukt 28 21 7 0 70
2. Újlengyel 28 19 6 3 63 
3. Tápiószecsı 28 19 6 3 63
4. Veresegyház 26 15 4 7 49 
5. Örkény 27 11 12 5 45 
6. Üllı 27 13 5 9 44 
7. Felsıpakony 28 10 9 8 39 
8. Bag 28 10 8 10 38 
9. Diósd 28 11 3 14 36 

10. Pilis 28 8 9 11 33 
11. Tárnok 28 8 5 15 29 
12. Gödöllı 28 8 5 15 29 
13. Hévízgyörk 29 6 10 13 28 
14. Erdıkertes 28 7 4 17 25
15. Budakalász 26 5 4 17 18 
16. Kerepes 29 2 1 26 7   

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Bag–Újlengyel: 7-1; Felsıpakony–Bag: 1–2; 
Bag–Pilis: 5-7

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

1. Budakalász 28 21 4 3 67
2. Hévízgyörk 29 20 6 3 66
3. Tápiószecsı 28 19 2 7 59
4. Veresegyház 28 18 1 9 55 
5. Pilis 28 17 2 9 53 
6. Felsıpakony 28 17 1 10 52
7. Tárnok 28 16 3 9 51 
8. Üllı 28 15 1 12 46 
9. Viadukt-Biatorbágy 28 15 2 11 43 

10. Bag 28 10 3 15 33 
11. Diósd 28 10 2 16 32
12. Erdıkertes 28 8 6 14 30 
13. Gödöllı 28 8 3 17 27
14. Örkény 28 6 3 19 21
15. Újlengyel 28 4 1 23 13
16. Kerepes 29 1 0 28 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 

� június 12-13.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824

� június 19-20.: DR. SZÕKE ZSOLT Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529

� június 26–27.: DR. DÓKA JÓZSEF Vácszentlászló, Kossuth u. 3.,  telefon: 06-30/270-6872

ORVOSI ÜGYELETEK�

Galgaparti mesék
2010. május 8-án szombaton ren-
dezte meg a Helytörténeti Baráti
Társulat hagyományos mesemon -
dó- és helytörténeti verse nyét a
mővelıdési házban. A három ka -
te góriában meghirdetett ver seny -
re elızetesen lehetett jelent kezni,
és szép számmal meg is tették ezt
bagi és környékbeli gyerekek. A
meseszeretı közönség élvezettel
hallgatta kicsik és nagyok elıadá-
sait, akik kicsit izgultak, vajon ho -
gyan értékeli ıket a Nagy Emese
által vezettet zsőri. 

Íme azt eredmény: 

A kategória – 1-3. osztályosok
I. Balázs Gergely (Bag, képünkön)

II. Bangó Enikı (Tura) 
III. Tóth Antal Dominik (Tura)
Különdíj: Debre Noémi (Tura)

B kategória – 4-6. osztályosok
I. Gyırik Dániel (Galgamácsa) 
II. Bíró Boglárka (Kartal) 
III. Martonosi Márk (Tura)
Különdíj: Pápai Gergely (Tura)

C korcsoport 7-8. osztályosok
I. Gáspár Márió (Bag) 
II. Bartók Vivien (Kartal) 

D kategória – felnıttek
I. Papp Komáromi Judit (Bag)
II. Rákóczi Péterné (Bag)
III. Bálint Piroska (Bag)

Helytörténeti verseny helyezettjei
I. Szonda Boglárka
II. Kovács Veronika
III. Csepeli Renáta

MESEMONDÓ VERSENY
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PROGRAM:
Június 25. (péntek), 

19.00: A budai revizor – vígjáték,
Gogol, A revizor címû mûve alapján, 
Katona Éva rendezésében

Helyszín: Dózsa György Mûvelıdési Ház

Június 26. (szombat),
10:00: Ünnepélyes megnyitó!

Tóth Gábor polgármesterrel

Utána indul a fımûsor a színpadon:
Bábelıadás kicsiknek és nagyoknak
Meséket hallgathatunk

a mesemondó verseny díjazottjaitól
Bagi diákok zenés produkciója,
Gyermek színjátszó csoport elıadása,
részlet: Petıfi Sándor János vitézébıl

Muharay Elemér Népi Együttes mûsora
(Az együttes 60 éves történetét 
bemutató kiállítása megtekinthetı)

12:00: iró-olvasó találkozó a Sportpálya 
klubhelyiségében

13:00: Játszóház gyerekeknek
Népi gyerekjátékok nagy vetélkedıje

14:30: Muharay Elemér Népi Együttes
mûsora

Nyugdíjasok Rozmaring vegyes- 
kórusának elıadása

A Hévizgyörki Asszonykórus
produkciója

16:00: Demény Team Motoros Show
17:00: A Moldvai Táncház bemutatója
17:30: Feczer Bálint: stand up comedy
18:00: Drumsters konga bemutató
18:30: Operett slágereket, 

és nótákat hallgathatunk
19:30: Feczer Bálint ismét!
20:00: Erox fergeteges koncertje
21:15: Tûzijáték
21:30: Indulhat az esti táncmulatság,

a hangulatfelelıs a Szmog együttes!

Egész nap sül a finom rétes,
vásározók kínálják portékáikat,
folyamatos gyermekprogramok,
lesz autó bemutató, és sok minden
más, ami nem hiányozhat 
egy igazi falunapról!

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK
MINDENKINEK!

Május 24-én reggel 7 órakor indult
a busz a vidám nyugdíjasokkal a

mû velõdési ház elõl Szilvásváradra. Mind -
annyian felké szü ltünk az esõre is, hiszen
mindennap esett, de az égiek megkö nyö -
rül tek rajtunk, így ragyogóan sütött a nap. 

Szilvásváradon megkerestük az erdei
kisvasutat, és avval utaztunk el Szalajka-
völgybe, a végállomásra. Mivel addigra
már mindenki megéhezett, letelepedtünk
a gyönyörû Gloriett tisztáson felállított
asztalok mellé, és miután jóllaktunk, elin-
dultunk a kényelmes erdei sétaúton lefelé.
Útközben megcsodáltuk a Magyarorszá-
gon egyedülálló Fátyol-vízesést, majd el -
men tünk néhányan a Szabadtéri Erdei Mú -
zeumba, amely az erdõ és az ember kapcso -
latát mutatta be. A régi mesterségek közül
az ölfavágás, a mészégetés, a szén é ge tés és
a zsindelykészítés eszközeit lehetett meg -
tekinteni. Láthattuk az „erdei em berek”
által készített sajátos kunyhóformákat is.
Rekonstruálták a fa szállításának egyes
módszereit: a szekéren, a szánon va ló szál-

lítást, a csúszdát és a kézzel húzott füles
szán kót. Láthatóak voltak az üvegké szí tés -
sel és az ehhez szükséges hamuzsírfõ zéssel
kapcsolatos, javarészt rekonstruált épü le -
tek és eszközök.

Azután a zubogó patak mellett eljutot-
tunk a pisztrángos tavakig, ahol elválaszt-
va egymástól éltek a különbözõ nagyságú
pisztrángok. Aki akarta, meg is kóstolhat-
ta a frissen sütött és füstölt pisztrángot a
helyi sütõdében. 

Néhányan elmentünk a református ke -
rek templomba is. Mint egy vigyázó õr -
szem, úgy figyelt a falu közepén lévõ domb -
ról a fehér kerektemplom. Bájos monu-
mentalitásával ékes bizonyítéka az egykori
tervezõk, építõmesterek és falusi mes ter -
emberek tudásának.

Miután mindent megcsodáltunk, fá -
rad tan, de sok kedves emlékkel gazdagab-
ban indultunk hazafelé. Jó volt így együtt
lenni, köszönjük a szervezõknek ezt a szép
kirándulást.

BFK

SZILVÁSVÁRADON JÁRTUNK

Bagi közmunkások is segédkeztek Hévízgyörkön a megáradt Galga mentén az árvíz
elleni védekezésben. 
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Bag, Sportpálya Június 25–26!
Szertettel meghívjuk Önt, családját, 
ismerıseit a Bagi Rétesfesztiválra!

RÉTESFESZTIVÁL 
ÉS FALUNAP 2010!
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