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A BUDAI REVIZOR
A falunapot a bagi Faforgács Színtár-
sulat elıadása nyitotta meg június
25-én este a mővelıdési házban.
Katona Éva rendezı és a színtársulat
óriási tapsot kapott. 

3. oldal

KÉTSZER AD, AKI ...
Kistérségünk nyugdíjasai összefogtak
és tartós élelmiszert, fertıtlenítı-
szereket győjtöttek, majd eljuttatták
Edelénybe, az árvízkárosultak
megsegítésére.

8. oldal

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Aszódon, a Múzeumok Éjszakáján,
Polgár Jutka meseíró saját meséit
olvasta fel a gyerekeknek, a bagi
napközisek pedig eljátszották
Szélúrfi címő meséjét.   

12. oldal

�

�

Fo
tó

: K
ön

cz
öl

 R
it

a 
és

 B
en

kó
 T

ib
or

„NAGYON GAZDAGOK VAGYTOK...”
SZÍNVONALAS PROGRAMOK, FINOM RÉTESEK A III. BAGI RÉTESFESZTIVÁLON

Idén senki sem bánta meg, aki
kilátogatott a sportpályára a fa -
 lunapi rendezvényekre, hi szen
magas színvonalú mősor szá -
mokat láthatott, bıven ehe tett
a bagi rétesekbıl, és éj sza kába
nyúlóan jól szórakozhatott.

Június 25-26-án került meg ren -
 dezésre idén, a már ha gyo má n -

yos rétesfesztivál és falunap Bagon.
Péntek este egy igen magas színvona -
lú színházi elıadást láthattunk – A bu -
dai revizor c. darabot –, melyet a bagi
Fa forgács Színtársulat adott elı Ka to na
Éva rendezésében (cikk a 3. oldalon).Karácsondi Mihály, dr. Gyuga Pál, Ritecz György, Tóth Gábor és Szûcs Lajos a megnyitón

A „fergeteges” Muharay...
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� Szombat dél elıtt 10 órakor Tóth Gábor,
kör ze tünk országgyőlési képviselıje, fa -
lunk polgármestere és Szőcs Lajos, Pest
Megye Közgyőlésének elnöke nyitotta
meg a napot. Tóth Gábor megnyitó já -
ban elmondta, hogy elızı nap Rácz Zol -
 tánnal, a környék jeles kulturális szak -
emberével beszélgetett a bagi rétesfesz-
tiválról és falunapról, aki csak ennyit mon -
dott: „Nagyon gazdagok vagytok!” Ez a
mondat valóban jól foglalja össze az idei
rendezvényeket, hiszen óriási öröm egy
fa lunak, ha olyan színvonalas színházi
elı adást, bábszínházi elıadást, táncos és
ze nei produkciókat tud felmutatni, mint
ami lyenek idén láthatóak voltak, úgy,
hogy az elıadók nagyrészt bagiak. 

A megnyitón Tóth Gábor üdvözölte
Karácsondi Mihályt, falunk plébánosát,
és ıszinte örömét fejezte ki azért, hogy
az egyház és a falu vezetése jól együtt tud
mőködni, Gyuga Pált, aki a ha ma rosan
elkészülı ipari park befektetıje és Ritecz
Györgyöt is, aki a 60 éves bagi Mu  haray
Elemér Népi Együttes képviseletében
volt jelen. Neki külön meg kö szönte az
együttes óriási mun ká ját a réteskészítés-
ben (cikk a 4. oldalon), hogy két héttel a
rétesfesztivál elıtt már meg  kezdték az
elıkészítı munkálato kat, hogy idén bı -
ségesen legyen rétes, igazi bagi rétes.  

Szőcs Lajos, Pest Megye Közgyő lé sé -
nek elnöke, megnyitójában elmondta,
hogy két éve azt kívánta, ne legyen elég
a rétes, de akkor ez a kívánság rosszul
sült el, hiszen valóban kevésnek bizo -
nyult a finom sütemény. Idén, hát azt
kívánja: Legyen elég a rétes! Be szé dének
további részében utalt az elızı napi szín-
házi elıadásra, amelyben a darab bonyo-
dalma abból adódott, hogy egy máshon-
nan jött, idegen embert nagy ra tartanak a
helyiek, ám végül kiderül róla, hogy va -
lójában jelentéktelen figura. E példára
utalva azt kívánta minden helyinek, hogy
mindig a helyi em ber saját mércéjét tart-
sák szem elıtt, annak akarjanak megfelelni.

A délelıtt a gyerekeké volt
A köszöntık után a délelıtt a gyerekeké
volt, csupa olyan program következett,
amely gyerekek számára készült, vagy a
helyi óvodások, iskolások adták elı. Sor
került a Tündérvölgy Bábszínház Az Utol-
só kincs címő mesejátékának elı adá sára
(cikk a 4. oldalon), az általános iskolások
fu ru lya- és gitármősorára, a Muharay
Népi Együttes gyermek és ifjúsági cso-
portjának egy-egy táncszá má ra, valamint
Balázs Gergely mesemon dá sára és Gás pár
Márió vers mon dásra. Mind eköz ben a bagi

óvó nénik vezetésével a kéz mőves fog -
lalkozáso kon vehettek rész kicsik és még
ki sebbek. Aki pedig már délelıtt meg -
éhezett, ehetett a Bagi Polgárırség finom
lángosából, aminek nem volt ára, min-
den lángost szeretı felajánlhatott egy
kisebb összeget a csemegéért, amit a Bagi
Polgárırség mőködésére fordítanak majd.
Sajnos az idıjárás némi kívánnivalót

hagyott maga után, de szerencsére épp
csak annyira esett az esı, hogy a mu -
latságot nem zavarta meg, hiszen a fedett
színpad és nézıtér mindenkinek védel-
met nyújtott. 

Délután a Sport büfé emeleti ter-
mében író-olvasó ta lál ko zóra invitált ki -
csi ket és nagyokat Polgár Jutka, fa lunk
meseírója. (cikk az 5. oldalon.) Fellépett
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a nagyszínpadon a nyugdíjasok Roz-
maring vegyeskórusa, a Muharay Népi
Együttes, a Hévízgyörki Asszony kórus,
Feczer Bá lint humorista, Basa Panka bagi
népdalcsokrot énekelt, a Drum  sters,
Erox, ope rett slágereket és nó tá kat
hallgathattunk, volt tőzijáték és esti
mulatság a Szmog együttessel.

Könczöl Rita

Az ismeretlen mindig jobban csillog
A BUDAI REVIZOR
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A falunapi eseménysorozatot színházi elıadás nyitotta meg 2010.
június 25-én este 7-kor a mővelıdési házban, ahol a nagyrészt
bagi fiatalokból álló Faforgács Színtársulat A budai revizor címő
egyfelvonásosát adta elı Katona Éva rendezésében.

A falunapi köszöntıkben többször többektıl elhangzott, hogy még a csil-
láron is lógtak az emberek, annyian voltak kiváncsiak a nemrég alakult

bagi Faforgács Szantársulat elıadására. A történet alapját Gogol: Revizor címő
drámája adta, ahol a bonyodalmat az okozza, hogy a velejéig korrupt kisvárosba
a hírek szerint revizor érkezik. Elterjed a hír, hogy a pár napja a szállodában lakó
idegen fiatalember a revizor, így a kisváros elöljárói igyekeznek ıt sorban
megvesztegetni. A fiatalember szépen kihasználja a helyzetet, a polgármester
odáig jut, hogy a saját lánya és a fiatal szélhámos eljegyzésére is örömmel áldását
adja. A végén a kisvároska lakói által szélhámossá váló fiatalember, miután jól
megtömték a zsebét, elutazik, és megérkezik az igazi revizor. 

Ezen alaptörténetre építve Katona Éva rendezı írta át a darabot, aktuali -
zálva a mai magyarországi viszonyokra, sok-sok aktuális, találó humorral fősze -
rezve, amit tetézett a profi amatır színészek játéka. Az elıadást látva az jutott
eszembe, hogy Hollywoodban minden Európában sikeres filmet újraforgatnak
amerikai színészekkel. Ott nincs keletje az európai filmeknek, színészeknek,
mert ık saját színészeiket, saját történeteiket szeretnék látni, így Hollywood
amerikanizálja az európai sikereket. Jelen esetben is külön főszere volt az elı -
adásnak, hogy bagi emberek, kinek-kinek szomszédja, rokona, barátja, fele -
sége, férje állt a színpadon belefeledkezve az önfeledt játék örömébe. A sok
próba, kemény munka pedig meghozta gyümölcsét, a nézık szőnni nem akaró
vastapssal köszönték meg az elıadást. Az elıadás végén Antal Ádám a darab
fıszereplıje köszönetet mondott Katona Évának, hogy létrehozta a színtársu-
latot és ezt az elıadást, de azt hiszem, ezt minden bagi köszöni neki és a darab
minden közremőködıjének. Reméljük a jövıben még találkozhatunk a Fa for -
gács Színtársulat újabb elıadásaival -kr-
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Begidsán Melinda és Begidsán Ottó egy jól sikerült óvodai
karácsonyi bábelıadás után nem hagyták abba a gyerekek

szórakoztatását, létrehozták a Tündérvölgy Bábszínházat barátaik
(Faragó Csaba, Kajáriné Gurzó Anikó, Nagy Emese és Paltán Ber -
nadett) segítségével, és ma már több igen sikeres elıadáson vannak
túl. A Rétesfesztiválon Az utolsó kincs címő darabot adták elı a
gyer mekek nagy örömére. Megintcsak öröm volt látni a fénylı,
kerekre nyílt gyermeki szemeket, és azt, hogy a színpadon bagiak
va lósítanak meg igen magas színvonalú mővészi produkciót. 

A Tün dérvölgy Bábszínháznak már honlapja is van a
http://www.tunder-volgy.blogspot.com címen olvasható a történetük
az elsı öt lettıl a bábszínház megalakulásáig, valamint az azóta eltelt
idıszak bejegyzései. Ott találtam a bábszínház megálmodóinak hit-
vallását: „Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sikerüljön, s
idıt len ra gyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a
tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami más is.
A remekmőben van valamilyen tündéri elem is, mely csodálatos
fénnyel át sugárzik az egészen, oly gyöngéden és megejtıen, mint
ahogyan az északi fény világít a nyári éjszakában, valószerőtlenül,
s mégis fény szerően, mert látni és olvasni lehet benne. A remekmő
legyen való sá gos, pontos, okos, céltudatos, arányos, gondosan meg-
munkált, hő ségesen kivitelezett, s legyen valami más is. Tündéri
legyen. S min den indulatosság mellett öntudatos is legyen. Mérnöki

szabályok szerint épüljön, de káosz is legyen benne, egy ká vés ka -
nálra való az ısködbıl, mely a csillagképek nyomában porzik,
arany szem csékkel. Az igazi remekmő néha nem is olyan tökéletes.
Csak sugárzik, az álom is benne van, a csillagok fénye, a tündéri. S
a feladatnak ez a része, amikor a mővész már nem tud mővén
segíteni, az utolsó ecsetvonást, az utolsó szót, az Isten végzi el.” 

Úgy tudjuk a további elıadások már születıben vannak, sok sikert,
kitartást kívánunk és várjuk az újabb gyermekmo so lyo kat a bagi és a
környékbeli gyerekek arcán az újabb elıadások során                -kr-

ÍGY KÉSZÜLT A BAGI RÉTES

AZ UTOLSÓ
KINCS

A TÜNDÉRVÖLGY 

BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSA:

Nagy Emese, Faragó Csaba, Faragó Panna, Kajáriné Gurzó Anikó,
Begidsán Melinda és Begidsán Ottó

Már hónapokkal a Rétesfesztivál elıtt elhatároztuk,
hogy a Muharay Elemér Népi Együttes 60. évfor-
dulójára összefogással elkészítjük a szükséges mennyi -
ségő rétest. 

Az önkormányzat biztosította az alapanyagokat, és 1
héttel a fesztivál elıtt a Muharay együttes apraja-nagy-

ja hozzákezdett a rétes készítésének. Mindenki kivette a
részét a munkából, még a gyerekek is, akik igen nagy buz gó -
sátot mutattak a fortélyok eltanulásában. Még a tészta nyúj -
tá sával, húzásával is próbálkoztak. Eleinte komoly problémát

jelentett a kellı mennyiségő hőtıláda beállítása, hiszen telje-
sen le kellett fagyasztani a réteseket. Az együttesbıl ötvenen
készítették a felvállalt több, mint ötezer szelet rétes el ké -
szítését reggel 6-tól este 7-ig. Azután kedden mi, a Nyugdí-
jas Egyesület Rozmaring kórusának tagjai folytattuk a mun -
kát, mi 3200 szelet rétest készítettünk el, és ugyancsak haj -
naltól estig dolgoztunk 2 napon keresztül. Néhányan segítet-
tek a Nyugdíjas Egye sületbıl is. Végig kitőnı volt a hangulat
mindkét társaságnál, sokat nevettünk, viccelıdtünk, éne kel -
tünk. Végül sikerült megoldanunk a hőtést, fagyasztást, ami -
ben a társaságok férfi tagjai is sokat segítettek. A Rétesfesz-

tiválon azután megállás nélkül
osztottuk a rétest – bár néha
volt egy kis zökkenı. Mert a
sütés nem gyızte a ke res letet –,
de aztán mindenki hoz zájut ha -
tott a finom házi rétesekhez. A
sütésnél a családsegítı szolgálat,
az önkormányzat és az óvoda
dolgozói is segédkeztek.

Reméljük, mindenkinek íz -
let tek réteseink.

B.F.K.
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Építı közösségek – közmővelıdés 
a tanulás szolgálatában
Szeptemberben kaptuk a hírt, hogy ebben a tanévben nagysze rő
lehetıséget kapott iskolánk. A drámapedagógia hazai centru -
maként ismert Marczibányi Téri Mővelıdési Központ együtt -
mőködı partnereként – a jászkarajenıi, a kocséri és a tör teli
általános iskolákkal együtt egy – két éven át tartó prog ramban
vehetünk részt, amelyre egy EU-s pályázat adott le he tıséget. A
Marczibányi Téri Mővelıdési Központ a drá mapedagógia és a
mővészetek segítségével a fiatalok személyi ségformálását
valósítja meg. A saját élményen alapuló készség- és képességfej -
lesztéssel az élethosszig tartó tanulást segítik.

� 2009. október 5-én Törtelen volt a projektindító meg -
be szélés, ahol a résztvevık részletes tájékoztatást kaptak a ter-
vezett megvalósulásról, majd a következı hónaptól elkez dıd -
tek a foglalkozások.

� Novemberben a negyedik osztályosok történeti játszó -
házban feledkeztek el a jelenrıl, és élték bele magukat ıseink
életébe.

� Decemberben a két hetedik osztály a Hinta címő szín-
házi foglalkozás aktív részese volt. Jó volt hallani ıket,

amikor is a történetet teljesen átélve érveltek
nézeteik mellett, felelısen vitatkoztak.

� Áprilisban a 2. a osztályosok a Fogságban,
májusban a 3. a és b osztályosok a Fivérek (Hunyadi) címő
fog lalkozáson vettek részt. A 6. és 8. osztályosok pedig ezek-
ben az idıpontokban kiscsoportos kompetenciafejlesztı prog   -
ramok részesei voltak.

Ezek a rendhagyó órák maradandó élményt nyújtottak a
gyerekeknek, még napokkal utána is örömmel meséltek róla. 

Nagyon várjuk a jövı évi folytatást.

Ökoiskola
Örömmel értesítjük községünk lakóit, hogy iskolánk a
2010/2013-as idıszakra elnyerte az „Ökoiskola” címet. Mit
jelent az, hogy ökoiskola? Az „öko” szócska elıtagként egyre
több helyen szerepel. Van már ökopiac, ökogazdálkodás, öko-
turizmus. Ez a szócska mindig arra utal, hogy az adott
tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehetı leg-
nagyobb mértékig tiszteletben tartják az élıvilág érdekeit, és
megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni abban. Az
ökoiskolák tehát ennek alapján igyekeznek mőködni, s ezeket
az elveket nemcsak a tanításban érvényesíteni, hanem az isko-
lai élet minden területén.

Mi is próbáljuk iskolánkat a lehetı legkörnyezetkímélıbb
módon mőködtetni, külsı és belsı környezetét esztétikusan
alakítani, megteremteni az egészséges iskolai munka fel té te -
leit. Pedagógiai programunkban meghatározó szerep jut a kör -
nyezeti nevelésnek, a helyi környezeti értékek megismer te -
tésének és a gondok megoldásának.

www.bagiiskola.hu
Elkészült iskolánk honlapja, amely a fenti címen található.
Folyamatosan formálódik, bıvül. Kérjük, használják tájé ko -
zódásukhoz, igyekszünk naprakész információkkal szolgálni.

Az író, pontosabban meseíró, Polgár Jutka, az ol va -
sók, tanító nénik és gyerekek. İk találkoztak a bagi
Rétesfesztiválon és falunapon a Sport büfé emeleti
ter  mében, hogy meseolvasás, beszélgetés és régi em -
lékek felidézése közepette eltölthessenek másfél órát
a mesék világában.

A találkozó gyönyörő gitárjátékkal és Volter Domonkos
jóvoltából szép szavalattal kezdıdött, majd Voltené Jamrik

Éva és Katonáné Kovács Erika vezetésével megkezdıdött a beszél-
getés. Polgár Jutka mesélt életérıl, meseíró szenvedélyérıl, majd
potyogó könnyek kíséretében vendégül látta egykori kollégáját,
Kálmán Erzsébet magyartanárt, akivel a bagi általános iskolához
fő zıdı élményeiket elevenítették fel. A beszélgetést meg-megsza-
kítva bagi kisdiákok eljátszották a Szélúrfi címő mesét, próbálták ki -
találni a Nemrest király címő me se re gény folytatását, és játékos ve -
télkedı keretében különbözı tárgyakról kellett kitalálniuk, hogy Pol -
gár Jutka melyik meséjében szerepelnek. A találkozó a Polgár Jut ka
meséi nyomán született mese illusztrációk díjazásával zárult. -kr-

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

Mesékrıl mesélve
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
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Idén 20 bagi diák „röpült ki” általános iskolánkból, hogy
meg kezdjék középiskolai tanulmányaikat. Utolsó évüket már
szerencsére a szépen megújult bagi iskola falai között tölthet-
ték. Az idei nyolcadik osztály különle gessége volt talán az,
hogy a 20 diák közül, mindössze három lány volt. De jó dol-
guk is lehetett! Alsós tanítójuk Gigorné Pórlaki Judit, felsıs
osztályfınökük Szekeresné Fercsik Anna volt, az ı veze té -
sükkel járták körbe utoljára, búcsúzóul a bagi iskolát.

A ballagók névsora: Albert Márton, Ambrúzs Barbara,
Baranyi Richárd, Gergely Marcell, Hruska Ádám, Katona 
László, Kiss Márton, Koncz Gábor, Lendvai József, Lukács
Dávid, Marton Ervin, Movik Bence, Nagy Kristóf, Oravecz
Ádám, Ódor Benjamin, Palkovics Medárd, Rafael Zsanett,
Sára Levente, Szlovák Benjamin és Tóth Kinga.

Elballagtak végzıseink
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1974-ben Tóth Mihály, a Kultúrcsoportok akkori                  
vezetıje kezdeményezte az elsı beszélgetéseket Bagó 

Józseffel, a Mővelıdési Ház igazgatójával, és Polonyi
Péterrel, a járási népmővelési felügyelıvel a népi együttes
újjá alakításáról, aminek újabb lökést adott, hogy a Mő -
ve lıdési Intézet és az IBUSZ Bagra látogató képviselıi is
felvetették, miért nem alakítják meg a régi csoportot. Ez
után már nem volt kérdés az Együttes újjáalakulása.

1975. január 17-én, az együttes alakuló meg be szé lé -
sén 40 fı vett részt, és jelen volt Berkes Eszter, az együt -
tes leendı tánctanára is.

A heti egy alkalommal tartott próbákon 50-55 fı vett
részt, fiatalok és idısek lelkesen tanulták a táncokat kez -
det ben még zongorakísérettel, majd késıbb Radics Ru dolf
és népi zenekara kapcsolódott be a csoport munkájá-
ba. Az év második felében már a megtanult táncokból
összeállított mősorral szerepel az együttes Turán, Veres-
egyházon és a bagi Mővelıdési Házban ünnepségek, ren-
dezvények alkalmával. 

1976. március 27-én Csömörre utazott az Együttes,
ez volt az elsı nem környékbeli fellépése a táncosoknak
az újjáalakulás óta, így igazi felmérıt jelentett, hová
jutott el a csoport az eltelt egy év munkájával. 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK 
GRATULÁCIÓJA
2010. június 28-án, a bagi Rétesfesztivált kö ve -
tı hétfın Tóth Gábor országgyûlési képviselı, fa -
lunk polgármestere 600 szelet bagi rétessel kí -
nál ta meg a Magyar Országgyûlés polgári frakció -
ját. Polgármesterünket elkísérte a bagi Muharay
Elemér Népi Együttes. Az együttes tagjait fennál-
lásuk 60. évfordulója alkalmából fogadta Schmidt

Pál köztársasági elnök úr, aki gratulált az eddigi
szép sikerekhez és további eredményes munkát
kívánt az együttesnek.
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  E G Y Ü T  T E S   T Ö R  T É  N E  T E 3. RÉSZ

0
Az elsı igazi megmérettetés, a Népi Együttesek Orszá-

gos Minısítı Versenye Veresegyházon, Az Együttes az 50-es
években összeállított „Bagi Mulatság”-ot állította színpadra,
és olyan együttesekkel mutatkozhatott be a színpadon a szak -
értı zsőri elıtt, mint Tápiószecsı, Hosszúhetény, Madocsa,
Szany, Vitnyéd vagy Mikófalva, akik már többször szerepel-
tek hasonló megmérettetésen.

Hihetetlen boldogságot okozott az együttes táncosai szá -
mára, hogy rögtön az elsı komoly szereplésükön azon három
Együttes között voltak, akit a zsőri nívódíjjal jutalmazott.

A névadó ünnepségre 1976. április 24-én névadó ün -
nep ségre került sor a Mővelıdési Házban, a táncosok és a
falui vezetıi a Muharay családdal egyetértésben döntöttek
arról, hogy az Együttes felveszi Muharay Elemér nevét. A
mővelıdési ház nagytermében több mint 500 fı szorongott
és várta az immár Muharay Elemér Népi Együttes mősorát,
ami elıtt Vitányi Iván Muharay-tanítvány (esztéta és szocio -
lógus, késıbb országgyőlési képviselı) méltatta az 50-es
évek híres népmővelıjének munkásságát, Baghoz és a Gal-
gamentéhez főzıdı kapcsolatát.

Még 1976-ban Bagó József, a Mővelıdési Ház Igazgató-
ja Örkényben folytatta munkáját, helyére 1977-ben Kecs kés
Tibort nevezték ki. Érkezése után az Galga-vidéke ÁFÉSZ-t

(Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) sikerült
megnyerni az Együttes névadó szponzorának, a Szövetkezet
50.000 Forinttal támogatta a csoport mő kö dését. 

Ismét országos minısítésre készült az Együttes, melyre
április 17-én, Veresegyházon került sor. Berkes Eszter a tánc   -
csoport vezetése mellett a falut járva, az idıseket kér dez ve
kezdte el a helyi hagyományok, szokások megismerését cél -
zó győjtımunkát, majd késıbb az együttes tagjai is bekapcso -
lódtak a győjtésbe, az ezek alapján összeállított „Druzsba -
koszorú” koreográfiát mutatják be a versenyen, ami a bagi
lakodalom egy részletét eleveníti fel a színpadon.

A színpadon hibátlanul teljesítettek a táncosok, a zenei
kíséret is tökéletes volt annak ellenére, hogy másodszor
találkoztak a zenészek az együttessel, így a Bagi Muharay
Elemér Népi Együttes teljesítményét a zsőri döntése alapján
Nívódíjjal jutalmazták. A sikeres szereplés után, már a bu -
szon érte a meglepetés az Együttes táncosait, mivel a cso-
port vezetıje, Berkes Eszter bejelentette, hogy a jövıben
nem kíván az Együttes mellett dolgozni. Az átmeneti idı -
szak ban az együttest Tóth Mihály irányította, de Júniusban
sikerült megtalálni Berkes Eszter utódját, a 65 fıs Együttes
irá nyí tá sát Sajti Sándor vállalta.

folytatjuk
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Azon a héten szerda reggelig a lis -
tán szerelı mennyiségő ado mány

győlt össze. Ez azt hiszem, bizonyítja a
Galga menti nyugdíjasok emberségét.

A szállítást Halász Tibor saját autó-
val és egy kölcsönkapott 1X2 m-s után -
 futóval, valamint a bagi polgár mesteri
hi vatal Mercedes kisbuszával, me lyet Le -
 lovics György vezetett, ol dot tuk meg.

ADOMÁNYT ADTAK:
� Bag
� Iklad
� Domony
� Hévízgyörk
� Galgahévíz
� Verseg
� Aszód   
Köszönet mindenkinek, aki

adott és segített.

Szendrı és Edelény között még ho mok -
zsákokkal szegélyezett úton mentünk.

Edelényben rakodott le az élel mi -
szer adománnyal Halász Tibi bácsi és
Balázs János bácsi. 

AHOL NEM A VÍZ AZ ÚR
KÉTSZER AD, AKI GYORSAN AD: KISTÉRSÉGI NYUGDÍJASOK ÉLETMENTÕ ADOMÁNYA

Pénteken reggel, mikor értesültem az edelényi gát-
szakadásról, mondtam Balázs János bácsinak, hogy
tudnak a mi idıseink is segíteni. Mutassuk meg,
hogy a nyugdíjas nem kér, de ad!

� Ruhanemû 118 zsák
� Liszt 100 kg
� Cukor 80 kg
� Tej 60 liter
� szörp 40 liter
� Tartós élelmiszer  

(konzerv, száraztészta stb...) 13 nagy doboz
� Egyéb konzervek 13 karton
� Vegyiáru (flóraszept, domesztosz) 80 falkon 
� Mosópor 14 kg
� Klórmész 20 kg
� Étolaj 20 kg

2010. június 9

Szállításban segített a Bagi Polgármesteri Hivatal, 

és Halász Tibor, valamint Balázs János Idısügyi Tanács vezetı

ADOMÁNYLISTA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI IDÕSÜGYI TANÁCSTÓL
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A ruhanemőket Szendrıládra kel-
lett vinniük. Tibi bácsi autójával men -
tek, A hátsó utastér és a csomagtartó
is dugig volt élel mi szerrel valamint az
utánfutó kb 1 méter ma gasan ruha ne -
mővel volt meg rakva.

A bagi polgármesteri hivatal Mer-
cedes kisbuszával Lelovics György és
én mentünk Szendrıre át dr. Restásné
Svi d  ró Edina alezredes asszony kísé re -
té ben. Szendrın Benke tisztelenı úrnál,
a református papnál már vártak minket
a segítık, és árvízkárosultak, akik vit-
ték ki az adományokat a rászorulók-
nak. A mi adományunk volt az elsı je -
lentıs szállítmány Szendrınek. Na -
gyon meg le pıd tek, amikor mondtuk,
hogy szinte mindet idısek, nyugdíjasok
adták össze. Minden tiszteletük és elis-
merésük a kistérségünk idıseinek.

Az edelényi kapitányságra is adtunk
be konzervet, mert az ellátmány nagyon
gyenge. Amit a tv mutatott, hogy rán-
tott hús stb az a kamerának szólt. A
rendıröknek 36–48 órában 12 óra
fegy veres szolgálat után 2 óra pihenı
járt (jelentésírás). Amikor az ár jött,
folyamatosan homokzsákot raktak...

Balázs Zsoltné Kati

Szendrın és Edelényben június 9-én
már megindult a fosztogatás a
kilakoltatott, életveszélyessé nyil-
vánított, félig összedılt házakban.
A fosztogatók 10–15 fıs csoportok-
ban fel térképezték a terepet, illetve
ahol lehetett nappal is vittek min-
dent. Lakott területen belül, ahol a
szomszédos házakban laktak, az
üre sen állókba a kiskorúakat küld -
ték. Sajnos a rendıri felügyelet nem
lehet mindenütt jelen.

Undorítónak tartottam a ka -
tasztrófa turizmust. Francia, német
és még sorolhatnám, milyen rend-
számú autókkal mentek az utakon
és fényképezték mások szerencsét -
lenségét. Az egész te rületen ér zı -
dött a poshadt víz szaga. 

Balázs Zsoltné, Restásné Svidró Edina,
és Benke András
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FELNÕTT TABELLA
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Viadukt SE 30 23 7 0 76 
2. Újlengyel DSE 30 21 6 3 69 
3. Tápiószecsı FC 30 21 6 3 69 
4. Veresegyház 30 15 4 11 49 
5. Örkény SE 30 12 12 6 48 
6. Üllı SE 30 14 5 11 47 
7. Felsıpakony 30 12 9 9 45 
8. Bag 30 10 8 12 38 
9. Pilisi LK-Legea 30 9 10 11 37 

10. Diósd 30 11 3 16 36 
11. Tárnok KSK 30 9 6 15 33 
12. Gödöllı 30 9 5 16 32 
13. Erdıkertesi SE 30 9 4 17 31 
14. Hévízgyörk 30 7 10 13 31 
15. Budakalász 30 6 4 20 21 
16. Kerepesi LSE 30 2 1 27 7 

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

IFJÚSÁGI TABELLA
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Budakalász 30 23 4 3 73 
2. Hévízgyörk 30 20 7 3 67 
3. Tápiószecsı FC 30 21 2 7 65 
4. Pilisi LK-Legea 30 19 2 9 59 
5. Veresegyház 30 19 1 10 58 
6. Felsıpakony 30 18 1 11 55 
7. Tárnok KSK 30 17 3 10 54 
8. Viadukt SE 30 17 2 11 49 
9. Üllı SE 30 15 1 14 46 

10. Diósd 30 11 2 17 35 
11. Bag 30 10 4 16 34 
12. Erdıkertesi SE 30 9 6 15 33 
13. Gödöllı 30 9 3 18 30 
14. Örkény SE 30 6 3 21 21 
15. Újlengyel DSE 30 4 1 25 13 
16. Kerepesi LSE 30 1 0 29 3 

Szabályosan széthordták egy kórházba került idıs házaspár házát a ci gá -
nyok a Pest megyei Bagon – értesült egy olvasói levélbıl az MNO. A megyei
rendır-fıkapitányság szóvivıje hétfıre ígért információkat az ügyben.

Kétségbeesett hangú olvasói levél érkezett szerkesztıségünkbe, amiben
a névtelenségét kérı szerzı telefonszámát megadva arról számolt be töb -
bek között, hogy egy körülbelül két hete kórházba került idıs házaspár
házát napok óta fosztogatják a helyi cigányok, jelesül egy népes család tag-
jai. Többek között kilopták a garázsból az autót is, amit aztán végigtoltak
éj szaka a falun. Ezt vélhetıen a tízmilliós költségen felszerelt kamerák is
rögzítették. Az idıs párnak nincs helyben rokona, olvasónk elmondása
sze rint Gyu lá ról költöztek a Pest megyei településre. A fosztogatásról
állítólag a rend ırség is értesült. Szerdán és ma hajnalban is megjelentek a
helyszínen, de a szomszédok kikérdezésén túl nem sokra jutottak. 

A levél névtelenségét hangsúlyozottan kérı írója még négy, teljesen
kifosz tott házról tud a több mint 3000 lakosú településen. Pontosan az
egyik mellé van felszerelve az egyik ipari kamera. Mindezek mellett beszá-
molt a Bag határában kifosztott és felgyújtott nyaralókról, rendszeres fa lo -
pásokról is. Megkerestük a hírrel a rendırséget is, a Pest Megyei Rend ır-
fı ka pi tány ság szóvivıje hétfıre (lapzártánk után) ígért tájékoztatást

BAGI POLGÁRÕR HÍREK – JÚNIUS�

A R-PC PLANETT PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-
BAJNOKSÁG 2009/2010-ES VÉGEREDMÉNYEI

Június 01: Tura Belvízvédelmében 
közremûködtünk 

Június 12: Általános iskola ballagását 
biztosítottuk

Június 15: Labdarúgómérkızés 
biztosítása

Június 25-26: Galgahévízen 
A VI. Váci Egyházmegyei 
Találkozó rendezésének 
lebonyolítása, biztosítása

Június 24-26: Bag falunap elıkészületei 
és a rendezvény biztosítása

KÜLÖN KÖSZÖNETET szeretnék mondani a ba gi
falunapon nyújtott támogatásért valamennyi
támogatónak és azoknak, akik a lángos vásár-
lásával hozzájárultak a polgárırség mûködéséhez!

Tisztelettel és köszönettel: Mezıfi Ferenc

Bag Polgárırség Elnöke 
Sajnos a Júniusi hónap sem telt el bûncselek-
mények nélkül. Több kiskertben a veteményt
ki szaggatták ismeretlenek. Több lakóházban
az ablakokat betörték az éjszakák során. Autót
törtek fel és a benne lévı értékeket ellopták. 
Rendırségi elérhetıség: 06-20/516-5940
Polgárır elérhetıség: 06-30/515-6945

BAGRÓL A MÉDIÁBAN...

OLVASÓNK ÍRTA�

Szivárvány alkony
Szivárványalkony a Rétesfesztiválon

Én csak nézem, és azt hiszem, 

álmodom

Eljött közénk a Bagi-Nacsa páros

Aki ıket hallgatja az nem lehet 

álmos

Itt van az én egyik kedvencem

Erox Martini

Mindenki örömére

Aki csodálatos hangjával

Boldogan táncol, énekel

Karjában egy boldog kisgyermek

Szól a zene, táncolnak a párok

Énekel felnıtt és gyerek

Közben arra gondolok, hogy

Gyere Bagra újra el

Már csak a tüzijáték van hátra

Ami színesre festi az égboltot

A bagi sportpálya felett.

Bálint Piroska gondolatai 

a 2009-es Bagi Rétesfesztiválról

és Falunapról
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TÓTH GÁ BOR
OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÕ

Te le fon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
BERECZKI ERZSÉBET

PO LI TI KAI MUN KA TÁRS
Te le fon: 06-20-2158-140

E-mail: bereczki.erzsebet@fidesz.hu
Fax: 06-28-435-220

Iro da: Tura, Ta bán u. 42. 
Nyit va tar tás:

pén te ken 15-18 órá ig
*

Kép vi se lıi fo ga dó órák: 
Tura, Ta bán u. 42. 

min den hó nap utol só pén tek 
16-18 órá ig, vagy

Bag, Szent Im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den hét csü tör tök dél elıtt.
Be je lent ke zés: elı ze tes 

idıpontegyeztetés alap ján tör té nik.

�

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�

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROVISOKNAK 
ÉS ISKOLÁSOKNAK

3-10 éves gyerekek részére BAGON a mővelıdési házban
Idıpont: 2010.  július 19-30. Naponta 8 órától 16 óráig

Családias hangulatú nyári napközis tábort indítunk.
A programot úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály részére színes, 

mozgalmas tevékenységet nyújtson. 

PROGRAMOK:
Figyelemfelkeltı, emlékezetfejlesztı játékok.

Testharmónia, néptánc,népzene és népi játékok, valamint népdalok segédletével. 
Társas kapcsolatok kialakítása a gyerekeknél. Játék minden mennyiségben.

Rajzolás, festés, kézmûves foglalkozások. 
NAGY lehetıségek tára a közösség erejével önkifejezés, játékos gyakorlatok.

Bagi néptánc alapismereteinek elsajátítása Gyetvai Anita és Ifj. Rónai Lajos
oktatók vezetésével.

Bagi népdalok tanítása Tóth Sándorné Juliska nénivel és Basa Panka nénivel
Miközben kis közösségekben dolgoznak, örülnek egymás alkotásainak.  

MESEFILM VETÍTÉS
Meseelıadás, dramatizálás – Baczoniné Felszeghy Katalin tanárnı vezetésével,

gyöngyfûzés Palya Józsefné Ica nénivel, rongybaba- gyönggyûrûk készítése
óvónénik segédletével. A Gyermekjóléti és családsegítı szolgálat munkatársai segítségével.

A GYEREKEK JÁTSZVA TANULNAK!
2 hétre a tábori befizetés összege: 12.000.- Ft/fı

Napi jegy:  1.200 Ft/fı,  heti jegy: 6.000.- Ft/fı
E befizetésben 10 órai és ebéd jár 

a gyerekek részére.
Jelentkezéseket várjuk 

a 06-70-222-3236 (Hámoriné) telefonra, 
vagy a 28/504145 (mûvelıdési ház) 

telefonszámra. 

Immár hagyományosan a Szent
Iván éjjelét megelızı szombat
éj szaka a Múzeumok Éjszakája,
amikor is a múzeumok megnyit -
ják kapuikat és ingyenesen te -
kinthetıek meg a kultúra tár há -
zai. Az idei volt a nyocadik Mú -
zeu mok Éjszakája, amikor is 275
múzeum közel 2000 program-
mal és kiállítással várta a közön-
séget, 2010. június 19-én. 

A nagyszabású programsorozat
ke re tében tárlatvezetések, fog lal -

kozások, vetítések és beszélgetések,
kon certek és táncbemuta tók váltották
egymást kora dél utántól egé szen más-
nap hajnalig. E programsorozatba kap -
cso lódik be már több éve a PMMI aszó-
di Petıfi Muzeális Győj te ménye. A Mő -
velıdés Háza közös rendez vényén ba -
giak is képviseltették ma gukat. Polgár
Jutka, akinek idén ta vasszal jelent meg

negyedik mese könyve, Nemrest király
cím mel, saját meséit olvasta a megjelent
gye rekeknek. Katonáné Kovács Erika a
ba gi Arany János Általános Iskola ta ní -
tója volt a segítségére, aki napközis ta -
nít  vá nyai val Pol gár Jutka Szélúrfi címő
meséjét is elıdta. A meseolvasás inter-
aktív volt, a gyermekek Polgár Jut ka,
illetve Katonáné Ko vács Erika kér dé -
seire megpróbálták ki ta lál ni a mese
folytatását, hogy hova tőnhetet Nem-

rest király és mondhatom mu lat ságos
ötletek születtek: pl.: a kamrába bújt
lek  várt nyalogatni, el ment vadászni,
mert megunta az uralkodást. A gye re -
kek rögtönzött drámajátékkal elı is ad tak
egy je le netet az éppen olvasott tör -
ténetbıl. A fel  ol vasás végén pedig kér -
désekre vála szol hat tak az olvasott me -
se részletre vonat ko zóan, a jó válaszo -
kért pedig jutalom járt.

-kr-

Múzeumok Éjszakája Aszódon – bagiak részvételével


