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vISSzATEKINTéS
Tóth Gábort, falunk polgármesterét,
országgyűlési képviselőnket az elmúlt
négy év sikereiről, kudarcairól
kérdeztük, valamint kíváncsiak
voltunk terveire is.

3. oldal

A MUhARAy BoSzNIáBAN
Hagyományőrző együttesünk meg -
hívást kapott a bosznia-hercego vinai
Kupres település kaszáló-ünnepére,
melyet egy nemzetközi folklór-
fesztivállal is egybekötöttek.

6. oldal

új IgAzgATó...
...vette át júniusban általános
iskolánk vezetését. Szásziné Győri
Évával munkatársunk beszélgetett
elsősorban arról, hogyan is 
képzeli iskolánk jövőjét. 

10. oldal
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„KI MúlTjáT NEM ISMERI,
ANNAK jÖvõjE NINcSEN!”

„Tisztelt ünneplõ közönség,
kedves bagiak!

Nemzetünk legszentebb ünnepén, Szent
István királyunk napján, az Összefogás
napján köszöntöm Önöket. Szent István
napja, az államalapítás ünnepe min-
denkor hû tükre volt a társadalmi, poli-
tikai változásainknak. Elõször az 1222-ben
keletkezett Aranybulla rendelkezik a
szent királyunk székesfehér vá ri ün ne pé -
nek megtartásáról, ám ezt akkor még

nem augusztus 20-ra tették. A hagyo -
mányosan katolikus ünnep kö vetkezõ
fejezete Mária Teréziához köt hetõ,
akinek közbenjárására 1771-ben a
kalandos körülmények között Ragu zá -
ba került szent jobb visszatérhetettt elõ -
ször Bécsbe, majd Budára. Ugyan ekkor
császári rendletben nemzeti ün nepé
tette Szent István napját, augusztus 20-át
A Trianonban megcsonkított ország
augusztus 20-án tartott nemzeti ünnepe
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2010. augusztus 20.
elõestéjén tartotta falunk
Szent István-napi ünnepségét
a mûvelõdési házban.
Az ünnepség irodalmi
megemlékezéssel kezdõdött
Katona Éva rendezésében,
majd Tóth Gábor falunk pol-
gármestere mondott ünnepi
beszédet. Ebbõl idézünk: 

Tóth Gábor országgyűlési képviselő, falunk
polgármestere Pintér András a Mezőbag Kft. vezetője
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a horthy-rendszerben vált vég érvé nyes -
sé. 1948-ig még Szent István ünnepé -
nek hívták, 1948-ban már az új kenyér
ünnepének, majd 1949-tõl az Alkotmány
ünnepének nevezték. A diktatúra pu hu -
lásával megjelent az ünnepi beszédek-
ben István király, de a „szent” jel zõ nél -
kül. A rendszerváltást követõen ismét
Szent Istvánként említik a hivatalos
meg emlékezésekben is. 

Méltán emelte szentjei sorába Is t vánt
mind a nyugati, mind a keleti ke resz tény -
ség, hiszen  történelmi tettet hajtott vég -
re, mikor kijelölte országunk és ne m -
zetünk helyét itt, a Kárpát-me den cében.
Szent Istvánunk és az otthont adó ezer
éves magyar állam elõtt tisztelgünk ezen a
napon. Nekünk a biztonság Szent István
óta elsõsorban földet, hazát, házat jelent.
Mi mindannyian a saját szülõ föl dünkön
akarunk élni, itt tervezzük az életünk
folytatását, a jó, kiszámíthatóbb és biz-
tonságosabb magyar jövõt. Képesek
voltunk az elmúlt ezer esztendõben min -
dig újrakezdeni, hiába igyekeztek meg ha -
misítani törté nelmünket, eltiporni, kultú -
rán kat, hagyományainkat. 

Nagyszerû, hogy az államalapítás
ünnepe egybeesik az aratás ünnepével,
hogy az új kenyeret is ekkor ünnepel-
hetjük. A kenyér a magyar ember szá -
má ra mindig az életet, a megélhetést, az
ott hont jelentette. Azzal, hogy a nem -
zetiszín szalaggal átkötött új kenyeret is
ünnepeljük, ezzel kifejezzük, hogy a
haza és élet összekapcsolódik. 

A nemzeti élet alapja a jog és a rend,
a jövõ útja Európában, Magyarországon
és Bagon is az együttmûködés útján ve -
zet át. csak összefogással lehetünk sike -
resek a XXI. századi Európában. Az
együttmûködés a politikai siker mellett
gazdasági sikert is hoz majd. Ezért épít -
jük most fel a Szent István örökség ne -
vé ben a nemzeti együttmûködés rendsze -
rét. Az együttmûködésbe mindenki be -
le tartozik, aki a magyarság további ezer
esztendõre való megmaradásáról fele -
lõs séggel gondolkodik, felekezeti, poli-
tikai hovatartozástól függetlenül. Közös
felelõsségünk a magyar nemzet mega-
maradása, csak együtt lehetünk erõsek,
ez a jövõ útja. Az erõsek egye sülnek, a
gyengék elhullanak: ez Szent István

üzenete. Az elmúlt 20 évrõl, benne az
elmúlt nyolc évrõl soha nem látott
összefogással fejezte ki véle mé nyét
nemzetünk ez év tavaszán. Ennek az
összefogásnak a jegyében az elmúlt
években Bagon is jelentõs változások
történtek. Pártállástól függetlenül fog-
tak össze a bagiak, így jelenleg köz sé -
günk a legdinamikusabban fejlõdõ tele -
pü lések egyike lehet, ha folytatjuk a kö -
zösen elkezdett munkát. Közös fe le lõs -
ségünk ápolni a múltat, tervezni és épí -
teni a jövõt. Ehhez a munkához kí vá nok
minden honfitársamnak, minden ba ginak
jó egészséget és sok sikert. Isten áldja
Magyarországot, Isten áldja Bagot!”

Ezt követõen Pintér András, a Me -
zõbag Kft. vezetõje átadta falunk pol-
gármesterének, Tóth gábornak az idei
búzából sütött, nemzeti színû szalaggal
átkötött új kenyeret, amelyet Karácsondi
Mihály atya, falunk plé bá nosa megál-
dott. Az ünnepséget a Nyugdíjas Egye -
sület Rozmarink vegyes karának dal -
csok ra, majd a Muharay Elemér Népi
Együttes mûsora zárta.

-kr-

8

az önkormányzat hírei+

Mint ismeretes falunk volt polgármestere, Jamrik László
munkaügyi pert nyert jelenlegi önkormányzatunk ellen,
melyben 1,5 millió forintot ítéltek meg számára szabad-
ságmegváltás jogcímen. Ezt az összeget a jelenlegi
polgármester mind a mai napig nem engedte kifizetni a
részére, azzal az indokkal, hogy fontos feladatok elátása
kerülne veszélybe a kifizetés kö ve t keztében, mint
például a családsegítő szolgálat bővítése, illetve egyéb
önkormányzati feladatok ellátása, melyeket a volt pol-
gármester korábban figyelmen kívül hagyott. jamrik
lászló ezért inkasszót, azaz végrehajtást kért saját volt
önkormányzata ellen, ami miatt az önkormányzati dol-
gozók caffetériáját sajnos meg kellett vonni.

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2010. augusztus 2-án rendkívüli 
tes tü leti ülést tartott dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony vezetésével, mivel Tóth Gábor 
polgár mester szabadságon volt. Rajta kivül Dénes Miklós nem volt még jelen az ülésen.

Helyi Választási Bizottság megválasztása
2010. október 3-án önkormányzati választásokat rendez -
nek hazánkban, így szükségessé vált, hogy önkormány -
zatunk képviselõ-testülete megválassza a helyi választási
Bi zottságot. Az elõterjesztésben nyolc jelölt szerepelt, kö -
zülük hárman állandó, ketten pedig póttagok lettek a helyi
választási Bizottságban. A képviselõ-testület állandó tag-
nak választotta meg Deáky Tibort, Katona Andrást és
Szabóné László Teréziát, póttagnak pedig Katona Évát és
Torda Jánosnét. A képviselõ-testület arról is döntött, hogy
Gáspár László bagi lakost felveszi a kisebbségi önkormány -
zati választások szavazatszámláló bizottságába.



2010. SzEPTEMBER BAgI híRlAP  3közügy

– Sokszor említett polgármesteri prog -
ramja három pilléren állt: jövőkép,
létbiztonság és közbiztonság. Vegyük
sorra e három témakört. Mi az, amit
sikerült megvalósítani és mi az, ahol
még lenne tennivaló? Kezdjük talán
a létbiztonság és a hozzá szorosan
kapcsolódó jövőkép témakörével!
Tóth Gábor: Az elmúlt időszakban
közel 800 millió működő tőke
„érkezett” Bagra. 230 millió forintot
nyertünk pályázati úton az általános
iskola felújítására, így már az elmúlt
tan év ben szép, tiszta, felújított, modern, XXI. századi
iskolában tanulhattak gyermekeink. Szintén pályázati úton 30
millió fo rintot nyert falunk akadálymentesítésre, melyből az
óvoda, a II. számú orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal
akadály men  te sí té sét végeztük el. Ezzel egybekötve a polgár -
mes teri hi va talban új ügyfélvárót is kialakítottunk, amely
lehetővé teszi a kulturáltabb, zökkenőmentesebb ügyfélfo-
gadást. 270 millió forint került a bagi emberek zsebébe az
árokalja eladása után, a területet megvásároló vállalkozó
pedig 200 millió forintot nyert szintén pályázati úton a te rület
közmű ve sí té sé nek elvégzésére. Reméljük, hogy az árok  aljára ter-
vezett nagy sz a bású beru há zás jótékony hatásait anyagi téren
hamarosan érezni fogjuk.

és nem utolsó sorban, sikerült a Petőfi tér sarkán álló 20
millió forint értékű épület tulajdonjogát is vissza szer ezni a
falunak.
– Ha már az anyagi ügyeknél tartunk, az önkormányzat
2007-ben 330 millió forint értékű zártkörű részvénykibocsá -
tásról döntött. Sokan úgy vélik ez a lépés az eladósodás felé
sodorta a falut.
Tóth Gábor: A részvénykibocsátásra azért volt szükség, hogy
egyáltalán mozdulni tudjunk, tehessünk olyan lépéseket, ame-
lyek következtében növekedni fog a falu bevétele. Ennek az
összegnek egy jelentős része, 70 millió forint, lekötött, azaz az
önkormányzat nem nyúlhat hozzá. A fennmaradó 260 millió
forint visszafizetésére pedig úgy érzem meg te remtettük a
fedezetet. A Peres területén közművesítettünk, azaz eladhatóvá
tettünk egy 100 millió forint értékű telket, amelyet érté ke sí -
teni kívánunk. vásárolt az önkormányzat két, az átalakítások
után 10 millió forint értékű ingatlant, amelyek szintén eladha -
tóak, s mint korábban már említettem az árokalján épülő ipari
park bevételéből pedig fedezhető lesz a hitel visszafizetése. 

Mindemellett tettünk olyan lépéseket, amelyek a taka ré -
kosabb önkormányzati működés irányába mutatnak. gondo-
lok itt az energiaracionalizálásra, amikor is a tisztázatlan költ-
ségvonzatú ingatlanokat leválasztottuk az önkormányzati in -
gat lanokról. Az iskola és a tornacsarnok ezzel különvált, az
iskola modern fűtőberendezést kapott, így át láthatóbb lett a
köz műköltség. hasonló módon jártunk el az óvoda és az óvo -
da melletti konyha, a polgármesteri hivatal és a mellette lévő
épület (zöldséges, kocsma) esetében is.  

– Milyen terveket fogalmaz meg a
jövőre nézve?
Tóth Gábor: Szigeteltük és felújítottuk
a polgármesteri hivatal, valamint az I.
számú orvosi rendelő épületét. Sze -
ret nénk, ha a posta épülete átkerülne
a Petőfi térre, az újonnan önkor-
mányzati tulajdonba került épülete-
gyüttesbe, hiszen a jelenlegi posta
épülete sem az akadálymentesítés
Európai uniós kö ve telményeknek
nem felel meg, sem műszakilag nincs
meg felelő állapotban. 

– Volt-e olyan, amit kudarcként értékel?
Tóth Gábor: Szerettük volna felújítani a ravatalozót, de sajnos
nem nyertünk rá pénzt, önerőből pedig nem tudtuk megva ló -
sí tani. Az Aszód–Bag közötti salakos út felújítását is csak
részben tudtuk elvégezni, járhatóvá tettük, de a teljes felújítás
nem valósult meg. A felszíni csapadékvíz elvezetését is sze ret -
tük volna megoldani, de itt sem sikerült pályázati úton pénzt
nyerni, csak önerőből tisztítottuk az árkokat, de azt hiszem ez
is segített a belvíz problémán. Terveink között szerepelt a mű -
velődési ház felújítása is, de erre sem találtunk pályázati for-
rást, de természetesen keressük a megoldást.
– Falunkban sajnos égető probléma a közbiztonság kérdése is.
Ezen a területen mit sikerült javítani?
Tóth Gábor: Személyes közbenjárásom révén a közbiztonság
stabilizálása érdekében fo lya ma tos és kiemelt figyelmet kap
Bag országos szinten is. úgy érzem, nem tűrhetjük tovább az el -
múlt év ti ze dek alatt kialakult áldatlan helyzetet és a 2010.
szep tember 1-jétől életbe lépő új büntető jogi törvényt fo ga -
natosítani fogjuk, azon leszünk, hogy a kis értékű lopásokat
elkövetők és a fiatalkorú bűnelkövetők is, akár börtönbünte -
tést kapjanak. 

Szeretném, ha kutyás rendőrök is szolgálatot teljesítenének
Bagon, mert, ahogy mondják „a rendőrök presztízse relatív, a
kutyáké biztos”.
– Nemrég geodétákat láttam az Aszód-Bag-Domony ke resz te -
ződésben. Ezek szerint megindult a körforgalom meg épí -
tésének előkészítése?
Tóth Gábor: Igen interpellációs tervezetet nyújtottam be dr.
Pesti Imrének, Tura város szülöttjének, dr. Szűcs Lajos or szág -
gyű lési képviselőnek, pest Megye Közgyűlése elnökének, va la -
mint Oberczán Ferencnek, aki versegi lakos. valamennyien a
gal ga mentéhez szorosan kötődő képviselők, és segítségüket
kértem abban, hogy támogassák dr. Fónagy János szakállam tit -
kárhoz intézett kérésünket a körforgalomra vonatkozóan. A föld-
mérési munkák megkezdése jelzi, hogy végre támogatást kap-
tunk. Emellett azért szeretném elmondani, hogy az érintett te -
rü leten önerőből megcsináltatta az önkormányzat a köz vi lá -
gítást és jelenleg is folyik az itt találhat 3 buszmegállóhoz ve ze tő
járda kiépítése, mert  tűrhetetlen, hogy nagyon sokan szin te éle -
tük kockáztatásával tudják csak ezeket a buszmegállókat meg -
közelíteni. K.R.

vISSzATEKINTéS
Tóth Gábor polgármesterrel az elmúlt négy év önkormányzati munkájáról, sikerekről,

az elért eredményekről, kudarcokról és a jövőbeli tennivalókról beszélgettünk. 

Geodéták az Aszód-bag-Domony ke resz te ző dés ben.
Indul a körforgalom meg épí tésének előkészítése.
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2010. július 19-30-ig nyári napközis tábort
tartottunk a művelődési házban. 

volt ott figyelemfelkeltő, emlé ke zet fej -
 lesztő ügyességi játék, néptánc, népze -

ne-és játék, meseelőadás, népdalok ta nítása.
Raj zolás, festés, pamacsolás, pa  pírhajtogatás,
kosárfonás, virág kö tés, trukkolás, gyöngy fű -
zés. Szellemi vetél kedő sok-sok nye remény já -
tékkal. Mindennapi fagyizás, tánczenére tán -
co lás, labdázás,internetezés, arcfestés. A fog -
lal kozásokon a tanulás mellett; jókedv, vi -
dámság, szórakozás, barátko zás. zárónap
fut ballozás a hévízgyörki halastónál.

A foglalkozásokon készült munkák ról
kiállítás készült a községi könyvtárban,
melyet minden érdeklődő meg te kint hetett, s
rácsodálkozhattak a mai gye rekek kézügyes -
ségére, kreativitására. A résztvevő gyerekek
közkívánata ellenére nem folytatódott a har-
madik héten, hanem befejeződött két hét
eltelte után a nyári kis táborunk. 

jövőre ismét lesz azonban, ha sze retné a
falu apraja-nagyja. Egy kívánságot azonban
kell, hogy teljesítsenek; azt, hogy a gyer kőcök
többen legyenek. A magja már megvan a nap-
közis tábornak, ők a törzsmag. jövőre újra
elvárjuk nemcsak őket, hanem befogadunk

mel lé újabbakat, óvodásokat és kisis ko lá sokat
is. Köszönet a foglalkozásokat segítő óvó -
nőknek, pedagógusoknak, énekeseknek;
Tóth Sándorné Juliska né ni nek, Basa Panka
néninek, táncot oktató Ani tának és Lajcsi-
nak, a mesélő Baczoniné Felszeghy Katalin-
nak és a mese illusztrációjának elkészí -
tésében segítő Kissné Nemes Zsuzsának és
Kocsics Katalinnak mun ká jukért. Ba lázsné
Kati lányának Adriennek, va lamint Repei
Annának és Re pei Julcsi nak mindennapi se -
gít ségéért, hogy a tá bor színvonalasan, tar -
tal ma san eb ben az évben első alkalommal
megrendezésre ke rülhetett.        Hámoriné

Nyári napközis tábor a művelődési házban 

Bag nagy köz ség ben évek óta je len tõs prob lé ma a bû nö zés, amely
na pi szin ten van je len a te le pü lés éle té ben. A bûn el kö ve tés nagy
szám ban egy jól kö rül ha tá rol ha tó te le pü lés rész hez köt he tõ, az er -
dõ mel let ti ré szen (Li get-, Dankó-, Ta vasz-, Õsz-, Nyár ut ca, és a
Szentlászlói ut ca fel sõbb ré sze). A prob lé mát fo koz za a mély sze -
gény ség, ala csony is ko lai vég zett ség, mun ka nél kü li ség, amely szin -
tén jel lem zi a te le pü lés ezen ré szét. Ezek ben az ut cák ban a la kos -
ság nagy ré sze ro ma, így a bû nö zés – mely egyéb ként csak bi zo nyos
sze mé lyek hez kap cso ló dik –, élén ken érint min den ott élõ fel nõt tet
és gyer me ket. Saj nos na gyon nagy a ká bí tó szer rel va ló érin tett ség,
va la mint je len tõs a már jog erõ sen el ítélt sze mé lyek szá ma.

A bagi gyer mek jó lé ti szol gá lat 2010 nya rá ra az Aszó di Kis tér -
sé gi gon do zá si Köz pont tól fel ada tul kap ta, hogy a gon do zás -

ban lé võ gyer me kek ré szé re nyá ri bûn meg elõ zõ fog lal ko zás-so ro za -
tot va ló sít son meg. cél ki tû zé sünk ben meg fo gal maz tuk a kör nye zet -
tu da tos ság ra-, a sza bály kö ve tés re ne ve lést, a ta pasz ta la ti úton va ló
ta nu lás elõ se gí té sét, a bûn el kö ve tés csök ken té sét, a gyer me kek fej -
lesz té sét. Tisz tá ban vol tunk az zal, hogy cél ja in kat nem fog juk el ér ni
a két he tes prog ram alatt, de az el sõ lé pé se ket, a cé lok el éré sé hez
min den képp meg kell ten ni. A cél ja in kat nem köz vet le nül, ha nem
köz ve tett mó don, já té ko kon ke resz tül pró bál tuk el ér ni. olyan fel -
ada tok kal, ame lyek va la mely rész-ké pes ség fej lesz té sét szol gál ják.
így a nem-for má lis ta nu lás mód sze re it fel hasz nál va tö re ked tünk ar -
ra, hogy cél cso port ja ink tag ja it mi nél na gyobb szám ban tud juk be -
von ni prog ram ja ink ba. Ilyen pl.: a cso por tos fog lal ko zás, me di tá ció,
mint konf lik tus ke ze lé si mód szer, él mény pe da gó gia mód sze re, fej -
lesz tõ fog lal ko zá sok meg is mer te té se a szü lõk kel, ön kén tes mun ka.

A mun ká ból nagy részt vál lal tak és a két hét alatt se gít sé günk -
re vol tak: dr. Both Emõ ke párt fo gó fel ügye lõ és az ön kén te sei, akik
nagy szám ban (10-15 fõ vel ér kez tek), ezen kí vül a bagi ál ta lá nos is -
ko lá ból Szásziné Gyõ ri Éva, az új igaz ga tó nõ és Nagy Tiborné, va -
la mint a he lyi ön kén te sek is: Baczoniné Felszeghy Ka ta lin, Ka to na

Il di kó, Ka to na Pál, Papp-Komáromi Ju dit és Kuzmáné Pa jor Zsó fia
is. Kö szön jük se gít sé gü ket!

A pre ven ció 2010. 07. 24-én, szom ba ti nap pal in dult, és ren ge -
tek elõ ké szü le tet igé nyelt. Az ön kor mány zat is se gít sé günk re volt
az ön kén te sek ét kez te té sé ben, szál lá su kat pe dig az ál ta lá nos is ko la
tor na ter me biz to sí tot ta. A hi va tal tól kap tunk sze me tes zsá ko kat,
pa do kat és szé ke ket, va la mint gon dos kod tak a sze mét el szál lí tá sá -
ról. Az ön kor mány zat se gít sé gét is kö szön jük!

A nyi tó na pon egy nagy sza bá sú sze mét sze dõ ver sen  nyel in dí tot -
tunk, ahol a gyõz tes cso port nye re mé nye a galgamenti If jú sá gi Na -
pon va ló rész vé tel volt. Itt a gyer me kek hez szí nes programkavalkád
vár ta és volt L.L. Ju ni or kon cert is!

Mi vel a te lep „szívében” tar tot tuk a prog ra mo kat, (va gyis a
Mo ha med ment a hegy hez), eb bõl ki fo lyó lag ren ge tek gye re ket és
szü lõt tud tunk meg moz gat ni 0–99 éves ko rig

A két hét prog ram ja i ból: kéz mû ves fog lal ko zá sok, fej lesz tõ fog -
lal ko zá sok, szí ne zés, raj zo lás, gyöngy fû zés, só-liszt gyur má zás, fo -
nás, origami haj to ga tás, mandala ké szí tés, pla kát-tér kép ké szí tés,
me mó ria kár tyák-, tár sas já ték ok ké szí té se, fa ka nál báb-, já ték al ko -
tás, pa pír ma sé-, hang szer ké szí tés, ze né lés, tánc ta ní tás... vol tak sor -
ver se nyek, fo ci, csa pat já ték ok (ba se ball, frizbizés, mé ta), anyák
klub ja, ka masz lá nyok sze xu á lis fel vi lá go sí tá sa, fo gam zás gát lás, vé -
de ke zé si mód sze rek, Me se dél után Ka ti né ni vel. Ezen kí vül szer vez -
tünk fény ké pe zés-ok ta tás, él mény pe da gó gia párt fo gol tak kal, bog -
rá cso zás, éj sza kai tú rák, drogprevenció.

Ös  szes sé gé ben rend kí vül po zi tí van ér té kel tük ez a két he tet,
mind a gyer me kek hez va ló kap cso la tunk te rén, a fej lesz tés, fel vi lá -
go sí tás te rén, a bûn meg elõ zés szem pont já ból. Az ön kén tes csa pat
ter ve zi, hogy egye sü let té ala kul, és pá lyá za ton sze ret né nek a bagi
te le pen egy kö zös sé gi há zat lét re hoz ni, ahol foly ta tód na a
Bagfeszten el kez dett mun ka.

A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat mun ka tár sai: 
Ko csis Ka ta lin, Bedó Lí via, Kissné Ne mes Zsu zsan na
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Ennyit lehetett adni, tenni, szeretni...
A Váci Római Katolikus Egy-
házmegye Otthon Szociális
Szolgáltató Intézményének
nevelőszülői hálózatához tar-
tozó gyermekeket fogadtak
vendégül 2010 július 12-18-ig
községünk önkéntesen jelent -
kező családtagjai. Olyan
gyerekeket, akik különböző
problémák miatt kikerültek a
vér szerinti családjukból. 

Elsősorban az árvízkárosult gyer me -
 ke ken kívántunk segíteni, de kide -

rült, hogy ezeket a gyereket elvitték a Bal-
atonhoz. helyettük érkezett egy másik
ajánlat, hogy nevelőszülői hálózatnál kint
élő gyermekeket fogadhatunk. Ebben a
meg ker esésben és szervezésben segítsé -
gemre volt Balázs Zsoltné Kati, de nagy
részt vállalt még a napi étkezés, a tízórai és
uzsonna megszerzésében is. Köszönet
érte. A vendéggyerekek nemcsak egyszeri
árvíz ká ro sultak, hanem talán örök káro-
sultak olyan szempontból, hogy az „igazi”
szü lők le mondtak róluk. A bagi fo ga dó -
szülők közül egy sem mondta, hogy ak kor
nem látja vendégül őket, ha nem az
árvízkárosult gyerekek jönnek. jó tanul-
mányi eredményük jutalmául kapták az
egy hetes üdülést Bagon. 

A reggelit és a vacsorát a gyerekek a
családoknál kapták, a tízórait és az ebédet
pedig a művelődési házban fogyasztották
el. A nap folyamán különböző foglalkozá-
sokon vehettek részt. 

Balázs Guszti bácsi Bag köz séget
mutatta be, Székely Éva néni virágkötésre,
kosárfonásra tanította őket, Palya Józsefné
Icu néni pedig gyöngyfűzése, truk kolása,
hímzésre. Nyíry Adriennel gyúrmáztak és
papírból figurákat, virágokat készítettek.
Baczoniné Felszeghy Katalin tanárnő me -
sélt a gyerekeknek, a meséket el is játszot-
ták több szereposztásban. Ebben Kissné
Nemes Zsu zsa és Kocsis Katalin, a gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársai segéd-
keztek. voltak játékos foglalkozások is,
ahol például rongylibát tömtek ki a
gyerekek kukori cával. volt napi fagylal-
tevő ver seny, amelyet a pénz tárcánk nem
bírt már. A kifizetésben besegített a
FANATIX-ból Jucika né ni is. Meleg volt,
fagyi volt, üdítő is, Kati néni által pék-
sütemény, üdítő. Polgármester bácsitól
jégkrém. Panka nénitől kapott zsí  ros-
hagymás kenyér. Sok-sok jó és ked ves

szó a falu embereitől, szeretet, me legség a
fogadószülőktől. Ajándék fa gyizás a csa -
patnak Lelovics Gyuri bá csi  tól, aki sok-
sok játékkal is meglepte a gyerekeket
csupa szeretetből. Az utolsó nap „záró-
nap”, elmentünk a nagy melegben a
hévízgyörki halastóhoz. Még odafelé
csak mentünk mi, nők, de vissza felé már
csak kullogtunk lógó orral, ugyanis
11:0 lett focimeccsünk eredménye, per-
sze a fiúk javára. A meccsről videó is
készült állandó segítőnk, fotósunk,
videósunk,  Hámori Gyuszi bácsi örö kí -
tette meg e sorsdöntő eseményt. 

Nagyszerű vendégeket és bagi csalá-
dokat ismerhettünk meg, akik részt vettek
e program mindennapi életében. Név
szerint meg kell itt említenem a fogadó
családok nevét, mert jó érzés volt „bagi”-
nak lenni, amilyen szeretettel odaadással

felügyelték e gyerekek lelkét, érzésvilágát.
Köszönet a Stopfens, (az ajándékot is
adó) Szarka Mária, a Németh Milós,
Balázs Zsoltné Ka tinak szervező mun ká -
jáért, vendégek fogadá sá ért, Dudás Tí me -
ának (egy nagylelkű, lelkis me re tes anyu -
 kának), volterné Jam rik Évikének és csa -
 ládjának, Repei család minden tag já nak,
Katona Lász  lónénak, Benke Zol tán  né
He  nikének, persze mi is fogadtunk Há -
moriék 2 apróságot: Jánoskát és Ilonkát.

Eljött a búcsú napja, július 18-a. Szem
nem maradt szárazon. látjuk még őket?
Nem tudni, de ha lehet, akkor még sze ret -
nénk megtudni, mi van velük. jó volna
megismételni jövőre is, remény ked jünk...
Sok bagi vendéglátó család a mai napig is
tartja a kapcsolatot kis ven dégeivel. én is.
Aranyosak voltak jános és Ilonka.

Sok szeretetet igényeltek, de talán töb-
bet adtak vissza. Kevés gyerek nem mond-
ta közülük vendéglátó szüleiknek, hogy:
„Bagon szeretnék maradni... ve le tek... fo -
gadjatok ti örökbe...” Sajnos azonban  nem
lehet, ennyit lehetett adni, ten ni, szeretni.
Elköszöntek, öleltek, szerettek, nagyon-
nagyon szerettek. Sírtak ők is, mi is, talán
sosem látjuk őket. A Makai testvéreket, a
Sztojka testvéreket, a Légrádi, Gombár
testvéreket, Medvik, Babusa, Domonyi,
Török, Szilágyi, Szalai gyerekeket. 

Mindnyájunk gazdagabb lett e kis
árvák szeretetével, hálájával.

Köszönőlevél érkezett a váci neve lő -
szü lői hálózattól a fogadó családoknak,
köszönjük nekik mindazt, amit a faluért,
Bagért is tettek: jóhírét keltették ven dég -
sze retetüknek. Még egyszer hála és kö -
szönet érte mindannyiunk nevében.

Hámoriné Varga IlonaFo
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június 29-én, az esti órákban izga-
lommal telve gyülekezett a 45 fős

küldöttség, hogy buszra szálljon és elin-
duljon a közel 600 km-es útjára Kupres
felé. Az éjszakai út során két határel-
lenőrzésen is át kellett esnünk, mely egy
kissé szokatlan és furcsa volt már a tán-
cosok számára, az elmúlt néhány évben
elszoktunk ettől. A bosnyák határt át -
lép ve gyönyörű tá ja kon, a vrbas folyó
völgyében haladtunk, ugyanakkor szem-
besültünk a 90-es évek délszláv há bo rú -
jának pusztításával is. Bosz nia, mint a
jugoszláv utódállamok egyike 1992-ben
vált függetlenné, ám et nikai sokszí nű sé -
ge miatt – szerbek, hor vátok és bosnyák
muszlimok lakják – a délszláv térség leg -
véresebb háborújának helyszíne volt. 

A több mint 12 órás út után délelőtt
9 órakor érkeztünk meg a hegyek kö -
zött, 1100m magasságban fekvő Kupres
kultúrközpontjához, ahol vendéglátó ink
nagy örömmel fogadtak minket, bár ér -
kezésünket csak dél körül várták. A
szép, napsütéses időnek és a szépen fel -
újított főtérnek köszönhetően kelleme-
sen töltöttük azt a rövid időt, amíg a
szál lo dában előkészítették a szobáinkat
és elfoglalhattuk azokat. 

Ebéd után a külföldi csoportok ve -
zetőit a fesztivál szervezőivel együtt fo -
gadta a település polgármestere, dél -
után pedig – mivel a Bogujno városában
estére tervezett bemutató az előző hét -
végén történt robbantás miatt elmaradt
– Kupres környékén kirándultunk.

Elsőként egy templomot látogattunk
meg, melynek érdekessége, hogy a he -
lyén már a római korban is állt egy tem-
plom, majd többszöri pusztítás és újjá -
építés után 2002-ben építették fel a je -
len leg álló épületet. Ezután egy sí- és rek -
reációs központhoz buszoztunk, amelyet
a háború pusztításai után az elmúlt évek-
ben hoztak rendbe, és így egy európai szín -
vonalú téli üdülőhelyet alakítottak ki.

Másnap ismét kirándultunk, az or -
szág talán legszebb és legismertebb ré -
szeit barangoltuk be. Elsőként Mos tar -
ba utaztunk, ahol sétáltunk a történelmi
belvárosban és átmentünk a híres Öreg
hídon, melynek eredetije 1567-ben
épült fel, amit 1993-ban felrobbantot-
tak. A jelenleg álló hidat a Neretva
folyóból kiemelt darabok felhasználásá-
val – mely munkában a magyar Stabi-
lizációs Erők is segédkeztek – 9 éves
munkával, 2004-ben állították helyre.
Mostar után Pocitelj városát látogattuk
meg, melynek szintén van magyar
vonatkozása: a település városfallal való
megerősítését hunyadi Mátyás rendelte
el a török elleni védekezésként. Ennek
ellenére a város – Bosznia egészével

Hagyományőrző Együttesünk meghívást kapott a bosznia-hercegovinai
Kupres település 200 éves hagyományokra visszatekintő
kaszálóünnepére, melyet egy nemzetközi folklórfesztivállal is egy-
bekötöttek. Ebben az évben a 10 bosnyák és a Magyarországot
képviselő bagi Muharay Együttes mellett egy horvát és egy török
együttes vett részt a rendezvényen. A sikeres fellépések és a
nemzetközi elismerés mellett táncosaink rengeteg élménnyel és
emlékkel gazdagodtak a fesztiválon töltött öt nap során.

KASzálóüNNEP éS FolKlóR
A MuhArAy együttes BoszniáBAn



együtt a XvI. századra török uralom alá
került, ami különösen meglátszik e
település építészetén; számos török kor-
ból származó épület összhangja gyö nyörű
látványt nyújt az ide ellátogatóknak.

Kirándulásunk következő állomása
a magyar zarándokok kedvelt úticélja,
Medjugorje volt. Sajnos nem volt lehe -
tőségünk felmászni a jelenések szín -
helyére, látogatásunk csak a zarándok-
templom környékére korlátozódott, de
így is mély benyomást tett a hely áhí-
tatos hangulatával a rengeteg zarán-
dokkal és a gyönyörű természeti kör -
nyezettel. Este egy szabadtéri nép rajzi
múzeumban vacsoráztunk, mely külön-
legessége, hogy az épületek a helyi
hagyományos építészeti stílusban ké -
szültek, így megőrizve és bemutatva azt
az érdeklődőknek. 

Pénteken, utunk harmadik napján
már megkezdődött a mi munkánk is,
délelőtt a fesztivál nyitóestjére készül -
tünk, melyen a mi csoportunk mellett
egy horvát, egy török és 10 bosnyák
hagyományőrző táncegyüttes lépett fel.
Együttesünk Iglói Éva „Sokat arattam a
nyáron…” című koreográfiáját mutatta

be a Kupresi Kultúrközpont
színpadán hatalmas szakmai
elismerést kiérde mel ve teljesítménnyel.
Az estét közös vacsora és ünneplés zárta,
mely nek köszönhetően megismerked -
tünk a helyi rendőrrel is; mivel az esti
mulatságot a szállodánk előtt, az utcán
folytattuk, hajnali két órakor kért meg
minket, hogy kicsit csendesebben foly-
tassuk a mulatozást.

Szombaton, kipihenten készültünk
az újabb fellépésre vezető utunkra.
Ezúttal Prozor városában adtunk közös
műsort a helyi tánccsoporttal és a má sik
két külföldi együttessel a város sport -
csarnokában, de előtte megismer ked -
tünk a település gyönyörű környe ze -
tével is. A város a hegyek övezte Ra ma-
tó közepén fekszik, egyik szigetén a Fe -
ren ces rend épített kolostort, melyet mi
is útba ejtettünk utunk során.

vasárnap a fesztivál fő eseményén,
az aratóünnepen mutatkozott be együt -
t esünk, mely az egyik legnagyobb ren-
dezvény az országban, és minden évben
15-20 ezer látogatót vonz a Kupres
melletti rétre. Itt a vásári hangulat és
táncbemutatók mellett a fő esemény a

kaszások versenye és egy lóverseny,
melyre az ország több tele pü léséről ne -
veznek versenyzők. A nagy meleg sem
aka dályozta meg táncosainkat, hogy be -
mutatójukkal elkáp ráz tassák a kö zön -
séget, mely között helyet foglalt a bosz-
niai államfő fe le sége és több magas
rangú tisztviselő is.

A műsor után már sajnos csak egy
rövid búcsúra maradt idő. Elköszön-
tünk az itt megismert barátainktól és
vendéglátóinktól. élményekkel, emlé -
kekkel, kalandokkal telve indultunk
haza, táncosaink ez alatt a néhány nap
alatt megismerkedtek egy hozzánk
közeli, mégis ismeretlen ország lakói-
val, történelmével és kultúrájával és
nem utolsó sorban mi is bemutattuk a
magyar kultúra és ezen belül Bag hagyo -
mányait és táncait az ott élőknek.

Köszönjük Bag Nagyközség Önkor-
mányzatának, az Indi-Car Kft.-nek és a
Nemzeti Civil Alapnak hogy támogatá-
sukkal lehetővé tették Együttesünk
részvételét ezen a fesztiválon.

  FESzTIvál
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Az 1977-es sikeres országos Minősítő verseny után
je lentette be Berkes Eszter, az Együttes akkori ve ze -

tője, hogy nem kíván tovább dolgozni az együttessel. helyére
Sajti Sándor érkezett, aki 1951-56 között a honvéd Művész-
együttes, 1957-től 1978-ig pedig az állami Népi Együttes liszt
Ferenc díjas szólótáncosa volt. Sajti szeptemberben kezdte meg
a munkát, első próbáján mindenki megjelent, ami azt jelezte,
hogy a táncosok is folytatni akarják a megkezdett, sikeres
munkát. Amellett, hogy a már meglévő táncokat felelevení -
tették, Sajti egy új koreográfia színpadra elkészítésén is dol-
gozott; az együttes 50-es évekbeli táncosa, Tóth Vendel – aki
a falu vőfélye is volt – elmondása alapján ismét a bagi lako-
dalom egy részletét, a Menyasszonyfektetést állította szín-
padra. Ezt a műsorszámot 1978 februárjában, az Együttes
kétórás gálaműsorán mutatták be a kultúrházat zsúfolásig
megtöltő közönségnek, majd áprilisban ezzel vett részt az
Együttes az országos minősítő versenyen, veresegyházon. A
zsűri értékelése alapján az elmúlt egy év alatt fejlődött a cso-
port szakmai munkája, külön kiemelték Svehla Pali bácsi és
Ilon néni táncát, így a csoport ismét Nívódíjat és pénzjutal-
mat vihetett haza az országos megmérettetésről.

Az újabb sikeres megmérettetés után környékbeli fellé -
pések következtek, táncosaink bemutatkoztak Rákoske resz -
túron, Budapesten, Ráckevén, ócsán, Tiszafüreden, Sziget-
monostoron, Szentendrén és Fóton. Ezeken a fellépéseken
érezhető volt a táncosokon, hogy felszabadultan, izgalom
nélkül állnak a közönség elé, már nemcsak szórakoztatnak,
hanem maguk is élvezik az előadást, élnek a színpadon.

iglice napköziotthonos óvoda híreiJ

A nyár elején szállították le az 1 millió forint
értékű udvari játékokat, amelyeket pályázati
úton nyertünk. Társa dalmi munkában végezték el a
kombinált mászóka betonba ágyazását az alábbi szülők:
Bakos Zoltán, Mondok Ervin, Tábik András, Tábik Ric hárd.
A játékok telepítése a szünet után folytatódik. 

Udvarunkból hiányzik a fűzfa árnyéka, ezért  ár nyé -
kolót alakítottunk ki, amelynek fából készült keretét

az alapítvány szervezésével a fent említett szülők építették
meg a nagyobb udvar homokozója fölé. Erre került az
árnyékoló textil, amelyet szintén társadalmi munkában
készített el Péter László. Köszönjük segítségüket a gyerekek
nevében is, akik szívesen húzódtak az árnyékba.

Örömmel mondhatjuk el, hogy óvodánk minden cso-
portszobájában parketta vagy laminált parketta burkolat van.
Az alapítvány által vásárolt laminált parkettát Bakonyi József
ezen a nyáron ismét társadalmi munkában rakta le. Többször
végzett nagy értékű társadalmi munkát óvo dánknak, köszön-
jük. A vizes blokkok felújítása is megkezdődött. Kovács
István szintén társadalmi munkában a lefolyókat építette ki
két helyiségben. Az építkezés reméljük, folytatódhat.
további terveink, újdonságok:
w Igény szerint, angolnyelv tanfolyamot szervezünk a

nagyobb óvodások számára.
w havonta tervezünk meseklubot délutánonként „A

hónap meséje” címmel.
w Folytatódik a Baba-mama klub óvodába még nem járó,

de a kortárs közösséget már igénylő gyermekek és szü leik,
valamint a ciróka-maróka klub kismamák és babáik,
illetve várandósok számára havonta egy alkalommal.
óvodánk gyermekei sajnos nélkülözik az óvodai tor-

naszobát. Mostanra jutott odáig a belső átalakítások sora,
hogy felszabadult egy helyiség, amit tornaszobának ala -
kíthatnánk ki. Eljött a megvalósítás ideje! Ennek ér de ké ben
az óvoda a gyermekekért Ala pít vány családi sportnapot
szervez az óvodás és leendő óvodás gyermekek és család-
jaik részére. Ezt a rendezvényt önkéntes ala pon lehet pár-
tolni támogatói jegyek vásárlásával, mely be vé telt a tornaszo-
ba kialakítására használnánk fel. Ez a program 2010. szeptem-
ber 25-én szombat délelőtt lesz, sok-sok sport játékkal, vetél -
ke dővel, vásárral. Az erőnlétet finom őszi gyü mölcsökkel
biztosítjuk, a program végén az ebéd bográcsban készült
paprikás krumpli lesz. Szeretettel várunk minden kisgyer-
mekes családot, támogatót, pártolót!

Ezúton is megköszönjük a társadalmi munkát.
Tábik Andrásné az alapítvány képviselője

Kovács Istvánné óvodavezető
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0
októberben a Bagi Művelődési házban rendezték a gal-

gavidéke áFéSz együtteseinek találkozóját, ahol a bagi mellett
galgamácsa, hévízgyörk és Tura csoportjai léptek fel. Ezen a
műsoron köszönthettük Tímár Sándort is, aki az 50-es években
Martin Györggyel járt a faluban és készített felvételeket a bagi
táncokról. Most felkértük őt, segítse együttesünket azzal, hogy
helyettesíti a betegség miatt táncosaink munkáját irányítani nem
tudó Sajtit, és készítse fel az együttest a következő minősítésre.

Tímár két fiatal táncost, Németh Ildikót és Zsuráfszki
Zoltánt is bevont az együttes melletti munkába, mivel ő más
elfoglaltságai miatt nem minden alkalommal tudott részt venni
a próbákon. Táncosaink nagyon komolyan vették a felkészülést,
heti két alkalommal a próbákon fegyelmezett, komoly munka
folyt a közös siker elérése érdekében. 

1979. április 21-én utazott a csoport veresegyházra, a Népi
Együttesek országos Bemutatójára, ahol a bagiak másodikként
álltak színpadra Tímár Sándor „Bagi gyermekjátékok és táncok”
című koreográfiájával. A fellépés után sokan gratuláltak a tán-
cosoknak és az együttes vezetőinek is, már érzték, tudták, nem
volt hiábavaló az elmúlt hónapok kemény munkája, amit
megerősített a zsűri értékelése is, együttesünk előadását ismét
Nívódíjjal ismerték el. Martin györgy, aki megnézte a bagiak
előadását, elismeréssel nyilatkozott az Együttesről:

„Bag fénykora 1951-55 között volt, amikor a Galga menti
együttesek közül a legtáncosabb együttes volt és a legerőteljeseb -
ben képviselték ennek a palócos Pest-környéki vidéknek a régies
kul túráját. Sem Galgahévízen, sem Turán, sem Mácsán oly sok jó

táncos véletlenül sem verődött egy bokorba, mint Bagon. Akiket
most láttunk táncolni, abban a korszakban nem vettek részt az
együttes munkájában, s azóta Bagon is sokat változott a világ. A
bagi népi együttes feltámasztására már jó néhány éve folyik
próbálkozás. Most láttam felcsillanni a reményt, hogy a feltáma -
dás valóban megindult. Ezt a legfiatalabb nemzedék bekapcso ló -
dá sa jelenti számomra. Régen is táncoltak Bagon a gyerekek. Az
50-es években minden utcasarkon karikáztak még a kislányok, s
igen természetesen mozogtak, de a verbunk és a csárdás nagyobb
tánckészséget igénylő részei akkor sem voltak elérhetők számukra.
Az akkor 50 éven felüliek között élő hagyomány visszatanulása
most végre tudatosan megindult a gyerekek körében. Ezáltal Bag
újra a Galga menti hagyományok méltó képviselőjévé válhat.”

A műsor utáni első próbán Tímár értékelte az együttes telje -
sít ményét, és egyben el is búcsúzott a csoporttól, munkáját
Zsuráfszki Zoltán folytatta. A minősítőt ismét tájelőadások követ-
ték, a ba gi együttes bemutatkozott Budapesten, Szentendrén,
gödöllőn és ócsán. Augusztusban Pest megyei Szövetkezeti Népi
Együttesek ké tnapos rendezvényén vettek részt a bagiak, a ver se -
nyen induló együttesek tájelőadáson szerepeltek, amiket a zsűri
ér tékelt, és ez alap ján kerültek a csoportok a másnapi nagykátai
gá laműsorba. A bagi együttes Kókán szerepelt, és a zsűri ér té ke lé -
se alapján részt ve vője lett a gálának is. A gálában a Bagi gyermek -
já tékok és táncok összeállítást mutatta be a bagi csoport, és a zsűri
értékelése alap ján a harmadik helyen végzett. Még ugyanebben a
hónapban a kispesti művelődési központban táncolnak a bagiak
és bemutatták tudásukat a hévízgyörki közönségnek is. (folytatjuk)
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Iskolánk új igazgatónõjével, Szásziné Gyõri Évával
és férjével évekig együtt tanítottam Kartalon. Több -
 ször vittük együtt kirándulni az osztályainkat sõt
táborozásokon is együtt voltunk, így igazán volt
alkalmam megismerni és megszeretni õt. Ismerem
hihetetlen munkabírását, ötletgazdag ságát, a gyer-
mekek iránti szeretetét, türelmét, nagy szakmai
tudását és emberszeretetét, amit az általa kedvelt
idézet foglal össze a legjobban: „Élni roppant izgal-
mas, különösen, ha másokért élünk.” (H. Keller)

Szeretném, ha most a kedves olvasóim is jobban
megismerhetnék õt.

– Kérlek, mondj valamit az eddigi életedrõl és a családodról. 
– 1965 tavaszán születtem Budapesten. Szüleim egyszerû, be -
csületes munkásemberek, tõlük tanultam meg a munka és az
em berek szeretetét.Budaörsön éltünk, a testvéreim és a csa -
lád juk még most is ott élnek. Az érettségi után zsámbékra
mentem a tanítóképzõ fõiskolára. Itt ismerkedtem meg a fér-
jemmel, Szászi Tiborral, aki tõzsgyökeres kartali születésû.
Közös életünket és pedagógiai pályafutásunkat l968-ban kezd -
tük el együtt Kartalon. Két gyermekünk van, Tamás a Budapesti
Mûszaki Egyetem hallgatója, Krisztina különbözõ oKj tanfo -
lyamokat végez az érettségije után. A 24 évi pedagógiai pálya-
futásom alatt minden erõmmel azon voltam, hogy a kezem alól
kikerülõ gyerekek mindenben megállják a helyüket. 

Igyekeztem nemcsak oktatni, hanem sokoldalúan nevelni
is õket. Nevelni arra, hogy legyenek elfogadóak egymás iránt,
segítsék és védjék a gyengébbeket, és merjenek kiállni az iga -
zukért, de azt mindig a megfelelõ formában, stílulsban tegyék.
A mai napig vallom, hogy mindenkiben van valami talentum,
plusz, ami kellõ türelemmel, odafigyeléssel, megfelelõ mód -
sze rekkel tehetséggé fejleszthetõ. Mivel a tanórák tan anyag
centrikusak, ezt a célt fõleg a szabadidõ hasznos felhasz ná lá -
sával próbáltam elérni. Erre szolgálnak a különbözõ szakköri
tevékenységek, táborok és a nyilvános szereplések. Munkám
elismeréseképpen 2000-ben az elsõk között meg kap tam Kar-
talon az „Év pedagógusa” címet.

Miután értesültem a szomorú hírrõl, hogy Bagon elhunyt
Fodor Mihály igazgató úr, és ki fogják írni az igazgatói állásra
a pályázatot, úgy döntöttem, hogy élek a lehetõséggel. Tíz
évig munkaközösség-vezetõ voltam, a kollégákkal jól együtt
tudtam dolgozni. Rengeteg versenyt, kirándulást szerveztünk
közösen, tehát volt némi középvezetõi gyakorlatom. Az évek
folyamán több továbbképzésnek is aktív résztvevõje voltam.
végeztem többek között számítástechnikai és szorobános tan-
folyamot is. Az elvégzett drámapedagógiai és bábos végzett -
ségem pedig szakkörök tartására is feljogosít. 2009-ben állam -
vizsgáztam az ElTE-n, mint szakvizsgázott pedagógus család
és gyermekvédelem szakirányban. Ezért úgy éreztem, hogy a
bagi igazgatói állás feltételeinek maradéktalanul megfelelek.
Az, hogy az én pályázatom nyert, és én láthatom el a továb-
biakban ezt a megtisztelõ feladatot, köszönhetõ a pedagógu-
sok, a diákok, a szülõk és a képviselõ testület támogatásának.

én pedig minden erõmmel és tudásommal azon leszek, hogy
megszolgáljam a belém helyezett bizalmat.

– Mondj még valamit, kérlek, arról, hogy igazgatóként
mik a távlati terveid és céljaid.

– Szeretném, ha az Arany jános általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészet oktatási Intézmény a továbbiakban is jól mû -
ködne, híres lenne a diákjai által elért eredményeirõl a színját -
szás és egyéb területeken is. Színes programokkal sze retném
elérni, hogy a gyerekek szívesen bejárjanak az iskolába, és
idõben végezzék el a 8 osztályt.

Terveim között szerepel a gyógytestnevelés megszervezése
is, hiszen végzett szakemberünk is van rá. Nagyon jó, hogy
van uszo  dánk, ezt az elõnyt a jövõben is igyekszünk majd
kihasználni.

A nyarat az ismerkedésre használom, ellátogattam a gyermek -
 jóléti szolgálat táborába, a bejárások alatt én is bent voltam az
iskolában. Ezt azért tartom fontosnak, mert szeretnék jó mun -
ka kapcsolatban dolgozni a kollégáimmal, az önkormányzat-
tal, a gyermekjóléti szolgálattal, az óvodával, a mûvelõdési
házzal és a faluban mûködõ különbözõ szevezetekkel, cso-
portokkal is. A szülõket azért hagytam ki az elõbbi felsorolás-
ból, mert õket partnereimnek tekintem, akikkel közös a
célunk: gyermekeiknek megfelelõ gyermekkort biztosítani, és
segíteni õket a céljaik elérésében.

– A Bagi Hírlap és a magam nevében is kívánok ehhez az
embert próbáló feladathoz sok sikert, jó egészséget, erõt,
kitartást és kedves, támogató kollégákat, szülõket!

B.F.K.

„élni roppant izgalmas, különösen, ha
másokért élünk.”
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szásziné Győri éva új iskolaigazgató – tele tervekkel...
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R-Pc PlAneTT PesT MeGyeI I. oszTályú lAbDARúGó-bAjnoKsáG 
2010/2011. évI õszI FoRDulójánAK MéRKõzéseI

dátum idõpont mérkõzés eredmény ifi eredmény

augusztus 15. (vasárnap) 17.00 bagi Tc '96 – üllõ c –– c c –– c
augusztus 21. (szombat) 17.00 Diósd – bagi Tc '96 c –– c c –– c
augusztus 29. (vasárnap) 17.00 bagi Tc '96 – Örkény c –– c c –– c
szeptember 5. (vasárnap) 16.30 hévízgyörk – bagi Tc '96 c –– c c –– c
szeptember 12. (vasárnap) 16.30 bagi Tc '96 – tápiószecsõ c –– c c –– c
szeptember 18. (szombat) 16.00 törlei KsK – bagi Tc '96 c –– c c –– c
szeptember 31. (szombat) 16.00 bagi Tc '96 – Felsõpakony c –– c c –– c
október 3. (vasárnap) 15.00 gödöllõ – bagi Tc '96 c –– c c –– c
október 10. (vasárnap) 15.00 bagi Tc '96 – Pilissport-PLse c –– c c –– c
október 17. (vasárnap) 14.00 erdõkertes – bagi Tc '96 c –– c c –– c
október 24. (vasárnap) 14.00 bagi Tc '96 – halásztelek c –– c c –– c
október 31. (vasárnap) 13.30 bagi Tc '96 – veresegyháza c –– c c –– c
november 7. (vasárnap) 13.30 tárnok – bagi Tc '96 c –– c c –– c

november 14. (vasárnap) 13.30 bagi Tc '96 – Újlengyel c –– c c –– c
november 21. (vasárnap) 13.0 Pilisi LK-legea – bagi Tc '96 c –– c c –– c

!

há zi or vos ok ren de lé si ide je
DR. bA lA To nI Gyön GyI hét fõ, 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 GyöRGyhét fõ, 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 hétfõ reggel 8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel.  
cí me: Tura, Pe tő fi tér 2. Te lefon.: 104 

a fog or vos rendelési ideje
DR. szAbó MelánIA Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670
hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, 
kedd, csütörtök: 8.00-13.00 

orvosi ügyeletek

téged szeretlek
Hogy ez a szerelem, ne legyen hiába,
Veled vagyok itt, az Isten házába,
Ahol szerelmünket az Atya is megáldja.
Te vagy az, akiért megdobban szívem,
Csak téged szeretlek, hidd el nekem,
Veled szeretném leélni az életem.
Ketten az úton, együtt megyünk tovább,
Bízva abban, hogy az Úr vigyáz rád és rám.

Bálint Piroska

Az IFjúsáGI MeccseK MInDen eseTben A FelnõTT MeccseK elõTT KéT óRávAl KezDõDneK!

ZENEOvi
Ked ves szü lõk, Óvo dás gye re kek! eb ben az év ben is el in dult 

a ze ne óvo da, aho vá sok sze re tet tel vá rom 4-6 év kö zöt ti 
ze ne sze re tő óvo dá sok je lent ke zé sét! 

A 45 per ces éne kes – ze nés fog lal ko zás al kal mas a ze nei kész sé gek
fej lesz té sé re, amely a gyer me kek tel jes sze mé lyi ség fej lõ dé sé re po zi tí van

hat. ter mé sze te sen a fog lal ko zá so kon a szü lõk is részt ve het nek.
Hely szín és IDõ PonT: Bag, Arany Já nos ál ta lá nos is ko la,

hét főnként 16 óra, első alkalommal szeptember 6-án.
Nagy Eme se

kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának  Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottsága

szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: Rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

impresszum(
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2010. augusztus 26-án ünnepelte Németh Jánosné 95. születésnapját. A családi kör-
ben tartott ünnepségen jelen volt Tóth Gábor polgármester és Beke Andrea falunk
jegyzője is, akik bag nagyközség önkormányzata nevében köszöntötték az ünnepeltet.
ezúton kíván a bagi Hírlap szerkesztősége is jó egészséget és még sok-sok örömteli
születésnapot németh jánosnénak.

ez volt a jelmondata annak az egy hetes oratoriumnak, amit 2010. augusztus 23-27-ig
tartottak plébániánkon Karácsondi Mihály atya meghívására érkező segítő szűz
Mária leányai, vagyis a Don bosco nővérek és segítőik. Rengeteg bagi és hévízgyörki
gyermek részt vett a délelőtti és délutáni foglakozásokon. ez az egy hét arról szólt,
hogy a gyermeki szív igényeit kielégítve a gyermekek közelebb kerülhessenek az úris-
tenhez. Péntek este szüleik is megnézhették az egy hét termékeit: kézműveskedés
szép eredményeit, báb- és színpadi előadásokat.

TÓTH GÁ BOR
or szág gyŰ Lé si KéP vi se LÕ

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

*
Kép vi se lői 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 elõtt.
be je lent ke zés: elõ ze tes 

idõpontegyeztetés alap ján tör té nik.

q

FõzzüK A
MAGunKéT! 
címmel szeptember 11-én 
szombaton 8 órától szAbADTéRI
FõzõveRseny lesz a művelődési
ház udvarán.
MeGHívoTTAK: civil szerveződések,
baráti közösségek, egyéni benevezők.
A rendezvényt szponzoráló zsűri dönt. 
Bográcsoljunk együtt! 
ki-mit főz, legjobb tudása szerint.

DíjAzás: oklevél,
valamint a rendezvény
napjáig „titkos” tárgyi
elismerés az I. II. III.
helyezetteknek.
A tárgyI díjak elszál  lí tá -
sá hoz autó is szükséges! 
jó szórakozást kívánunk!  
jelentkezés 
a 06-70/222-3236 
telefonon, nevezési lap 
a művelődési házban. 
Hámoriné Varga Ilona
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Boldog SzülETéSNAPoT!

„Istennek a legkisebb is számít”

bag, Petőfi tét 10.  w nyitva hétköznap 12–20 óráig  w Tel.: 28/408-414  w e-mail: info@line-net.hu

HAvonTA 
új AKcIóK:számítógép+monitor
160.000 Ft!

új bõvíTHeTõ 
száMíTóGéP: 60.000 Ft
g31 / intel Celeron e3300 DualCore /
1 gB rAM /160gB hDD / sAMsung 
DvD-roM / 400W táP

w gigAByte g41 
w inteL Core2Duo e7500 
w 2 gB rAM 
w hD4670 1gB 
w 500gB hDD 
w neC DvD-rW 
w 600W táP
w FuJitsu-sieMens 19" 16:9 monitor
w BiLLentyŰzet 
w egér

BaBa-mamakluB
Idén ősszel is vár ja az óvo dá ba még nem

já ró, de a kor tár sak kö zös sé gét már
igény lő kis gyer me ke ket
Geizerné Péli Me lin da 

és Antalóczyné Kurucz Ág nes
IDõPonToK: szept. 27., okt.. 18., no v. 22. 

A fog lal ko zá sok 16.30-kor kez dõd nek.


