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az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Önkormányzati hírek

2013. július 4-én tartotta Bag
nagyközség önkormányzata a nyári
pihenés előtti utolsó testületi ülését,
ahol több kérdésben is döntöttek.
/ 3. oldal

Falunap és rétesfesztivál

2013. június 28–29-én ötödik
alkalommal rendezte meg önkormányzatunk a rétesfesztivállal
egybekötött falunapot.
/ 8–9. oldal

Muharay Németországban

a Muharay elemér népi együttes
testvértelepülésünkön, Malsfeldben,
illetve Kasselben járt a Hessentag-on,
Hessen tartomány fesztiválján.
/ 11–12. oldal

BAgIAk LeNgyeLOrszágBAN
szorosan összefügg LengyeLország és Magyarország 1000 éves történeLMe

2012. márciusában Lengyelországba vezettem parlamenti
delegációt, melynek keretében – részben véletlenül – eljutottunk Przepiorówba.
Megtudtam, hogy az I. világháborúban közel 500 magyar
katona esett el a lengyelek védelmében az oroszokkal
harcokban. Az elesett katonáink emlékét és sírjait azóta is
ápoljákatérségbenlévőgyerekek.

2013. márciusában a Magyar-Lengyel Barátság Napja
alkalmából a Magyar Országgyűlés Magyar-Lengyel Baráti
TagozatánakelnökekéntrésztvettemTarnowbanrendezett
ünnepségeken.
Ottjártamkor Piotr Naimski úrral közösen ígéretet
tettünk,hogyazottfelállítottemlékműrenemzetiszimbólumainkatközösenfogjukelhelyezniésaztfelavatni.
(folytatás a 2. oldalon)
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2013.június20-ánabagi„zarándokcsoport”tagjaivoltak
az elsők, akik 98 év után elhelyezték a megemelékezés
koszorúithonfitársainkemlékművére.
AzünnepségenPiotrNaimskiaLengyelParlamentLengyel-MagyarTagozatánakelnöke,ahelyipolgármesterMarek
Stanek, valamintmagyarrészrőlDr. Molnár Imre követségi
tanácsos, Mirkóczki Ádám és Potápi Árpád országgyűlési
képviselőkatagozattagjaiméltattákamagyar-lengyelközös
történelmimúltat.Magamköszönetemetfejeztemkiazoknak
agyerekeknekésgenerációknak,akikazelmúltközel 98 év
óta őrzik és ápolják a magyar hősök emlékeit és sírhelyeit.
Alengyelgyerekekgyönyörűpéldájátadjákcselekedetükkel
amagyar-lengyelbarátságmegőrzésének.
Azemlékműleleplezéseutánalengyelésamagyarküldöttségelhelyezteatalapzatonamegemlékezéskoszorúit.

AzünnepségutánaTarnowtelepüléslakóiigenkellemes
hangulatú fogadást adtak, ahol megvendégeltek minden
résztvevőt.
Afeszítettelsőnapiprogramezzelmégnemértvégett,
hiszen a késő esti órákban ellátogattunk a szentkereszthegyre (Swiety Krzyz), ahol az ottani apát vezetésével
megtekintettükaz1006-banalapítottkolostort.Akolostort
aszentImrehercegáltaladományozottszentkeresztereklyéről nevezték el, mely krisztus keresztfájából került
szentImre herceghez,akihálájajeléüladományoztaazottaniszerzeteseknek,akikazótaisittőrzik.Acsoporttagjaitazapátúrmegáldottaazereklyével,amitabagiakszemélyesenmegisérinthettek.
Június 21-én a csoport – ekkor már csak a bagiak –
ellátogatottCzestochowába,aholavárospolgármestere,
Krzysztof Matyjaszczyk úr és munkatársai fogadták a
küldöttséget azzal a céllal, hogy egy testvér-települési
együttműködéstkészítsünkelő.Nagyörömünkrehajlandóságmutatkozikmindkétfélrészérőlajövőbenikultu-

rálisésegyébegyüttműködésre.Megtekinthetettacsoport
egyfilmetavárosról,annakmúltjáról,jelenérőlésközösségiéletéről.
AmegbeszélésutánelindultunkaFeketeMadonna-templomhoz,aholéppenlatinuléslengyelülmisézettazottanipap.
Acsodálatostemplommegtekintéseutánakathynyivérengzésáldozatainakemlékművénéliselhelyeztükkoszorúnkat.
Június 22-én – már kirándulás jelleggel, a hivatalos
program levezetéseként – ellátogattunk Wieliczkára, a
sóbányába,aholegynagyonkedveshölgyidegenvezetése
alatteltöltöttünktöbbmintháromórát.közel140méter
mélyrejutottunkabányába,megcsodálvaannakszerkezeti
építményeit,azottsóbólkifaragottművészetialkotásokat
és mindazon csodákat, amelyeket az évszázadok során az
emberikézkialakított.
ezzel még nem ért végett a csodálatos utazás, hiszen
hátravoltmégkrakkowvára,aWávelmegtekintése,ahol
szintén magyar vonatkozású emlékek találhatóak. Kinga
magyarhercegnőkéntlengyelkirálynélett,akinekacsonjait
a katedrálisban kegyhelyként őrzik. kinga, férje Boleszláv
király korai halála után szüzességük fogadalmának következményekéntapácaruhátöltöttéshaláláigmintapácaélt.
Lengyelországban nagy tisztelet övezi a magyar királyi
örökségeket, hiszen szorosan összefügg Lengyelország és
Magyarországtöbbmint1000évestörténelme.
Utolsónapunkterveazvolt,hogyalengyelhős,Bem apó
emlékművét Tarnowban meglátogassuk, el is jutottunk a
mauzóoleumot körülvevő parkig, sajnálatos módon azonbanolyanvihartörtkiabbanazidőbenavárosban,hogya
busztólaparkonátagyalogosutatnemtudtukmegtenni.ez
méghátravanegykövetkezőlengyelországilátogatáskor.
Úgyérzem,megkellemlítenemacsoporttalegyüttutazó
ésalengyeltolmácsfeladatátellátóMolnár Péter úrnevét,akinekezútonisköszönetemetfejezemkiönzetlenmunkájáért.
Tóth Gábor
polgármester

Kéményseprés bagon nyáron
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy idén nyáron a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást bag
nagyközségben – a megszokott módon – a magyar Kémény Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott alkalmazottai

2013. 06. 05. és 2013. 08. 05. között fogják elvégezni.
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az önKormányzat hírei
2013. július 4-én bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megtartotta a nyári pihenés előtti utolsó testületi ülését. Az ülésen nem vett részt Tóth Gábor polgármester parlamenti elfoglaltságai miatt, így dr. balatoni
Gyöngyi alpolgármester asszony vezette az ülést, illetve dr.
Dénes Tamás képviselő sem volt jelen. Az ülés napirend-módosítással kezdődött, majd sorra vette a testület az előre
meghirdetett napirendi pontokat a következő sorrendben.

Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda vezetői
kinevezése

A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy további 5 évre
bizalmat szavaz Kovács Istvánné óvodavezetőnek, és 2018.
október 19-ig meghosszabbítja óvodavezetői kinevezését. (A
törvényikeretekbiztosítják,hogyazönkormányzatpályáztatás
nélkülhosszabbítsamegavezetőkinevezését.)AtestületvalamennyitagjagratuláltazülésenjelenlévőkovácsIstvánnénak,
ésjómunkátkívántnekiazelkövetkezendő5évre.

1956-os emlékmű

Deme István aPirosBagértegyesületelnökekéntkérelmet
nyújtottbeazönkormányzathoz,mertahősökterén1956-os
emlékművetszeretnénekfelállítani.Azegyesületúgyvéli,az
emlékműhiánypótlólenne,éslehetőségetadnaaz1956-os
forradalom és szabadságharc hősei előtti méltó főhajtásra.
Az emlékmű felállításának költségeit az egyesület állja. A
testületakérelmetegyhangúlagtámogatta.

Galga Menti Önkormányzatok Társulása

2013. április 30-én megszűnt az Aszódi kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, feladatai átkerültek a
újonnanlétrejövőgalgaMentiÖnkormányzatokTársulásához. Az új társulás elnöke Vanó András galgahévíz
polgármesterelett,azadminisztrációvezetőjepedigdr. Král
László galgahévízjegyzője.Azújtársulásbelsőellenőrzési,
munkavédelmi feladatokat lát el, valamint működteti a
pedagógiai szakszolgálatot. Működéséhet az anyagi háttér
egyelőrebiztosított.Aképviselő-testületegyhangúlagelfogadtaazújszervezettársulásimegállapodását.

Orvosi központi ügyelet

Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony elmondta a
témávalkapcsolatban,hogyazügyeletirendszertidőrőlidőre
megkellújítani.Jelenlegazjelentialegnagyobbproblémát,
hogyaterületenmunkátvállalóújháziorvosoknemszívesen
vállalnakügyeletet,ezértfelkellkérniazönkormányzatokat,
hogy gyakoroljanak nyomást háziorvosaikra, hogy a havi
32/36 óraügyeletet teljesítsék. A turai ügyeleti rendszer
fenntartásaközségünknekegyébkéntlakosonként80Ft/hó
összegbekerül.Aképviselő-testületegyhangúlagúgyhatározott,hogyaturaiügyeletirendszerrelvalómegállapodástaz
önkormányzatfennkívánjatartanai.

Az önkormányzat visszakapja vízműveit

2012 végén létrejött a DAkÖV és környéke Vízügyi kft.,
amelyjogelődjeagalgamentiVíziközműkft,mindenvagyonát átvette.Időközbenatörvényiszabályozáskimondta,hogy
a vagyont vissza kell adni az önkormányzatoknak, így Bag
Nagyközség Önkormányzata visszakapja az összes vagyon

10,8százalékát.Időközbenazeredetivagyonbővült3újkúttal és vezetékekkel. A vagyonvisszavétel után a fenntartás és
működtetés továbbra is a DAkÖV kft. kezében marad. Az
képviselő-testületegyhangúlagelfogadtaavagyonvisszavételt,
azzalakikötéssel,hogyahiányzóadatokataDAkÖVpótolja.

Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013-as
beszámolója és új SZMSZ-e

Aképviselő-testületegyhangúlagelfogadtaazIgliceNapközi
OtthonosÓvoda2012/13-asnevelésiévirőlszólóbeszámolóját, valamint új szervezési és Működési szabályzatát.
Mindkét okirat megtekinthető az óvodában, illetve az
önkormányzatnál.

A polgárőrség támogatása

ABagiPolgárőrségtámogatásikérelemmelfordultazönkormányzathoz,ebben200 000Ft-otkért,amelyetműködésére,
elsősorbanüzemanyagvásárlásrakívánfordítani.Aképviselőtestületegyhangúlagtámogattaakérelmet,valamintmegköszönteapolgárőrségmunkáját.

Balázs János lemondott a Kulturális és Oktatási
Bizottság elnöki tisztéről

Balázs János 2013.július4-vellemondottelnökimegbízatásáról a kulturális és Oktatási Bizottságban. Beke Andrea
jegyzőasszonyazülésenfelvázolta,hogymikéntműködhet
továbbabizottság.Vagybeleolvadaszociális,egészségügyi
éssportbizottságba,vagyadhocbizottságkéntműködiktovább,azazegy-egyfeladateseténváltozótagsággal,időszakos
jelleggel, csak az adott feladat ellátására alakulna meg. Az
ügy eldöntése érdekében dr. Balatoni gyöngyi alpolgármesterasszonynévszerintiszavazástkért,feltetteakérdést,
hogykikívánja,hogyezabizottságadhocjelleggelműködjékezután.Atestületúgydöntött3igenszavazat(Balázs
János,Varga András, Tábik Andrásné)1nemszavazattal(dr.
Balatonigyöngyi)egytartózkodás(Antal Istvánné),hogya
kulturálisésOktatásiBizottságadhocbizottságkéntfogtovábbműködni.BalázsJánosképviselő,valamintBaczoniné
Felszeghy Katalin külsősbizottságitagaszociális,egészségügyiéssportbizottságmunkájátsegítiezután.

Malsfeldben jártunk

Tábik Andrásné képviselőasszonyarróltájékoztattaatestületet,hogyBagésTestvérvárosiegyesületefalunktestvérvárosában, Malsfelben járt június 20-24-ig. A látogatás
apropójavolt,hogyidénMalsfeldhezközelinagyvárosban,
kasselbenrendeztékmeghessentagfesztivált,amelyhessen
tartomány tíznapos ünnepe kiállításokkal, bemutatókkal,
koncertekkel.erreafesztiválrameghívástkapottaMuharay
elemér Népi együttes is. (Beszámolójukat lapunk 11–12.
oldalán olvashatják.) A képviselő asszony elmondta, hogy
nagyonnagyélményvoltlátniabagitáncosokatnémetországi
színpadon,felemelőérzésvolt,hogyállvatapsoltakelőadásaikután,ésazis,hogyazárónapiutcaifelvonulásona145
csoportközülatelevízióabagiakvonulásátvégigmutatta.
emellett megemlítette, hogy a falunap meglátása szerintnagyonjólsikerült,aprogramokszínvonalasakvoltak,
minden elismerést megérdemel mindenki, aki hozzájárult,
hogyarendezvénylétrejöhessen.
-kr-
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Aszódéstérségeszennyvízügyeiről
töBB Mint 50 MiLLiós önerő-táMogatást Kapott az aszód
és térsége szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztítása projeKt
A Nemzeti Fejlesztési miniszter döntésének köszönhetően
elnyert önerő támogatással csökkennek az Aszód és agglomerációját jelentő településeket érintő szennyvízcsatornázás
és elvezetése program (keoP-1.2.0/2F/09-2009-0007) önkormányzatokra jutó terhei. Az összesen tizennégy települést érintő csatorna beruházásnál jelenleg a garanciális utómunkálatok folynak, a támogatás elnyerésével pedig a
projektben részt vevő települések jelentős segítséget kapnak.
AzeUÖnerőAlapilleszkedikakormányrezsicsökkentőlépésein
 eksorába,amelyáltalaprojektetlebonyolítógalgamenti
ViziközműBeruházástLebonyolítóésMűködtető(Üzemeltető)Társulásmásodszorraispályázatotnyújtottbeazönkormányzatokfeladatainakanyagimegtámogatására.ANemzeti
Fejlesztési Minisztérium a pályázatot pozitívan bírálta el, és
2013.április29-énhozottdöntésénekértelmében55003198
Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette a
projektet.ezendöntésselatársulásimmáronmásodszornyert
atárgyipályázaton,elsőalkalommal16873001Ftvisszanem
térítendőtámogatásbanrészesültazeUÖnerőAlapból.
Azzal,hogyakormányilyenjellegűtámogatástbiztosít
az önkormányzatok részére, nagymértékben csökkenti az
önkormányzatokhozzájárulásait,ezáltalterheinekmértékét,
illetvevíziközműtársulatokáltalaberuházásfinanszírozásáralehívandóhitelösszeget,ezáltaltehátazeUÖnerőAlap

hatékonyanjárulhozzáafentemlítettprojektműködtetéséhez, fenntartásához.Azönerőtámogatásesetünkbenazt
segíti elő, hogy az önkormányzatoknak kisebb mértékben
kelljen a projektben tervezett, magas kamatozású banki
(akárpiaci)hitellelélniük.
AzAszódésagglomerációjátjelentőtelepüléseketérintő
szennyvízcsatornázás és elvezetése program keretében a
munkálatok2011elejénindultak.Aprojektelsődlegescéljai
a következők voltak: galgamácsa, kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres, Váckisújfalu települések belterületeinek,
valamintAszódésDomonyegyesbelterületivárosrészeinek
közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, az aszódi
szennyvíztisztító telep bővítése, a kommunális szennyvizek
biológiaitisztításaéstérségikomposztálóteleplétrehozása.
ezencélokmegvalósításánakérdekébenAszódonéskörnyékén összesen 84,5 km hosszú csatornahálózat épült,
melynekköszönhetőenújabb1932háztartás,közel27.000
emberszámáralettelérhetőazeurópaikomfort.
A projektnek köszönhetően nagymértékben csökken a
talajszennyezés,afolyékonyhulladéklegáliséskörnyezetvédőmódonkerülelhelyezésre,ésmegoldódikafelszínalatti
vizekszennyezettségénekkérdéseis.
AzAszódéstérségeszennyvízcsatornázásaésszennyvíztisztítása projekt részleteiről a http://galgamenti-csatornazas.hu/ weboldalontájékozódhat.

Aszódonisvanmárkatasztrófavédelmiőrs
két katasztrófavédelmi őrsöt is átadtak július harmadikán
az országban. Az egyiket Nógrád megyében, a másikat a
Pest megyében, Aszódon.
AzünnepélyesátadásonahimnuszhangjaiutánDr.Bakondi
György tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi
főigazgató köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy az aszódi
katasztrófavédelmi őrs működésével egy olyan szervezeti,

fejlesztésilépésrőlvanszó,amelynekköszönhetőenerősödik
aközbiztonság,ésatérségbentizennyolctelepülésnegyvenegyezerlakójaérezhetimagátnagyobbbiztonságban.
Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei kormányhivatal
kormánymegbízottjaelmondta,hogyazújvédelmirendszer
azegyüttműködésreépít,kihasználvaaztaprofizmust,amit
arendvédelemnélszolgálatotteljesítőkhosszúévektapasztalataivalmegszereztekésfelhasználjaazönkénteseklelkesedését,segíteniakarását.
Sztán István, Aszód város polgármestere köszönetét
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az elhatározást ilyen
rövididőalatttettkövetteésAszódonmegalakultazőrs.
Branyiczky Márk tűzoltó alezredes, a Pest Megyei
katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elmondta, ma
reggelegyközelszázötvennégyzetméteresfaszerkezetűépület
oltását kezdtemegazaszódiőrsegysége,amelyheznégyperc
alattértekki.Mireagödöllőihivatásostűzoltó-parancsnokság
egységeiahelyszínreértek,atüzeteloltották.Azalezredes
hangsúlyozta,ennéljobbpéldanemiskellarra,mekkoralétjogosultsága van az őrsnek. A szózat elhangzása előtt a
plébános felszentelte az őrsöt, amely egy Mercedes
rosenbauerTLF2000típusúgépjárműfecskendővelésnégy
fővelállkészenlétbenanap24órájában.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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a bagi iglice napKöziotthonos óvoda hírei

Aaa,mavanbúcsúzásnapja...

Fotó: Óvoda-archívum

...énekeltékaballagónagycsoportosóvodásokjúnius7-én,
péntek délelőtt az óvodában. A gyermekek sok virággal
érkeztek ezen a reggelen. A szülők segítségével minden
csoportszobaésafolyosókvirágdíszbeöltöztek.10órakor
az ünneplő ruhába  öltözött nagycsoportos gyermekek
ballagása kezdődött. Az óvó néniktől megkapták a tarisznyákat, ebbe hamuban sült pogácsa, zsírkréta, kis ajándék
került. A ballagók folyamatos énekszóval, csoportról
csoportra jártak. Minden középső-, kiscsoportos és
minicsoportos kis verssel és az általakészített ajándékkal
búcsúzottanagyoktól.könyvjelzőt,órát,órarendetkaptak

ajándékba. Délután minden csoportban a tanévzáró ünnepélyttartottak.Bemutattákagyermekek,milyensokverset,
mondókát,éneket,tanultak,hogyantudnakmesétdramatizálni,bátranaszülőkelőttszerepelni,szépenmozogni,táncolni, különböző térformában tájékozódni. Minden gyermeksokatfejlődöttazelmúltévben,sokatokosodtak,sokat
nőttekaszülők,arokonokésazóvónőkörömére.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a nyári nagytakarítási
munkálatok miatt az óvodánk július 1-től 28-ig zárva tart.
Ügyeletettartunkjúlius9-énés23-án14-16óráig. 

állatigyerekcsínyeknyáron
sok gyermek a nyári szünidő nagy
részében felnőtt kontroll nélkül van
egész nap az utcán, mely aggályos lehet
a saját, a társak és a környezetük élőlényei biztonsága kapcsán – adta hírül az
orpheus állatvédő egyesület.
egyesállatokkalszembeni,játéknakindulócselekményekdurvaállatkínzásba
istorkollhatnak.Azállatkínzásbűncselekmény,melyértazújBtk.szerintmár
12éveskortólrácsmögékerülhetazelkövető. A gyerekek által elkövetett állatkínzások akár kósza bogárgyűjtéssel
kezdődhetnek, melyeket a játék végén
szabadonengedéshelyettzacskóbazárvahagynakazutcánvagyextrémmódonagyontaposnak.Aztánottvannaka
bokrokonsütkérezőszitakötők,melyeket gyakran és előszeretettel fognak
megésunalombólszétszaggatnak.sok
gyermek kedvelt időtöltése a tóparti
horgászás, ahol a zsákmány nem élel-

mezésicéllal,hanemidőtöltőjátékokra
kerül felhasználásra. gyakran szednek
összeagyerekekbokrokaljáról,fészekből kiesett madárfiókákat is, melyek a
gondatlankezelésvégetthamarelpusztulnak. Nyáron sok udvarban kutyaalmok picinyei, cicakölykök válnak gyerekek játékos pusztításának martalékává. Az állatokat extrém esetekben
kötélrekötvefellógatják,vagybotokat
szurkálnakbeléjükvagyegyszerűenfelboncoljákaszerencsétleneket.sajnosaz
elmúlttizenötévtémáhozkapcsolható
ésmegismerttörténeteisokkolóak.
Az Orpheus állatvédő egyesület
tapasztalataaz,hogyaházakkerítésén
keresztülkutyákat–macskákatgyakran botokkal és kövekkel dobálnak
meg gyerekek. A nyári szünidőben a
gyerekeket ért állattámadások (tépésesésmarásossérülések)veszélyeitse
hanyagoljukel.Mindenháziállatáltal
okozottsérülésértazemberafelelős.

Az sem utolsó szempont, hogy az ismeretlen állatok harapása végett fertőzőbetegségeketszedhetösszeazelkövetőből születő áldozat. Az állatok
általvagyállatokellenirányulónyári
gyerekbajokkapcsánisalegjobblenneafelvilágosításésamegelőzés.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület
javaslata az, hogy magyarázzuk el a
gyerekeknek, hogy a természetben és a
környezetben élő állatok is érezni és
szenvedni képes élőlények, megóvásuk
mindenkinek az érdeke. emellettmindiglegyenfelnőttkontrollagyerekek
mellett, hiszen gyakran a fájdalmas
eseményektudatlanságbóléskíváncsiságbólerednek...
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arany János általános isKola és alapfoKú művészeti isKola hírei

VégreVAkáCIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!
2013. június 18-án este 6 órakor rendezte meg a bagi általános iskola évzáró ünnepségét, amikor is Szásziné
Győri Éva igazgatónő szájából elhangzott a bűvös, várva várt mondat: A
2012/13-as tanévet ezennel lezárom.
A következőkben az igazgatónő évzáró beszédét idézzük.
Nagyutattettünkmega2012/13-astanévkezdeteóta,méghagyorsanelteltisaz
idő… elérkezett a számadás ideje, ami
egészévesmunkánkatmérlegreteszi.
versenyeredményeink magukért
beszélnek:
w Székely Bernadett 7.a és Katona
Janka 2.bmegnyertékaPetőfi szavalóversenyt.
w Ősszelakistérségifutóversenyen elsők lettek korcsoportjukban: Karácsondi Soma 4.b és Székely Bernadett 7.aosztályostanulók.
w Csapatban megnyertük galgamácsán a Fekete istván térségi természetismereti tanulmányi versenyt.
résztvevők: Paltán Gergő, Sándor
Orsolya 7.b osztályosok, Hajdu
Viktória, Nagy Csenge 8-ostanulók.
w Megnyertükhévízgyörkönakistérségi versmondó versenyt is, melynek résztvevői Gyalus Tünde 3.a,
Katona Janka 2.b,Jónás László 6.b,
Székely Bernadett 7.aosztályostanulókvoltak.
w kéttanuló(Katona Janka 2.bésJónás László 6.b)aPestMegyeiközgyűlésdísztermébenisszavalhatott.
w Nagy Csenge 8-os tanuló a domonyiprózamondó versenyenlettkülöndíjas.
w Repei Júlia 6.a és Angyal Virág Sára
3.aosztályostanuló3.lettcsoportjában galgahévízen a népdaléneklési
versenyen.
w A helyi úszóversenyen az alsósok
közül Halász Lili, Ódor Ágota.
Karácsondi Soma, Nagy Bálint 4.b;
a felsősök közül Kovács Luca 5.b,
Ádám Gellért 6.b,Lengyel Zsombor
6.b,simaLilla(7.a),Székely Bernadett (7.a)Tóth Vivien (7.a)ésKádár
Norbert 8.osztályostanulókkaptak
érmeket.
w Sándor Orsolya 7.bosztályostanuló
amegyeitörténelemversenyenkorcsoportjábólamásodiklett.

w kazinczy szép magyar beszéd körzeti fordulóján Gazda Boglárka 5.a
osztályostanuló2.helyezéstértel.
A zrínyi ilona matematikaverseny
észak-Pest megyei fordulóján Sándor Orsolya szerepeltlegjobban,15.
helyenvégzetttöbbszázindulóból,
w Angol nyelvi versenyena7.-esekből
álló csapat 3. lett. Benda Dávidra,
Tóth Vivienre, Sima Lillára lehetünk
nagyonbüszkék.
w gödöllőn a katasztrófavédelmi vetélkedőn nyolcadikosbólállócsapatunk2.lett.Furdi Vivien, Hajdú Viktória, Bobál Martin, Kádár Norbert
8.-ostanulókképviseltekminket.
w AFapihebekerültazországos színjátszó döntőbe.Acsapatiskolánkba
járó tagjai Benedek Kata (7.a) Sándor Orsolya, Paltán Gergő, Haraszti
Botond (7.b)osztályostanulók.
w A „zöld szemfüles” országos természetismereti-verseny döntőjébe
kerültésott1.helyenvégzettiskolánk csapata Benedek Kata (7.a)
Dallos Daniella (7.b)ésSándor Orsolya (7.b)részvételével.
w Tanulóink kitöltöttek egy közleke désbiz ton sá gi tesz tet, amiv el
Pestmegyében3.-oklettek.Pedagógusaink 99%-a szintén eleget
tettakérésnek,ígybejutottazország20legjobbiskolájaközé.Mivel a kistérségben a legaktívabbak, legjobban teljesítők voltunk,
kom oly ajánd ékc som ag ot kaptunk, aminek majd a kerékpáros
versenyeinkenjóhasznátvesszük.

oktató, nevelő munkában elért
eredményeink:
w Anyolcadikosokközül12-entettek
eCDLvizsgát.
w Beiskoláztukavégzősöket:5főgimnáziumban,6szakközépiskolábanés
9főszakiskolábanfogtovábbtanulni.
w két osztályra való elsős iratkozott
be áprilisban, de még júniusban is
hoztak vissza Bagra gyermeket,
mertmégisszeretnéaszülő,hahozzánkjárna.
w kiosztottunk az év folyamán 561
dicséretet(tavaly548,tavalyelőtt447
volt)és143figyelmeztetőt,(tavaly94,
tavalyelőtt139volt)figyelmeztetőt.
w Tartottunk2fegyelmitárgyalást.
32tanulóteljesítettkitűnőenazév
folyamán.Névésosztályszerint:
1.a
1. Begidsán Lilla
2. Gergely Balázs
3. Kajári Máté
4. Palya Félix
5. Péter Petra
2.a
6. Faragó Boróka
7. Györgyfi Gergely
2.b
8. Katona Anna
9. Katona Janka
10. Mogyoródi Rebeka
11. Péter Sára
12. Tóth Veronika
3.a
13. Angyal Virág
14. Gyalus Tünde
15. Ujvári Gábor Rómeó

3.b
16.
4.a
17.
18.
4.b
19.
20.
21.
22.
5.a
23.
5.b
24.
6.a
25.
7.a
26.
7.b
27.
28.
29.
30.
31.
8.
32.

Juhász Barbara
Bartók Evelin Nikolett
Kádár Roland
Boda Eszter
Halász Lili
Faragó Panna
Szabados Réka
Paltán Csenge
Tóth Tamás
Kovács Lilla Stella
Benda Dávid
Bagi Gergő
Dallos Daniella
Haraszti Botond
Paltán Gergő
Sándor Orsolya Zsófia
Nagy Csenge

w Sándor Orsolya 7.b osztályos tanuló
kimagasló tanulmányi munkájáért és
példamutató magatartásáért nevelőtestületidicséretetkapott.
w Nagy Csengét a nevelőtestület a 8 év
alattvégzetteredményesművészetiés
természettudományosteljesítményéért
Arany János-díjban részesítette. ez a
legmagasabbkitüntetésiskolánkban.

iskoLAi hírek

w Az erdei iskolában 43 felsős és 34
alsóstanítványunkvettrészt.
w A bonifác Alapítvány idén is támogatta az iskolát. Mindenerdeiiskolába menő gyerek útiköltségéhez
hozzátettek1500Ft-ot.Ahogyígérték,megvettékatetőtérreaparkettát
és a hozzávalókat. Amire már nem
volt elég a pénzünk (pl: OsB LAP),
arraazÖnkormányzattólkértünk,és
megiskaptuk.
w Jókapcsolatotápoltunkagyermekorvossal, a gyermekjóléti szolgálat
munkatársaival,aszakszolgálatokkal,
aközépiskolákkal,arendőrséggel,de
a polgárőrségre is mindig számíthattunk. Folyamatos volt a kapcsolat a
polgármesterihivatallal,aművelődési
házzal és január 1-től a tankerülettel
ésajárásikormányhivatallalis.
w Azelérteredménya10hónaposközös munka gyümölcse, a gyerekek, a
pedagógusokésnemutolsósorbana
szülőkközösmunkája…köszönetértemindenkinek!
kedvesgyerekek!kérlekbenneteket,
hogy a nyári szünetben is vigyázzatok
magatokra!Mielőttbármittesztek,használjátok a fejeteket! Vigyázzatok egymásrais,ésfogadjatokszótszüleiteknek!
haunatkoznátok,vegyetekelőkönyvet,
füzetet,olvassatok,végezzétekelakimaradt feladatokat! segítsetek szüleiteknek! Beszélgessetek sokat, hasznosan
töltsétekelaszabadidőtöket!Neálljatok
szóbaidegenekkelésnefogadjatoktőlük
elsemmit!Neaszámítógépelőtttöltsétekanapokat!
Jópihenést,izgalmascsaládikirándulásokat,táborozást,sokjátékot,sokolvasást, és tartalmas felkészülést kívánok a
következőtanévre. Szásziné Győri Éva
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...óHajt,
reMéL,
Hisz és
iMádKoziK
„Nem hal meg az, ki milliókra költi

Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad
és nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
AranyJános

2013. június 15-én 20 tanuló
repültkiabagiáltalánosiskola
védőszárnyaialól.közülüköten
gimnáziumban, hatan szakközépiskolábanéskilencenszakiskolábanfognaktovábbtanulni.
A ballagás napja mindannyiuk
számáraéletreszólóemlék,hiszen ez az első mérföldkövet
jelentiéletükben.
kívánunkszámukrasikereket,megelégedést,gazdag,szép
életet! s most következzék a
ballagóknévsora:
Bárány Evelin, Baranyi Dóra,
Bartók Zoltán, Bobál Martin,
Bozsik Bálint, Furdi Vivien,
Hajdu Viktória, Józsa Szimonetta, Kádár Norbert, Kovács
Ticián, Nagy Csenge, Nagy
Tamás, Oláh Gábor, Oravecz
Orsolya, Pikács Pál László,
Pikács Petra, Pintér Dávid,
Pintér Márton, Tóth Tamás.

Fotó: szt
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„BAgAgALgAMeNTekULTUráLIsAN

Fotó: Könczöl Rita

A falunapi programsorozat pénteken este 8 órakor kezdődött a művelődési házban Luigi
Pirandello Az ember, az állat és az erény című
vígjátékának bemutatójával, amit Gergő bandája, egy újonnan alakult színtársulat adott
elő. Nem véletlen a késői kezdés, a darab felnőtteknek szólt, a téma meglehetősen pikáns
volt. A közönség jóízűeket nevetett a vígjátéki
fordulatokban, helyzet- és jellemkomikummal
bőségesen megtűzdelt darab előadásán. Bag
falu számára öröm volt, hogy ismét egy színvonalas kulturális program részese lehetett.

ÖsszeFoGLALó
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falunap és rétesfesztivál 2013
2013. június 28-29-én rendezte meg bag Nagyközség
Önkormányzata a falunapot rétesfesztivállal egybekötve. Az előkészítő munkálatok már hetek óta folytak, a réteseket jó pár héttel korábban elkészítették a
muharay elemér Népi együttes tagjai és segítői, így
aztán volt bőven túrós, mákos, meggyes, káposztás.
sógornőm, aki budapestről érkezett, még a szüleinek
is vitt belőle. – Annyira finomak! – mondta.
szombatdélelőtt10órakorTóth Gábor polgármesterúrmegnyitóbeszédével indult a program, melyben
hangsúlyozta,hogyBagagalgamente
kulturálisanlegsokszínűbbtelepülése,
amelyre méltán lehetnek büszkék a
bagiak.Megköszöntemindazokmunkáját, akik önzetlenül segítik a falu
életét, részt vállalnak a falu szebbé,
jobbá, élhetőbbé alakításában, majd
megnyitottaaz5.rétesfesztivált.
A délelőtt a legfiatalabbaké volt.
AMuharayelemérNépiegyüttesalsósésfelsőstáncosainakprodukciója
foglaltakeretbeaprogramot.Felléptek a bagi óvodások és iskolások,
megmutatva sokszínű tevékenységüket, így a közönség láthatott gyermekjátékokat felelevenítő összeállítást,színdarabotRideg Sándor Indula
bakterházcíműregényéneknyomán,
pantomim előadást, hallgathatott
verset,mesét,furulyaésgitármuzsikát.
A bagiak produkcióját gazdagította
Varga Kyra felejthetetlen élményt
nyújtónépdaléneklése.
Délutánfolytatódottaszínvonalas
műsorok sora, néptáncbemutatóval,
operettműsorral,stendupcomedyvel,
eroxkoncerttel.AsortFekete Vivien
zenekara az Angel of song élő koncertjezárta.
Adélutániprogrambankerültsor
a Bag Nagyközségért érdemérem
átadására. Az elismerést ebben az
évben Deli József kaptaafaluértvégzett áldozatos, önzetlen munkájáért.
gratulálunkneki!
Aki szerencséjét szerette volna
próbáratenni,azvásárolhatotttombolát,akipedigahasátszerettevolna
kényeztetni,azválogathatottafinom
ételekközül.
K. R.

ÖsszeFoGLALó

2013JÚLIUs

Fotó: szt

Fotó: szt

10BAgIhírLAP

a falunap és rétesfesztivál rendezősége, valamint tóth gábor
polgármester nevében szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik valamilyen formában támogatták a rendezvényt
akár tombola felajánlással, más adománnyal, réteskészítéssel
vagy fellépéssel.
Köszönjük azoknak, akik a 2013-as rétesfesztiválon támogatták egyesületünket, és segítettek elfogyasztani a közel 6 000 szelet rétest. reméljük, mindenkinek ízlett és jövőre ismét találkozunk
a fesztiválon. Köszönettel:ABagiMuharayNéművészetiEgyesület
Elnökségeéstáncosai

Köszönet minden közreműködőnek: Muharay elemér népi együttesnek, az arany jános általános iskola tanárainak és diákjainak
és a szülőknek, az iglice napközi otthonos óvoda nevelőinek,
gyermekeinek és szüleiknek, varga Kyrának, repei julcsinak,
Baranyi ricsinek, Balázs gergelynek, a szinkron nyugdíjas
egyesület tagjainak, Baczoniné felszeghy Katalinnak, gulyás Bálintnak, dócs péternek, Kalina enikőnek, Mocsári emmának,
eroxnak és az angel of song zenekarnak.
BalázsnéKapusztaAnikó

Köszönet minden támogatónak és segítőnek, akik részt vállaltak abban, hogy a falunap létrejöhessen. íme a támogatok sora:
deli vill Kft. – deli józsef Kis csuki Kft. – vanó andrás moncsi pékség – Karácsondi Mónika domoszlai pékség agrogalgaker
Kft., galgahévíz sajóvölgye takarékszövetkezet, Bag coop Üzlet, Bag íródeák papírbolt, Bag divatáru, Bag 100 ft-os üzlet,
Bag buborék dekor, Bag tuti ostya – tóth jános aszódi méh telep speedline Kft., aszód palya józsefné aredo étterem,
aszód varga imréné árvácskás virágbolt erdélyi erzsike ever food – szabó imre mamut sound – Koros attila rivalux, aszód
Balatoni csilla hét gombóc fagyizó, aszód
háztartási bolt, Hévízgyörk – öcsi bácsi galga tv bagi polgárőrség
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a muharay egyÜttes németországban

sOBrIeLszABADULT
A hessentag a több mint 6 millió lakost számláló hessen
tartomány tíznapos ünnepe kiállításokkal, bemutatókkal,
koncertekkel,melyet1961ótamindenévbenatartomány
más-más településén rendeznek meg, és ezalatt az időszak
alatttöbbmint1millióanlátogatnakelakülönbözőrendezvényekre.együttesünkezenafesztiválonkapottlehetőséget
tudásának bemutatására malsfeldi barátainkon keresztül.
30 táncosunkat a Bag és Testvérvárosai Baráti egyesület
16tagjaiselkísérte.
A csapat június 20-án a hajnali órákban vágott neki az
1100km-esútnakésröpke15órásbuszútutánérkeztünk
megamalsfeldipolgármesterihivatalhoz,aholvendéglátóink
fogadtak minket, majd szállásunkra, Dagobertshausenbe
utaztunk.
Másnap egy délelőtti átmozgató-ismétlő próba után
koradélutánléptünkfelkasselben,afesztiválnépművészeti
sátrában.érkezésünkkoregykicsitmegijedtünk,hiszenanémetcsoportokműsoraitcsaknéhánynézőkövettefigyelemmel,deörömmeltapasztaltuk,hogyműsorunkalattfolyamatosanérkezettaközönség,ésavégéremárasátormellől
isrengetegenpróbáltakbelesniaszínpadra.Azegyórásműsorvégén–melyben3autentikustáncutánegyfélórásrészletetadtunkelőasobri–ALegendaprodukcióból–felállva tapsolt a sátorban lévő közönség. előadásunk sikeréről
pedigmindentelmond,hogyanépművészetisátorprogram-

jáért felelős rendező azonnal meghívta együttesünket a
2014-es hessentag-ra, melyet akkor Bensheim városában
fognakmegrendezni.
Bárazegyórásműsorigencsakkimerítővolt,pihenésre
alignéhányóránkmaradt,hiszenestemalsfeldivendéglátóinkkalegyközösvacsoránvettünkrésztabeiseförthikempingben, ahol a polgármester kérésére ismét előadtuk a
sobri30percesrészletét,melyetittistöbbekközötthatalmastapssalháláltmegaközönség.Avacsorautánazeste
éjszakábanyúlómualtozásbafordult,melyhezazenétegyüttesünktáncosai,ifj.rónaiLajoséssuszterBalázsadta,kiegészülveNagyzoltánnal.
Június22-énszombatonismétnemaludhattunksokáig,
hiszen10órátólmárMelsungenvárosfőterénadtunk1,5
órásműsortavárosközönségének.Természetesenaz1órás
autentikusprogramutánittiselőkerültafélórásrövidített
sobri-legenda,melyazelőzőnaphozhasonlóannagysikert
aratott. ez a délutánunk egy kicsit lazábbra sikeredett,
hiszenegyközöskávézás,pizzázásésfagyizásisbelefért,de
esteismétmagunkrahúztukaviseletet,ésMosheimsportpályájánadtunkegyrövidbemutatóttudásunkbólajelenlévőközönségnek.
Vasárnap ismét útra keltünk, hiszen ez a nap volt a
hessentagzárónapja,egybenaleglátványosabbprogramja,
hiszenhessentartomány145különbözőegyüttese,egyesülete és csoportja vonult fel több mint 5 km-es karavánban
kasselutcáin,köztükamalsfeldifúvószenekarraléstáncosainkkal. hatalmas tömeg figyelte, követte a felvonulást,
melyetatartományitelevízióélőbenközvetített.Azútvonal
végénpedigafőtribünelőtttáncolhattunk,aholatartományi
vezetők és vendégeik foglaltak helyet, köztük Volker
Bouffier tartományi elnökkel, akit egy bagi lányviseletbe

Fotó: Muharay-archivum

malsfeld polgármesterének, herbert vaupel meghívásának
eleget téve együttesünk ifjúsági csoportja testvértelepülésünkre látogatott. Az utazásnak most nem csak a baráti találkozás volt célja, hanem különös apropót adott ottlétünknek,
hogy ebben az évben a malsfeldhez közeli nagyvárosban,
kasselben került megrendezésre a hessentag fesztivál.
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öltöztetett babával ajándékoztunk meg. A napot ismét egy
vendéglátóinkkalközösvacsorávalzártukNyerges Lászlónál,
akiaszervezésoroszlánrészétvállalatamagáralátogatásunk
előkészítésében,ésottlétünkalattismindentmegtett,hogy
jól érezzük magunkat. Az est viszonylag korán véget ért,
hiszen másnap reggel 6 órakor indultunk haza a hosszú,
fellépésekkelésélményekkeltelihétvégeután.
köszönjükvendéglátóinknak,MalsfeldÖnkormányzatának, atelepüléspolgármesterének,Herbert Vaupelnek, és
Nyerges Lászlónak, hogy előkészítették látogatásunkat és
gondoskodtakarról,hogyotttartózkodásunksoránsemmibenneszenvedjünkhiányt,valamintazt,hogymegszervezték azokat a fellépéseket, ahol a német közönségnek megmutathattuk tudásunkat, és megismertethettük őket a magyarkultúraegykisszeletével.
köszönetjártáncosainknakis–AngyalMariann,gódor
Csilla, hóka Melinda, horváth Anett, horváth Noémi,
huszár Anett, huszár edina, kékesi éva, kerti Brigitta,
Majoros Tímea, Maschek Valentina, Nagy Anna, Nagy
Vivien,Péteréva,Péterzsuzsa,Péter-hegedűskinga,repei
Anna,gyetvanAnita,sápiVirág,szabóIldikó,ValkóIngrid,
Balatoni László, Fercsik gábor, kapuvári Dávid, Nagy
krisztián,PálinkásTamás,PéterAndrás,PéterTibor,rónai
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Lajos, suszter Balázs alkotta az utazó keretnak –, akik
fáradságot nem ismerve vettek részt a programokon és
fellépéseken,reméljükajövőbenisleszlehetőségünkilyen
utazásokonrésztvenni.Végülköszönetifj.rónaiLajosnak,
akiakoreográfiákatösszeállítottaésazegyüttestfelkészítetteerreaturnéra.
Arétesfesztiválutánegyüttesünknyáriszünetettart,a
munkát július végén folytatjuk a kapolcsi Művészetek
Völgyében.
Péter Tibor

a Bagi MuHaray eLeMér népMűvészeti egyesüLet 2012. évi tevéKenységéneK
KözHasznúsági jeLentése
A bagi muharay elemér Népművészeti egyesület 2013. május
30-án tartotta beszámoló közgyűlését és ezúton teszi közzé a
közgyűlés által elfogadott közhasznúsági jelentését.
Az1992-benalapítottegyesületetaPestMegyeiBíróság2004.
december19-tőlnyilvánítottaközhasznúszervezetté.Aközhasznúságijelentést–avonatkozótörvényáltalelőírttartalommal–
terjesztettükaközgyűléseléazalábbifejezetekrebontva:

1. Számviteli beszámoló (rövidítve közöljük)
2012. 01. 01-jei nyitó pénzkészlet:
4 094e Ft
2012. évi bevételek:
2 027e Ft, ezen belül:
APeh-tólátutalt1%-ostámogatás:383eFt,azegyesületezúton
ismegköszönimindentámogatójánakafelajánlást
műsorszolgáltatás bevétele:
640e Ft
egyesületi tagdíjbefizetések:
44e Ft
Támogatások:
680e Ft
2012. évi kiadások:
2 736e Ft

Akiadásokközöttalegnagyobbtételatáncoktatás1 820eFt-os
összege,melyetévekótaezenaszintentartunk.
Másik jelentős tétel a zeneszolgáltatás 405e Ft-os összege,
melyet az elmúlt évekhez képest radikális módon sikerült
csökkentenünk,amiegyüttjárazegyütteselőadásainakalacsonyabbszínvonalával(gépzeneazélőzenehelyett).
2012. 12. 31-i záró pénzkészlet:
3 386e Ft
ebből 2001 Ft a „Portőrő-díj”-ra elkülönített pénzeszköz,
melya2004-benelhunyttáncosunk,horváthMihályszámára
állítemléketegyéventeátadottpénzdíjformájában,melyetaze
célragyűjtöttpénzeszközbankilekötésénekkamatábólfinanszírozazegyüttesünk.
Azelőzőévhezképestazegyesületpénzkészlete708eFt-tal
csökkent,köszönhetőenapályázatokonelnyertforrásokcsökkenésénekésaműsorszolgáltatásbólszármazóalacsonyabbbevételnek. Továbbiköltségcsökkentőintézkedésekrevanszükség
atovábbizavartalanműködésbiztosításaérdekében.
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2. A költségvetési támogatás felhasználása
egyesületünka2012.évbenköltségvetésitámogatásbannem
részesült.

3. Az Egyesület vagyonának alakulása
Tárgyieszközeinkértéke2012-benazeszközökamortizációjával
372eFt-raváltozott.rendkívülbüszkékvagyunknépviseleti
ruha-éseszköztárunkra,melynekértéke3 400 000Ft.eza
kelléktárbiztosítjaazt,hogyakülönbözőrégiók,tájegységek
táncainak bemutatásához megfelelő, autentikus viseletekkel
rendelkezünk,bárkarbantartásáraésfel-,illetvemegújítására
egyrekevesebbanyagilehetőségvan.

4. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
A Nemzeti kulturális Alaptól egyesületünk 150e Ft-ot kapott
rendszerestáncházakmegvalósítására,melylehetővétette,hogy
a galga Menti Folklórszombat elnevezésű rendezvénysorozatot
2012-benismegrendezzükBaglakóinaknagyörömére.

5. Más szervezetektől kapott támogatás
egyesületünkazalábbiszervezettőlrészesültpályázatitámogatásban:NemzetikulturálisAlap:150eFt

6. A vezető tisztségviselők juttatásai
Az egyesület vezető tisztségviselői az egyesülettől semmiféle
juttatásbannemrészesültek.Bér-ésegyébjárulékköteleskifizetés
egyáltalánnemvoltazegyesületnél.

7. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
Azegyesületkizárólagközhasznútevékenységetvégez.180fő
aktívtáncostagjamellett50főtámogató(döntőenaszülő)segítiazegyesületmunkáját.ABagiMuharayelemérNépiegyüttes1950-benalakultésazótafolyamatosandolgozikBagfalu
hitelesnéphagyományainakésnéptáncánakmegőrzéseérdekében.ezenévtizedekalatttöbbországbanszerepeltekmárcsoportjainkamagyararchaikus„örökségek”bemutatóiként,küldöttjeiként számos sikert és elismerést, díjakat, kitüntetéseket
szereztek. egyik ezen elismerések közül, melyet 2003. január
22 -én a Magyar kultúra Napján vehettek át eddigi sikeres
munkájuk gyümölcseként, az újonnan alapított „Csokonai
vitéz mihály közösségi munkáért-Díj” állami kitüntetés.
2012-ben együttesünk nyolcadik alkalommal kapta meg a
„kiválóan minősült” szakmaielismerést.
Ajelenlegiegyüttesközel140táncostszámlál,melytagokközöttagyermekésfelnőttvagyazidősebbekgenerációinakképviselőimunkálkodnak.Azegyüttestjelenlegötcsoportalkotja,két
gyermek,egyifjúsági,egyfelnőttésegyhagyományőrzőcsoport.
Azegyesülettagjaiésazegyüttesektagjaiközöttnemcsakbagilakosokdolgoznak,hanemakörnyéktelepüléseirőlisegyretöbben
kapnak kedvet az egyesület által működtetett tánccsoportok
munkájábanvalórészvételre.Bagmelletthévízgyörk,galgahévíz,Tura,Aszód,Verseg,Püspökhatvan,Iklad,gödöllőtelepülésekrőlvannakegyesületitagjaink,táncosaink,akikfolyamatosan
résztvesznekegyütteseinkmunkájában.ezenmunkasoránnem
csakszűkebbhazájuk,Bagésagalgamente,hanemlépésrőllépésreateljeskárpát-medencenépikultúrájávalmegismerkednek.
Büszkékvagyunkarra,hogyafiatalabbgenerációkmellettolyan
idősebbek is dolgoznak hagyományőrző csoportunkban, akik
mégélőkénttalálkoztakhagyományainkkal,táncainkkal,ígyaző
személyes beszámolóik, bemutatóik alapján még autentikusabb
módonkerülnekátadásrahagyományainktáncainkafiataloknak.
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elmondhatjuk, hogy együttesünk meghatározó résztvevője a
galgamenteésazaszódikistérségkulturáliséleténekésaktívrészeseamagyarországinépihagyományőrzőmozgalomnak.
7.1. Szakmai tevékenység
2012-ben az együttesek életében a műhelymunkán volt a
hangsúly,deemellettszámoshelyenmutathattukbetudásunkata
közönségszámára.
Március31-énOrszágosTáncháztalálkozónlépettfelhagyományőrzőcsoportunkaMuharayszövetséggálaműsorának
kereteinbelül.
Aug uszt us 4-én a Műv és zet ek Völg ye rend ezv én yén
veh ettünk részt egy kétnapos hétvégi programmal, melyben
ismétabagilagziepizódjaitmutattukbeaközönségnekalegénybúcsútólavasárnapreggelimiséntörténőújasszony-szentelésig.
Aműsorarendezőkésaközönségszerintisazegyiklegszínvonalasabbprogramjavoltarendezvénysorozatnak.
Augusztus18-ánabudaivárban,aMesterségekÜnnepén
táncolt hagyományőrző csoportunk, szeptember 8-án pedig
Nagykőrösön,azAranyJánosNapokonmutathattukbeabagi
táncokataközönségnek.
November 17-én a hagyományőrző együttesek Országos
MinősítőVersenyénekbonyhádibemutatójánegyüttesünk8.
alkalommalszereztemegakiválóanMinősültcímet.
7.2. Részvétel Bag és a Galga menti régió társadalmi és
kulturális életében
Azünnepeken,megemlékezésekencsoportunkelmaradhatatlan résztvevője Bag Nagyközség rendezvényeinek, így a
március15-i,augusztus20-iésoktóber23-iünnepiműsoroknakisszervesrészétképeztékelőadásaink.
Lehetőségeinkhez mérten eleget teszünk a környékbeli és
mástelepülésekfelkéréseinek,ésfellépünkBagNagyközségés
civilszervezeteiáltalszervezettprogramokon,ígytöbbekközött felléptünk Isaszegen, hévízgyörkön, galgahévízen,
Domonyban,Ikladon,Aszódonésatérségtöbbitelepülésénis.
7.3. Saját rendezvények
2012-ben hatodszor került megvalósításra a galga menti
Folklórszombat táncházsorozat. ebben az évben 9 alkalommal
volt lehetőségünk megszervezni és megrendezni a táncházat,
melyre az elmúlt évekhez hasonlóan alkalmanként 150-200
résztvevőlátogatottelésvettrésztatáncháziforgatagban.
Azévetdecember8-9-én–azegyütteseinkhagyományosgálaműsorahelyett– azifjúságicsoportmodern,táncszínházielőadásaa„sobri – A Legenda” címűegészestésműsorazárta,mely
egyúj,azautentikusmagyarnéptánchagyományraépítő,deazt
XXI.századiszínpadtechnikávaléslátvánnyalkombináltkoreográfiábandolgozzafelahíressomogyibetyár,sobriJóskalegendáját.Aműsortnagytetszésselfogadtaaközönség.kétesténsikerültteltházatvarázsolniabagiművelődésiházfalaiközé.(A
hagyományos,mindencsoportbemutatkozásátbiztosítógálaműsorra2013.február2-ánés3-ánkerültsor.)
Összességében–atörvényeskeretekenbelül,akülönböző
pályázati lehetőségeket kihasználva – egyesületünk eredményesengazdálkodottésanehézgazdaságikörülményekellenére megteremtette az anyagi feltételeit a Bagi Muharay
elemérNépiegyüttesműködésének.
Azegyesületmegfelelőerőforrássalésmegfelelőtársadalmi
támogatottsággal rendelkezik, megfelel a közhasznú jogállás
feltételeinek.
Bag,2013.május31.
Ritecz György
Azegyesületelnöke
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iv. Bagi nyári táBor
legyÜnK egy bagázs!
A BAgázs közhasznú egyesület önkéntesei és helyi
fiatalokidénisrendezneknyári„tábort”bagon 2013.
július 29. és augusztus 9. között(ahétvégekivételével). Délelőtt és délután különböző foglalkozásokat
(kézműves,sport,készségfejlesztés,média,angolstb.),
illetve filmvetítést, közös főzést, ki Mit Tud?-ot,
számháborút,sorversenytstb.szervezünk.
Aprogramokhelyszíne:aBékeutca,szentlászlói
út,Ligetutcakörnyéke.
Lakatos Sándor ésAnna 2013.június10-én–ahogya
házasságkötőmondta–Istenésemberelőttösszekötötték életüket. Gratulálunk! Az ünnepségen Bocsor
Péter „Miaházasság”c.köszöntőjébőlidézünk:
„Mi a házasság? egy szövetség, egy pecsét? Csupán
egyszerződés,amitaláírsz?rejtettszerelemvagycsaktestivágy?ellátáséskiszolgálás?Tánkényszerésmegalázás?
erőszakvagyválás?Vagyaházasságegyajándék,egylehetőség?egycsodálatoskincs,amelyérik?értékesséválikésbeteljesedik,majdmeghozzagyümölcsétésbékít?
Mivellesztele?ezrajtatokmúlik.Teleleszszeretettel
ésfénnyeléssokgyermeknevetéssel.hanemmagatoknakéltek,teleleszmegértésselésbeteljesedéssel.Telelesz
harccalésutánagyőzelemmel,amikormeglátodkedvesedértékétatöbbrebecsülésszemével.elkezdedmegőrizniésfelfedezni,felemelniésszívedbenmegtisztítani.
Amegbántódásutánleszmegbocsátás,nehézidőkbenmegösszetartás.Nemlesztektöbbéketten,hanem
haakarjátokmindenbenegyek!(...)Igen,Istentőlszármazikezazötlet,hiszenŐateremtőjemindennek.(...)
Igen,mindenhezŐkell,mertezahármasegybefontfonalegyhamarnemszakadel..”.

További információk:
szervezok@bagazs.org
vagytelefonon:
06/70/610-6536

háziorvosoK rendelési ideJe
i. számú rendelő:
Hősök tere 1.
dr. Balatoni gyöngyi
tel.: +36/28-504-215
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 8–12
szerda: 14–16 (időpontkérés)
csütörtök: 8–12
péntek (páratlan héten): 8–11

Ügyeletes állatorvosoK
ii. számú rendelő:
dózsa gy. u. 53.
dr. cséke ibolya
tel.: +36/28-408-031, 06-70/559-48-58
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 12–18
szerda: 8–12
csütörtök: 12–16
péntek (páros héten): 8–11

nappali, éjszakai és hétvégi ügyelet
a hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a turai Központi ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. címe: tura, petőfi tér 2. telefon.: 104
a fogorvos rendelési ideje
dr. szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

dr. szőke zsolt
Kartal, felszabadulás u. 197.
tel.: +36 20 956-6529
dr. németh mihály
aszód, Kossuth Lajos u. 62.
tel.: +36 30 275-4718
dr. márton János
galgamácsa, Kiskút u. 3.
tel.: +36 30 400-9819
ebrendész, állatmentő:
sipos József. 2115 vácszentlászló,
erdő u. 75. tel.: +36 20 203-2359
e-mail: bfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu
segélykérő szám: 107, 112
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszódi járőrök:
20/516-5940
bagi körzeti megb.: 20/289-1764
bagi polgárőrség: 30/62-10-210
30/51-56-945
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Szederinda Kertbarát Kör
dió (Juglans regia l.)

Legyen a kertben!

Abalkánieredetűközönségesdióadiófafélék(Juglandaceae)családtagja,a
közismertgyümölcséérttermesztett,impozánsméretű,akár20mmagasrais
megnövőfa.könnyenfelismerhetőasima,világoskérgérőlésalevélszáron
ülő5-9nagyméretűleveléről.hímvirágabarka,nővirágaalevélhónaljában
nő.gyümölcsét,adiót,zöldburokveszikörül.Adiójellemzőenkésőntermőrefordulógyümölcs.Bártermésétamásodik– esetenkéntazelső– éves
csemeteismegmutatja,ésattólkezdvemintegy4-5évesidőszakonkeresztül
egyretöbbdiótérlel,azelsőérzékelhetőmennyiségetkb.anyolcadikévben
termi.Adióöntermékeny,nincsszükségporzófára.
„Adióamagyarokszentfája,számosmagyarlegendábanszerepel.A
bölcsesség,azerőszimbóluma,termésénekalakjamiattakozmoszésazemberiagyjelképe.Leveleinövekedésgátlóvegyületeketépítenekfel,ezeketaz
esőlemossaatalajra.ígygondoskodnakadiófákarról,hogylombkoronájukalattnenőjenek,szaporodjanaksajátgyermekeik.”(Jéki László: A bölcs
diótól a pesto mártásig)
Növényvédelem: kiskertbenazalmamolyadióegyiklegfontosabbkártevője(amikorkukacosleszadió),atalajban,afakéregbenésamumifikálódottgyümölcsökbentelelát.Afáktörzsénektisztántartásakiskertbenelégségesanagyméretűalmamolykártételmegakadályozására.Alkalmazhatóak
még a feromon csapdák az almamoly egyedszámának csökkentésére. ha
nemcsak megfigyelési céllal akasztjuk ki a diófára, akkor többet kell vennünk,sűrűbbenkellelhelyeznünk,ahímlepkéknagyrészétösszefogja.Az
amerikaifehérszövőlepkeellenivédekezéslegkörnyezetkímélőbbmegoldása
ahernyófészkekeltávolításaéselégetése.Azegyesgombásbetegségekellen
leginkábbadiólevélősziösszegyűjtésejavallott,ígyabetegleveleketösszegyűjtveafaakövetkezőévbennemfertőződikmegismét.
Diófa a kertben: Adióleveleun.juglandinttartalmaz,aminövekedés
gátlóanyag.ezazanyagakadályozzameg,hogyadiótövébenmásnövények
iskifejlődjenek.Vanazonbanegynövényünk,melyközségünkbenszintemindenkertbenmegtalálható,mégpedigasásliliom,amiszépenviruladiófaárnyékábanis(Lechner Judit).(Asásliliombimbójaegyébkéntszinténehető,finomcsemegesalátákban,pároltzöldségként).Adiófaaláazonbanleginkább
egykertiasztalillik,aholanyugodtanlehetszemlélődni,sbortiszogatvaa
barátokkalbeszélgetni.(Olvasásra javaslom Ambrus Lajos műveit).
mit kezdjünk a dió lombjával? Adiófalevelétsokannemkomposztáljákattóltartva,hogyabennelévőjuglandinmiattakomposztakertbekijuttatvavisszafogjaatöbbinövényfejlődését.ezzelellentétbenajuglandin
gyorsanlebomlóanyag.kilenchónapkomposztálásutánmárnemmutathatókisemmilyennegatívhatásaadiólevélkomposztnak.
Dióbél: A dióbél egészségmegőrző, szív- és érrendszeri betegségeket
megelőzőhatásafokozottanérvényesüladióolajban.Csökkentiakoleszterinszintet,avérrögképződést,atrombózisveszélyt.elterjedtugyan,hogya
dióbeletmélyhűtőbentároljuk,deadióbélvalósértékeih
 ezafrissenpucolt
diójuttatigazán.érdemesebbtehátegy-egydióskalácselkészítéseelőttnekiülniacsaládnakésközösenmegpucolniadiót.
Dióolaj:használhataazétkezésikultúráhozésagyógyításhozisköthető. A francia konyhára jellemzőek a dióolajjal készült saláták, ételek. Ők
nemcsakhidegen,salátákhoz,hanemsütéshezishasználták,ésvajhelyettis
használták.Adióolajgyógyászatihasználataisismeretes.Leginkábbgyógy-

AMagyarországlegszebbkonyhakertjeielnevezésűországosprogramhozeddighatvanegytelepüléscsatlakozott,ahelységekbenközelnyolcszázanművelikegymássalversengveházkörülikertjeiket– közölteaz
elsővisszajelzésekalapjánkovácsszilvia,a
vetélkedőötletgazdája,karcagalpolgármestere. helyi szinten eddig 12 lakos
és egy közintézmény jelezte csatlako-

papp Komáromi Judit rovata

krémek alapanyagaként használatos a gyógyszeriparban, magas e-vitamintartalmaabőrretápláló,bőrvédő,egészségvédőhatású.Adióolajjalkészült
gyógykrémekéskozmetikaikészítményekkedvezőtöbblethatásaabőröna
gomba elleni védelem, tehát egy bizonyos fertőtlenítés, a gombafertőzés
megelőzésevagykezdődőgombafertőzésleállítása.ezértszappanok,samponok,napozókrémekadalékanyagais.regeneráljaabőrt.Pikkelysömörellen
isalkalmazzák.Magastelítetlenzsírsavtartalmaáltalcsökkentiavérnyomást,
akoleszterinszintet.Omega-3tartalmamiattjavítjaaszervezetinzulintermelését,ezértacukorbetegségrehajlamosaknakajánlottafogyasztása.
Diólevél: Adióleveletjúniusvégétőlaugusztusiggyűjtjük,olyankor,mikormárszépsötétzöldaszínedemégnemjelennekmegrajtaarozsdafoltok.
Aleszedett,ép,nemfoltosleveleketmegszárítjuk,összevágjuk,szellős,szárazhelyentároljuk.Cukorbetegségetiskezelnekvele,mertszabályozzaaz
anyagcserét,csökkentiavércukrot,enyhítiaszomjúságérzetet,csökkentia
vizelésekszámátésmegakadályozzaaszövődményekkialakulását.Alevelek
összehúzóhatásúak,ezértenyhehasmenésreésgyomorhurutrahasználják.
Belsőleg: naponta 1-3 csésze az előbbi esetekben. hat hét folyamatos fogyasztásutánajánlatosegy3-4hetesszünetettartani.külsőlegnőgyógyászatiproblémákra(fehérfolyás,méhgyulladás),ekcémára,tejallergiára,korpára
és hajhullásra, visszérsebekre, szemhéj duzzanatra, mandulagyulladásra és
fekélyessebekrehasználják.Angliábanfejtetűésatkaellenhasználtákmegelőzésre.Orrpolipeseténazorrbafelszívottdiólevélteahatásos.
Diókopács: Adiókopácsotdiószüretkor,szeptembertájánkellgyűjteni.
ehhezérdemeskesztyűthúzni,mertlemoshatatlanulsötétbarnáraszínezia
kézbőrét.Agyűjtöttkopácsotjólszellőzőhelyenszétterítvealaposanmeg
kellszárítani,deamármegromlott,penészesrészeketelőtteésközbenelkell
távolítani.Teáját,főzetétbélésgyomorhuruteseténjavasolják.Főzetéta
sötéthajúakhajöblítésnélishasználhatják.
recept: Dióesszencia.Ajúniusközepénszedettzölddiónaknemcsontos
ahéja,ebbőlesszenciakészíthető:elősegítiamáj,agyomorésbeleknormális
működését.Csökkentiatrombózisveszélyét.kb.20dbnégyfelévágottzöld
dióvalmegtöltünkegybefőttesüveget,leöntjük,1literminőségiházipálinkávalúgy,hogy2-3ujjnyiraellepje.Azüvegetjóllezárvameleghelyentartjuk24hétig.szükségszerintegy-egyteáskanállalfogyasztunkbelőle.kiválóemésztést serkentő, féregűző és méregtelenítő. A dió kapcsán ajánlom olvasásra
LechnerJuditírását: http://videkielet.hu/blog/videki-haz-es-kert/a-diofak-tunderei

Szederinda Kertbarát Kör júliusi programja

Július11-énBudaháziAntaléskataildomonyvölgyibiodinamikuskertészetétlátogatjukmeg.kertészetüketazinternetenígymutatjákbeazodalátogatók: „Budaházi Antal és felesége, katalin nyugdíjasként, gödöllő
mellett, Domonyvölgyben gazdálkodnak, biodinamikus módszerekkel.
gazdaságukmártöbbszörisméltánszerepeltaBiokultúraújságban,viszonthavalakimegforduladomonyvölgyikisbirtokon,beszélgetaközvetlen, vendégszerető, csupaszív emberekkel, késztetést érez arra, hogy
újraésújravisszatérjenésmegtapasztaljaaztaharmónikuséletet,amelyet
anyugdíjasházaspárélilletveaztaelhivatottságot,amellyelpáratlangazdaságukatművel”Tervekszerintdélelőtt10órakorkezdődneakertlátogatás,deezazidőjárásfüggvényébenmódosulhat.
Továbbiegyeztetés:Papp Komáromi Judit: 06703279778

zásiszándékát,decélunkaz,hogyminéltöbbenbekapcsolódjanakprogramunkba,ígytovábbraisvárjukajelentkezőketakövetkezőtelefonszámon:PappkomáromiJudit06703279778
szándékunkszerinthelyiszintendíjazzukazelső három helyezettet, de a szponzoráció
függvényében fenntartjuk a jogot, hogy
korlátlanszámúkülöndíjatosszunkki.

házi szúnyogcsapda

szükséges hozzávalók:
– 1csészeforróvíz,
– 1/4csészebarnacukor,
– 1dkgélesztő,
– 1db2literespalack.
1. Vágjuk ketté a műanyag
palackotaközepénél,
2. keverjük el a barna cukrot
forróvízzel,hagyjukkihűlni,
majd öntsük a palack alsó
felébe,
3. Adjunkhozzáélesztőt(nem
kell keverni, szén-dioxidot
állít elő, amely vonzza a
szúnyogokat),
4. Tegyükatölcséresrésztfejjel lefelé az alsó felébe, és
szigetelőszalaggal vagy celluxszalragasszukössze.
5. Tekerjük be valamilyen sötét anyaggal a palack alsó
felétúgy,hogyapalackfelső része átlátszó maradjon,
ésrakjukoda,aholsokszúnyogszokottlenni.

fogadóóráK

tóth gábor
országgyűlési Képviselő
telefon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
bag, szent imre u. 52.
(polgármesteri Hivatal)
minden héten csütör tökön délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.
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10.Mária-napiünnepség
A FIDesz Polgári kör rendezésében
2003-ban volt az első Mária-napi ünnepség megrendezve Bagon. Az első
ünnepséget Orszáczky éva rendezte és
szervezte. A Mária-napi ünnepségek témája, célja: közösségteremtés, a Máriák
köszöntése és a szűzanya tisztelete versekkel,énekekkel,regékkel,tudományos
ismertetésekkel,történetekkel.Ünnepségeinkenmindigrésztvettésvelünkimádkozott falunk lelkésze, és jó tanácsokat,

ötleteket adott a témák kiválasztásában.
A10évalatt,úgyéreztük,afaluegyrészéneksokattudtunkadni,szívesenjöttekműsorunkatmeghallgatni,ésazutánakapottvendéglátásnakisörültek.
szeretnénk idén szeptember  14-én,
15óraikezdettelmegtartania10.Márianapi ünnepségünket, melyre mindenkit
szeretettelvárunkaDózsagyörgyMűvelődésiházbelsőudvaránműsorralés
vendéglátással.Piros Bagért Egyesület

Bányai-Bavankiewicz László címzetes esperes atya 2013. júniusában ünnepelte
pappá szentelésének 60. évfordulóját. Gyémántmiséjét itt, Bagon celebrálta,
mert 1971–78 között falunk plébánosa volt. Elmondta, hogy Bag volt második
szolgálati helye, nagy öröm számára, hogy itt misézhet ismét, és itt emlékezhet
meg az 1953–2013-ig terjedő időszakról, szolgálatának hatvan évéről.

Fotó: Balázs Gusztáv
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