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XX. évf. 7. szám  l 2013. július l ára: 100 ft
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 önkor-
mányzatunk 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 LeN�gye�LOr�szág�BAN

2012. már ci u sá ban Len gye lor szág ba ve zet tem par la men ti
de le gá ci ót, mely nek ke re té ben – rész ben vé let le nül – el ju tot -
tunk Przepiorówba.

Meg�tud�tam,� hogy� az� I.� vi�lág�há�bo�rú�ban� közel� 500�magyar
katona� esett� el� a� len�gye�lek� vé�del�mé�ben� az� oro�szok�kal
har�cok�ban.�Az�el�esett�ka�to�ná�ink�em�lé�két� és� sír�ja�it� az�óta� is
ápol�ják�a�tér�ség�ben�lé�vő�gye�re�kek.

2013.� már�ci�u�sá�ban� a� Magyar-Lengyel� Ba�rát�ság� Nap�ja
al�kal�má�ból�a�Magyar�Országgyűlés�Magyar-Lengyel�Ba�rá�ti
Ta�go�zatának�el�nö�ke�ként��részt�vet�tem�Tarnowban�ren�de�zett
ün�nep�sé�ge�ken.

Ottjár�tam�kor� Piotr Naimski úr�ral� kö�zö�sen� ígéretet
tettünk,�hogy�az�ott�fel�ál�lí�tott�em�lék�mű�re�nem�ze�ti�szim�bó�lu�-
ma�in�kat�kö�zö�sen�fog�juk�el�he�lyez�ni�és�azt�fel�avat�ni.�

(folytatás a 2. oldalon)

szorosan összefügg LengyeLország és Magyarország 1000 éves történeLMe 
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Ké mény sep rés bagon nyá ron     
tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy idén nyá ron a kö te le ző ké mény sep rő-ipa ri köz szol gál ta tást bag 

nagy köz ség ben – a meg szo kott mó don – a ma gyar Ké mény Kft. fény ké pes iga zol vánnyal el lá tott al kal ma zot tai

2013. 06. 05. és 2013. 08. 05. kö zött fog ják el vé gez ni.

2013.�június�20-án�a�bagi�„za�rán�dok�csoport”�tagjai�vol�tak
az� el�sők,� akik� 98� év� után� elhelyezték� a� megemelékezés
koszorúit�honfitársaink�emlékművére.�

Az�ün�nepségen�Piotr�Naimski�a�Len�gyel�Par�la�ment��Len�-
gyel-Magyar�Ta�go�za�tá�nak�el�nö�ke,�a�he�lyi�pol�gár�mes�ter�Ma rek
Stanek, va�la�mint�ma�gyar�rész�ről�Dr. Mol nár Im re kö�vet�sé�gi
ta�ná�csos,� Mirkóczki Ádám és� Potápi Ár pád or�szág�gyű�lé�si
kép�vi�se�lők�a�ta�go�zat�tag�jai�méltatták�a�magyar-lengyel�közös
történelmi�múltat.�Ma�gam�kö�szö�ne�te�met�fe�jez�tem�ki�azok�nak
a�gye�re�kek�nek�és�ge�ne�rá�ci�ók�nak,�akik�az�el�múlt�kö zel 98 év
óta őr zik és ápol ják a ma gyar hő sök em lé ke it és sír he lye it.
A�len�gyel�gye�re�kek�gyö�nyö�rű�pél�dá�ját�ad�ják�cselekedetükkel
a�ma�gyar-len�gyel�ba�rát�ság�megőrzésének.

Az�em�lék�mű�le�lep�le�zé�se�után�a�len�gyel�és�a�ma�gyar�kül�-
dött�sé�g�elhelyezte�a�talapzaton�a�megemlékezés�koszorúit.�

Az�ünnepség�után�a�Tarnow�település�lakói�igen�kellemes
hangulatú� fogadást� adtak,� ahol� megvendégeltek� minden
résztvevőt.�

A�fe�szí�tett�el�ső�na�pi�prog�ram�ez�zel�még�nem�ért�vé�gett,
hi�szen� a� ké�ső� es�ti� órák�ban� el�lá�to�gat�tunk� a� szent�ke�reszt-
hegy�re� (Swiety Krzyz),� ahol� az� ottani� apát� vezetésével
megtekintettük�az�1006-ban�ala�pí�tott�ko�los�tort.�A�ko�los�tort
a�szent�Im�re�her�ceg�ál�tal�ado�má�nyo�zott�szent�ke�reszt�erek�-
lyé�ről� ne�vez�ték� el,� mely� krisz�tus� ke�reszt�fá�já�ból� ke�rült
szent�Im re her�ceg�hez,�aki�há�lá�ja�je�lé�ül�ado�má�nyoz�ta�az�ot�-
ta�ni�szer�ze�te�sek�nek,�akik�azóta�is�itt�őrzik.�A�cso�port�tag�ja�-
it�az�apát�úr�meg�ál�dot�ta�az�erek�lyé�vel,�amit�a�bagiak�sze�mé�-
lye�sen�meg�is�érint�het�tek.

Jú�ni�us�21-én�a�cso�port�– ek�kor�már�csak�a�bagiak�–
el�lá�to�ga�tott�Czestochowába,�ahol�a�vá�ros�pol�gár�mes�te�re,
Krzysztof Matyjaszczyk úr� és� mun�ka�tár�sai� fo�gad�ták� a
kül�dött�sé�get� az�zal� a� cél�lal,� hogy� egy� test�vér-te�le�pü�lé�si
együtt�mű�kö�dést�ké�szít�sünk�elő.�Nagy�örö�münk�re�haj�lan�-
dó�ság�mu�tat�ko�zik�mindkét�fél�ré�szé�ről�a�jö�vő�be�ni�kul�tu�-

rá�lis�és�egyéb�együtt�mű�kö�dés�re.�Meg�te�kint�he�tett�a�cso�port
egy�fil�met�a�vá�ros�ról,�an�nak�múlt�já�ról,�je�le�né�ről�és�kö�zös�-
sé�gi�éle�té�ről.

A�meg�be�szé�lés�után�el�in�dul�tunk�a�Fe�ke�te�Ma�don�na-temp�-
lo�m�hoz,�ahol�ép�pen�la�ti�nul�és�len�gye�lül�mi�sé�zett�az�ot�ta��ni�pap.
A�cso�dá�la�tos�temp�lom�meg�te�kin�té�se�után�a�kathynyi�vé�reng�-
zés�ál�do�za�tainak�em�lék�mű�vé�nél�is�elhelyeztük�koszo�rúnkat.

Jú�ni�us� 22-én� – már� ki�rán�du�lás� jel�leg�gel,� a� hi�va�ta�los
prog�ram� le�ve�ze�té�se�ként� – el�lá�to�gat�tunk� Wieliczkára,� a
só�bá�nyá�ba,�ahol�egy�na�gyon�ked�ves�hölgy� ide�gen�ve�ze�té�se
alatt�el�töl�töt�tünk�több�mint�há�rom�órát.�kö�zel�140�mé�ter
mély�re�ju�tot�tunk�a�bá�nyá�ba,�meg�cso�dál�va�an�nak�szer�ke�ze�ti
épít�mé�nye�it,�az�ott�só�ból�ki�fa�ra�gott�mű�vé�sze�ti�al�ko�tá�so�kat
és�mind�azon�cso�dá�kat,�ame�lye�ket�az�év�szá�zad�ok�so�rán�az
em�be�ri�kéz�ki�ala�kí�tott.

ez�zel�még� nem� ért� vé�gett� a� cso�dá�la�tos� uta�zás,� hi�szen
hát�ra�volt�még�krakkow�vá�ra,�a�Wável�meg�te�kin�té�se,�ahol
szin�tén� ma�gyar� vo�nat�ko�zá�sú� em�lé�kek� ta�lál�ha�tó�ak.� Kin ga
ma�gyar�her�ceg�nő�ként�len�gyel�ki�rály�né�lett,�aki�nek��a�csonjait
a� ka�ted�rá�lis�ban� kegy�hely�ként� őr�zik.� kin�ga,� fér�je� Boleszláv
ki�rály� ko�rai� ha�lá�la� után� szü�zes�sé�gük� fo�ga�dal�má�nak� kö�vet�-
kez�mé�nye�ként�apá�ca�ru�hát�öl�tött�és�ha�lá�lá�ig�mint�apá�ca�élt.
Len gye lor szág ban nagy tisz te let öve zi a ma gyar ki rá lyi
örök  sé ge ket, hi�szen� szo�ro�san� össze�függ� Len�gyel�or�szág� és
Ma�gyar�or�szág�több�mint�1000�éves�tör�té�nel�me.

Utol�só�na�punk�ter�ve�az�volt,�hogy�a�len�gyel�hős,�Bem apó
em�lék�mű�vét� Tarnowban� meg�lá�to�gas�suk,� el� is� ju�tot�tunk� a
mauzóoleumot� kö�rül�ve�vő� par�kig,� saj�ná�la�tos� mó�don� azon�-
ban�olyan�vi�har�tört�ki�ab�ban�az�idő�ben�a�vá�ros�ban,�hogy�a
busz�tól�a�par�kon�át�a�gya�lo�gos�utat�nem�tud�tuk�meg�ten�ni.�ez
még�hát�ravan�egy�kö�vet�ke�ző�len�gyel�or�szá�gi�lá�to�ga�tás�kor.

Úgy�ér�zem,�meg�kell�em�lí�te�nem�a�cso�port�tal�együtt�uta�zó
és�a�len�gyel�tol�mács�fel�ada�tát�el�lá�tó�Mol nár Pé ter úr�ne�vét,�aki�-
nek�ez�úton�is�kö�szö�ne�te�met�fe�je�zem�ki�ön�zet�len�mun�ká�já�ért.

Tóth Gá bor
pol�gár�mes�ter
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2013. jú li us 4-én bag Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak kép -
vi se lő-tes tü le te meg tar tot ta a nyá ri pi he nés előt ti utol só tes -
tü le ti ülé sét. Az ülé sen nem vett részt Tóth Gá bor pol gár -
mes ter par la men ti el fog lalt sá gai mi att, így dr. ba la to ni
Gyön gyi al pol gár mes ter asszony ve zet te az ülést, il let ve dr.
Dé nes Ta más kép vi se lő sem volt je len. Az ülés na pi rend-mó -
do sí tás sal kez dő dött, majd sor ra vet te a tes tü let az elő re
meg hir de tett na pi ren di pon to kat a kö vet ke ző sor rend ben.

Az Ig li ce Nap kö zi Ott ho nos Óvo da ve ze tői 
ki ne ve zé se
A� tes�tü�let� egy�han�gú�lag�úgy�dön�tött,�hogy� to�váb�bi�5� év�re
bi�zal�mat� sza�vaz� Ko vács Istvánné óvo�da�ve�ze�tő�nek,� és� 2018.
ok�tó�ber� 19-ig�meg�hosszab�bít�ja� óvo�da�ve�ze�tői� ki�ne�ve�zé�sét.� (A
tör�vé�nyi�ke�re�tek�biz�to�sít�ják,�hogy�az�ön�kor�mány�zat�pá�lyáz�ta�tás
nél�kül�hosszab�bít�sa�meg�a�ve�ze�tő�ki�ne�ve�zé�sét.)�A�tes�tü�let�va�la�-
mennyi�tag�ja�gra�tu�lált�az�ülé�sen�je�len�lé�vő�ko�vács�Istvánnénak,
és�jó�mun�kát�kí�vánt�ne�ki�az�el�kö�vet�ke�zen�dő�5�év�re.

1956-os em lék mű
Deme Ist ván a�Pi�ros�Bagért�egye�sü�let�el�nö�ke�ként�ké�rel�met
nyúj�tott�be�az�ön�kor�mány�zat�hoz,�mert�a�hő�sök�te�rén�1956-os
em�lék�mű�vet�sze�ret�né�nek�fel�ál�lí�ta�ni.�Az�egye�sü�let�úgy�vé�li,�az
em�lék�mű�hi�ány�pót�ló�len�ne,�és�le�he�tő�sé�get�ad�na�az�1956-os
for�ra�da�lom� és� sza�bad�ság�harc� hő�sei� előt�ti�mél�tó� fő�haj�tás�ra.
Az� em�lék�mű� fel�ál�lí�tá�sá�nak� költ�sé�ge�it� az� egye�sü�let� áll�ja.� A
tes�tü�let�a�ké�rel�met�egy�han�gú�lag�tá�mo�gat�ta.

Galga Men ti Ön kor mány zat ok Tár su lá sa
2013.� áp�ri�lis� 30-én�meg�szűnt� az� Aszó�di� kis�tér�ség�Ön�kor�-
mány�za�ta�i�nak� Több�cé�lú� Tár�su�lá�sa,� fel�ada�tai� át�ke�rül�tek� a
újon�nan�lét�re�jö�vő�galga�Men�ti�Ön�kor�mány�zat�ok�Tár�su�-
lá�sá�hoz. Az� új� tár�su�lás� el�nö�ke� Vanó And rás galgahévíz
pol�gár�mes�te�re�lett,�az�ad�mi�niszt�rá�ció�ve�ze�tő�je�pe�dig�dr. Král
Lász ló galgahévíz�jegy�ző�je.�Az�új�tár�su�lás�bel�ső�el�len�őr�zé�si,
mun�ka�vé�del�mi� fel�ada�to�kat� lát� el,� va�la�mint� mű�köd�te�ti� a
pe�da�gó�gi�ai� szak�szol�gá�la�tot.�Mű�kö�dés�éhet� az� anya�gi� hát�tér
egy�elő�re�biz�to�sí�tott.�A�kép�vi�se�lő-tes�tü�let�egy�han�gú�lag�el�-
fo�gad�ta�az�új�szer�ve�zet�tár�su�lá�si�meg�ál�la�po�dá�sát.�

Or vo si köz pon ti ügye let
Dr.�Ba la to ni Gyön gyi al�pol�gár�mes�ter� asszony� el�mond�ta� a
té�má�val�kap�cso�lat�ban,�hogy�az�ügye�le�ti�rend�szert�idő�ről�idő�re
meg�kell�újí�ta�ni.�Je�len�leg�az�je�len�ti�a�leg�na�gyobb�prob�lé�mát,
hogy�a�te�rü�le�ten�mun�kát�vál�la�ló�új�há�zi�or�vos�ok�nem�szí�ve�sen
vál�lal�nak�ügye�le�tet,�ezért�fel�kell�kér�ni�az�ön�kor�mány�za�to�kat,
hogy� gya�ko�rol�ja�nak� nyo�mást� há�zi�or�vo�sa�ik�ra,� hogy� a� ha�vi
32/36� óra�ügye�le�tet� tel�je�sít�sék.� A� turai� ügye�le�ti� rend�szer
fenn�tar�tá�sa�köz�sé�günk�nek�egyéb�ként�la�ko�son�ként�80�Ft/hó
összeg�be�ke�rül.�A�kép�vi�se�lő-tes�tü�let�egy�han�gú�lag�úgy�ha�tá�ro�-
zott,�hogy�a�turai�ügye�le�ti�rend�szer�rel�va�ló�meg�ál�la�po�dást�az
ön�kor�mány�zat�fenn�kí�ván�ja�tar�ta�nai.�

Az ön kor mány zat vissza kap ja víz mű ve it
2012� vé�gén� lét�re�jött� a� DAkÖV� és� kör�nyé�ke� Víz�ügyi� kft.,
amely�jog�előd�je�a�galga�men�ti�Víziközmű�kft,�min�den�va�gyo�-
nát át�vet�te.�Idő�köz�ben�a�tör�vé�nyi�sza�bá�lyo�zás�ki�mond�ta,�hogy
a� va�gyont� vissza� kell� ad�ni� az� ön�kor�mány�zat�ok�nak,� így� Bag
Nagy�köz�ség� Ön�kor�mány�za�ta� vissza�kap�ja� az� összes� va�gyon

10,8�szá�za�lé�kát.�Idő�köz�ben�az�ere�de�ti�va�gyon�bő�vült�3�új�kút�-
tal� és�ve�ze�té�kek�kel.�A�va�gyon�vissza�vé�tel�után�a� fenn�tar�tás� és
mű�köd�te�tés� to�vább�ra� is� a� DAkÖV�kft.� ke�zé�ben�ma�rad.� Az
kép�vi�se�lő-tes�tü�let�egy�han�gú�lag�el�fo�gad�ta�a�va�gyon�vissza�vé�telt,
az�zal�a�ki�kö�tés�sel,�hogy�a�hi�ány�zó�ada�to�kat�a�DAkÖV�pó�tol�ja.�

Az Ig li ce Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 2012/2013-as
be szá mo ló ja és új SZMSZ-e
A�kép�vi�se�lő-tes�tü�let�egy�han�gú�lag�el�fo�gad�ta�az�Ig�li�ce�Nap�kö�zi
Ott�ho�nos�Óvo�da�2012/13-as�ne�ve�lé�si�évi�ről�szó�ló�be�szá�mo�-
ló�ját,� va�la�mint� új� szer�ve�zé�si� és� Mű�kö�dé�si� sza�bály�za�tát.
Mind�két� ok�irat� meg�te�kint�he�tő� az� óvo�dá�ban,� il�let�ve� az
ön�kor�mány�zat�nál.�

A pol gár őr ség tá mo ga tá sa
A�Bagi�Pol�gár�őr�ség�tá�mo�ga�tá�si�ké�re�lem�mel�for�dult�az�ön�kor�-
mány�zat�hoz,�eb�ben�200 000�Ft-ot�kért,�ame�lyet�mű�kö�dé�sé�re,
el�ső�sor�ban�üzem�anyag�vá�sár�lás�ra�kí�ván�for�dí�ta�ni.�A�kép�vi�se�lő-
tes�tü�let�egy�han�gú�lag�tá�mo�gat�ta�a�ké�rel�met,�va�la�mint�meg�-
kö�szön�te�a�pol�gár�őr�ség�mun�ká�ját.

Ba lázs Já nos le mon dott a Kul tu rá lis és Ok ta tá si
Bi zott ság el nö ki tisz té ről
Ba lázs Já nos 2013.�jú�li�us�4-vel�le�mon�dott�el�nö�ki�meg�bí�za�tá�-
sá�ról� a� kul�tu�rá�lis� és� Ok�ta�tá�si� Bi�zott�ság�ban.� Beke And rea
jegy�ző�asszony�az�ülé�sen�fel�vá�zol�ta,�hogy�mi�ként�mű�köd�het
to�vább�a�bi�zott�ság.�Vagy�be�le�ol�vad�a�szo�ci�á�lis,�egész�ség�ügyi
és�sport�bi�zott�ság�ba,�vagy�ad�hoc�bi�zott�ság�ként�mű�kö�dik�to�-
vább,�az�az�egy-egy�fel�adat�ese�tén�vál�to�zó�tag�ság�gal,�idő�sza�kos
jel�leg�gel,�csak�az�adott� fel�adat�el�lá�tá�sá�ra�ala�kul�na�meg.�Az
ügy� el�dön�té�se� ér�de�ké�ben�dr.�Ba�la�to�ni�gyön�gyi� al�pol�gár�-
mes�ter�asszony�név�sze�rin�ti�sza�va�zást�kért,�fel�tet�te�a�kér�dést,
hogy�ki�kí�ván�ja,�hogy�ez�a�bi�zott�ság�ad�hoc�jel�leg�gel�mű�köd�-
jék�ez�után.�A�tes�tü�let�úgy�dön�tött�3�igen�sza�va�zat�(Ba lázs
Já nos,�Var ga And rás, Tábik Andrásné)�1�nem�sza�va�zat�tal�(dr.
Ba�la�to�ni�gyön�gyi)�egy�tar�tóz�ko�dás�(An tal Istvánné),�hogy�a
kul�tu�rá�lis�és�Ok�ta�tá�si�Bi�zott�ság�ad�hoc�bi�zott�ság�ként�fog�to�-
vább�mű�köd�ni.�Ba�lázs�Já�nos�kép�vi�se�lő,�va�la�mint�Baczoniné
Felszeghy Ka ta lin kül�sős�bi�zott�sá�gi�tag�a�szo�ci�á�lis,�egész�ség�-
ügyi�és�sport�bi�zott�ság�mun�ká�ját�se�gí�ti�ez�után.�

Malsfeldben jár tunk
Tábik Andrásné kép�vi�se�lő�asszony�ar�ról�tá�jé�koz�tat�ta�a�tes�tü�-
le�tet,�hogy�Bag�és�Test�vér�vá�ro�si�egye�sü�le�te�fa�lunk�test�vér�vá�-
ro�sá�ban,� Malsfelben� járt� jú�ni�us� 20-24-ig.� A� lá�to�ga�tás
ap�ro�pó�ja�volt,�hogy�idén�Malsfeldhez�kö�ze�li�nagy�vá�ros�ban,
kasselben�ren�dez�ték�meg�hessentag�fesz�ti�vált,�amely�hessen
tar�to�mány� tíz�na�pos� ün�ne�pe� ki�ál�lí�tá�sok�kal,� be�mu�ta�tók�kal,
kon�cer�tek�kel.�er�re�a�fesz�ti�vál�ra�meg�hí�vást�ka�pott�a�Muharay
elem�ér�Né�pi�együt�tes� is.� (Be szá mo ló ju kat la punk 11–12.
ol da lán ol vas hat ják.)� A� kép�vi�se�lő� asszony� el�mond�ta,� hogy
na�gyon�nagy�él�mény�volt�lát�ni�a�bagi�tán�co�so�kat�né�met�or�szá�gi
szín�pa�don,�fel�eme�lő�ér�zés�volt,�hogy�áll�va�tap�sol�tak�elő�adá�-
sa�ik�után,�és�az�is,�hogy�a�zá�ró�na�pi�ut�cai�fel�vo�nu�lá�son�a�145
cso�port�kö�zül�a�te�le�ví�zió�a�bagiak�vo�nu�lá�sát�vé�gig�mu�tat�ta.

emel�lett�megemlítette,� hogy� a� fa�lu�nap�meg�lá�tá�sa� sze�-
rint�na�gyon�jól�si�ke�rült,�a�prog�ra�mok�szín�vo�na�la�sak�vol�tak,
min�den� el�is�me�rést� meg�ér�de�mel�min�den�ki,� aki� hoz�zá�já�rult,
hogy�a�ren�dez�vény�lét�re�jö�hes�sen.� -kr-

az önKormányzat hírei
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A Nem ze ti Fej lesz té si mi nisz ter dön té sé nek kö szön he tő en
el nyert ön erő tá mo ga tás sal csök ken nek az Aszód és agg lo -
me rá ci ó ját je len tő te le pü lé se ket érin tő szenny víz csa tor ná zás
és el ve ze té se prog ram (keoP-1.2.0/2F/09-2009-0007) ön -
kor mány zat ok ra ju tó ter hei. Az össze sen ti zen négy te le pü -
lést érin tő csa tor na be ru há zás nál je len leg a ga ran ci á lis utó -
mun ká la tok foly nak, a tá mo ga tás el nye ré sé vel pe dig a
pro jekt ben részt ve vő te le pü lé sek je len tős se gít sé get kap nak.

Az�eU�Ön�erő�Alap�il�lesz�ke�dik�a�kor�mány�re�zsi�csök�ken�tő�lé�pé�-
se�i�nek�so�rá�ba,�amely�ál�tal�a�pro�jek�tet�le�bo�nyo�lí�tó�galga�menti
Viziközmű�Be�ru�há�zást�Le�bo�nyo�lí�tó�és�Mű�köd�te�tő�(Üze�mel�te�-
tő)�Tár�su�lás�má�sod�szor�ra� is�pá�lyá�za�tot�nyúj�tott�be�az�ön�kor�-
mány�zat�ok�fel�ada�ta�i�nak�anya�gi�meg�tá�mo�ga�tá�sá�ra.�A�Nem�ze�ti
Fej�lesz�té�si�Mi�nisz�té�ri�um� a� pá�lyá�za�tot� po�zi�tí�van� bí�rál�ta� el,� és
2013.�áp�ri�lis�29-én�ho�zott�dön�té�sé�nek�ér�tel�mé�ben�55�003�198
Ft� vissza� nem� té�rí�ten�dő� ön�erő-tá�mo�ga�tás�ban� ré�sze�sí�tet�te� a
pro�jek�tet.�ezen�dön�tés�sel�a�tár�su�lás�im�má�ron�má�sod�szor�nyert
a�tár�gyi�pá�lyá�za�ton,�el�ső�al�ka�lom�mal�16�873�001�Ft�vissza�nem
té�rí�ten�dő�tá�mo�ga�tás�ban�ré�sze�sült�az�eU�Ön�erő�Alap�ból.

Az�zal,�hogy�a�kor�mány�ilyen�jel�le�gű�tá�mo�ga�tást�biz�to�sít
az� ön�kor�mány�zat�ok� ré�szé�re,� nagy�mér�ték�ben� csök�ken�ti� az
ön�kor�mány�zat�ok�hoz�zá�já�ru�lá�sa�it,�ez�ál�tal�ter�he�i�nek�mér�té�két,
il�let�ve�víziközmű�tár�su�la�tok�ál�tal�a�be�ru�há�zás�fi�nan�szí�ro�zá�sá�-
ra� le�hí�van�dó�hi�tel�össze�get,�ez�ál�tal�te�hát�az�eU�Ön�erő�Alap

ha�té�ko�nyan�já�rul�hoz�zá�a�fent�em�lí�tett�pro�jekt�mű�köd�te�-
té�sé�hez, fenn�tar�tá�sá�hoz.�Az�ön�erő�tá�mo�ga�tás�ese�tünk�ben�azt
se�gí�ti� elő,� hogy� az� ön�kor�mány�zat�ok�nak� ki�sebb�mér�ték�ben
kell�jen� a� pro�jekt�ben� ter�ve�zett,� ma�gas� ka�ma�to�zá�sú� ban�ki
(akár�pi�a�ci)�hi�tel�lel�él�ni�ük.

Az�Aszód�és�agg�lo�me�rá�ci�ó�ját�je�len�tő�te�le�pü�lé�se�ket�érin�tő
szenny�víz�csa�tor�ná�zás� és� el�ve�ze�té�se� prog�ram� ke�re�té�ben� a
mun�ká�la�tok�2011�ele�jén�in�dul�tak.�A�pro�jekt�el�sőd�le�ges�cél�jai
a� kö�vet�ke�zők� vol�tak:� galgamácsa,� kisnémedi,� Püspök�-
szilágy,� Vácegres,� Váckisújfalu� te�le�pü�lé�sek� bel�te�rü�le�te�i�nek,
va�la�mint�Aszód�és�Domony�egyes�bel�te�rü�le�ti�vá�ros�ré�sze�i�nek
köz�üze�mű� csa�tor�ná�zá�sa� és� szenny�víz�el�ve�ze�té�se,� az� aszó�di
szenny�víz�tisz�tí�tó� te�lep�bő�ví�té�se,�a�kom�mu�ná�lis� szenny�vi�zek
bi�o�ló�gi�ai�tisz�tí�tá�sa�és�tér�sé�gi�kom�posz�tá�ló�te�lep�lét�re�ho�zá�sa.�

ezen�cé�lok�meg�va�ló�sí�tá�sá�nak�ér�de�ké�ben�Aszó�don�és�kör�-
nyé�kén� össze�sen� 84,5� km� hosszú� csa�tor�na�há�ló�zat� épült,
mely�nek�kö�szön�he�tő�en�újabb�1�932�ház�tar�tás,�kö�zel�27.000
em�ber�szá�má�ra�lett�el�ér�he�tő�az�eu�ró�pai�kom�fort.

A� pro�jekt�nek� kö�szön�he�tő�en� nagy�mér�ték�ben� csök�ken� a
ta�laj�szennye�zés,�a�fo�lyé�kony�hul�la�dék�le�gá�lis�és�kör�nye�zet�vé�-
dő�mó�don�ke�rül�el�he�lye�zés�re,�és�meg�ol�dó�dik�a�fel�szín�alat�ti
vi�zek�szennye�zett�sé�gé�nek�kér�dé�se�is.�

Az�Aszód�és�tér�sé�ge�szenny�víz�csa�tor�ná�zá�sa�és�szenny�víz�-
tisz�tí�tá�sa� pro�jekt� rész�le�te�i�ről� a� http://galgamenti-csator-
nazas.hu/ weboldalon�tá�jé�ko�zód�hat.

töBB Mint 50 MiL Li ós ön erő-tá Mo ga tást Ka pott az aszód 
és tér sé ge szenny víz csa tor ná zá sa, szenny víz tisz tí tá sa pro jeKt

Aszód�és�térsége�szenny�víz��ügyeiről

két ka taszt ró fa vé del mi őr söt is át ad tak jú li us har ma di kán
az or szág ban. Az egyi ket Nóg rád me gyé ben, a má si kat a
Pest me gyé ben, Aszó don.  

Az�ün�ne�pé�lyes�át�adá�son�a�him�nusz�hang�jai�után�Dr.�Bakondi
György tűzoltó� al�tá�bor�nagy,� or�szá�gos� ka�taszt�ró�fa�vé�del�mi
fő�igaz�ga�tó� kö�szön�tő�jé�ben� úgy� fo�gal�ma�zott,� hogy� az� aszó�di
ka�taszt�ró�fa�vé�del�mi� őrs� mű�kö�dé�sé�vel� egy� olyan� szer�ve�ze�ti,

fej�lesz�té�si�lé�pés�ről�van�szó,�amely�nek�kö�szön�he�tő�en�erő�sö�dik
a�köz�biz�ton�ság,�és�a�tér�ség�ben�ti�zen�nyolc�te�le�pü�lés�negy�ven�-
egy�ezer�la�kó�ja�érez�he�ti�ma�gát�na�gyobb�biz�ton�ság�ban.�

Dr.� Tarnai Ri chárd, a� Pest� Me�gyei� kor�mány�hi�va�tal
kor�mány�meg�bí�zott�ja��el�mond�ta,�hogy�az�új�vé�del�mi�rend�szer
az�együtt�mű�kö�dés�re�épít,�ki�hasz�nál�va�azt�a�prof�iz�must,�amit
a�rend�vé�de�lem�nél�szol�gá�la�tot�tel�je�sí�tők�hosszú�évek�ta�pasz�-
ta�la�ta�i�val�meg�sze�rez�tek�és�fel�hasz�nál�ja�az�ön�kén�te�sek�lel�ke�se�-
dé�sét,�se�gí�te�ni�aka�rá�sát.�

Sztán Ist ván, Aszód� vá�ros� pol�gár�mes�te�re� kö�szö�ne�tét
fe�jez�te� ki� az�zal� kap�cso�lat�ban,� hogy� az� el�ha�tá�ro�zást� ilyen
rö�vid�idő�alatt�tett�kö�vet�te�és�Aszó�don�meg�ala�kult�az�őrs.�

Branyiczky Márk tűz�ol�tó� al�ez�re�des,� a� Pest� Me�gyei
ka�taszt�ró�fa�vé�del�mi� Igaz�ga�tó�ság� igaz�ga�tó�ja� el�mond�ta,� ma
reg�gel�egy�kö�zel�száz�öt�ven�négy�zet�mé�te�res�fa�szer�ke�ze�tű�épü�let
ol�tá�sát kezd�te�meg�az�aszó�di�őrs�egy�sé�ge,�amely�hez�négy�perc
alatt�ér�tek�ki.�Mi�re�a�gö�döl�lői�hi�va�tá�sos�tűz�ol�tó-pa�rancs�nok�ság
egy�sé�gei�a�hely�szín�re�ér�tek,�a�tü�zet�el�ol�tot�ták.�Az�al�ez�re�des
hang�sú�lyoz�ta,�en�nél�jobb�pél�da�nem�is�kell�ar�ra,�mek�ko�ra�lét�-
jo�go�sult�sá�ga� van� az� őrs�nek.� A� szó�zat� el�hang�zá�sa� előtt� a
plé�bá�nos� fel�szen�tel�te� az� őr�söt,� amely� egy� Mer�ce�des
rosenbauer�TLF�2000�tí�pu�sú�gép�jár�mű�fecs�ken�dő�vel�és�négy
fő�vel�áll�ké�szen�lét�ben�a�nap�24�órá�já�ban.

Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igazgatóság

Aszódon�is�van�már�katasztrófavédelmi�őrs
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a bagi iglice napKöziotthonos óvoda hírei

A�a�a,�ma�van�bú�csú�zás�nap�ja...
...éne�kel�ték�a�bal�la�gó�nagy�cso�por�tos�óvo�dá�sok�jú�ni�us�7-én,
pén�tek� dél�előtt� az� óvo�dá�ban.� A� gyer�me�kek� sok� vi�rág�gal
ér�kez�tek� ezen� a� reg�ge�len.� A� szü�lők� se�gít�sé�gé�vel� min�den
cso�port�szo�ba�és�a�fo�lyo�sók�vi�rág�dísz�be�öltöztek.�10�óra�kor
az� ün�nep�lő� ru�há�ba � öl�tö�zött� nagy�cso�por�tos� gyer�me�kek
bal�la�gá�sa� kez�dő�dött.� Az� óvó� néniktől�meg�kap�ták� a� ta�risz�-
nyá�kat,� eb�be�ha�mu�ban� sült�po�gá�csa,� zsír�kré�ta,� kis� aján�dék
ke�rült.� A� bal�la�gók� fo�lya�ma�tos� ének�szó�val,� cso�port�ról
cso�port�ra jár�tak.� Min�den� kö�zép�ső-,� kis�cso�por�tos� és
minicsoportos� kis� vers�sel� és� az� ál�ta�laké�szí�tett� aján�dék�kal
bú�csú�zott�a�na�gyok�tól.�könyv�jel�zőt,�órát,�óra�ren�det�kaptak

sok gyer mek a nyá ri szün idő nagy
ré szé ben fel nőtt kont roll nél kül van
egész nap az ut cán, mely ag gá lyos le het
a sa ját, a tár sak és a kör nye ze tük élő lé -
nyei biz ton sá ga kap csán – ad ta hí rül az
orpheus ál lat vé dő egye sü let. 

egyes�ál�la�tok�kal�szem�be�ni,�já�ték�nak�in�-
du�ló�cse�lek�mé�nyek�dur�va�ál�lat�kín�zás�ba
is�tor�koll�hat�nak.�Az�ál�lat�kín�zás�bűn�cse�-
lek�mény,�me�lyért�az�új�Btk.�sze�rint�már
12�éves�kor�tól�rács�mö�gé�ke�rül�het�az�el�-
kö�ve�tő.�A�gye�re�kek�ál�tal�el�kö�ve�tett�ál�-
lat�kín�zás�ok� akár� kó�sza� bo�gár�gyűj�tés�sel
kez�dőd�het�nek,�me�lye�ket� a� já�ték� vé�gén
sza�ba�don�en�ge�dés�he�lyett�zacs�kó�ba�zár�-
va�hagy�nak�az�ut�cán�vagy�ext�rém�mó�-
don�agyon�ta�pos�nak.�Az�tán�ott�van�nak�a
bok�ro�kon�süt�ké�re�ző�szi�ta�kö�tők,�me�lye�-
ket� gyak�ran� és� elő�sze�re�tet�tel� fog�nak
meg�és�una�lom�ból�szét�szag�gat�nak.�sok
gyer�mek� ked�velt� idő�töl�té�se� a� tó�par�ti
hor�gá�szás,� ahol� a� zsák�mány� nem� élel�-

me�zé�si�cél�lal,�ha�nem�idő�töl�tő�já�té�kok�ra
ke�rül� fel�hasz�ná�lás�ra.� gyak�ran� szed�nek
össze�a�gye�re�kek�bok�rok�al�já�ról,�fé�szek�-
ből�ki�esett�ma�dár�fi�ó�ká�kat� is,�me�lyek�a
gon�dat�lan�ke�ze�lés�vé�gett�ha�mar�el�pusz�-
tul�nak.�Nyá�ron� sok�ud�var�ban�ku�tya�al�-
mok�pi�ci�nyei,�ci�ca�köly�kök�vál�nak�gye�-
re�kek� já�té�kos�pusz�tí�tá�sá�nak�mar�ta�lé�ká�-
vá.� Az� ál�la�to�kat� ext�rém� ese�tek�ben
kö�tél�re�köt�ve�fel�ló�gat�ják,�vagy�bo�to�kat
szur�kál�nak�be�lé�jük�vagy�egy�sze�rű�en�fel�-
bon�col�ják�a�sze�ren�csét�le�ne�ket.�saj�nos�az
el�múlt�ti�zen�öt�év�té�má�hoz�kap�csol�ha�tó
és�meg�is�mert�tör�té�ne�tei�sok�ko�ló�ak.�

Az� Orpheus� ál�lat�vé�dő� egye�sü�let
ta�pasz�ta�la�ta�az,�hogy�a�há�zak�ke�rí�té�sén
ke�resz�tül�ku�tyá�kat�–�macs�ká�kat�gyak�-
ran� bo�tok�kal� és� kö�vek�kel� do�bál�nak
meg� gye�re�kek.� A� nyá�ri� szün�idő�ben� a
gye�re�ke�ket� ért� ál�lat�tá�ma�dá�sok� (té�pé�-
ses�és�ma�rá�sos�sé�rü�lé�sek)�ve�szé�lye�it�se
ha�nya�gol�juk�el.�Min�den�há�zi�ál�lat�ál�tal
oko�zott�sé�rü�lé�sért�az�em�ber�a�fe�le�lős.

Az� sem�utol�só� szem�pont,� hogy� az� is�-
me�ret�len� ál�la�tok� ha�ra�pá�sa� vé�gett� fer�-
tő�ző�be�teg�sé�ge�ket�szed�het�össze�az�el�-
kö�ve�tő�ből� szü�le�tő�ál�do�zat.�Az�ál�la�tok
ál�tal�vagy�ál�la�tok�el�len�irá�nyu�ló�nyá�ri
gye�rek�ba�jok�kap�csán�is�a�leg�jobb�len�-
ne�a�fel�vi�lá�go�sí�tás�és�a�meg�elő�zés.�

Az Orpheus Ál lat vé dő Egye sü let
ja vas la ta az, hogy ma gya ráz zuk el a
gye re kek nek, hogy a ter mé szet ben és a
kör nye zet ben élő ál la tok is érez ni és
szen ved ni ké pes élő lé nyek, meg óvá suk
min den ki nek az ér de ke. emel�lett�min�-
dig�le�gyen�fel�nőtt�kont�roll�a�gye�re�kek
mel�lett,� hi�szen� gyak�ran� a� fáj�dal�mas
ese�mé�nyek�tu�dat�lan�ság�ból�és�kí�ván�csi�-
ság�ból�ered�nek...

ál�la�ti�gye�rek�csí�nyek�nyá�ron

aján�dék�ba.�Dél�után�min�den� cso�port�ban� a� tan�év�zá�ró� ün�ne�-
pélyt�tar�tot�tak.�Be�mu�tat�ták�a�gyer�me�kek,�mi�lyen�sok�ver�set,
mon�dó�kát,�éne�ket,�ta�nul�tak,�ho�gyan�tud�nak�me�sét�dra�ma�-
ti�zál�ni,�bát�ran�a�szü�lők�előtt�sze�re�pel�ni,�szé�pen�mo�zog�ni,�tán�-
col�ni,� kü�lön�bö�ző� tér�for�má�ban� tá�jé�ko�zód�ni.�Min�den� gyer�-
mek�so�kat�fej�lő�dött�az�el�múlt�év�ben,�so�kat�oko�sod�tak,�so�kat
nőt�tek�a�szü�lők,�a�ro�ko�nok�és�az�óvó�nők�örö�mé�re.

Tá�jé�koz�tat�juk� a� szü�lő�ket,� hogy� a� nyá�ri� nagy�ta�ka�rí�tá�si
mun�ká�la�tok�mi�att�az�óvo�dánk� jú�li�us�1-től�28-ig�zár�va� tart.
Ügye�le�tet�tar�tunk�jú�li�us�9-én�és�23-án�14-16�órá�ig. �
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arany Já nos ál ta lá nos is Ko la és alapfoKú művészeti isKola hírei

2013. jú ni us 18-án es te 6 óra kor ren -
dez te meg a bagi ál ta lá nos is ko la év zá -
ró ün nep sé gét, ami kor is Szásziné
Győ ri Éva igaz ga tó nő szá já ból el hang -
zott a bű vös, vár va várt mon dat: A
2012/13-as tan évet ezen nel lezárom. 
A kö vet ke zők ben az igaz ga tó nő év zá -
ró be szé dét idéz zük.

Nagy�utat�tet�tünk�meg�a�2012/13-as�tan�-
év�kez�de�te�óta,�még�ha�gyor�san�el�telt�is�az
idő…� el�ér�ke�zett� a� szám�adás� ide�je,� ami
egész�éves�mun�kán�kat�mér�leg�re�te�szi.�
ver seny ered mé nye ink ma gu kért 
be szél nek:
w Szé kely Ber na dett 7.a� és� Ka to na

Jan ka 2.b�meg�nyer�ték�a�Pe tő fi sza -
va ló ver senyt.

w Ősszel�a�kis�tér�sé�gi�fu tó ver se nyen el�-
sők� let�tek� kor�cso�port�juk�ban:�Kará -
cson di So ma 4.b� és� Szé kely Ber na -
dett 7.a�osz�tá�lyos�ta�nu�lók.

w Csa�pat�ban� meg�nyer�tük� galgamá�-
csán� a�Fe ke te ist ván tér sé gi ter mé -
szet is me re ti ta nul má nyi ver�senyt.
részt�ve�vők:� Paltán Ger gő, Sán dor
Or so lya 7.b� osz�tá�lyo�sok,� Hajdu
Vik tó ria, Nagy Csen ge 8-os�ta�nu�lók.

w Megnyertük�hévízgyörkön�a�kis�tér�-
sé�gi� vers mon dó ver�senyt� is,� mely�-
nek� részt�ve�vői� Gya lus Tün de 3.a,
Ka to na Jan ka 2.b,�Jó nás Lász ló 6.b,
Szé kely Ber na dett 7.a�osz�tá�lyos�ta�nu�-
lók�vol�tak.

w két�ta�nu�ló�(Ka to na Jan ka 2.b�és�Jó -
nás Lász ló 6.b)�a�Pest�Me�gyei�köz�-
gyű�lés�dísz�ter�mé�ben�is�sza val ha tott.

w Nagy Csen ge 8-os� ta�nu�ló�a�do�mo�-
nyi�pró za mon dó ver�se�nyen�lett�kü�-
lön�dí�jas.�

w Repei Jú lia 6.a� és�An gyal Vi rág Sá ra
3.a�osztályos�ta�nu�ló�3.�lett��cso�port�já�-
ban� gal�ga�hévízen� a� nép dal ének lé si
ver�se�nyen.�

w A� he�lyi� úszó ver se nyen az� al�só�sok
kö�zül� Ha lász Li li, Ódor Ágo ta.
Karácsondi So ma, Nagy Bá lint 4.b;
a� fel�ső�sök� kö�zül� Ko vács Lu ca 5.b,
Ádám Gel lért 6.b,�Len gyel Zsom bor
6.b,�si�ma�Lil�la�(7.a),�Szé kely Ber na -
dett (7.a)�Tóth Vi vi en (7.a)�és�Ká dár
Nor bert 8.�osz�tá�lyos�ta�nu�lók�kap�tak
ér�me�ket.

w Sán dor Or so lya 7.b�osz�tá�lyos�ta�nu�ló
a�me�gyei� tör�té�ne�lemver�se�nyen�kor�-
cso�port�já�ból�a�má�so�dik�lett.�

w ka zin czy szép ma gyar be széd kör�-
ze�ti� for�du�ló�ján�Gaz da Bog lár ka 5.a
osz�tá�lyos�ta�nu�ló�2.�he�lye�zést�ért�el.
A� zrí nyi ilo na ma te ma ti kaver�seny
észak-Pest� me�gyei� for�du�ló�ján� Sán -
dor Or so lya sze�re�pelt�leg�job�ban,�15.
he�lyen�vég�zett�több�száz�in�du�ló�ból,

w An gol nyel vi ver�se�nyen�a�7.-esek�ből
ál�ló� csa�pat� 3.� lett.� Benda Dá vid ra,
Tóth Vi vi en re, Si ma Lil lá ra le�he�tünk
na�gyon�büsz�kék.

w gö�döl�lőn� a� ka taszt ró fa vé del mi ve -
tél ke dőn nyol�ca�di�kos�ból�ál�ló�csa�pa�-
tunk�2.�lett.�Furdi Vi vi en, Haj dú Vik -
tó ria, Bobál Mar tin, Ká dár Nor bert
8.-os�ta�nu�lók�kép�vi�sel�tek�min�ket.

w A�Fa�pi�he�be�ke�rült�az�or szá gos szín -
ját szó dön tő be.�A�csa�pat�is�ko�lánk�ba
já�ró� tag�jai�Be ne dek Ka ta (7.a)�Sán -
dor Or so lya, Paltán Ger gő, Ha rasz ti
Bo tond (7.b)�osz�tá�lyos�ta�nu�lók.

w A� „zöld szem fü les” or szá gos ter -
mé szet is me re ti-ver�seny� dön�tő�jé�be
ke�rült�és�ott�1.�he�lyen�vég�zett�is�ko�-
lánk� csa�pa�ta� Be ne dek Ka ta (7.a)
Dallos Daniella (7.b)�és�Sán dor Or -
so lya (7.b)�rész�vé�te�lé�vel.

w Ta�nu�ló�ink� ki�töl�töt�tek� egy� köz le -
ke désbiz ton sá gi tesz tet, ami�vel
Pest�me�gyé�ben�3.-ok�let�tek.�Pe�da�-
gó�gu�sa�ink� 99%-a� szin�tén� ele�get
tett�a�ké�rés�nek,�így�be�jutott�az�or�-
szág�20�leg�jobb�is�ko�lá�ja�kö�zé.�Mi�-
vel� a� kis�tér�ség�ben� a� leg�ak�tí�vab�-
bak,� leg�job�ban� tel�je�sí�tők�vol�tunk,
ko�moly� aján�dék�cso�ma�got� kap�-
tunk,� ami�nek� majd� a� ke�rék�pá�ros
ver�se�nye�in�ken�jó�hasz�nát�vesszük.

ok ta tó, ne ve lő mun ká ban el ért 
ered mé nye ink:
w A�nyol�ca�di�ko�sok�kö�zül�12-en�tet�tek

eCDL�vizs�gát.
w Be�is�ko�láz�tuk�a�vég�ző�sö�ket:�5fő�gim�-

ná�zi�um�ban,�6�szak�kö�zép�is�ko�lá�ban�és
9�fő�szak�is�ko�lá�ban�fog�to�vább�ta�nul�ni.�

w két� osz�tály�ra� va�ló� el�sős� irat�ko�zott
be� áp�ri�lis�ban,� de� még� jú�ni�us�ban� is
hoz�tak� vissza� Bagra� gyer�me�ket,
mert�még�is�sze�ret�né�a�szü�lő,�ha�hoz�-
zánk�jár�na.

w ki�osz�tot�tunk� az� év� fo�lya�mán� 561
di�csé�re�tet�(ta�valy�548,�ta�valy�előtt�447
volt)�és�143�fi�gyel�mez�te�tőt,�(ta�valy�94,
ta�valy�előtt�139�volt)�fi�gyel�mez�te�tőt.

w Tar�tot�tunk�2�fe�gyel�mi�tár�gya�lást.�
32�ta�nu�ló�tel�je�sí�tett�ki�tű�nő�en�az�év�
folya�mán.�Név�és�osz�tály�sze�rint:�

1.a
1. Begidsán Lil la
2. Ger gely Ba lázs
3. Kajári Má té
4. Palya Fé lix
5. Pé ter Pet ra
2.a
6. Fa ra gó Bo ró ka
7. Györgyfi Ger gely
2.b
8. Ka to na An na
9. Ka to na Jan ka
10. Mo gyo ró di Re be ka
11. Pé ter Sá ra
12. Tóth Ve ro ni ka
3.a
13. An gyal Vi rág
14. Gya lus Tün de
15. Ujvári Gá bor Ró meó

Vég�re�VAkáCIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!
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3.b
16. Ju hász Bar ba ra
4.a 
17. Bar tók Eve lin Ni ko lett
18. Ká dár Ro land
4.b
19. Boda Esz ter
20. Ha lász Li li
21. Fa ra gó Pan na
22. Sza ba dos Ré ka
5.a
23. Paltán Csen ge
5.b
24. Tóth Ta más
6.a 
25. Ko vács Lil la Stel la
7.a 
26. Benda Dá vid
7.b 
27. Bagi Ger gő
28. Dallos Daniella
29. Ha rasz ti Bo tond
30. Paltán Ger gő
31. Sán dor Or so lya Zsó fia
8. 
32. Nagy Csen ge 

w Sán dor Or so lya 7.b� osz�tá�lyos� ta�nu�ló
ki�ma�gas�ló� ta�nul�má�nyi�mun�ká�já�ért� és
pél�da�mu�ta�tó� ma�ga�tar�tá�sá�ért� ne�ve�lő�-
tes�tü�le�ti�di�csé�re�tet�ka�pott.�

w Nagy Csen gét a�ne�ve�lő�tes�tü�let�a�8�év
alatt�vég�zett�ered�mé�nyes�mű�vé�sze�ti�és
ter�mé�szet�tu�do�má�nyos�tel�je�sít�mé�nyé�ért
Arany� Já�nos-díj�ban� ré�sze�sí�tet�te.� ez� a
leg�ma�ga�sabb�ki�tün�te�tés�is�ko�lánk�ban.

w Az� er dei is ko lában 43� fel�sős� és� 34
al�sós�ta�nít�vá�nyunk�vett�részt.�

w A�bo ni fác Ala pít vány idén is tá mo -
gat ta az is ko lát. Min�den�er�dei� is�ko�-
lá�ba� me�nő� gye�rek� úti�költ�ség�éhez
hoz�zá�tet�tek�1500�Ft-ot.�Ahogy�ígér�-
ték,�meg�vet�ték�a�te�tő�tér�re�a�par�ket�tát
és� a� hoz�zá�va�ló�kat.� Ami�re� már� nem
volt� elég�a�pén�zünk� (pl:�OsB�LAP),
ar�ra�az�Ön�kor�mány�zat�tól�kér�tünk,�és
meg�is�kap�tuk.

w Jó�kap�cso�la�tot�ápol�tunk�a�gyer�mek�or�-
vos�sal,� a� gyer�mek�jó�lé�ti� szol�gá�lat
mun��ka�tár�sa�i�val,�a�szak�szol�gá�lat�ok�kal,
a�kö�zép�is�ko�lák�kal,�a�rend�őr�ség�gel,�de
a� pol�gár�őr�ség�re� is�min�dig� szá�mít�hat�-
tunk.� Fo�lya�ma�tos� volt� a� kap�cso�lat� a
polgármesteri�hi�va�tal�lal,�a�mű�ve�lő�dé�si
ház�zal� és� ja�nu�ár�1-től� a� tan�ke�rü�let�tel
és�a�já�rá�si�kor�mány�hi�va�tal�lal�is.

w Az�el�ért�ered�mény�a�10�hó�na�pos�kö�-
zös�mun�ka�gyü�möl�cse,�a�gye�re�kek,�a
pe�da�gó�gu�sok�és�nem�utol�só�sor�ban�a
szü�lők�kö�zös�munkája…�köszönet�ér�-
te�min�den�ki�nek!
ked�ves�gye�re�kek!�kér�lek�ben�ne�te�ket,

hogy� a� nyá�ri� szü�net�ben� is� vi�gyáz�za�tok
ma�ga�tok�ra!�Mi�e�lőtt�bár�mit�tesz�tek,�hasz�-
nál�já�tok� a� fe�je�te�ket!� Vi�gyáz�za�tok� egy�-
más�ra�is,�és�fo�gad�ja�tok�szót�szü�le�i�tek�nek!
ha�unat�koz�ná�tok,�ve�gye�tek�elő�köny�vet,
fü�ze�tet,�ol�vas�sa�tok,�vé�gez�zé�tek�el�a�ki�ma�-
radt� fel�ada�to�kat!� se�gít�se�tek� szü�le�i�tek�-
nek!� Be�szél�ges�se�tek� so�kat,� hasz�no�san
tölt�sé�tek�el�a�sza�bad�idő�tö�ket!�Ne�áll�ja�tok
szó�ba�ide�ge�nek�kel�és�ne�fo�gad�ja�tok�tő�lük
el�sem�mit!�Ne�a�szá�mí�tó�gép�előtt�tölt�sé�-
tek�a�na�po�kat!

Jó�pi�he�nést,�iz�gal�mas�csa�lá�di�ki�rán�du�-
lá�so�kat,�tá�bo�ro�zást,�sok�já�té�kot,�sok�ol�va�-
sást,� és� tar�tal�mas� fel�ké�szü�lést� kí�vá�nok� a
kö�vet�ke�ző�tan�év�re. Szásziné Győri Éva

„Nem hal meg az, ki mil li ók ra köl ti
Dús éle te kin csét, ám bár napja múl,
Ha nem le zár va ami ben ne föl di,
Egy él te tő esz mé vé fi no mul,
Mely fenn ma rad 
és nőttön nő tisz ta fé nye,
Amint idő ben, tér ben tá vo zik,
Mely hez te kint fel az utód eré nye:
óhajt, re mél, hisz és imád ko zik.”

Arany�Já�nos

2013.� jú�ni�us� 15-én� 20� ta�nu�ló
re�pült�ki�a�bagi�ál�ta�lá�nos�is�ko�la
vé�dő�szár�nyai�alól.�kö�zü�lük�öten
gim�ná�zi�um�ban,� ha�tan� szak��kö�-
zép�is�ko�lá�ban�és�ki�len�cen�szak�is�-
ko�lá�ban�fog�nak�to�vább�ta�nul�ni.
A�bal�la�gás�nap�ja�mind�annyiuk
szá�má�ra�élet�re�szó�ló�em�lék,�hi�-
szen� ez� az� el�ső� mér�föld�kö�vet
je�len�ti�éle�tük�ben.�

kí�vá�nunk�szá�muk�ra�si�ke�re�-
ket,�meg�elé�ge�dést,�gaz�dag,�szép
éle�tet!� s� most� kö�vet�kez�zék� a
bal�la�gók�név�so�ra:

Bá rány Eve lin, Baranyi Dó ra,
Bar tók Zol tán, Bobál Mar tin,
Bo zsik Bá lint, Furdi Vi vi en,
Haj du Vik tó ria, Józsa Szi mo -
net ta, Ká dár Nor bert, Ko vács
Ticián, Nagy Csen ge, Nagy
Ta más, Oláh Gá  bor, Oravecz
Or so lya, Pikács Pál Lász ló,
Pikács Pet ra, Pin tér Dá  vid,
Pin tér Már ton, Tóth Tamás.

...óHajt, 
re MéL, 
Hisz és 
iMád Ko ziK 
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A fa lu na pi prog ram so ro zat pén te ken es te 8 óra -
kor kez dő dött a mű ve lő dé si ház ban Luigi
Pi ran del lo Az em ber, az ál lat és az erény cí mű
víg já té ká nak be mu ta tó já val, amit Ger gő ban -
dá ja, egy újon nan ala kult szín tár su lat adott
elő. Nem vé let len a ké sői kez dés, a da rab fel -
nőt tek nek szólt, a té ma meg le he tő sen pi káns
volt. A kö zön ség jó ízű e ket ne ve tett a víg já té ki
for du la tok ban, hely zet- és jel lem ko mi kum mal
bő sé ge sen meg tűz delt da rab elő adá sán. Bag
fa lu szá má ra öröm volt, hogy is mét egy szín vo -
na las kul tu rá lis prog ram ré sze se le he tett.
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szom�bat�dél�előtt�10�óra�kor�Tóth Gá -
bor pol�gár�mes�ter�úr�meg�nyi�tó�be�szé�-
dé�vel� in�dult� a� prog�ram,� mely�ben
hang�sú�lyoz�ta,�hogy�Bag�a�galga�men�te
kul�tu�rá�li�san�legsokszínűbb�te�le�pü�lé�se,
amely�re� mél�tán� le�het�nek� büsz�kék� a
bagiak.�Meg�kö�szön�te�mind�azok�mun�-
ká�ját,� akik� ön�zet�le�nül� se�gí�tik� a� fa�lu
éle�tét,� részt� vál�lal�nak� a� fa�lu� szeb�bé,
job�bá,� él�he�tőb�bé� ala�kí�tá�sá�ban,� majd
meg�nyi�tot�ta�az�5.�ré�tes�fesz�tivált.�

A�dél�előtt� a� leg�fi�a�ta�lab�ba�ké� volt.
A�Muharay�elem�ér�Né�pi�együt�tes�al�-
sós�és�fel�sős�tán�co�sa�i�nak�pro�duk�ci�ó�ja
fog�lal�ta�ke�ret�be�a�prog�ra�mot.�Fel�lép�-
tek� a� bagi� óvo�dá�sok� és� is�ko�lá�sok,
meg��mu�tat�va� sok�szí�nű� te�vé�keny�sé�gü�-
ket,� így� a� kö�zön�ség� lát�ha�tott� gyer�-
mek�já�té�ko�kat� fel�ele�ve�ní�tő� össze�ál�lí�-
tást,�szín�da�ra�bot�Ri deg Sán dor In�dul�a
bak�ter�ház�cí�mű�re�gé�nyé�nek�nyo�mán,
pan�to�mim� elő�adást,� hall�gat�ha�tott
ver�set,�me�sét,�fu�ru�lya�és�gi�tár�mu�zsi�kát.
A� bagiak� pro�duk�ci�ó�ját� gaz�da�gí�tot�ta
Var ga Kyra fe�lejt�he�tet�len� él�ményt
nyúj�tó�nép�dal�ének�lé�se.

Dél�után�foly�ta�tó�dott�a�szín�vo�na�las
mű�so�rok� so�ra,� nép�tánc�be�mu�ta�tó�val,
operettműsorral,�stend�up�comedyvel,
erox�kon�cert�tel.�A�sort�Fe ke te Vi vi en
ze�ne�ka�ra� az� Angel� of� song� élő� kon�-
cert�je�zár�ta.�

A�dél�utá�ni�prog�ram�ban�ke�rült�sor
a� Bag� Nagy�köz�ség�ért� ér�dem�érem
át�adá�sá�ra.� Az el is me rést eb ben az
év ben De li Jó zsef kap�ta�a�fa�lu�ért�vég�-
zett� ál�do�za�tos,� ön�zet�len�mun�ká�já�ért.
gra�tu�lá�lunk�ne�ki!

Aki� sze�ren�csé�jét� sze�ret�te� vol�na
pró�bá�ra�ten�ni,�az�vá�sá�rol�ha�tott�tom�-
bo�lát,�aki�pe�dig�a�ha�sát�sze�ret�te�vol�na
ké�nyez�tet�ni,�az�vá�lo�gat�ha�tott�a�fi�nom
éte�lek�kö�zül.

K. R.

fa lu nap és rétesfesztivál 2013
2013. jú ni us 28-29-én ren dez te meg bag Nagy köz ség
Ön kor mány za ta a fa lu na pot rétes fesz ti vállal egy be -
köt ve. Az elő ké szí tő mun ká la tok már he tek óta foly -
tak, a ré te se ket jó pár hét tel ko ráb ban el ké szí tet ték a
muharay elem ér Né pi együt tes tag jai és se gí tői, így
az tán volt bő ven tú rós, má kos, meggyes, ká posz tás.
só gor nőm, aki bu da pest ről ér ke zett, még a szü le i nek
is vitt be lő le. – Annyi ra fi no mak! – mond ta.
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a fa lu nap és rétesfesztivál ren de ző sé ge, va la mint  tóth gá bor
pol gár mes ter ne vé ben sze ret nénk meg kö szön ni mind azok se -
gít sé gét, akik va la mi lyen for má ban tá mo gat ták a ren dez vé nyt
akár tom bo la fel aján lás sal, más ado mánnyal, réteskészítéssel
vagy fellépéssel. 

Kö szön jük azok nak, akik a 2013-as rétesfesztiválon tá mo gat -
ták egye sü le tün ket, és se gí tet tek el fo gyasz ta ni a kö zel 6 000 sze -
let ré test. re mél jük, min den ki nek íz lett és jö vő re is mét ta lál ko zunk
a fesz ti vá lon. Kö�szö�net�tel:�A�Bagi�Muharay�Néművészeti�Egye�sü�let
El�nök�sé�ge�és�táncosai

Kö szö net min den köz re mű kö dő nek: Muharay elem ér né pi együt -
tesnek, az arany já nos ál ta lá nos is ko la tanárainak és diákjainak
és a szülőknek, az ig li ce nap kö zi ott ho nos óvo da nevelőinek,
gyermekeinek és szüleiknek, var ga Kyrának, repei jul csinak,
Baranyi ri csinek, Ba lázs ger gelynek, a szinkron nyugdíjas
egyesület tagjainak, Baczoniné felszeghy Ka ta linnak, gu lyás Bá -
lintnak, dócs pé ternek, Kalina enikőnek, Mocsá ri em mának,
eroxnak és az angel of song zenekarnak. 

Balázsné�Kapuszta��Anikó

Köszönet minden tá mo ga tó nak és se gí tő nek, akik részt vál laltak abban, hogy a fa lu nap lét re jö hes sen. íme a tá mo ga tok so ra: 
de li vill Kft. – de li jó zsef l Kis csuki Kft. – vanó and rás l moncsi pék ség – Karácsondi Mó ni ka l domoszlai pék ség l agrogalgaker
Kft., galgahévíz l sajóvölgye ta ka rék szö vet ke zet, Bag l coop Üz let, Bag l író de ák pa pír bolt, Bag l di vat áru, Bag l 100 ft-os üz let,
Bag l buborék dekor, Bag l tuti ostya – tóth já nos l aszódi méh telep l speedline Kft., aszód l palya józsefné l aredo ét te rem,
aszód l var ga imréné l ár vács kás vi rág bolt l er dé lyi er zsi ke l ever food – szabó imre l mamut sound – Koros attila l rivalux, aszód
l Ba la to ni csil la l hét gom bóc fagyizó, aszód l ház tar tá si bolt, Hévízgyörk – öcsi bá csi l galga tv l bagi polgárőrség
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sOBrI�eL�szA�BA�DULT
a muharay egyÜt tes né me tor szág ban
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malsfeld pol gár mes ter ének, her bert vaupel meg hí vá sá nak
ele get té ve együt te sünk if jú sá gi cso port ja test vér te le pü lé -
sünk re lá to ga tott. Az uta zás nak most nem csak a ba rá ti ta -
lál ko zás volt cél ja, ha nem kü lö nös ap ro pót adott ott lé tünk nek,
hogy eb ben az év ben a malsfeldhez kö ze li nagy vá ros ban,
kasselben ke rült meg ren de zés re a hessentag fesz ti vál.

A�hessentag�a� több�mint�6�mil�lió� la�kost� szám�lá�ló�hessen
tar�to�mány� tíz�na�pos� ün�ne�pe� ki�ál�lí�tá�sok�kal,� be�mu�ta�tók�kal,
kon�cer�tek�kel,�me�lyet�1961�óta�min�den�év�ben�a�tar�to�mány
más-más� te�le�pü�lé�sén� ren�dez�nek�meg,� és� ez�alatt� az� idő�szak
alatt�több�mint�1�mil�li�ó�an�lá�to�gat�nak�el�a�kü�lön�bö�ző�ren�dez�-
vé�nyek�re.�együt�te�sünk�ezen�a�fesz�ti�vá�lon�ka�pott�le�he�tő�sé�get
tu�dá�sá�nak� be�mu�ta�tá�sá�ra� malsfeldi� ba�rá�ta�in�kon� ke�resz�tül.
30� tán�co�sun�kat� a�Bag� és�Test�vér�vá�ro�sai�Ba�rá�ti� egye�sü�let
16�tag�ja�is�el�kí�sér�te.

A�csa�pat� jú�ni�us�20-án�a�haj�na�li�órák�ban�vá�gott�ne�ki�az
1100�km-es�út�nak�és�röp�ke�15�órás�bu�szút�után�ér�kez�tünk
meg�a�malsfeldi�pol�gár�mes�te�ri�hi�va�tal�hoz,�ahol�ven�dég�lá�tó�ink
fo�gad�tak� min�ket,� majd� szál�lá�sunk�ra,� Dagobertshausenbe
utaz�tunk.�

Más�nap� egy� dél�előt�ti� át�moz�ga�tó-is�mét�lő� pró�ba� után
ko�ra�dél�után�lép�tünk�fel�kasselben,�a�fesz�ti�vál�nép�mű�vé�sze�ti
sát�rá�ban.�ér�ke�zé�sünk�kor�egy�ki�csit�meg�ijed�tünk,�hi�szen�a�né�-
met�cso�por�tok�mű�so�ra�it�csak�né�hány�né�ző�kö�vet�te�fi�gye�lem�-
mel,�de�öröm�mel�ta�pasz�tal�tuk,�hogy�mű�so�runk�alatt� fo�lya�-
ma�to�san�ér�ke�zett�a�kö�zön�ség,�és�a�vé�gé�re�már�a�sá�tor�mel�lől
is�ren�ge�te�gen�pró�bál�tak�be�les�ni�a�szín�pad�ra.�Az�egy�órás�mű�-
sor�vé�gén�–�mely�ben�3�au�ten�ti�kus�tánc�után�egy�fél�órás�rész�-
le�tet�ad�tunk�elő�a�sobri�–�A�Le�gen�da�pro�duk�ci�ó�ból�–�fel�áll�-
va� tap�solt� a� sá�tor�ban� lé�vő�kö�zön�ség.�elő�adá�sunk� si�ke�ré�ről
pe�dig�min�dent�el�mond,�hogy�a�nép�mű�vé�sze�ti�sá�tor�prog�ram�-

já�ért� fe�le�lős� ren�de�ző� azon�nal� meg�hív�ta� együt�te�sün�ket� a
2014-es� hessentag-ra,� me�lyet� ak�kor� Bensheim� vá�ro�sá�ban
fog�nak�meg�ren�dez�ni.

Bár�az�egy�órás�mű�sor�igen�csak�ki�me�rí�tő�volt,�pi�he�nés�re
alig�né�hány�óránk�ma�radt,�hi�szen�es�te�malsfeldi�ven�dég�lá�tó�-
ink�kal�egy�kö�zös�va�cso�rán�vet�tünk�részt�a�beiseförthi�kem�-
ping�ben,� ahol� a� pol�gár�mes�ter� ké�ré�sé�re� is�mét� elő�ad�tuk� a
sobri�30�per�ces�rész�le�tét,�me�lyet�itt�is�töb�bek�kö�zött�ha�tal�-
mas�taps�sal�há�lált�meg�a�kö�zön�ség.�A�va�cso�ra�után�az�es�te
éj�sza�ká�ba�nyú�ló�mualtozásba�for�dult,�mely�hez�a�ze�nét�együt�-
te�sünk�tán�co�sai,�ifj.�ró�nai�La�jos�és�susz�ter�Ba�lázs�ad�ta,�ki�-
e�gé�szül�ve�Nagy�zol�tán�nal.�

Jú�ni�us�22-én��szom�ba�ton�is�mét�nem�alud�hat�tunk�so�ká�ig,
hi�szen�10�órá�tól�már�Melsungen�vá�ros�fő�te�rén�ad�tunk�1,5
órás�mű�sort�a�vá�ros�kö�zön�sé�gé�nek.�Ter�mé�sze�te�sen�az�1�órás
au�ten�ti�kus�prog�ram�után�itt�is�elő�ke�rült�a�fél�órás�rö�vi�dí�tett
sobri-legenda,�mely�az�elő�ző�nap�hoz�ha�son�ló�an�nagy�si�kert
ara�tott.� ez� a� dél�utá�nunk� egy� ki�csit� la�zább�ra� si�ke�re�dett,
hi�szen�egy�kö�zös�ká�vé�zás,�piz�zá�zás�és�fagyizás�is�be�le�fért,�de
es�te�is�mét�ma�gunk�ra�húz�tuk�a�vi�se�le�tet,�és�Mosheim�sport�-
pá�lyá�ján�ad�tunk�egy�rö�vid�be�mu�ta�tót�tu�dá�sunk�ból�a�je�len�lé�-
vő�kö�zön�ség�nek.

Va�sár�nap� is�mét� út�ra� kel�tünk,� hi�szen� ez� a� nap� volt� a
hessentag�zá�ró�nap�ja,�egy�ben�a�leg�lát�vá�nyo�sabb�prog�ram�ja,
hi�szen�hessen�tar�to�mány�145�kü�lön�bö�ző�együt�te�se,�egye�sü�-
le�te�és�cso�port�ja�vo�nult� fel� több�mint�5�km-es�ka�ra�ván�ban
kassel�ut�cá�in,�köz�tük�a�malsfeldi�fú�vós�ze�ne�kar�ral�és�tán�co�sa�-
ink�kal.� ha�tal�mas� tö�meg� fi�gyel�te,� kö�vet�te� a� fel�vo�nu�lást,
me�lyet�a�tar�to�má�nyi�te�le�ví�zió�élő�ben�köz�ve�tí�tett.�Az�út�vo�nal
vé�gén�pe�dig�a�fő�tri�bün�előtt�tán�col�hat�tunk,�ahol�a�tar�to�má�nyi
ve�ze�tők� és� ven�dé�ge�ik� fog�lal�tak� he�lyet,� köz�tük� Volker
Bouffier� tar�to�má�nyi� el�nök�kel,� akit� egy� bagi� lány�vi�se�let�be
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A bagi muharay elem ér Nép mű vé sze ti egye sü let 2013. má jus
30-án tar tot ta be szá mo ló köz gyű lés ét és ez úton te szi köz zé a
köz gyű lés ál tal el fo ga dott köz hasz nú sá gi je len té sét. 

Az�1992-ben�ala�pí�tott�egye�sü�le�tet�a�Pest�Me�gyei�Bí�ró�ság�2004.
de�cem�ber�19-től�nyil�vá�ní�tot�ta�köz�hasz�nú�szer�ve�zet�té.�A�köz�hasz�-
nú�sá�gi�je�len�tést�–�a�vo�nat�ko�zó�tör�vény�ál�tal�elő�írt�tar�ta�lom�mal�–
ter�jesz�tet�tük�a�köz�gyű�lés�elé�az�aláb�bi�fe�je�ze�tek�re�bont�va:

1. Szám vi te li be szá mo ló (rö vi dít ve közöljük)
2012. 01. 01-jei nyi tó pénz kész let: 4 094e Ft
2012. évi be vé te lek: 2 027e Ft, ezen be lül: 
APeh-tól�át�utalt�1%-os�tá�mo�ga�tás:�383e�Ft,�az�egye�sü�let�ez�úton
is�meg�kö�szö�ni�min�den�tá�mo�ga�tó�já�nak�a�fel�aján�lást
mű sor szol gál ta tás be vé te le: 640e Ft
egye sü le ti tag díj be fi ze té sek: 44e Ft
Tá mo ga tá sok: 680e Ft
2012. évi ki adá sok: 2 736e Ft

A�ki�adá�sok�kö�zött�a�leg�na�gyobb�té�tel�a�tánc�ok�ta�tás�1 820e�Ft-os
össze�ge,�me�lyet�évek�óta�ezen�a�szin�ten�tar�tunk.�

Má�sik� je�len�tős� té�tel� a� ze�ne�szol�gál�ta�tás� 405e� Ft-os� össze�ge,
me�lyet� az� el�múlt� évek�hez� ké�pest� ra�di�ká�lis� mó�don� si�ke�rült
csök�ken�te�nünk,�ami�együtt� jár�az�együt�tes�elő�adá�sa�i�nak�ala�cso�-
nyabb�szín�vo�na�lá�val�(gép�ze�ne�az�élő�ze�ne�he�lyett).

2012. 12. 31-i zá ró pénz kész let: 3 386e Ft
eb�ből� 2001� Ft� a� „Portőrő-díj”-ra� el�kü�lö�ní�tett� pénz�esz�köz,

mely�a�2004-ben�el�hunyt�tán�co�sunk,�hor�váth�Mi�hály�szá�má�ra
ál�lít�em�lé�ket�egy�éven�te�át�adott�pénz�díj�for�má�já�ban,�me�lyet�az�e
cél�ra�gyűj�tött�pénz�esz�köz�ban�ki�le�kö�té�sé�nek�ka�ma�tá�ból�fi�nan�szí�-
roz�az�együt�te�sünk.

Az�elő�ző�év�hez�ké�pest�az�egye�sü�let�pénz�kész�le�te�708e�Ft-tal
csök�kent,�kö�szön�he�tő�en�a�pá�lyá�za�to�kon�el�nyert�for�rá�sok�csök�ke�-
né�sé�nek�és�a�mű�sor�szol�gál�ta�tás�ból�szár�ma�zó�ala�cso�nyabb�be�-
vé�tel�nek. To�váb�bi�költ�ség�csök�ken�tő�in�téz�ke�dé�sek�re�van�szük�ség
a�to�váb�bi�za�var�ta�lan�mű�kö�dés�biz�to�sí�tá�sa�ér�de�ké�ben.

a Bagi MuHaray eLeM ér nép Mű vé sze ti egye sü Let 2012. évi te vé Keny sé gé neK
Köz Hasz nú sá gi je Len té se

öl�töz�te�tett�ba�bá�val�aján�dé�koz�tunk�meg.�A�na�pot� is�mét�egy
ven�dég�lá�tó�ink�kal�kö�zös�va�cso�rá�val�zár�tuk�Nyer ges Lász ló nál,
aki�a�szer�ve�zés�orosz�lán�rész�ét�vál�la�la�ta�ma�gá�ra�lá�to�ga�tá�sunk
elő�ké�szí�té�sé�ben,�és�ott�lé�tünk�alatt�is�min�dent�meg�tett,�hogy
jól� érez�zük�ma�gun�kat.�Az� est� vi�szony�lag�ko�rán�vé�get� ért,
hi�szen�más�nap� reg�gel� 6� óra�kor� in�dul�tunk�ha�za� a� hosszú,
fel�lé�pé�sek�kel�és�él�mé�nyek�kel�te�li�hét�vé�ge�után.

kö�szön�jük�ven�dég�lá�tó�ink�nak,�Malsfeld�Ön�kor�mány�za�-
tá�nak, a�te�le�pü�lés�pol�gár�mes�ter�ének,�Her bert Vaupelnek, és
Nyer�ges� Lász�ló�nak,� hogy� elő�ké�szí�tet�ték� lá�to�ga�tá�sun�kat� és
gon�dos�kod�tak�ar�ról,�hogy�otttartózkodásunk�so�rán�sem�mi�-
ben�ne�szen�ved�jünk�hi�ányt,�va�la�mint�azt,�hogy�meg�szer�vez�-
ték�azo�kat�a� fel�lé�pé�se�ket,�ahol�a�né�met�kö�zön�ség�nek�meg�-
mu�tat�hat�tuk� tu�dá�sun�kat,� és�meg�is�mer�tet�het�tük�őket� a�ma�-
gyar�kul�tú�ra�egy�kis�sze�le�té�vel.

kö�szö�net�jár�tán�co�sa�ink�nak�is�–�An�gyal�Ma�ri�ann,�gódor
Csil�la,� hó�ka� Me�lin�da,� hor�váth� Anett,� hor�váth� No�é�mi,
hu�szár� Anett,� hu�szár� edi�na,� ké�ke�si� éva,� ker�ti� Bri�git�ta,
Ma�jo�ros� Tí�mea,�Maschek� Va�len�ti�na,� Nagy� An�na,� Nagy
Vi�vi�en,�Pé�ter�éva,�Pé�ter�zsu�zsa,�Péter-hegedűs�kin�ga,�repei
An�na,�gyetvan�Ani�ta,�sá�pi�Vi�rág,�sza�bó�Il�di�kó,�Valkó�Ing�rid,
Ba�la�to�ni� Lász�ló,� Fercsik� gá�bor,� ka�pu�vá�ri� Dá�vid,� Nagy
krisz�ti�án,�Pá�lin�kás�Ta�más,�Pé�ter�And�rás,�Pé�ter�Ti�bor,�ró�nai

La�jos,� susz�ter�Ba�lázs� al�kot�ta� az�uta�zó�keretnak�–,� akik
fá�rad�sá�got� nem� is�mer�ve� vet�tek� részt� a� prog�ra�mo�kon� és
fel�lé�pé�se�ken,�re�mél�jük�a�jö�vő�ben�is�lesz�le�he�tő�sé�günk�ilyen
uta�zá�so�kon�részt�ven�ni.�Vé�gül�kö�szö�net�ifj.�ró�nai�La�jos�nak,
aki�a�ko�re�og�rá�fi�á�kat�össze�ál�lí�tot�ta�és�az�együt�test�fel�ké�szí�-
tet�te�er�re�a�tur�né�ra.

A�rétesfesztivál�után�együt�te�sünk�nyá�ri�szü�ne�tet�tart,�a
mun�kát� jú�li�us� vé�gén� foly�tat�juk� a� kapolcsi� Mű�vé�sze�tek
Völgyében. Péter Tibor
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2. A költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sa
egye�sü�le�tünk�a�2012.�év�ben�költ�ség�ve�té�si�tá�mo�ga�tás�ban�nem
ré�sze�sült.

3. Az Egye sü let va gyo ná nak ala ku lá sa
Tár�gyi�esz�kö�ze�ink�ér�té�ke�2012-ben�az�esz�kö�zök�amor�ti�zá�ci�ó�já�val
372e�Ft-ra�vál�to�zott.�rend�kí�vül�büsz�kék�va�gyunk�nép�vi�se�le�ti
ru�ha-�és�esz�köz�tá�runk�ra,�mely�nek�ér�té�ke�3 400 000�Ft.�ez�a
kel�lék�tár�biz�to�sít�ja�azt,�hogy�a�kü�lön�bö�ző�ré�gi�ók,�táj�egy�sé�gek
tán�ca�i�nak� be�mu�ta�tá�sá�hoz� meg�fe�le�lő,� au�ten�ti�kus� vi�se�le�tek�kel
ren�del�ke�zünk,�bár�kar�ban�tar�tás�ára�és�fel-,�il�let�ve�meg�újí�tá�sá�ra
egy�re�ke�ve�sebb�anya�gi�le�he�tő�ség�van.

4. A cél sze rin ti jut ta tá sok és azok fel hasz ná lá sa
A�Nem�ze�ti� kul�tu�rá�lis� Alap�tól� egye�sü�le�tünk� 150e� Ft-ot� ka�pott
rend�sze�res�tánc�há�zak�meg�va�ló�sí�tá�sá�ra,�mely�le�he�tő�vé�tet�te,�hogy
a�galga�Men�ti�Folk�lór�szom�bat�el�ne�ve�zé�sű�ren�dez�vény�so�ro�za�tot
2012-ben�is�meg�ren�dez�zük�Bag�la�kó�i�nak�nagy�örö�mé�re.

5. Más szer ve ze tek től ka pott tá mo ga tás
egye�sü�le�tünk�az�aláb�bi�szer�ve�zet�től�ré�sze�sült�pá�lyá�za�ti�tá�mo�ga�tás�-
ban:�Nem�ze�ti�kul�tu�rá�lis�Alap:�150e�Ft

6. A ve ze tő tiszt ség vi se lők jut ta tá sai
Az� egye�sü�let� ve�ze�tő� tiszt�ség�vi�se�lői� az� egye�sü�let�től� sem�mi�fé�le
jut�ta�tás�ban�nem�ré�sze�sül�tek.�Bér-�és�egyéb�já�ru�lék�kö�te�les�ki�fi�ze�tés
egy�ál�ta�lán�nem�volt�az�egye�sü�let�nél.

7. A köz hasz nú te vé keny ség ről szó ló be szá mo ló
Az�egye�sü�let�ki�zá�ró�lag�köz�hasz�nú�te�vé�keny�sé�get�vé�gez.�180�fő
ak�tív�tán�cos�tag�ja�mel�lett�50�fő�tá�mo�ga�tó�(dön�tő�en�a�szü�lő)�se�-
gí�ti�az�egye�sü�let�mun�ká�ját.�A�Bagi�Muharay�elem�ér�Né�pi�együt�-
tes�1950-ben�ala�kult�és�az�óta�fo�lya�ma�to�san�dol�go�zik�Bag�fa�lu
hi�te�les�nép�ha�gyo�má�nya�i�nak�és�nép�tán�cá�nak�meg�őr�zé�se�ér�de�ké�-
ben.�ezen�év�ti�ze�dek�alatt�több�or�szág�ban�sze�re�pel�tek�már�cso�-
port�ja�ink�a�ma�gyar�ar�cha�i�kus�„örök�sé�gek”�be�mu�ta�tó�i�ként,�kül�-
dött�je�i�ként� szá�mos� si�kert� és� el�is�me�rést,�dí�ja�kat,� ki�tün�te�té�se�ket
sze�rez�tek.�egyik� ezen� el�is�me�ré�sek�kö�zül,�me�lyet�2003.� ja�nu�ár
22� -én� a� Ma�gyar� kul�tú�ra� Nap�ján� ve�het�tek� át� ed�di�gi� si�ke�res
mun�ká�juk� gyü�möl�cse�ként,� az� újon�nan� ala�pí�tott� „Cso ko nai
vi téz mi hály kö zös sé gi munkáért-Díj” ál�la�mi� ki�tün�te�tés.
2012-ben� együt�te�sünk� nyol�ca�dik� al�ka�lom�mal� kap�ta� meg� a
„ki vá ló an mi nő sült” szak�mai�el�is�me�rést.�

A�je�len�le�gi�együt�tes�kö�zel�140�tán�cost�szám�lál,�mely�ta�gok�kö�-
zött�a�gyer�mek�és�fel�nőtt�vagy�az�idő�seb�bek�ge�ne�rá�ci�ó�i�nak�kép�vi�-
se�lői�mun�kál�kod�nak.�Az�együt�test�je�len�leg�öt�cso�port�al�kot�ja,�két
gyer�mek,�egy�if�jú�sá�gi,�egy�fel�nőtt�és�egy�ha�gyo�mány�őr�ző�cso�port.
Az�egye�sü�let�tag�jai�és�az�együt�te�sek�tag�jai�kö�zött�nem�csak�bagi�la�-
ko�sok�dol�goz�nak,�ha�nem�a�kör�nyék�te�le�pü�lé�se�i�ről�is�egy�re�töb�ben
kap�nak� ked�vet� az� egye�sü�let� ál�tal� mű�köd�te�tett� tánc�cso�port�ok
mun�ká�já�ban�va�ló�rész�vé�tel�re.�Bag�mel�lett�hévízgyörk,�galga�hé�-
víz,�Tura,�Aszód,�Verseg,�Püspökhatvan,�Iklad,�gö�döl�lő�te�le�pü�lé�-
sek�ről�van�nak�egye�sü�le�ti�tag�ja�ink,�tán�co�sa�ink,�akik�fo�lya�ma�to�san
részt�vesz�nek�együt�te�se�ink�mun�ká�já�ban.�ezen�mun�ka�so�rán�nem
csak�szű�kebb�ha�zá�juk,�Bag�és�a�galga�men�te,�ha�nem�lé�pés�ről�lé�-
pés�re�a�tel�jes�kár�pát-me�den�ce�né�pi�kul�tú�rá�já�val�meg�is�mer�ked�nek.
Büsz�kék�va�gyunk�ar�ra,�hogy�a�fi�a�ta�labb�ge�ne�rá�ci�ók�mel�lett�olyan
idő�seb�bek� is� dol�goz�nak� ha�gyo�mány�őr�ző� cso�por�tunk�ban,� akik
még�élő�ként�ta�lál�koz�tak�ha�gyo�má�nya�ink�kal,�tán�ca�ink�kal,�így�az�ő
sze�mé�lyes� be�szá�mo�ló�ik,� be�mu�ta�tó�ik� alap�ján�még� au�ten�ti�ku�sabb
mó�don�ke�rül�nek�át�adás�ra�ha�gyo�má�nya�ink�tán�ca�ink�a�fi�a�ta�lok�nak.

el�mond�hat�juk,� hogy� együt�te�sünk� meg�ha�tá�ro�zó� részt�ve�vő�je� a
galga�men�te�és�az�aszó�di�kis�tér�ség�kul�tu�rá�lis�éle�té�nek�és�ak�tív�ré�-
sze�se�a�ma�gyar�or�szá�gi�né�pi�ha�gyo�mány�őr�ző�moz�ga�lom�nak.

7.1. Szak mai te vé keny ség
2012-ben� az� együt�te�sek� éle�té�ben� a� mű�hely�mun�kán� volt� a

hang�súly,�de�emel�lett�szá�mos�he�lyen�mu�tat�hat�tuk�be�tu�dá�sun�kat�a
kö�zön�ség�szá�má�ra.

Már�ci�us�31-én�Or�szá�gos�Táncház�ta�lál�ko�zón�lé�pett�fel�ha�-
gyo�mány�őr�ző�cso�por�tunk�a�Muharay�szö�vet�ség�gá�la�mű�so�rá�nak
ke�re�te�in�be�lül.�

Au�gusz�tus� 4-én� a� Mű�vé�sze�tek� Völ�gye� ren�dez�vé�nyén
ve�het�tünk� részt� egy� két�na�pos� hét�vé�gi� prog�ram�mal,�mely�ben
is�mét�a�bagi�lag�zi�epi�zód�ja�it�mu�tat�tuk�be�a�kö�zön�ség�nek�a�le�gény�-
bú�csú�tól�a�va�sár�nap�reg�ge�li�mi�sén�tör�té�nő�új�asszony-szen�te�lé�sig.
A�mű�sor�a�ren�de�zők�és�a�kö�zön�ség�sze�rint�is�az�egyik�leg�szín�vo�-
na�la�sabb�prog�ram�ja�volt�a�ren�dez�vény�so�ro�zat�nak.

Au�gusz�tus�18-án�a�bu�dai�vár�ban,�a�Mes�ter�sé�gek�Ün�ne�pén
tán�colt� ha�gyo�mány�őr�ző� cso�por�tunk,� szep�tem�ber� 8-án� pe�dig
Nagy�kő�rös�ön,�az�Arany�Já�nos�Na�po�kon�mu�tat�hat�tuk�be�a�bagi
tán�co�kat�a�kö�zön�ség�nek.

No�vem�ber� 17-én� a� ha�gyo�mány�őr�ző� együt�te�sek� Or�szá�gos
Mi�nő�sí�tő�Ver�se�nyé�nek�bony�há�di�be�mu�ta�tó�ján�együt�te�sünk�8.
al�ka�lom�mal�sze�rez�te�meg�a�ki�vá�ló�an�Mi�nő�sült�cí�met.

7.2. Rész vé tel Bag és a Galga men ti ré gió tár sa dal mi és
kul tu rá lis éle té ben

Az�ün�ne�pe�ken,�meg�em�lé�ke�zé�se�ken�cso�por�tunk�el�ma�rad�ha�-
tat�lan� részt�ve�vő�je� Bag� Nagy�köz�ség� ren�dez�vé�nye�i�nek,� így� a
már�ci�us�15-i,�au�gusz�tus�20-i�és�ok�tó�ber�23-i�ün�ne�pi�mű�so�rok�-
nak�is�szer�ves�ré�szét�ké�pez�ték�elő�adá�sa�ink.

Le�he�tő�sé�ge�ink�hez�mér�ten�ele�get� te�szünk�a�kör�nyék�be�li� és
más�te�le�pü�lé�sek�fel�ké�ré�se�i�nek,�és�fel�lé�pünk�Bag�Nagy�köz�ség�és
ci�vil�szer�ve�ze�tei�ál�tal�szer�ve�zett�prog�ra�mo�kon,�így�töb�bek�kö�-
zött� fel�lép�tünk� Isaszegen,� hévízgyörkön,� galgahévízen,
Domonyban,�Ikladon,�Aszó�don�és�a�tér�ség�töb�bi�te�le�pü�lé�sén�is.

7.3. Sa ját ren dez vé nyek 
2012-ben� ha�tod�szor� ke�rült� meg�va�ló�sí�tás�ra� a� galga� men�ti

Folk�lór�szom�bat� táncházsorozat.� eb�ben� az� év�ben� 9� al�ka�lom�mal
volt� le�he�tő�sé�günk� meg�szer�vez�ni� és� meg�ren�dez�ni� a� tánc�há�zat,
mely�re� az� el�múlt� évek�hez� ha�son�ló�an� al�kal�man�ként� 150-200
részt�ve�vő�lá�to�ga�tott�el�és�vett�részt�a�tánc�há�zi�for�ga�tag�ban.

Az�évet�de�cem�ber�8-9-én�–�az�együt�te�se�ink�ha�gyo�má�nyos�gá�-
la�mű�so�ra�he�lyett�– az�if�jú�sá�gi�cso�port�mo�dern,�tánc�szín�há�zi�elő�-
adá�sa�a�„sobri – A Le gen da” cí�mű�egész�es�tés�mű�so�ra��zár�ta,�mely
egy�új,�az�au�ten�ti�kus�ma�gyar�néptánchagyományra�épí�tő,�de�azt
XXI.�szá�za�di�szín�pad�tech�ni�ká�val�és�lát�vánnyal�kom�bi�nált�ko�re�og�-
rá�fi�á�ban�dol�goz�za�fel�a�hí�res�so�mo�gyi�be�tyár,�sobri�Jós�ka�le�gen�-
dá�ját.�A�mű�sort�nagy�tet�szés�sel�fo�gad�ta�a�kö�zön�ség.�két�es�tén�si�-
ke�rült� telt�há�zat�va�rá�zsol�ni�a�bagi�mű�ve�lő�dé�si�ház�fa�lai�kö�zé.� (A
ha�gyo�má�nyos,�min�den�cso�port�be�mu�tat�ko�zá�sát�biz�to�sí�tó�gá�la�mű�-
sor�ra�2013.�feb�ru�ár�2-án�és�3-án�ke�rült�sor.)

Összes�sé�gé�ben�–�a�tör�vé�nyes�ke�re�te�ken�be�lül,�a�kü�lön�bö�ző
pá�lyá�za�ti� le�he�tő�sé�ge�ket� ki�hasz�nál�va� –� egye�sü�le�tünk� ered�mé�-
nye�sen�gaz�dál�ko�dott�és�a�ne�héz�gaz�da�sá�gi�kö�rül�mé�nyek�el�le�-
né�re� meg�te�rem�tet�te� az� anya�gi� fel�tét�ele�it� a� Bagi� Muharay
elem�ér�Né�pi�együt�tes�mű�kö�dé�sé�nek.�

Az�egye�sü�let�meg�fe�le�lő�erő�for�rás�sal�és�meg�fe�le�lő�tár�sa�dal�mi
tá�mo�ga�tott�ság�gal� ren�del�ke�zik,�meg�fe�lel� a� köz�hasz�nú� jog�ál�lás
fel�tét�ele�i�nek.

Bag,�2013.�má�jus�31.
Ritecz György

Az�egye�sü�let�elnöke
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Ügyeletes állatorvosoK

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

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

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

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
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. cí me: tura, pe tő fi tér 2. te lefon.: 104

a fog or vos 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. 

se gély ké rő szám: 107, 112 
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszó di jár őrök: 20/516-5940
bagi kör ze ti meg b.: 20/289-1764
bagi polgárőrség: 30/62-10-210

30/51-56-945

háziorvosoK rendelési ideJe

A�BAgázs�köz�hasz�nú�egye�sü�let� ön�kén�te�sei� és� he�lyi
fi�a�ta�lok�idén�is�ren�dez�nek�nyá�ri�„tá�bort”�bagon 2013.
jú li us 29. és au gusz tus 9. kö zött�(a�hét�vé�ge�ki�vé�te�lé�-
vel).� Dél�előtt� és� dél�után� kü�lön�bö�ző� fog�lal�ko�zá�so�kat
(kéz�mű�ves,�sport,�kész�ség�fej�lesz�tés,�mé�dia,�an�gol�stb.),
il�let�ve� film�ve�tí�tést,� kö�zös� fő�zést,� ki� Mit� Tud?-ot,
szám�há�bo�rút,�sor�ver�senyt�stb.�szer�ve�zünk.�

A�prog�ra�mok�hely�szí�ne:�a�Bé�ke�ut�ca,�szentlászlói
út,�Li�get�ut�ca�kör�nyé�ke.

iv. Bagi nyá ri tá Bor 
le gyÜnK egy ba gázs!

To váb bi in for má ci ók:
szervezok@bagazs.org

vagy�te�le�fo�non:
06/70/610-6536

La ka tos Sán dor és�An na 2013.�jú�ni�us�10-én�–�ahogy�a
há�zas�ság�kö�tő�mond�ta�–�Is�ten�és�em�ber�előtt�össze�kö�-
töt�ték� éle�tü�ket.� Gratulálunk! Az� ün�nep�sé�gen� Bocsor
Péter „Mi�a�há�zas�ság”�c.�köszöntőjéből�idé�zünk:

„Mi�a�há�zas�ság?�egy�szö�vet�ség,�egy�pe�csét?�Csu�pán
egy�szer�ző�dés,�amit�alá�írsz?�rej�tett�sze�re�lem�vagy�csak�tes�-
ti�vágy?�el�lá�tás�és�ki�szol�gá�lás?�Tán�kény�szer�és�meg�alá�zás?
erő�szak�vagy�vá�lás?�Vagy�a�há�zas�ság�egy�aján�dék,�egy�le�-
he�tő�ség?�egy�cso�dá�la�tos�kincs,�amely�érik?�ér�té�kes�sé�vá�-
lik�és�be�tel�je�se�dik,�majd�meg�hoz�za�gyü�möl�csét�és�bé�kít?�

Mi�vel�lesz�te�le?�ez�raj�ta�tok�mú�lik.�Te�le�lesz�sze�re�tet�tel
és�fénnyel�és�sok�gyer�mek�ne�ve�tés�sel.�ha�nem�ma�ga�tok�-
nak�él�tek,�te�le�lesz�meg�ér�tés�sel�és�be�tel�je�se�dés�sel.�Te�le�lesz
harc�cal�és�utá�na�győ�ze�lem�mel,�ami�kor�meg�lá�tod�ked�ve�-
sed�ér�té�két�a�több�re�be�csü�lés�sze�mé�vel.�el�kez�ded�meg�őriz�-
ni�és�fel�fe�dez�ni,�fel�emel�ni�és�szí�ved�ben�meg�tisz�tí�ta�ni.�

A�meg�bán�tó�dás�után�lesz�meg�bo�csá�tás,�ne�héz�idők�-
ben�meg�össze�tar�tás.�Nem�lesz�tek�töb�bé�ket�ten,�ha�nem
ha�akar�já�tok�min�den�ben�egyek!�(...)�Igen,�Is�ten�től�szár�-
ma�zik�ez�az�öt�let,�hi�szen�Ő�a�te�rem�tő�je�minden�nek.�(...)
Igen,�min�den�hez�Ő�kell,�mert�ez�a�hár�mas�egy�be�font�fo�-
nal�egy�ha�mar�nem�sza�kad�el..”.
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A�Ma�gyar�or�szág�leg�szebb�kony�ha�kert�jei�el�ne�ve�zé�sű�or�-
szá�gos�prog�ram�hoz�ed�dig�hat�van�egy�te�le�pü�lés�csat�la�ko�-
zott,�a�hely�sé�gek�ben�kö�zel�nyolc�szá�zan�mű�ve�lik�egy�más�-
sal�ver�seng�ve�ház�kö�rü�li�kert�je�i�ket�– kö�zöl�te�az
el�ső�vissza�jel�zé�sek�alap�ján�ko�vács�szil�via,�a
ve�tél�ke�dő�öt�let�gaz�dá�ja,�kar�cag�al�pol�gár�-
mes�te�re.�he�lyi� szin�ten�ed�dig�12� la�kos
és� egy� köz�in�téz�mény� je�lez�te� csat�la�ko�-

zá�si�szán�dé�kát,�de�cé�lunk�az,�hogy�mi�nél�töb�ben�be�kap�-
cso�lód�ja�nak�prog�ra�munk�ba,�így�to�vább�ra�is�vár�juk�a�je�-
lent�ke�ző�ket�a�kö�vet�ke�ző�te�le�fon�szá�mon:�Papp�ko�má�ro�-

mi�Ju�dit�06�70�32�79�778
szán�dé�kunk�sze�rint�he�lyi�szin�ten�dí�jaz�zuk�az�el�-

ső� há�rom� he�lye�zet�tet,� de� a� szponzoráció
függ��vé�nyé�ben� fenn�tart�juk� a� jo�got,� hogy
kor�lát�lan�szá�mú�kü�lön�dí�jat�osszunk�ki.�

Szederinda Kertbarát Kör
Le gyen a kert ben!
A�bal�ká�ni�ere�de�tű�kö�zön�sé�ges�dió�a�dió�fa�fé�lék�(Juglandaceae)�csa�lád�tag�ja,�a
köz�is�mert�gyü�möl�csé�ért�ter�mesz�tett,�im�po�záns�mé�re�tű,�akár�20�m�ma�gas�ra�is
meg�nö�vő�fa.�könnyen�fel�is�mer�he�tő�a�si�ma,�vi�lá�gos�kér�gé�ről�és�a�le�vél�szá�ron
ülő�5-9�nagy�mé�re�tű�le�ve�lé�ről.�hím�vi�rá�ga�bar�ka,�nő�vi�rá�ga�a�le�vél�hón�al�já�ban
nő.�gyü�möl�csét,�a�di�ót,�zöld�bu�rok�ve�szi�kö�rül.�A�dió�jel�lem�ző�en�ké�sőn�ter�-
mő�re�for�du�ló�gyü�mölcs.�Bár�ter�mé�sét�a�má�so�dik�– ese�ten�ként�az�el�ső�– éves
cse�me�te�is�meg�mu�tat�ja,�és�at�tól�kezd�ve�mint�egy�4-5�éves�idő�sza�kon�ke�resz�tül
egy�re�több�di�ót�ér�lel,�az�el�ső�ér�zé�kel�he�tő�mennyi�sé�get�kb.�a�nyol�ca�dik�év�ben
ter�mi.�A�dió�öntermékeny,�nincs�szük�ség�por�zó�fá�ra.�

„A��dió�a�ma�gya�rok�szent�fá�ja,�szá�mos�ma�gyar�le�gen�dá�ban�sze�re�pel.�A
böl�cses�ség,�az�erő�szim�bó�lu�ma,�ter�mé�sé�nek�alak�ja�mi�att�a�koz�mosz�és�az�em�-
be�ri�agy�jel�ké�pe.�Le�ve�lei�nö�ve�ke�dés�gát�ló�ve�gyü�le�te�ket�épí�te�nek�fel,�eze�ket�az
eső�le�mos�sa�a�ta�laj�ra.�így�gon�dos�kod�nak�a�dió�fák�ar�ról,�hogy�lomb�ko�ro�ná�-
juk�alatt�ne�nő�je�nek,�sza�po�rod�ja�nak�sa�ját�gyer�me�ke�ik.”�(Jéki Lász ló: A bölcs
di ó tól a pesto már tá sig)

Nö vény vé de lem: kis�kert�ben�az�al�ma�moly�a�dió�egyik�leg�fon�to�sabb�kár�-
te�vő�je�(ami�kor�ku�ka�cos�lesz�a�dió),�a�ta�laj�ban,�a�fa�ké�reg�ben�és�a�mu�mi�fi�ká�ló�-
dott�gyü�möl�csök�ben�te�lel�át.�A�fák�tör�zsé�nek�tisz�tán�tar�tá�sa�kis�kert�ben�elég�-
sé�ges�a�nagy�mé�re�tű�al�ma�moly�kár�té�tel�meg�aka�dá�lyo�zá�sá�ra.�Al�kal�maz�ha�tó�ak
még� a� feromon� csap�dák� az� al�ma�moly� egyed�szá�má�nak� csök�ken�té�sé�re.� ha
nem�csak�meg�fi�gye�lé�si� cél�lal� akaszt�juk�ki� a�dió�fá�ra,� ak�kor� töb�bet�kell� ven�-
nünk,�sű�rűb�ben�kell�el�he�lyez�nünk,�a�hím�lep�kék�nagy�ré�szét�össze�fog�ja.�Az
ame�ri�kai�fe�hér�szö�vő�lep�ke�el�le�ni�vé�de�ke�zés�leg�kör�nye�zet�kí�mé�lőbb�meg�ol�dá�sa
a�her�nyó�fész�kek�el�tá�vo�lí�tá�sa�és�el�ége�té�se.�Az�egyes�gom�bás�be�teg�sé�gek�el�len
leg�in�kább�a�dió�le�vél�őszi�össze�gyűj�té�se�ja�val�lott,�így�a�be�teg�le�ve�le�ket�össze�-
gyűjt�ve�a�fa�a�kö�vet�ke�ző�év�ben�nem�fer�tő�ző�dik�meg�is�mét.�

Dió fa a kert ben: A�dió�le�ve�le�un.� juglandint�tar�tal�maz,�ami�nö�ve�ke�dés
gát�ló�anyag.�ez�az�anyag�aka�dá�lyoz�za�meg,�hogy�a�dió�tö�vé�ben�más�nö�vé�nyek
is�ki�fej�lőd�je�nek.�Van�azon�ban�egy�nö�vé�nyünk,�mely�köz�sé�günk�ben�szin�te�min�-
den�kert�ben�meg�ta�lál�ha�tó,�még�pe�dig�a�sás�li�li�om,�ami�szé�pen�vi�rul�a�dió�fa�ár�-
nyé�ká�ban�is�(Lechner Ju dit).�(A�sás�li�li�om�bim�bó�ja�egyéb�ként�szin�tén�ehe�tő,�fi�-
nom�cse�me�ge�sa�lá�ták�ban,�pá�rolt�zöld�ség�ként).�A�dió�fa�alá�azon�ban�leg�in�kább
egy�ker�ti�asz�tal�il�lik,�ahol�a�nyu�god�tan�le�het�szem�lé�lőd�ni,�s�bort�iszo�gat�va�a
ba�rá�tok�kal�be�szél�get�ni.�(Ol va sás ra ja vas lom Amb rus La jos mű ve it).�

mit kezd jünk a dió lomb já val? A�dió�fa�le�ve�lét�so�kan�nem�kom�posz�tál�-
ják�at�tól�tart�va,�hogy�a�ben�ne�lé�vő�juglandin�mi�att�a�kom�poszt�a�kert�be�ki�-
jut�tat�va�vissza�fog�ja�a�töb�bi�nö�vény�fej�lő�dé�sét.�ez�zel�el�len�tét�ben�a�juglandin
gyor�san�le�bom�ló�anyag.�ki�lenc�hó�nap�kom�posz�tá�lás�után�már�nem�mu�tat�ha�-
tó�ki�sem�mi�lyen�ne�ga�tív�ha�tá�sa�a�dió�le�vél�kom�poszt�nak.��

Dió bél: A� dió�bél� egész�ség�meg�őr�ző,� szív-� és� ér�rend�sze�ri� be�teg�sé�ge�ket
meg�elő�ző�ha�tá�sa�fo�ko�zot�tan�ér�vé�nye�sül�a�dió�olaj�ban.�Csök�ken�ti�a�ko�lesz�te�-
rin�szin�tet,�a�vér�rög�kép�ző�dést,�a�trom�bó�zis�ve�szélyt.�el�ter�jedt�ugyan,�hogy�a
dió�be�let�mély�hű�tő�ben�tá�rol�juk,�de�a�dió�bél�va�lós�ér�té�ke�i�hez�a�fris�sen�pu�colt
dió�jut�tat�iga�zán.�ér�de�me�sebb�te�hát�egy-egy�di�ós�ka�lács�el�ké�szí�té�se�előtt�ne�-
ki�ül�ni�a�csa�lád�nak�és�kö�zö�sen�meg�pu�col�ni�a�di�ót.�

Dió olaj:�hasz�nál�hat�a�az�ét�ke�zé�si�kul�tú�rá�hoz�és�a�gyó�gyí�tás�hoz�is�köt�he�-
tő.� A� fran�cia� kony�há�ra� jel�lem�ző�ek� a� dió�olaj�jal� ké�szült� sa�lá�ták,� éte�lek.�Ők
nem�csak�hi�de�gen,�sa�lá�ták�hoz,�ha�nem�sü�tés�hez�is�hasz�nál�ták,�és�vaj�he�lyett�is
hasz�nál�ták.�A�dió�olaj�gyógy�ásza�ti�hasz�ná�la�ta�is�is�me�re�tes.�Leg�in�kább�gyógy�-

krémek�alap�anya�ga�ként�hasz�ná�la�tos�a�gyógy�szer�ipar�ban,�ma�gas�e-vi�ta�min-
tar�tal�ma�a�bőr�re�táp�lá�ló,�bőr�vé�dő,�egész�ség�vé�dő�ha�tá�sú.�A�dió�olaj�jal�ké�szült
gyógykrémek�és�koz�me�ti�kai�ké�szít�mé�nyek�ked�ve�ző�több�let�ha�tá�sa�a�bő�rön�a
gom�ba� el�le�ni� vé�de�lem,� te�hát� egy� bi�zo�nyos� fer�tőt�le�ní�tés,� a� gom�ba�fer�tő�zés
meg�elő�zé�se�vagy�kez�dő�dő�gom�ba�fer�tő�zés�le�ál�lí�tá�sa.�ezért�szap�pa�nok,�sam�po�-
nok,�na�po�zó�kré�mek�ada�lék�anya�ga�is.�re�ge�ne�rál�ja�a�bőrt.�Pik�kely�sö�mör�el�len
is�al�kal�maz�zák.�Ma�gas�te�lí�tet�len�zsír�sav�tar�tal�ma�ál�tal�csök�ken�ti�a�vér�nyo�mást,
a�ko�lesz�te�rin�szin�tet.�Omega-3�tar�tal�ma�mi�att�ja�vít�ja�a�szer�ve�zet�in�zu�lin�ter�me�-
lé�sét,�ezért�a�cu�kor�be�teg�ség�re�haj�la�mo�sak�nak�aján�lott�a�fo�gyasz�tá�sa.

Dió le vél: A�dió�le�ve�let��jú�ni�us�vé�gé�től�au�gusz�tu�sig�gyűjt�jük,�olyan�kor,�mi�-
kor�már�szép�sö�tét�zöld�a�szí�ne�de�még�nem�je�len�nek�meg�raj�ta�a�rozs�da�folt�ok.
A�le�sze�dett,�ép,�nem�fol�tos�le�ve�le�ket�meg�szá�rít�juk,�össze�vág�juk,�szel�lős,�szá�-
raz�he�lyen�tá�rol�juk.�Cu�kor�be�teg�sé�get�is�ke�zel�nek�ve�le,�mert�sza�bá�lyoz�za�az
anyag�cse�rét,�csök�ken�ti�a�vér�cuk�rot,�eny�hí�ti�a�szom�jú�ság�ér�ze�tet,�csök�ken�ti�a
vi�ze�lé�sek�szá�mát�és�meg�aka�dá�lyoz�za�a�szö�vőd�mé�nyek�ki�ala�ku�lá�sát.�A�le�ve�lek
össze�hú�zó�ha�tá�sú�ak,�ezért�eny�he�has�me�nés�re�és�gyo�mor�hu�rut�ra�hasz�nál�ják.
Bel�ső�leg:�na�pon�ta�1-3� csé�sze� az� előb�bi� ese�tek�ben.�hat�hét� fo�lya�ma�tos� fo�-
gyasz�tás�után�aján�la�tos�egy�3-4�he�tes�szü�ne�tet�tar�ta�ni.�kül�ső�leg�nő�gyógy�ásza�-
ti�prob�lé�mák�ra�(fe�hér�fo�lyás,�méh�gyul�la�dás),�ek�cé�má�ra,�tej�al�ler�gi�á�ra,�kor�pá�ra
és�haj�hul�lás�ra,�vissz�ér�se�bek�re,� szem�héj�duz�za�nat�ra,�man�du�la�gyul�la�dás�ra�és
fe�ké�lyes�se�bek�re�hasz�nál�ják.�Ang�li�á�ban�fej�te�tű�és�at�ka�el�len�hasz�nál�ták�meg�-
elő�zés�re.�Orr�po�lip�ese�tén�az�orr�ba�fel�szí�vott�dió�le�vél�tea�ha�tá�sos.

Dió ko pács: A�dió�ko�pá�csot�dió�szü�ret�kor,�szep�tem�ber�tá�ján�kell�gyűj�te�ni.
eh�hez�ér�de�mes�kesz�tyűt�húz�ni,�mert�le�mos�ha�tat�la�nul�sö�tét�bar�ná�ra�szí�ne�zi�a
kéz�bő�rét.�A�gyűj�tött�ko�pá�csot�jól�szel�lő�ző�he�lyen�szét�te�rít�ve�ala�po�san�meg
kell�szá�rí�ta�ni,�de�a�már�meg�rom�lott,�pe�né�szes�ré�sze�ket�előt�te�és�köz�ben�el�kell
tá�vo�lí�ta�ni.�Te�á�ját,�fő�ze�tét�bél�és�gyo�mor�hu�rut�ese�tén�ja�va�sol�ják.�Fő�ze�tét�a
sö�tét�ha�jú�ak�haj�öb�lí�tés�nél�is�hasz�nál�hat�ják.�

re cept: Dió�esszen�cia.�A�jú�ni�us�kö�ze�pén�sze�dett�zöld�di�ó�nak�nem�cson�tos
a�hé�ja,�eb�ből�esszen�cia�ké�szít�he�tő:�elő�se�gí�ti�a�máj,�a�gyo�mor�és�be�lek�nor�má�lis
mű�kö�dé�sét.�Csök�ken�ti�a�trom�bó�zis�veszélyét.�kb.�20�db�négy�fe�lé�vá�gott�zöld
di�ó�val�meg�töl�tünk�egy�be�főt�tes�üve�get,�le�önt�jük,�1�li�ter�mi�nő�sé�gi�házipálinká-
val�úgy,�hogy�2-3�ujj�nyi�ra�el�lep�je.�Az�üve�get�jól�le�zár�va�me�leg�he�lyen�tart�juk�2-
4�hé�tig.�szük�ség�sze�rint�egy-egy�te�ás�ka�nál�lal�fo�gyasz�tunk�be�lő�le.�ki�vá�ló�emész�-
tést� ser�ken�tő,� fé�reg�űző� és� mé�reg�te�le�ní�tő.� A� dió� kap�csán� aján�lom� ol�va�sás�ra
Lechner�Ju�dit�írá�sát: http://videkielet.hu/blog/videki-haz-es-kert/a-diofak-tunderei

Sze der in da Kert ba rát Kör jú li u si prog ram ja
Jú�li�us�11-én�Budaházi�An�tal�és�katail�domonyvölgyi�biodinamikus�ker�té�-
sze�tét�lá�to�gat�juk�meg.�ker�té�sze�tü�ket�az�interneten�így�mu�tat�ják�be�az�oda�-
lá�to�ga�tók:� „Budaházi�An�tal� és� fe�le�sé�ge,�ka�ta�lin� nyug�dí�jas�ként,�gö�döl�lő
mel�lett,� Domonyvölgyben� gaz�dál�kod�nak,� biodinamikus� mód�sze�rek�kel.
gaz�da�sá�guk�már�több�ször� is�mél�tán�sze�re�pelt�a�Biokultúra�új�ság�ban,�vi�-
szont�ha�va�la�ki�meg�for�dul�a�domonyvölgyi�kis�bir�to�kon,�be�szél�get�a�köz�-
vet�len,� ven�dég�sze�re�tő,� csupaszív� em�be�rek�kel,� kész�te�tést� érez� ar�ra,� hogy
új�ra�és�új�ra�vissza�tér�jen�és�meg�ta�pasz�tal�ja�azt�a�harmónikus�éle�tet,�ame�lyet
a�nyug�dí�jas�há�zas�pár�él�il�let�ve�azt�a�el�hi�va�tott�sá�got,�amellyel�pá�rat�lan�gaz�-
da�sá�gu�kat�mű�vel”�Ter�vek�sze�rint�dél�előtt�10�óra�kor�kez�dőd�ne�a�kert�lá�to�-
ga�tás,�de�ez�az�idő�já�rás�függ�vé�nyé�ben�mó�do�sul�hat.�
To�váb�bi�egyez�te�tés:�Papp Ko má ro mi Ju dit: 06�70�32�79�778�

dió (Juglans regia l.) papp Komáromi Judit rovata
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időpontegyeztetés szükséges.

fogadóóráK

A� FI�Desz� Pol�gá�ri� kör� ren�de�zé�sé�ben
2003-ban� volt� az� el�ső�Má�ria-na�pi� ün�-
nep�ség� meg�ren�dez�ve� Bagon.� Az� el�ső
ün�nep��sé�get� Orszáczky� éva� ren�dez�te� és
szer�vez�te.�A�Má�ria-na�pi� ün�nep�sé�gek� té�-
má�ja,� cél�ja:�kö�zös�ség�te�rem�tés,� a�Má�ri�ák
kö�szön�té�se� és� a� szűz�anya� tisz�te�le�te� ver�-
sek�kel,�éne�kek�kel,�re�gék�kel,�tu�do�má�nyos
is�mer�te�té�sek�kel,�tör�té�ne�tek�kel.�Ün�nep�sé�-
ge�in�ken�min�dig�részt�vett�és�ve�lünk�imád�-
ko�zott� fa�lunk� lel�ké�sze,�és� jó� ta�ná�cso�kat,

öt�le�te�ket�adott�a� té�mák�ki�vá�lasz�tá�sá�ban.
A�10�év�alatt,�úgy�érez�tük,�a�fa�lu�egy�ré�-
szé�nek�so�kat� tud�tunk�ad�ni,�szí�ve�sen� jöt�-
tek�mű�so�run�kat�meg�hall�gat�ni,�és�az�utá�-
na�ka�pott�ven�dég�lá�tás�nak�is�örül�tek.�

sze�ret�nénk� idén� szep�tem�ber� � 14-én,
15�órai�kez�det�tel�meg�tar�ta�ni�a�10.�Má�ria-
na�pi� ün�nep�sé�gün�ket,� mely�re� min�den�kit
sze�re�tet�tel�vá�runk�a�Dó�zsa�györgy�Mű�-
ve�lő�dé�si�ház�bel�ső�ud�va�rán�mű�sor�ral�és
ven�dég�lá�tás�sal.������Pi ros Bagért Egye sü let 

szük sé ges hoz zá va lók:
– 1�csé�sze�for�ró�víz,
– 1/4�csé�sze�bar�na�cu�kor,
– 1�dkg�élesz�tő,
– 1db�2�li�te�res�pa�lack.

1. Vágjuk� ket�té� a� mű�anyag
pa�lac�kot�a�kö�ze�pé�nél,

2. ke�verjük� el� a�bar�na� cuk�rot
for�ró�víz�zel,�hagy�juk�ki�hűl�ni,
majd� önt�sük� a� pa�lack� al�só
fe�lé�be,

3. Adjunk�hoz�zá�élesz�tőt�(nem
kell� ke�ver�ni,� szén-di�o�xi�dot
ál�lít� elő,� amely� vonz�za� a
szú��nyo�go�kat),

4. Tegyük�a�töl�csé�res�részt�fej�-
jel� le�fe�lé� az� al�só� fe�lé�be,� és
szi�ge�te�lő�sza�lag�gal� vagy� cel�-
lux�szal�ra�gasszuk�össze.

5. Te�kerjük� be� va�la�mi�lyen� sö�-
tét� anyag�gal� a� pa�lack� al�só
fe�lét�úgy,�hogy�a�pa�lack�fel�-
ső� ré�sze� át�lát�szó�ma�rad�jon,
és�rakjuk�oda,�ahol�sok�szú�-
nyog�szo�kott�len�ni.

KövetKező
LapszáMunK
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10.�Má�ria-na�pi�ün�nep�ség
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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.

há zi szú nyog csap da


