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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

20évesa

a tartalomból

tűzriadó az óvodábaN
Az óvónők és dajkák gyorsan
ki ürítették a csoportokat, és
a sportpályára siettek / 4.

kamasz problémák
Egy kétségbeesett anya, be -
szá   molója, aki felvette a har-
cot a technika ördögével  / 9. 

aNgel of soNg
Újabb büszeksége Bagnak
Fe  kete Vivien, aki 4 és fél ok táv
hangterjedelemben énekel /10.

Nemzetközi karate kupa
400 egyéni és 70 csa   pat  ne ve -
zés, 104 ka te gó riá ban – bagiak
is versenyeztek Kartalon /15.
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A már régóta hi ányolt, és 3
éve intenzíven előkészített
beruházás – apró döccenés-
sel bár, de – végre a meg-
valósulás út já ra lé pett!

A körforgalom meg épü -
lésével a rendkívül baleset -
ve szélyes csomó pont ban a
balesetek száma re mél he tő -
leg minimálisra csökken
majd. A járdák, buszöblök,
gya  logos átkelőhelyek és 
a köz világítás kiépítésével a
gya logosok is biztonságo san,
kulturált módon kö ze lít -
hetik meg a cso mó pon tot.
A körforgalom tér fi gye lő ka -
merával történő ellá tá sa
mind a bűn-, mind a bal e set-
megelőzésben fontos szere -
pet kap. A kör forgalom mel -
letti mezőgazdasági te rü le -
tek a megközelítésüket se gí -
tő külön csatlakozó utakat
kapnak (sárrázó).  (2. oldal)

A Magyar Televízió M2 csatornáján második alkalommal meg je lenő „A legokosabb
osztály” című vetélkedőbe a jelentkezők közül nyolc osz tá ly  kerülhetett be. A versenyben
részt vehettek magyarországi és határon túli 3., 4. osztályosok is. Iskolánk 4.a osztálya
is a kiválasztottak között volt. Tóth Gábor polgármester úr személyesen gratulált a ne -
gye  di ke sek teljesítményéhez. A gyerekek a Tro pi cá rium ba látogathatnak el június 16-án
Tóth Gábor polgármester úr és az önkormányzat ajándékaként. Ezután mindenki kapott
egy oklevelet, melyet  Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony nyújtott át. (7. oldal)

Tévében a 4.a osztály

Júliusi 
kezdés
Július közepére csúsznak 

a körforgalmi munkálatok 
első lépései

ú

körforgalom
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A történet
1) 2014. január 7-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infra -

struktúráért felelős államtitkára, dr. Völner Pál sajtó tá jé -
koz tatót tartott, ahol bejelentette, hogy az NFM hazai
forrásból előteremti a bagi körforgalom megépítéséhez
szükséges pénzügyi fedezetet.

2) Még abban a hónapban a Bagi Polgármesteri Hivatal ki -
kül dött egy levelet minden, a körforgalmi beruházásban
érintett földtulajdonosnak, amelyben arra kérte őket, hogy
segítsék az állami felvásárlás gördülékeny lebonyolítását,
hogy időben elkezdődhessen az építkezés.

3.) Az NFM egy független értékbecslőt kért fel az érintett
föld területek vételi árának megállapítására.

4.) Az állam által megbízott Krivik Ügyvédi Iroda tavasszal
pos tázta a tulajdonosoknak a vételár-ajánlatot, és a rá lé -
pési nyilatkozatot, hogy azt aláírva küldjék vissza részükre.

5.) A tulajdonosok 1/3-a nem volt elégedett az árral, sőt, azt
megalázóan alacsonynak tartották, így vissza sem küldték
a nyilatkozatokat. Sokan egyszerűen nem értették, hogy
nem kell elfogadni, aláírni a felkínált árat, csak engedé-
lyezniük kellett volna a területre való rálépést, hogy elkez -
dőd hessen végre az építkezés, mert az állam a közérdek,
közjó miatt így is, úgy is kisajátítja majd a föld részt. Az
árról azután a beruházás fizikai elkezdése után is még
egyeztethetnek, illetve – ha szükséges – bíróság előtt érvé -
nye síthetik érdekeiket.

„Nagyon meglepődtem a megalázóan alacsony ár miatt, így
nem küldtem vissza, mi értelme lett volna annak, ha vissza-
küldöm úgy, hogy az árat nem fogadom el” – nyilatkozta az
egyik földtulajdonos.

6.) A hivatal kiküldött egy újabb körlevelet a tulajdonosok-
nak, amiben leírták, hogy az áralkuban ők nem kompeten -
sek, az árban az ügyvédi irodával kell megalkudni. A hi v a -
tal részéről az lenne a fontos, hogy a rálépési nyilatkozatot
ír ják alá, hogy az építkezés, a földmunkák elkezdőd hes se nek.

Idézet a hivatal második leveléből: „Amennyiben a fel -
aján lott vételárat esetleg nem is fogadja el, kérjük, hogy a be -
ru há zás elindulását segítő területre lépéshez legyen szíves,
járuljon hozzá. Kérjük továbbá, hogy az ügyvédi irodának
elküldött hozzájáruló nyilatkozatának másolatát részünkre
eljuttatni szíveskedjen.”

Az állami értékbecslő 80-90 forintra értékelte a kül te rü -
leti mezőgazdasági besorolású földterületet, és nagyvonalúan
110 Ft-ot ajánlott négyzetméteréért. Ezt az összeget nem fo -
gad ta el sok tulajdonos, volt, aki azzal az indokkal, hogy „az
már nem mezőgazdasági földterület, hanem belterület, ami nek
jóval nagyobb az ára”. Tehát még egyszer: a kérdéses te rü let
külterület és mezőgazdasági besorolású, ráadásul az alat ta
lévő avar-kori falu miatt más célra használni nem is lehetne!

Több érintettnek az volt a véleménye, hogy össze kellett
volna hívni a tulajdonosokat (30 fő) a polgármesteri hi va tal ba,
és személyesen ott megbeszélni az árat és a ki sajátítás menetét.
Ezzel csak az volt a probléma, hogy az árat nem a hivatal ajánlja
fel, hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, így a Bagi Pol -
gár mesteri Hivatal nem is alkudozhatott volna érdemben sem -
miről, mert egyszerűen nem kompetens az ügyben.

A beruházás egyetlen akadálya immár csak az, hogy amíg
az összes rálépési engedély nincs aláírva a tulajdonosok ré szé -
ről, addig az építkezés nem kezdődhet el a júniusi terv szerint,
mert meg kell várni a kisajátítási tárgyalás végét, és az ott
születő határozatok jogerőre emelkedését. Erre vár ha tóan
július közepén, vagy a hónap harmadik harmadában kerül
majd sor. Mivel nem kezdődik el az építkezés, ismét húzódik
az ügy (másfél-két hónapot).

Egy szónak is száz a vége. A polgármesteri hivatal nem tud
az áralkuban részt venni. Fontos lenne a rálépés enge dé lye zése
a tulajdonosok részéről. A felajánlott vételárat nem kell elfo-
gadnia a tulajdonosnak, arról később is megállapodhat, vagy
pereskedhet a bíróságon. A kisajátítást az állam min denképpen
végre kell, hogy hajtsa, hiszen a beruházás köz  érdek. Igazából
pár ezer forintokon megy a huzavona, ami miatt a körforgalom
építésének kezdete újabb hóna pokat csúszik.  szt.
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az öNkormáNyzat hírei

Bag Nagyközség önkormányzat képviselő-testülete 2014.
május 8-án ülést tartott, ahol meghívott ven dég ként jelen
volt Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gö   döllői
rendőr-főkapitányság vezetője, Gódor Ferenc az Aszódi
rend őrőrs parancsnoka, valamint Varga Csaba zász lós,
Bag körzeti megbízottja. 

Gödöllői Rendőr-főkapitányság 2013. évi 
beszámolója
dr. Bozsó zoltán elmondta, hogy 2012-ben 279 bűn cse lek -
mény volt Bagon, míg 2013-ban a bűncselekmények száma
210 volt, ami 30 százalékos csökkenést jelent. Az elmúlt évben
több személy előzetes letartóztatásba került, 14 alkalommal
volt lakásbetörés. Sajnos a kábítószer-fogyasztók mellett meg -
je lentek a ter jesz tők is, több személy ellen indult eljárás. ők
már biztosan nem kerülhetik el a büntetést. Elmondta, hogy a
rendőrség a bagi iskolában is szervez előadásokat a drog fo -
gyasz tás megelőzésével kapcsolatban. dr. Bozsó zoltán kép vi -
se lői kérdésre válaszolva kifejtette, hogy Bag sajnos bűn -
ügyileg terhelt település, és sajnos tud o másul kell venni az em -
be  rek nek, hogy az ajtókat zárni kell, az idegeneket nem szabad
be engedni, és azt sem tanácsos elhinni, hogy bármelyik köz -
szol gáltató készpénz fizet vissza. Majd Tóth Gábor polgár mes -
ter úr vette át a szót, és meg kö szönte a rendőrség munkáját.
El mond ta, hogy Bag igyekszik önállóan is tenni a közbizton-
ság ja ví tásáért, ezért építette ki a 27 kamerából álló  térfigyelő
rendszerét. Tájékoztatásul azt is el mond ta, hogy most van fo -
lya matban egy közbiztonsági szoba kialakítása, ahol egy pol -
gár őr csoport felállítását tervezik, akik a kamerákat figyelnék.
Emellett je lez te, hogy nagyon jó lenne, ha Bagon dol goz na egy
rendőrkutya is. A képviselő-testület 5 igen szavazattal el -
fogadta a gödöllői rendőr-főkapitányság 2013. évi tevé keny -
ségéről szóló beszámolóját.

Hitelfelvétel a pályázati pénz megérkezéséig 
Tóth gábor polgármester úr az ülésen elmondta, hogy, mint
az mindenki előtt ismeretes, pályázaton az önkormányzat 162
901 400 forint támogatást nyert intézményeinek energetikai
fejlesztésére. Ahhoz azonban, hogy a kivitelezés ütemezése a

nyár végére befejeződjön előfinanszírozni kell a munkálato kat.
A Sajóvölgye Takarékszövetkezet hajlandó a megfelelő összeget
6 hónapra hitelként biztosítani, de a hitelhez ter mé sze tesen erre
az időre jelzálogként értékes ingatlant kell fel ajánlani. Tóth
gábor polgármester úr a Peres területét javasol ta jelzálogként
megjelölni. A képviselő-testület 6 igen sza va zattal elfogadta a hi -
tel fel vé teli javaslatot, mely szerint Bag Nagyközség Ön kor -
mányzat kép viselő-testültet hozzá járulását adja hetvennyolcmil-
lió fo rint hitelfelvételéhez a KEoP -5.5.0/B/12/2013.02.36 jelű
ener getikai pályázat megvalósításához. 

Előirányzat átcsoportosítás
Beke Andrea jegyző asszony a napirendi ponttal kapcsolatban
elmondta, hogy  az 1/2014. költségvetési rendeletünk 19. §-sa és
az ávr 43-44 §-sa értelmében az önkormányzat jogosult
kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást végrehajtani. Ennek
értelmében a Bagi Polgármesteri Hivatal kiadásaiban szükség van
2014. március 31-i hatállyal az alábbi átcsoportosításra.

Üzemeltetési anyagok beszerzése: - 260 000 Ft
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások: - 500 000 Ft
áfa: -203 000 Ft
összesen: - 963 000 Ft
Ez az átcsoportosítás a kiadási és bevételi főösszeget nem

módosítja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta az
átcsoportosításra vonatkozó határozatot.

Konténeres szemétszállítás ügye
Tóth gábor polgármester úr arról tájékoztatta a testületet,
hogy a szemétszállítást végző vállalkozó írásban jelezte, hogy
többször felgyújtották a konténerekben lévő szemetet,  és
ilyen körülmények között nem vállalja a konténerekben gyűj -
tött szemét elszállítását, ezért ezzel kapcsolatosan megoldást
kell keresni.

Bejelentkezések
A képviselő testület egyhangúlag arról határozott, hogy a
„telepen lévő” ingatlanok átvilágítására sort kell keríteni, és
ameddig ez nem történik meg, addig lakcím bejelentéseket
nem fogad el az önkormányzat. kr.

„győztünk, nagyon győztünk, sőt mi győztünk a legjobban!” –
értékelt orbán viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke május 25-én
este a Fidesz-KdNP európai parlamenti választási eredmény vá ró -
jában, a budai Millenáris Parkban. Az Európai Nép párt tagjai
közül a Fidesz-KdNP érte el a legjobb eredményt, ará nyaiban ez
a pártszövetség járult hozzá a legjobban a néppárt győ zel mé hez –
hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Ők mennek az Európai Parlamentbe
1. A Fidesz-KDNP kijutott képviselői: Pelczné Gáll Ildikó, Szá jer

József, Tőkés László, Deutsch Tamás, Gyürk András, Gál Kinga,
Schöpflin György, Erdős Norbert, Bocskor Andrea, Deli Andor, Dr.
Kósa Ádám, Hölvényi György

2.   A JOBBIK képviselői: Dr. Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Kovács Béla
3.   Az MSZP kijutott képviselői: Dr. Szanyi Tibor, Dr. Ujhelyi István
4.   A DK kijutott képviselői: Dr. Molnár Csaba, Niedermüller Péter
5.   Az Együtt-PM kijutott képviselője: Jávor Benedek
6.   Az LMPkijutott képviselője: Meszerics Tamás

Az uNIÓS PArlAMENTI válASzTáSoK győzTESE A FIdESz-KdNP

fidesz-kdNp

Jobbik

mszp

dk

együtt-pm

lmp

12
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2
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a bagi iglice NapköziotthoNos óvoda hírei

Munkatársi értekezlet során igényként merült föl,
hogy milyen jó lenne megismerkedni az újraélesztés
alapjaival. Bármikor történhet olyan esemény, amely
során szükség lenne az ebbéli ismeretekre. Bratkovics
Attila tűzoltó főtörzsőrmestert kerestük meg, miután
kiderült, hogy rendelkeznek olyan babával, amelyen
meg lehet tanulni az alapokat. A képzésre május kö -
ze pén került sor. Munkatársaink két csoportra oszt-
va vettek részt az oktatáson. Mindannyian nagyon
ér deklődőek voltak, sokat kérdeztek, és vala -
mennyien kipróbálták a babán történő újraélesztést.
reméljük, soha nem lesz senkinek rá szüksége. Ez -
úton köszönjük az előadónknak az oktatást. 

Kovács Istvánné óvodavezető    

újraélesztési képzés óvodánkban

Óvodánk nevelőtestülete elkötelezett környezetvédő. A
gyer mekek nevelése során kiemelt figyelmet fordítunk a kör -
nyezet védelmére, megismertetjük a természet szépségeit,
adottságainkat és a tudatos környezet használatot. 

Mindezt tesszük a helyi pedagógiai programunk szemléletéből
fakadóan: Néphagyományőrzés az óvodában, és a zöld óvoda
cím büszke tulajdonosaiként. A környezetvédelemre nevelést
az évkörökhöz és ünnepkörökhöz kapcsolódó tevékeny sé gek -
ben valósítjuk meg a különböző képességek fejlesztése során.
Segítségünkre vannak a  jeles napok, ezek közül kiemelt figyel-
met kap a víz világnapja, a Föld napja, Madarak és fák napja.
Nevelőtestületünkben működik egy zöldike munkaközösség,
melynek munkatervében szerepelt a „TESzEdd” mozgalom -
hoz való csatlakozás. 

Ezért az első országos felhívások megjelenésekor, mint
koordinátor jelentkeztünk a faluból. Településünkön sok cé -
get, intézményt kerestünk meg azzal a céllal, hogy csatlakozza -
nak a mozgalomhoz. Néhány embert kellett volna csak meg -
bíz ni a feladattal, hogy annak nevelőértéke sok emberhez ál ta -
luk eljusson. A cégek közül többen olvasták a felhívást, de nem
je  leztek vissza. Sajnos csak két csoport csatlakozott az Iglice

óvoda kezdeményezéséhez. A fa -
lu ban felgyülemlett szemetet csak
ők vették észre, vagy csak ők lát-
ták azokat nem helyénvalónak?
Nem tudjuk. 

Ebben az évben a Madarak és
fák napjával azonos időszak ra
hirdette meg az akciót az or szá -
gos Hulladékgazdálkodási Ügynök -
ség. Ezen a napon az óvodások
rendszeresen a közeli erdőkben
tesznek kirándulást, ahová a gyer -
mekeket a szülők is elkísérik. Az
idei kirándulásra vitték a sze me -
teszsákokat és a kesztyűket.

visszafelé lerakták a falu szélén, hogy ne kelljen messzire cipel-
ni a telerakott zsákokat. így többfelé találkozhattak a zöld
színű emblémás zsákokkal a falu lakói. Sajnos hétfő reggelre
már a zsákok egy részét valakik szétvágták, és nem tudtuk össze -
gyűjteni az önkormányzat autójával. Ez a példátlan, felelőtlen
vi selkedés elkeserítő számunkra. Mind ezek ellenére, azok az
em berek, akik részt vettek az akcióban, gyermekek és fel nőt -
tek egyaránt, emberi értékekkel és sok-sok élménnyel gaz da -
godva tértek vissza a kirándulásról. Az óvoda szer vezésében
98 gyermek és 57 felnőtt vett részt az akcióban.

A nyugdíjas egyesület képviseltette magát négy fővel, a Pol -
gár őrség pedig 3 fővel vette ki a részét tevékenyen a munkából.
(Állítom, hogy azoknak, akik az akcióban részt ve vők voltak,
semmi közük nincs a falu környékét elborító sze mét hegyek
kialakulásához.) Köszönjük a munkájukat. A gyermekek pedig
so kat tanultak a tevékenység során a természet védelméről, óvá -
sá ról. reméljük, jövőre többen tartják szívügyüknek kör nye ze -
tünk tisztaságát, és csat lakoznak a mozgalom hoz. A legjobban an -
 nak örül nénk, ha nem is kellene szer vezni ilyen akciókat, mert
mindenki környezettudatosan élne. Hát, ehhez kell a nevelés!

Kovács Istvánné 
óvoda vezető

Önkéntesen a tiszta Magyarországért

Fo
tó

 a
 s

ze
rz

ő

„teszedd” mozgalom (máJus 9–11)
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Az iglice Óvoda gyermekei május 6-án, kedden egy cso dá la -
tos élményben részesültek, Bodrogi Ágnes tűzoltó fő had nagy
asszony és Bratkovics Attila tűzoltó főtörzsőrmester jó voltából.

Tízórai után megszólalt a tüzet jelző „vészcsengő”, amely arra
ösztönzött bennünket, felnőtteket, hogy a gyerekeket mentve
meneküljünk az épületből. Az óvónők és a dajkák gyorsan ki -
ürítették a csoportokat, és izgatottan, de fegyelmezetten men-
tünk a sportpálya felé. A pályán láthattunk egy igazi tűzoltó-
bevetést. A mesterségesen okozott tüzet a szirénázva meg ér -
kezett tűzoltók gyorsan, ügyesen oltották el vízsugárral.

A délelőtt folyamán a csoportok különböző tevé keny sé -
gek ben vettek részt: rajzolás, színezés, tűzoltóautó részleteinek
megtekintése, ügyességi játékok. A tűzoltóautót megnézhették
a gyerekek belülről is. A jó szervezés lehetővé tette, hogy az
Aszó di Mentő szol gá lat is jelen volt, Kristófik Ferenc a men tő -
autó eszközeit mutatta be, s beszélt a szorgalmas, gyors mun -
ká juk ról, az élet men tésről. A végén minden csoport egy tortát
kapott, amely az önkormányzat felajánlása volt.

A gyerekek napokig emlegették, beszélgettek az élményről.
A faliújságokon rajzok is láthatóak a tűzoltóautókról. Köszönjük
a csodálatos és felejthetetlen napot a közreműködőknek.

Tóth Csabáné
óvodapedagógus

TűzrIAdÓ!!!

Az óvodában a gyermeknap már csütörtökön elkezdődött.
A Kölyökidő Alapítvány jóvoltából ugrálóvár és arcfestés
várta a gyerekeket. jó volt látni a gyermekek vidám arcát,
hisz sokan csak ilyenkor próbálhatták ki az ugrálását, vagy
kaptak arcfestést. A csoportok folyamatosan érkeztek az
ugráló vár hoz, közben az arcfestők sem tétlenkedtek.
Készültek a pillangók, királylányok, pókemberek, tigrisek,
oroszlánok, hercegnők.

Pénteken folytatódott a gyermeknap. reggel a szü lők -
kel közösen feldíszítettük a játszóhelyeket.

Piroska óvó néni zenés tornára hívta a szülőket és a
gyer mekeket. Tízórai után játékos versenyek: célba dobás,
kirakó, zsákban futás, málnaivóverseny, zizi-, és csokievő -
ver  seny voltak. Még sok más játékban próbálhatták ki a
gyer mekek és a szülők az ügyességüket. 

Az Óvoda a gyermekért Alapítvány jóvoltából pala -
csin tát is kaptak a gyerekek és a vendégek.

Az Aszódi Fiúnevelő Intézet egyik csoportja kis zenés
műsorral szórakoztatta a gyermekeket. Minden résztvevő
vidáman táncolt a citerazenére.         Labáthné Gódor Anna

„véGrE ITT A GyErMEKNAP”!

Fo
tó

 a
 s

ze
rz

ő

Fo
tó

 a
 s

ze
rz

ő



6  BAgI HírlAP 2014. júNIuSAlApÍtVáNyi HÍrek

Családi- és Gyermeknap
Május 24-én délelőtt 10 órakor Karácsondi Mihály atya szent-
misével nyitotta meg rendezvényünket, és útmutató gondo-
lataival töltötte be szívünket. Majd Tábikné Terka óvó néni
osztotta meg velünk érzéseit abban a tekintetben, hogy mennyire
örült, amikor megtudta e program tervét, és azt a nagy össze-
fogást az alapítvány, az egyház, a Születés hete szervezői és a
polgármesteri hivatal részéről, ami sok energiát, odafigyelést,
összehangolt irányítást igényelt. 

Ezt követően megkezdődtek az előadások, kis csoportos
beszélgetések, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők. A ren -
dezvényünkre ellátogató családokat ezen programok mellett
büfé, kirakodóvásár, lángos, ugrálóvár, pattogatott kuko rica,
vattacukor várta, valamint Bag Nagyközség Önkormány za ta
jóvoltából minden résztvevő gyermek egy gombóc fa gyit
kapott ajándékba. Az időjárás sajnos nem volt kegyes hozzánk,
de a rendezvényen így is közel 300 gyermek vett részt. A
felnőttek körében nagy sikere volt a generali Biztosító zrt.
egészségügyi szűrőbuszának, amelyben ingyenes vércukor-,
ko lesz terin- és testzsír mérésre, valamint szemészeti és bőr -
gyógyászati vizsgálatokra volt lehetőség.

A rendezvényt megelőzően Az Óvoda a gyermekekért Ala -
pítvány rajzpályázatot hirdetett „Az én családom” té ma kör ben
óvodások és kisiskolások számára. A rajzpályázatra több mint
150 pályamű érkezett Bagról, Hévízgyörkről és gal gahévízről.
Négytagú zsűri bírálta a szebbnél szebb rajzokat. A rajzok kiál-
lításra kerültek a Családi- és gyermeknapon, valamint a prog -
ram keretén belül tartottuk meg a rajzpályázat eredményhirde-
tését. A nyerteseket értékes ajándékokkal jutalmaztuk, és min-
den pályázó oklevelet kapot. Katonáné Hegedűs Csilla

Bál – rajzpályázat – családi- és gyermeknap

Jótékonysági bál
Az ide érkező vendégeket svédasztalos vacsora, értékes tom -
bo la nyeremények és hajnalig tartó mulatás várta. Az est fo -
lya mán műsort adott a Muharay Elemér Népművészeti
Egye sü let ifjúsági tánccsoportja.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden vállalkozónak és
magánszemélynek a tombola felajánlásokat és a támogató je -

gyek vásárlását, valamint vendégeinknek, hogy részvételükkel
tá mogatták alapítványunkat. Kiemelt köszönetet szeretnénk
mon dani Deme Jánosnak és Rácz Olivérnek a zene szol gál ta -
tá sért, a Muharay elemér Népművészeti egyesület tánco sai -
nak a színvonalas előadásért, valamint Bag Nagyközség ön -
kor mány za tának és a művelődési ház dolgozóinak, hogy ren -
del kezésünkre bocsátották a művelődési há zat. K. H. Cs.

AZ ÓvODA A GyErMEKEKérT ALAPíTvÁNy KéT SIKErES rENDEZvéNyE

óvodás korcsoport:
1. Szabó Dorka 4 éves Bag
1. Nagy László 6 éves Bag
2. Sápi Eszter 6 éves Bag
3. Braun regina 6 éves Hévízgyörk
különdíjat kapott:
1. Lakatos Kiara 5 éves Bag
2. Garlas Adrián 4 éves Bag
3. Kanalas Amanda 5 éves Bag
facebook szavazás különdíjasa:
Hurta Sztella 4 éves Bag

iskolás korcsoport:
1. Keserű Nóra 9 éves Galgahévíz
2. Muhari Koppány 1/b Hévízgyörk
3. Katona Anna 3/b Bag
különdíjat kapott:
1. Budavári Bence 4/a Hévízgyörk
2. Paltán Benedek 8 éves Bag
3. Hajdú Franciska 9 éves Hévízgyörk
4. Kis Dóra 7 éves Galgahévíz
5. Balázs Áron 2.o Galgahévíz
facebook szavazás különdíjasa:
Begidsán Lilla Boróka 7 éves Bag

A rajzok továbbra is megtekinthetők az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány Facebook oldalán.
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(folytatás az első oldalról)
Felvétel előtt jelezték a műsor készítői, hogy
mikor érkezik meg hozzánk a csapatkapitány.
Mire Vágó Zsuzsi – az operettszínház művésze –
megérkezett, addigra Ka tonáné Kovács Erika
osztályfőnök irányí tá sá val, egy kis műsorral és
ajándék fényképes ké pes lappal készült az osztály.

Az iskolai forgatás mindannyiunk számára
izgalmas volt. A szerkesztők és operatőrök egy
egész napot iskolánkban töltöttek. Az egész is -
ko la levonult az udvarra, hogy együtt szur kol -
junk. Az ötödikesek transzpa ren sekkel és druk -
koló szöveggel is biztatták a 4.a-sokat.

Sokan, életünkben először – és lehet, hogy
utoljára – megtapasztaltuk, hogy egy 10-15 má -
sod percig tartó felvételt bizony 4-szer 5-ször is

fel kell venni ahhoz, hogy adásba kerülhessen.
Az április 27-én vasárnap este adásba kerülő
selejtezőben Budapest II. kerületének Klebels -
berg Kuno általános Iskola és gimnázium alsós
csapatával versenyeztünk. A mieinkkel együtt 4
csapat jutott tovább az elődöntőbe, melyet má -
jus 18-án egy erdélyi csapattal, Szamosújvár csa -
patával játszottuk.  

Sajnos az utolsó döntőbe már nem mi ke rül -
tünk be, hanem az ellenfelünk, de így is nagy él -
mény volt tanítványaink és a mi számunkra is a
tévéfelvétel. reméljük, a határon innen és túl
sok nézője volt a műsornak!

Mivel tanítványaink ügyesek voltak, biztos
vagyok benne, hogy jó hírét vitték Bagnak a vi -
lág minden részébe.                         Sz. Gy. É.

a bagi araNy Já Nos ál ta lá Nos is ko la és alapfokú művészeti iskola hírei

Az idei évben május 8-án 4. alkalommal szer vez te
meg iskolánk a tankerületi versenysorozat ré sze -
ként az úszóversenyt a II.-III.-Iv. korcsoportos
ta nu lók számára. (3.–8. osztály). Iskolánk ismét
re me kül szerepelt, összesítésben az éremtáblázat
alapján I. helyezést értünk el. 

Az iskolai éremtáblázat:
Nagy Bálint: 1 arany (gyors), 1 ezüst (mell)
jusztinger Szilárd: 1 bronz (gyors)
Kádár roland:1 bronz (hát)
Karácsondi Soma: 1 bronz (gyors)
gergely Tibor: 1 ezüst (hát)
Kovács luca: 2 arany (gyors, hát)
Ódor ágota: 1 ezüst (mell)
Halász lili: 1 bronz (gyors)
Szabados réka: 1 bronz (hát)
lengyel zsombor: 1 ezüst (gyors)
Bagi gergő: 1 arany (mell) 1 ezüst (hát)
Szabó jácint: 1 arany (hát) 1 ezüst (mell)
Sima lilla: 2 arany (gyors, mell) 1 ezüst (hát)
Tóth vivien: 1 bronz (hát)
grATuláluNK NEKIK! 

Pótháné Geier Tünde

úSzÓvErSENy 

ügyességi
kerékpározás

osztályfőnök: 
Katonáné Kovács Erika
Angyal virág Sára
Balázs Dávid
Balázs Gerda
Balogh Daniella
Begidsán Bence Bálint
Fényes Boldizsár
Gyalus Tünde
Kanalas Benjámin
Kanalas József
Kanalas rebeka
Lukács András
Moór Noémi
Péter Patrik
rafael Armand
raffael richárd
Újvári Gábor rómeó
vidák Noémi
vidák Zsanett

ú

az alsó tagozatoN 54 iNduló volt.
helyezések: 3.-4. osztály
I. 4.b Kanalas Márió (0.55.28 legjobb)
II. 4.b Sima Fábián (0.58.47)
III. 3.b vidák Sándor (Gyémánt) 0.59.26
Iv. 3.a Farkas Krisztián  (1.07.76)
különdíjasok: 3.a Bodázs Bence, 3.b Hacker -
schmit regina, 4.a Péter Patrik, 4.a Ujvári Gábor
helyezések 1.-2.osztály
I. 2.a Illés Dávid (1.01.30)
II. 2.a Cserni Dávid (1.01.34)
III.1.a Halász Milán (1.06.75)
Iv. 1.a Katona vivien (1.08.33)
különdíjasok: 1.a benke dániel (képünkön), 
1.b Tüdős Emese, 1.b égető Eszter, 
2.b Lakatos Krisztofer
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Az idei erdei iskolás hetet a felső tagozatosok (51 tanuló és 4
pedagógus) Parádfürdőn töltötték. 

Hétfőn a szállás elfoglalása után a gyerekek 12-13 fős
csapatokban falukutatásra indultak, hogy megismerkedjenek a
helyi közintézményekkel (kórház, iskola, polgármesteri hi va -
tal...) és a település nevezetességeivel. Az esti ,,éjszakai túrán”
felfedező utat tettünk a környékbeli erdőben. Kedden délelőtt
vízbiológiai előadást hallgathattunk egy rövid séta keretében,
délután pedig egy nagyobb túrát tettünk az Ilona-völgyi-víz -
eséshez. Szerdán ellátogattunk a volt recski munkatáborba.
Csütörtökön délelőtt ismét csoportokban, különböző felada-

tokon dolgoztak a gyerekek, délután pedig barátságos mér kő -
zé seket játszottak a helyi iskola foci- illetve kézilabdacsa pa -
tával. Esténként előkerült a gitár és a kártya, melyek a régi
(mindannyian emlékszünk) táborok hangulatát idézték.
utolsó nap délelőtt a parádi fafaragó művész munkáit néztük
meg, délután pedig tanulóink befejezték a heti projekt mun -
kákat, és csapatonként előadták a mondákat, amelyeket fel
kellett dolgozniuk.

Az időjárás kegyes volt hozzánk. Az egész hét tartalmas
programokkal és feladatokkal telt! 

Pótháné Geier Tünde

június 12–16-ig, 32 alsós tanulóval er dei is ko -
lá ban voltunk a dunakanyar legszebb részén,
Kis maros és verőce között egy csendes
völgyben. A rossz idő ellenére szinte minden
programot sikerült megtartanunk. Első este
éjjeli túrán vettünk részt, a gyerekek közül
töb ben teljesítették a bátorságpróbát is. Ked -
den délelőtt megismerkedtek a korongozással,
minden kisdiák saját készítésű kis vázával lett
gazdagabb. délután a hüllőismereti fog lal ko -
zá son megismerhették a védett és különleges
fa  jokat. Szerdán a Kacártanyán a magyar népi
kultúrával ismerkedtek, régi népi játékokat ta -
nultak (gólyalábozás, csülközés). Megta pasz -

 talták a kenyérkészítést. A saját kezükkel da -
gasz tott tésztát kemencében megsütötték,
még forró volt, mikor visszaindultunk a kis va -
sút hoz. visszatérve a táborba nagyot lakomáz-
tak a libazsírral megkent ropogós kenyérből.
Csütörtökön vadászati előadáson vettünk részt,
a preparátumok érdekessé tették az előadást.
Természetesen voltak vetélkedők, színdarab és
a felejthetetlen pizsama-parti. Sok élménnyel,
sok apró ajándékkal tértünk haza. Kísérő ta -
ní tó nénik voltak: Gigorné Pórlaki Judit,
Katonáné Kovács Erika, és Lévai Andrásné.

Lévai Andrásné Gyöngyi

Csattogó-völgyben az alsósok

Parádfürdőn a felsősök 
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rettenetes átvágtak, becsaptak a gyerekeim. Igazából az tűnt fel,
hogy egyikük ellenőrzője se került napok óta haza, úgyhogy –
egykori problémás kamaszként – egyből sejtettem, hogy baj van.
de hogy mekkora, azt nem gondoltam volna.

A fiúk félévije nagyon jól sikerült, teledicsekedtem a kör -
nyéket, aztán csak döbbenten meredtem magam elé, és köpni-
nyelni nem tudtam, amikor egy erős fenyegetés hatására elő -
kerültek a tájékoztatók az iskolából. 

Meg tudtam volna fojtani mindkettőt, tele voltak egye-
sekkel. olyan tantárgyakból rontottak, akár három jeggyel is,
amiből első félévben játszva ötösre álltak. Alapvetően csendes
vagyok, és nagyon nehezen lehet kihozni a sodromból, meg is
leptem a kölköket azzal, hogy még a hajukat is lekiabáltam a
fejükről. volt persze fogadkozás, hogy javítanak, meg leg kö -
zelebb nem vernek át ilyen szinten, de a helyzet annyira
menthetetlennek tűnt, hogy tudtam, ide nem elég a fejmosás,
drasztikus változtatásokra van szükség. 

Például a mobilok és a tablet elkobzására. A számítógéptől
már jó ideje távol tartottam őket, szinte csak hétvégén
nyomhatták az elbutító játékaikat. Mindemellett akkora balek
vagyok, hogy arról megfeledkeztem, a mobilon és a tabon is
vannak játékok, amikről le sem szakadtak karácsony óta, most
már bizonyosságot nyert, hogy tanulás helyett is azon lógtak.

Azonnal le kellett pakolniuk az összes kütyüjüket az asztal-
ra, amiket majd csak nyári szünetben kapnak vissza, akkor is
csak korlátozott használatra. A nagyobbik fiam reggelente ma -
gá hoz veheti a saját telefonját, hogyha az is ko lá ban bármi gond
adódik, el tudjon érni, de amint hazaértek, is mét le kell adnia.
A televíziózás is tilos. A feladatuk a tanulás, ha pe dig amellett
mégis akad szabad idejük, rájuk bíztam, hogyan oldják meg azt
elütni. Bele se gondoltam soha, hogy mekkora függőséget okoz -
nak ezek a dolgok, főleg úgy, hogy én képtelen vagyok a füg -
gőségekre, a számítógépes játékok pedig soha nem is érdekeltek.

Az elvonó
1. nap: Már az első nap jelentkeztek az elvonási tünetek.
Mindkét fiú idegesen járt fel-alá a lakásban, a kisebbik azzal is
bepróbálkozott, hogy fűt-fát megígért, csak adjam neki vissza

a mobilját. Estére kibukott belőlük az agresszív kismalac, ká -
rom kodtak, csapkodtak és arra panaszkodtak, hogy szétunják
az agyukat. 

2. nap: Szombat reggelre előkerült a sakk, amit hónapok óta
nem láttam az étkezőasztalon. A nagyobbik fiú belátta, hogy
jobb, ha meghúzza magát, de a kisebbik még mindig pattogott.
legfőképp azt sérelmezte, hogy nem tudja tartani a kapcsolatot
a barátnőjével a Facebookon.

3. nap: A kísérleti alanyaimon még némi ingerültség
tapasztalható volt, de alapvetően beletörődtek a sorsukba. A
kisebbik fiúnak hosszú idő óta először jutott az eszébe lemenni a
játszótérre, ahol még ismerkedni is volt kedve, vagy legalábbis
rávitte a kényszer.

4. nap: Egyre többet és egyre jóízűbben esznek, korábban a
mo bilozás mellett erre sem fordítottak megfelelő figyelmet. Há -
zi munkában is sokkal közreműködőbbek, mivel nem zavarok
be le a függőségükbe. A kisebbik gyerek Mi micsoda köny ve ket
olvasgat, korábban erre korbáccsal se lehetett volna rá venni.

5. nap: Közösen, hosszasan játszanak a szőnyegen a
nagyob bik lányommal együtt. legóznak, társasoznak, este alig
akarnak elmenni aludni, úgy élvezik. Az idősebb fiam jóval
nyugodtabb, mint korábban, amikor a számítógépes játékok
okozta feszültség miatt bunkó módon viselkedett az öccsével.

6. nap: A kezdeti nehézségek után pillanatok alatt megta -
nulják a másnapi anyagot, és reklamálás nélkül minden este
sorra felmondják a leckét. Előszedték a rádiót, azt hallgatják
tévézés helyett. Sokkal több időt töltenek a mi társaságunkban,
nem vonulnak el a szobájukba órákig. Ha bevásárolni me -
gyünk, azonnal ugranak és csatlakoznak.

A lényeg: tévé, számítógép, tablet és mobil nélkül a kis zom-
bikból újra életképes gyerekek lettek. ugyan a nyári szünet első
napján visszakapják a dolgaikat, a férjemmel úgy döntöttünk, a
mobilt kizárólag telefonálásra használhatják majd, számító gé -
pezni vagy tabletezni napi egy órát szabad csak, és napi egy
órára korlátozzuk a tévézést is. Helyette lesz újra foci, bicajozás,
társasozás, mint abban az időben, amikor csak egy számítógép
volt a háznál, a mobilról és tabról pedig álmodni se mertek.

forrás: divany.hu

Tévé, MoBIl éS SzáMíTÓgéP NélKÜl
újrA élNEK A gyErEKEIM

egy kétségbeesett aNyuka be szá   molóJa, aki felvette a harcot a techNika ördögével 

aNyák Napi pillaNatok
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ANgEl oF SoNg – A dAl ANgyAlA

Fekete Vivient már számos alkalommal hallhattuk Bagon
énekelni, hiszen többször is fellépett a falunapon. igazi te -
het ség, aki jelenleg az Angel of song zenekar énekesnője.
szent András utcai házukban próbálnak, és első nagy kon -
cer t jükre készülnek, amely augusztusban lesz a szelidi-tónál,
egy nagyszabású motoros-találkozón. A zenekar öttagú, Vi vi en
mellett Benkő Albert basszusgitáros, Gazsó Gergő dobos,
Gyöngyösi Szabolcs szólógitáros és Schneider András bil -
lentyűs tagja a zenekarnak. A menedzserrel, Vivien éde-
sapjával, Fekete Lászlóval beszélgettem.

– Mikor derült ki Vivienről, hogy különleges tehetsége van az
énekléshez?

Fekete lászló: vivien már az általános iskolában is
énekelt, Zsol dos Béláné (Ibi néni) volt az énektanára, aki
nagyon megszerettette vi viennel az éneklést. járt színját-
szó szakkörbe is, és nagyon sok pozi tív visszajelzést kap-
tunk. Az általános iskola nyolcadik osztályának el -
végzése közben, az első Magyar Szinkronszínész
képzőben elvégezte az ifjúsági szakot. Amikor vivi 14
éves volt, karácsonyra kapott egy mu sical karaoke

dvd-t. A lemez szinte ki sem került a dvd-lejátszó ból, és másfél
hónapon belül vivien fejből végig tudta énekelni az összes számot.
Ezeket a számokat rögzítettük, és megkértem Benkő Albertet, a Treff
zenekar elismert oszlopos tagját és basszusgitárosát, hogy hallgassa
meg őket. Annyira lenyűgözte vivien hangja, hogy könnyeket csalt
a szemébe… Azt mondta, mindenképpen érdemes viviennek az
énekléssel foglalkoznia, képezni a hangját. 

Bemutatott minket Sáfár Józsefnek (Öcsi bácsi), a P-Box együttes
egyik alapító tagjának, akinek felesége, Szánti Judit énektanárnő.
Kialakult köztünk egy barátság, és mindketten sokat segítettek. Bá bás -
kodásuk mellett elkészült több rögzített hanganyag is Cd.    

– Mikor jöttek az első sikerek? 
F. l.: Korábban Csömörön laktunk, és közelünkben lakott, Sas -

vá ri Sándor, az ismert musicalénekes, aki meghallgatta a hang anya -
gokat, és nagyon tetszett neki. Azt mondta, hogy a leányt el kell
hozni hozzá az Nrg ének- és táncstúdióba. vivien jóval később, nem
szeptemberben, hanem februárban került ebbe az iskolába, és a
májusi vizsgáig hat számot és koreográfiát kellett megtanulnia.
vivien megtanult és bepótolt mindent. A vizsga a józsef Attila
Művelődési Központban zajlott. viviennek annyira jól sikerült a
felkészülés, hogy Sasvári Sándor és Détár Enikő színművészek után,
ő egyedül szerepelhetett egy nagyon szép musicalt tartalmazó dvd-n
és annak borítóján. Ez azt gondolom, magáért beszél. Innentől már
nem volt megállás. vivien dráma ta go za tos gimnáziumba tanult to vább,
és menet közben már nem volt szük ség énektanárra, csak hang kép -
zés re. Napi 2-3 órát gya korolt a család támogatásával és a segítsé -
gemmel. Már a kezdet kezdetén megbeszéltük, hogy ha ezt egy éle -
ten keresztül szeretné csinálni, akkor csak teljes erőbedobással csi nál -
ja. lehet, hogy a fiatalságát rá kell áldoznia, de a sok munka majd
meg hozza gyü möl csét. Mint szülő is nagyon büszke vagyok rá és cso -
dálom, hogy mindazt, amit csinál maximális alázattal teszi, és képes
áldozatot hozni érte. Ezért úgy érzem, nekem az a dolgom és köte-
lességem, hogy mindig mögötte álljak, amíg az élet lehetőséget ad rá.

2011-óta a Magyar dal napja honlapján is szerepel, mint énekes
előadó. ugyanebben az évben, Presser Gábor kíséretében leutazott

FEKETE vIvIEN éS AZ ANGEL OF SONG ZENEKAr
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Nyíregyházára, és a városháza udvarán 45 perces előadást mutatott
be musical és operett műfajban, a Magyar dal Napja alkalmából.

– Vivien indult az X faktorban, a Megasztárban is. Hogyan
ala kultak ezek a meghallgatások?

F. l.: Minden lehető versenyre benevezett az X-faktortól kezdve
a Megasztárig. Sorolhatnám még a különböző tehetségkutatókat és
énekversenyeket, de mindenhol falakba ütköztünk. Nagyon rossz
érzés volt mindkettőnknek, hogy minden ver senyen azt mondták, ő
az egyik legjobb hang, mégsem engedték nyerni. Persze voltak elis-
merések is, de ezek szóban történtek. Mindazonáltal ezeknek is
nagyon örültünk, hisz megerősítettek abban a tudatban, hogy nem
szabad feladni. Itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy megköszön-
jem családunknak és a barátainknak, hogy kitartanak és kitartottak
mellettünk! valamint a lakókörnyezetünkben élőknek, hogy elvise-
lik a heti próbákkal járó hangoskodásunkat!

– Ekkor született az Angel of Song együttes alapításának ötlete?
F. l.: Nem, az későbbiekre tehető. Előtte kerestünk egy ze ne -

kart, ahol vivien megmutathatja énekhangját. A gótikus rock stí lu shoz
nagyon jól illik az operás énekhangja, és ebben a stí lus irányzatban
tudja azt a legjobban kihasználni. vivi először egy már működő
zene kar hoz csatlakozott. A koncertek fantasztikusan sikeresek voltak,
megrohamozták a rajongók, volt, aki széttépte a pólóját, hogy oda
kéri az autogramot. Meglepett minket a dolog... Az első koncerten
láttam egy úriembert, aki a zene hallatán egyszer tombolt, egyszer
pedig elérzékenyült. A végén odajött hozzánk, bemutatkozott: Götz
Attila volt, a Pécsi Nemzeti Színház színésze, majd viviennel hossza-
san beszélgettek és összebarátkoztak. 

Sajnos ez a zenekar sem váltotta be a hozzá fűződő reményeket,
végül úgy döntöttünk, hogy saját együttest alapítunk, így született
meg az Angel of Song zenekar. jelenleg a Nightwish együttes számait
adjuk elő, de ma már vannak, és folyamatosan készülnek saját szá-
maink is, amelyeket szimfonikus metál formában fogunk játszani,
mi helyt összeáll egy teljes album.

legelső billentyűsünk Szepesi Richárd volt. A vele való megis -
mer kedés is egy érdekes történet. vivien a gimnázium után a Szín -
mű vészeti Egyetem állami képzésére nem jutott be, anyagi kereteink
pedig nem engedték meg, hogy önköltséges alapon végezze el.
Akkor beírattuk őt egy oKj-s kortárs és moderntánc képzésre.
Egyszer az egyik tanárával, Szaksz gabriella Színművésszel, együtt
men tek ebédelni, és a Keleti pályaudvar mozgólépcsőjén álltak, mi -
kor tanára megkérdezte tőle, hogy melyik a kedvenc száma a
Nightwish zenekartól. vivi azt válaszolta, hogy az operaház fan -
tom ja c. zeneszám. A tanára megkérte, hogy kezdje el énekelni. vi -
vi en meglepődőtt a kérésen, de elkezdett énekelni. Mire leértek, már
ki sebb tömeg várta őket, volt, aki meglepődött és volt olyan, aki
könnyezett. Hallotta mindezt egy vak fiatalember is, odament vi -
vien hez, bemutatkozott: „Szepesi Richárd vagyok, ze ne szer ző és dal -
szö vegíró. évek óta ilyen hangot keresek” – mondta. Majd később
így lett ricsosz a zenekar első billentyűse. Sajnos mások voltak az el -
kép zeléseink és később elváltak útjaink, de csak a zenekart illetőleg.

Az Angel of Song zenekar gondolata és megszületése 2013.
május 18-án teljesedett be. vivien és én vagyunk az alapítói. Ennek
a kezdeti formációnak volt tagja Szepesi richárd (ricsosz) billen -
tyűn. valamint Nemes Jácint dobon.

A zenekar a kezdeti nehézségek után (tagcserék), 2014-re
felvehette – remélhetőleg – végleges arculatát. A zenekar
kezdetétől és azt megelőzően is velünk tartott Benkő Albert, a
Treff zenekar oszlopos tagja és basszusgitárosa is. 2013 júliusában
csatlakozott a zenekarhoz Gazsó Gergő a g.P.S. zenekar dobosa.
Majd 2014 janu ár jától egy remek billentyűs is elkötelezte magát
a zenekar életéhez kapcsolódva, Schneider András személyében.
2014 februárjától pe dig Gyöngyösi Szabolcs egészítette ki az
együttest személyiségével és gitártudásával.

Az Angel of Song együttes 2014 februárjától működik a fent
említett formációban. 14 számból álló Nightwish repertoárt állítot-
tunk össze, és augusztusban megyünk életünk első nagy koncertjére.
úgy érzem, hogy a most összeállt csapatban megvan a két leg-
fontosabb tulajdonság: a zene, illetve az egymás iránti alázat, ame-
lyek a siker kulcsai.

– Gondolom mindez komoly költséggel járt.
F. l.: Sajnos igen, mivel nagycsaládosok vagyunk, és nem

mondhatnám, hogy tehetősek, ezért ez elég nagy terhet ró a családra,
de tudom, hogy a gondviselés ott van mögöttünk. Nemrég nagyon
komoly felszerelést tudtunk venni, potom pénzért. Egy tehetősebb
úriember örökölt többek között egy Korg márkájú szintetizátort,
valamint nagy teljesítményű hangfalakat, és ezeket jelképes összegért
adta el nekünk, ezzel is támogatva az Angel of song zenekart. 

Amúgy vivien minden keresetét a zenekarra fordítja, sőt, fel -
ajánlotta, hogy a szobáját alakítsuk át próbaszobává. Kialakítottunk
egy hangszigetelt stúdiót, ahol jelenleg is próbál a zenekar. 

– Az interneten (https://hu-hu.facebook.com/AngelofSong)
meghallgattam több, Vivien által énekelt számot is, és túlzás nélkül
állítom, hogy tényleg nagyon különleges és szép énekhangja van. Ez
a hang remekül beleillik ebbe a szimfonikus metál stílusba, ahol ez
a két szélsőséges hangzás teljesen eggyé olvad, és olyan érzelmi
kisülések törnek a felszínre az emberből, hogy tényleg egy szer sír,
másszor nevet. A zenekarnak további sikereket, Viviennek pedig azt
kívánom, hogy e gyémánt tovább csiszolódjon, és ne csak sikere,
hanem sok-sok öröme is legyen az éneklésben és vigye Bag hírét a
nagyvilágba!

F. l.: Nagyon köszönjük. Ezúton szeretnék invitálni minden
kedves olvasót június 28-án, szombaton délután 14 órától a Szent
András u. 96 szám alá, ahol egy kis ízelítőt adunk számainkból.
Hozzanak enni- innivalót, mi a zenét szolgáltatjuk.                    Kr.

mi az a szimfoNikus metál?
Szimfonikus metal megnevezés alatt azt a heavy metal ala -
po kon nyugvó zenét értjük, ami szimfonikus elemeket is tar-
talmaz. Ezek a zenei elemek hasonlóak a klasszikus szim-
fóniákban használatosakhoz. A szimfonikus metal meg ne ve -
zés jelöl egy meghatározott zenei műfajt a me tal kategóriáján
belül, de használják kiegészítő tagként más metálműfajok
meg ne ve zéséhez is. A műfaj azokra az együttesekre vo nat -
koztatható, akik keverik a kü lön böző metal-nemeket, de
zenéjük közös jellemzői a női vo kál és a klasszikus, „operás”
témák, amitől a zene szim fonikus jelleget kap.
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Bár Cegléd sem mondható szomszéd
településnek, május 17-én még távolabb -
ra, Pécsre utazott az együttes, ugyanis a
Muharay Elemér Hagyományőrző Szö -
vetség a nemrégiben felújított zsol nay
Kulturális Negyedben rendezte meg
„Májusi tánc” elnevezésű egész napos
programját, ahol az ország legjobb

hagyományőrző néptáncegyüttesei szó -
ra koztatták a nagyérdeműt. 

A nyári hónapok sem a pihenésről
szólnak majd, hiszen már folynak a június
28-i rétesfesztivál elő ké születei, ahol a
táncegyüttesek bemutatói mellett meg -
kós tolhatják a táncosaink által készített
rétest is. Augusztus 2-án pedig a kapolcsi

Művészetek völ gyé ben a Muharay-szín-
pad lesz együttesünké, ami a fesztivál tel-
jes ideje alatt várja az érdeklődőket, min-
dennap más-más település mutatja be
táncait, zenéit és hagyományait. 

Amennyiben idejük és lehetőségük
en gedi, látogassanak el a fesztiválra, hi -
szen sok szí nű sé gé vel, kü lön leges hangu -
la tával és válto za tos programjaival kiváló
szó rakozást nyújt gyermeknek és fel nőtt -
nek egy aránt. és ha már ott járnak, min-
denképpen látogassák meg a Muharay-
színpadot is, ahol a bagi táncosokkal is
találkozhatnak.  P.T.

Lájkolsz te is?
A számítógépes, okos telefonos világ kitermeli a maga
nyelvezetét, ami a fiataloknak már hökkenésmentesen
természetes, az idősebbeknek már nem annyira

Az angol „like” szó jelentése: „kedvel valamit”. Amikor
Eisenhower amerikai elnök választási kampánya folyt, min-
den kortesének ott virított a ruháján az I like Ike feliratú
kitűző, ami igen hatásosan hangzott. Ike elnök is lett. A
„lájkolásban” az érhető tetten hogy, az angol igéhez a

beszélő magyar igekötőt használ, és a magyar igeragozást
alkalmazza az adott szóra. Ezek az emberek emiatt nem
válnak kétnyelvűvé, de az angol nyelv kissé túlsúlyba
kerülhet a magyarral szemben, és háttérbe szorul
gyönyörű nyelvünk. A magyar nyelv páratlanul gazdag.
Főleg akkor ne szegényítsük, amikor ebben az esetben
olyan egyszerű elkerülni, kikerülni az idegen kifejezést.
Kedveljük továbbra is anyanyelvünket!

Giczi Rudolf

csak úgy füstölgök magambaN...

CEglédEN éS PéCSETT A MuHArAy

A május sem volt eseménytelen a Muharay együttes életében. rögtön az elején,
május 1-jén, Cegléden a iii. Ut ca ze ne Fesztiválon mutatkozott be hagyo mány -
őrző csoportunk, ahol a fesztivál időpontjához illő, a tavaszi népszokásokat fel -
dol  gozó „Virágvasárnaptól pünkösdig” koreográfiát láthatta a közönség, illetve
ízelítőt kaphattak a bagi lagzi hangulatából is. 
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1. Ének a jegyesekért 
,,Jobban boldogul kettő, mint egy, mert fáradozásuk meghoz-
za jutalmát.” (Préd. 4,9) utunkon könnyebb haladni, ha van
egy társ mellettünk, akivel közösek a céljaink, aki visszasegít
a helyes ösvényre, ha eltévedünk. Isten alkotta a szerelemet,
és az ő akarata, hogy két szív egymásra találva házasságra
lépjen. 

A házasság szent és felbonthatatlan kötelék. A házasu-
landók elmennek a templomba, hogy Isten színe előtt örök
hűséget fogadjanak egymásnak. így nemcsak ketten kötnek
szövetséget, hanem Isten is szövetségre lép velük. 

Jézus, mennyei vőlegény! Jerj az oltárhoz,
Nyújtsd ki áldó szent jobbodat e jegyespárhoz.
Add nekik szent szívedet, add üdvhozó fényedet,
Hogy egymást forrón szeretvén neked éljenek!

Jézus, mit kezed összeköt, nincs ki feloldja,
Mit e két híved most fogad, add, hogy megtartsa!
Malasztod jegygyürűjök, neved legyen örömük,
A szeretet rózsalánca hű vezérlőjök.

Ifjú vőlegény, ki élted legszebb pontján állsz, 
A szívedbe egy virágot örökre bezársz,
Vigyázz e szép virágra, hogy ádáz kéz ne bántsa!
Légy reménye, boldogsága, védő bástyája!

És te, ifjú menyasszony, ki ma pártát cserélsz,
és szülőid kebeléről új életre lépsz.
Virulj férjed oldalán, vigasztald minden baján.
Oszd meg vele a terheket éltetek során! (…)

2. A jó édesanyának, imádságként
A családi életben az édesanya szerepe az összetartás. Az édes -
anyja vallásossága, buzgó hite és persze noszogatása az, ami a
család többi tagját arra ösztönözheti, hogy ápolja a hitet. 

Rendezd el, Istenem, minden dolgomat,
őrizd minden bajtól kis családomat!
Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk,
el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk!

Rendezd el, Istenem, sajgó szívemet,
El ne veszíthessen soha Tégedet!
Hitem örökmécse ki ne aludjék,
Mint húsvéti gyertya, világosodjék.

Családom tagjai életükön át,
lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük útjait ez ragyogja be,
Te élj szívükben élők Istene! (…)

3. Házassági évfordulóra
A házasság nemcsak szerelem és szövetség, hanem sírig tartó
hűség is. A házassági évfordulón a párok hálát adnak az
eltöltött évekért, hogy hűek maradtak ígéretükhöz, fogadal-
mukhoz, és tanúságot tudtak tenni ezáltal hitükről is.  

Ím eljöttük hozzád, jó Istenünk,
Hálás szívvel, íme letérdelünk
*Oly sok év után a hála szaván sóhajtunk hozzád:
Köszöntünk, Atyánk!

Sírig tartó pecsét, eskü szava
El nem hagyjuk egymást, soha, soha.*

Adtál nekünk Atyánk sok örömöt
Ontott szemünk máskor bús könnyeköt.*

Mindig együtt vittük a keresztet,
Mert volt bennünk hűség és szeretet.*

Megköszönjük most, ó, jó Istenünk,
Amit áldott kezed adott nekünk. *          volter domonkos

,,Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten”

A leleplezni szó jelentése: napvilágra hoz  ni, meggyőzni, megfeddeni
meg jobbulás céljából. Az ember gon dol kodása meghomályosodik, sőt
besötétül a bűn következtében. Az ön zés eltorzítja a látását, nem tudja
reálisan és a helyes összefüggé sek ben látni sem önmagát, sem a fele-
barátait, sem Istent. A Szentírás gyakran és nagyon egyértelműen szól
az ember belső, lelki vaksá gá ról (lásd pl. Mát 6,22–33; 23,24; Ján
9,39–41; Jel 3,17). Isteni teremtő ha talom tudja csak eloszlatni ezt a
sötétséget. Ezt a csodálat ra méltó munkát végzi a Szentlélek a szívben.
A Szent lé lek nek úgy kell vé gez nie, hogy a legkisebb mértékben se
sértse az ember sza badságát, a le ghalványabban se próbáljon kénysz-
eríteni, ne keltse fel szük ség te le nül az ellenállást. Meggyőznie kell az
embert, nem pe dig legyőznie. Erre csak erkölcsiségében tökéletes is -
teni lény képes, aki maga a sze re tet. A Szentlélek meggyőző munkája
feddésként ér vé nyesül, amikor a saját bűneinkkel szembesít. Úgy in te -
ni a büszke, önigazolásra haj la mos embert, hogy ezt elfogadja, hogy

meghajoljon a figyelmeztetés igazsága előtt és bűnbánatra jusson,
isteni tudomány. A lelkiismeret az erkölcsi ítélőképesség „szerve” az
emberi lélekben. A bűneset óta az eltompult, „megfertőztetett” lelkiis-
meretben (Tit 1,15) munkál ko dik a Szentlélek, az ember belső szemét
„keni meg szemgyógyító írral, hogy lásson” (Jel 3,18). 

Minden korban és minden egyén esetében más és más konkrét
bűnöket fedd meg a Szentlélek. A törvényszerűségek azonban
azonosak. Mindig „magunkba szállásra”, önmagunkkal való őszinte,
igazságos szembenézésre késztet a Lélek. Továbbá arról győz meg,
hogy nem csupán felebarátaink és önmagunk ellen cselekedtünk go -
noszt, hanem mindenekfelett Isten, a szeretet Istene, a mi Teremtőnk
és Megváltónk ellen vétkeztünk. Ilyen mélységű, ennyire tisztán látó
bűnbánatra egyedül a Szentlélek tud elvezetni bennünket. 

Az igazi bűnbánathoz még az is hozzátartozik, hogy az emberben
vágy fakad a tisztaság és a győzelem után.                       Lejegyezte: szt

A SZENTLéLEK LELEPLEZI A BŰNT
„és amikor eljön (a szentlélek), leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. 

a bűn az, hogy nem hisznek énbennem... (Jn 16:8–9)
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Május 16-án, pénteken az Arany János
általános iskola aulájába hívtak meg a
lelkes zumbázók, hogy meg ismer hes -
sem ezt a műfajt és oktatóját.

Az aulában egy vidám fiatalember fo ga -
dott, Lakatos Gyula, az edző és tánctanár.

– Hogyan került kapcsolatba éppen
a zumbával, és mióta oktatja?

l.Gy.: 2006 óta táncolok hobby
szinten különböző táncokat, főleg latin-
amerikaiakat. 2010-ben hallottam meg,
hogy Magyarországon is elkezdték ok -
tatni a zumbát. Indult gödöllőn is tan-
folyam, ezért elmentem megnézni egy
foglalkozást, ami nagyon megtetszett.
úgy gondoltam, ezt én is szívesen csinál-
nám. Budapesten szereztem meg az
oktatói licencemet a zumba tanításához.
2012-ben Aszódon kezdtem oktatni, rá
egy évre már Bagon is zumbáztunk.

– Mit fejleszt ez a tánc a részt ve -
vőknél?

l.Gy.: Ebben a fitnesz formában a
ven dégek nemcsak a sportot kapják,
hanem jóval többet is, ugyanis ez egy
órányi kardió-edzésnek felel meg. Ez
igencsak égeti a kalóriákat, közben
fejlődik mindenkinek az állóképessége,
mozgás- és tánckultúrája is. Mindezt
vidám, lüktető latin zenére. Ezen a

fitnesz-partin mindenki jókedvűen végzi
az általam bemutatott koreográfiát, nem
is véve észre, hogy kemény edzésen vesz
részt. Mivel a zene gyakran változik, a
hozzá tartozó koreográfia is, így soha
nem válik monotonná az óra.

– Mindezt hallva csodálom, hogy
viszonylag kevesen jöttek el, van ennek
valami oka talán?

l.Gy.: Igen, mert sokan azért nem
mernek eljönni, mert félnek, hogy nem
tudják a látott táncmozdulatokat elsőre
elvégezni, és ez visszatartja őket. Pedig
ennek nincs alapja, nem kell hozzá
semmilyen tánctudás, előképzettség, a
kü lönböző mozdulatok, lépéssorok
könnyen elsajátíthatóak.

– Kiknek ajánlaná a zumbát?
l.Gy.: Tulajdonképpen kortól és

nemtől függetlenül ajánlott min den ki -
nek, hiszen az egész napi ülő foglalkozás,
a monoton munkavégzés miatti fáradt,
me rev testrészeket teljesen átmozgatja, a
vér keringést helyrehozza, ráadásul erő -
sen égeti a kalóriákat is. Néhány óra
után már bárki könnyen el tudja végezni
a koreográfia összes mozdulatát. 

Mivel hitelesen akartam a zumba
pozitív hatásairól és végrehajtási ne héz -
sé geiről írni, én is beálltam a fenti 1 órás
fitnesz-partiba. Ha én 70 éven túl megál-
lás nélkül, könnyen el tudtam végezni a
látott tánclépéseket, akkor erre a nálam
fiatalabbak még alkalmasabbak. 

A foglalkozás bemelegítéssel kezdő -
dött, majd rövid koreográfiák kö vet kez -

A ZUMBÁrÓL, ZUMBÁZTAM,
JöJJöN öN is zumbázNi!

megkérdeztem a résztvevőket, hogy ki miért jár
zumbázni, s az alábbi válaszokat kaptam:
w én kertész vagyok, a munkám miatt nagyon

fájt a hátam és a karom, egyre komolyabb gyógyszereket kaptam, de nem
használtak. Mióta 1 éve zumbázok, nem fáj már a hátam és a karom sem,
nem szedek gyógyszereket.

w én egész nap görnyedek a számítógép előtt, és engem is hihetetlenül
átmozgat, kilazít a zumba, megszűnik a hátam és a nyakam fájdalma, az egész
napos stressz után felszabadultan, vidáman megyek haza egy-egy edzés után.

w Két és fél éve szültem, pár kilót magamra szedtem, a 24 órai szolgálat – bár-
mennyire is szeretem a gyermekemet – meglehetősen kimerít, de a zumba
újra testileg formába hozott, visszanyertem az alakomat, és lelkileg is
feltöltődöm az edzések alatt. Ezért ki nem hagynék 1 órát sem!

w Tudod, Bagon a nőknek jobbára csak ez a mozgási és edzési lehetősége adódik,
ezért is ajánlanám mindenkinek. Kitűnő a tanárunk, jó a zene és a társaság is.
Felszabadultan, feltöltődve megyünk innen mindig el. Ha már csak egy óra is
kimarad az életemből, hiányzik. én örülnék, ha soha nem kéne abbahagynom!
Bár minél többen megtapasztalnák zumba pozitív hatásait!

– Hozzáteszem, én is „feldobva”, boldogan mentem haza, és még csak izomlázam
sem lett tőle, ez igazolja, hogy minden izomcsoportot megmozgatott a zumba, de
nem terhelt túl. (Igaz, a kerti és házimunkákon kívül naponta tornázom egy kicsit).
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tek más és más vidám zenére, melyek után 1-2 percnyi szünet
volt (vízivásra, törülközésre, lazításra), majd folytatódott az
egész egy újabb lépéssorral. Mind ez az egész testet átmozgatta,
mégsem terhelte túl egyik izom cso portot sem. A végén levezető
gyakorlatsor is volt, amelyet vidáman, nevetve vé gez tük. Ha
valamelyik lépéssor nem ment nekem, a zene ütemére hasonló
mozgást próbáltam végezni. A többiek mondták, hogy pár óra
alatt el tudom sajátítani a látott lépéssorokat.

– Miért az iskolában vannak az edzések?
l.Gy.:  Mivel jelenleg a művelődési ház ban felújítás zaj-

lik, az általános iskola aulájában lesznek hetente pénte -
kenként 18óra 30-tól 19 óra 30-ig a foglalkozások. Az alkal -
mi jegyek ára 750,-Ft/ óra, bérlettel 650,-Ft/óra, amely 4
alkalomra érvényes, és 6 hétig lejárható.

A facebookon is megtalálhatóak vagyunk: 

w facebook.com/zumbamax vagy zumbamax.hu oldalon. Ha
több órát is szeretnének venni egy héten, Aszódon is meg -
ta lál ható vagyok:

w hétfőn a Norbi Mozgásstúdióban / Avia benzinkút előtt a
főúton/ 19óra 20-tól 20óra20-ig;

Mindenkit szeretettel várnak mindhárom helyre, én pedig
szívből ajánlom, hogy minél többen próbálják ki, és élvezzék
gyógyító hatását.

Baczoniné Felszeghy Katalin

gAlgA-SzAC KuPA HArMAdSzorrA

Május 17-én került megrendezésre immáron 3 alkalommal a SzAC (Szentlőrinci Atlétikai Club)
Kupa Kartalon, ahol az alábbi országok sportolói képviseltették magukat: Nagy-Britannia,
írország, Csehország, Szlovénia, olaszország, románia, Magyarország. A tö rö kök és az indiaiak
sanos nem kaptak időben vízumot, így lemaradtak a versenyről. Összesen 400 egyéni és 70 csa -
pat  nevezés érkezett, 104 kategóriában. A Nagymester: Shihan Shi ba mori Kando 9. dan wado-
ryu Nemzetközi Főinstruktor volt. Ez a nemzetközi hírű rendezvény, amely ráadásul az aszódi
kistérség leg nagyobb rendezvénye is, furcsa, de két ma gá n személy anyagi támogatásából jött létre.
Hol vannak ilyenkor a támogatók, a szpon zo rok egy ilyen nagyszerű rendezvényről, ahol több
száz fiatal sportol és méri össze tudását?! szt.

NEMZETKÖZI KArATE BAJNOKSÁG KArTALON

a kupa szervezői:
Pénzes Tamás SZAC Wado-ryu Karate Klub
Fási Tibor Galgamenti Wado-ryu Karate Klub
éremtáblázat:
1. hely - Galgamenti WKK 96 pont
2. hely - SZAC WKK 74 pont
3. hely - Sun-Dome 55 pont

Ajka - edző: Takács Miklós
köszönet a SZAC (Szentlőrinci Atlétikai
Club – Budapest ) és a Galgamenti
segítőknek.
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NáluNK, A TElEPEN...
EGy NAGyON JÓL ELKéSZíTETT vIDEÓ, AMIT MINDENKINEK LÁTNIA KELL

Mi az, hogy cigánytelep?
Szegénység, bűnözés, drog, kirekesztettség. Ezzel
a négy szóval nagyjából összefoglaltuk, ami a
magyar médiából tá jé ko zó dó közönségnek
eszébe jut a „cigánytelep” szó hallatán. Talán
akkor sem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a
társadalomnak csak töredéke járt valaha szeg -
regátumban, vagy beszélt itt élő emberrel.
Probléma-e ez egyáltalán? Szerintünk igen. lehet
tenni ellene? Szerintünk igen. Megmutatjuk, hogyan.

Itt Bagon is van egy cigánytelep, ami egészen a közel -
múl tig sok szempontból hasonlított az összes többihez: a nagy -
jából ötszáz lakója napi szintű megélhetési gondokkal küzd, a
munkanélküliség óriási és állandósult, a fiatalok egy ré sze egy
idő után az iskola helyett a drogot választja, és ki tö rési le he tő -
sé ge pedig senkinek sincs. A változás akkor kezdődött, amikor
2010-ben néhány egyetemista egy jogász vezetésével csinált a
he lyi gyerekeknek egy nyári tábort. Négy évvel később az ál -
ta luk alapított egyesület tíz munkavállalóval, több mint hetven
(bagi és budapesti) önkéntessel futtat pár hu za mosan tizenkét
projektet, gyerekeknek és felnőtteknek. Ezek mindegyike a
helyiek segítségével tud csak megvalósulni, a mentorálások,
ház felújítások, fociedzések, kertépítések és valójában semmi
más nem működne, ha a cigánytelep lakói nem döntöttek
volna úgy, hogy megragadják a pályázatok adta lehetőségeket,
és budapestiekkel összefogva nem fektetnének temérdek időt
és energiát abba, hogy a közösségünk épülhessen.

Ma Magyarországon körülbelül háromszázezer ember él
ci gánytelepeken, szegregátumokban, vagyis olyan kör nye zet -
ben, ahol a rendszeres jövedelemmel rendelkezők aránya nem
ha ladja meg a 40%-ot. Ezeket a helyeket a fenti négy szó mel-
lett még olyasmikkel szoktuk asszociálni (ki-ki válassza ki a
neki tetszőt), mint „megélhetési gyerekvállalás”, „cigány bű nö -
zés”, „uzsorakamat”, „teljes kiszolgáltatottság”, és így tovább.
Mivel semmilyen statisztika nem utal arra, hogy a szegények
száma Magyarországon belátható időn belül csökkenni fog,
ezért kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy a mélyszegénység,
illetve a cigánytelepek problémája még velünk lesz egy dara-
big. úgyhogy beszéljünk róla egy kicsit.

A fenti felsorolás egy része valós, önmagában is hosszú
cikkeket érdemlő, a szegénységben élőket napi szinten érintő
problémákhoz kapcsolódik, míg a másik része általában (de
nem minden esetben) a szélsőjobb felől érkező rasszista,
kirekesztő retorikának köszönhetően van jelen a mindennapi
életünkben. Kijelenthetjük, hogy valamit mindannyian gon do -
lunk a cigánytelepekről. A probléma ott kezdődik, hogy a leg -
több gondolatunk alapját ezt a rendkívül bonyolult kérdést
vég letekig leegyszerűsítő cikkek, riportok, facebookposztok és

egyéb pontatlan/hiteltelen források képzik (tisztelet
a kivételnek). Ez egyrészt nyilván természetes,

hiszen a legtöbben nem járunk napi rendsze -
rességgel cigánytelepeken, másrészt rend kí vül
káros: ennek köszönhető, hogy nagyon ne -
hezen tudunk el sza kadni a mélyszegényekkel
empatizálás/igenis van cigánybűnözés véle -

mény skálától. 
A legritkább esetben fordul csak elő, hogy a

telepek lakói nem mint kiszolgáltatott, passzív, a saját
jövőjükre hatással nem bíró állompolgárokként vannak

be mutatva, hanem olyan emberekként, akik a mélysze gény -
ségből adódó óriási küz del mek mellett ugyanúgy ambíciókkal,
reményekkel, családi és sze relmi drámákkal tele tüzdelt életet
élnek. olyan em be rek ként, akik pontosan annyira igyeksze -
nek a saját sorsukat a ke zük be venni, mint a kedves olvasó. Az
pedig, hogy a mély sze génységben élők ne bemutatva legyenek,
hanem lehetőséget kapjanak arra, hogy magukat mutassák be,
jelenleg szinte kizárólag médiatudósok wetdreamjeiben való-
sul csak meg.

Pedig Magyarországon számos helyen zajlanak olyan
prog ramok, amik alapjaiban kezdik ki a cigánytelepekről alko-
tott képedet: ott van például a Berettyóújfalui kistérségben
mű ködő Igazgyöngy Alapítvány, az ózdi Hétes telepen dolgo-
zó van Helyed, a Máltai Szeretetszolgálat jelenlét-programja,
az Autonómia fejlesztő munkája és még sok más nagyszerű
kezdeményezés. Illetve itt vagyunk mi, a Bag Nagyközség mel -
letti cigánytelepen dolgozó BAgázs Közhasznú Egyesület.
Amit most olvasol, az a mi sztorink.

és azért mutatjuk meg, mert pont ez az, amit hallanod
kéne: történeteket egy apró cigánytelepről, amik zárójelbe
tehetik az előítéleteidet, amikből megismerhetsz mély sze gény -
ségben élő és dolgozó önkénteseket, projektkoordinátorokat,
mentorokat, fociedzőket. A honlapon található cikksoro za -
tunk ban (http://nalunkatelepen.blog.hu/) hónapról hó napra,
telepiek és budapestiek fogjuk a személyes tapasztalatainkon
keresztül bemutatni ezt a szinte kibogozhatatlan problémahal-
mazt, a mélyszegénységet. Fogunk beszélni az iskola sze re pé -
ről, a közösségi életről, a jövő képekről, a jogon kívüliségről,
és legfőképpen ezeknek a problémáknak a lehetséges meg ol -
dá sairól. Arról fogsz olvasni, hogy hol van vidámság a nyo -
morban, remény a reménytelenségben, összefogás egy szétsza-
kadt közösségben, emberség egy embertelen élethelyzetben. 

Arról, hogy mi van Nálunk, a telepen.

A szerzők 
a BAGázs Közhasznú Egyesület munkavállalói

A BAgázs Köszhasznú Egyesület új blogot hozott létre az Index on-line hírportállal karöltve. Idézet a blog bevezetőjéből: „A
Ná lunk, a telepen blog célja, hogy hitelesen, körültekintően beszéljen a cigánytelepeken élő emberek mindennapjait meg ha tá -
ro zó problémákról, ezeknek okairól és legfőképpen lehetséges megoldásairól. A blog szerkesztői abban hisznek, hogy minden
tár sadalmi probléma megoldásának elengedhetetlen része a párbeszéd, ezért örömmel fogadunk minden kommentet (pozitívat
és negatívat egyaránt) a posztjaink alatt. Emellett úgy gondoljuk, hogy hasznos, termékeny párbeszéd csak akkor tud kialakulni,
ha annak minden résztvevője tiszteletben tart néhány alapvető demokratikus értéket, és egymást emberszámba veszi.” A videó
megtekinthető a http://www.youtube.com/watch?v=gdvznvwsCa0  honlapon.
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Nosztalgiázzunk együtt!
KEDvES OLvASÓ! A 20 évES BAGI HírLAP MEGJELENT HírEIBőL SZEMEZGETTüNK

2005

2006

w Január – giffoni, Nápoly, róma. A Muharay Népi
Együttes vendégszereplése olaszországban. Elhunyt Hor -
 váth Mihály Fülöp Ferenc díjas táncos. Isten veled, Portörő!

w Február – Nyílt levél az újságban: A probléma, hogy ke -
vés bagi focizik a bagi felnőtt csapatban.

w Március – Ritecz György a Bagi Muharay Népművészeti
Egyesület elnöke megalapította a Portörő-díjat. állami
kitüntetés az általános iskola tanulóinak: Csokonai vitéz
Mihály közösségi díjat kapott a Fapihe színjátszó csoport.

w április – Tóth Sándorné Bag Nagyközség díszpolgára cí -
met kapott

w Május – Kapuné Lengyel Juliannát (zsüllen) a több szö -
rös Nívódíjjal elismert festőművészt, a galga menti Mű -
vé szek Egyesületének elnökét, a jeruzsálemi Szent lázár
Katonai és Kórházi lovagrend lovagjává ütötte és Tiszti
Nagykereszttel tüntette ki.

w Július – 10 éves a falunap. Ennek alkalmából zabola és
Bag testvéri kapcsolatot köt.

w szeptember – Aszód nem engedi be útjaira a nehéz gép -
jár műveket, így azok forgalma jelentősen megnövekedett
a Turát és Bagot összekötő útvonalon, veszélyeztetve a
települések lakosainak életét.

w Október – Alsó és felső galga menti települések találko -
zó ja Bagon.

w Január – Bagi Arcképek c. rovatban Gergely Lajos és fe -
le sége „kis Tóth Terka”, akik most ünneplik 50. házassá-
gi évfordulójukat.

w Február – Bagi szépkorúak gálakoncerten vesznek részt
a Budapesti Sportarénában, ahol többek között Korda
György és Balázs Klári is fellép.

w Március – A költségvetési hiány 48 020 ezer forint,
mely nek finanszírozására az önkormányzat hitel fel vé -
telét hagyja jóvá.

w Október – Tóth Gábort választotta Bag polgár me s ter -
nek, aki lemondott az ezévi illetményéről, hogy az óvo -
da balesetveszélyes ablakai ki legyenek cserélve. Al pol -
gár mesterek: Dr. Balatoni Gyön gyi és Dr. Péter Mihály.
A képviselő-testület tagjai: Antal Istvánné, Balázs
Gusztáv, Dénes Miklós, Fodor Mihály, Katona Károly,
Kiss József, Nagy Jenőné, Nagy Tiborné és Mondok Ervin

w december – Boda János a Bagi TC’96 elnöke le mond
tisztségéről.
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a polgárőrség hírei

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. 

háziorvosok reNdelési ideJe

Aki szereti az ouzót (az ánizzsal és egyéb fű sze -
rekkel ízesítet szesz) és az ánizsos ízeket, azoknak
javaslom, hogy egyrészt tavasszal fogyasszanak
turbolyát, másrészt júniusban vessenek édes kö -
ményt (gumósköményt) a kertjükbe. 

A turbolyával már elkéstünk, tavasszal Bag környékén is
mindenütt fellelhető, a legtöbb kertben is, csak sokan nem is -
me rik, pedig vetőmagja már boltokban is kapható. Készíthető
belőle, leves, saláta, főzelék, sok finomság…

de térjünk vissza a gumósköményhez. A Foeniculum vul-
gare var. azoricum, a közönséges változattal ellentétben gumót
is képez (vagyis ő a valódi gumóskömény), míg a Foeniculum
vul gare var. dulce magja római kömény néven ismert. Az édes -
kömény „közönséges” változatának zöldje csak fűszernek jó.

Az édeskömény magja közismert puffadásgátló, illetve
nagyon jó tejelválasztást serkentő. Szóval kismamák ne marad-
janak nélküle. Fájós hasú csecsemőnek főzhetünk belőle teát,
az anyuka is igya, így a tejelválasztást növeli, miközben a gyer-
mek hasgörcseit csökkentheti. (Aromaterapeutaként nem tu -
dom megállni, hogy le ne írjam, hogy illóolaja még erősebb
tej elválasztó, és nagyon jó antibakteriális hatással bír).

A kertben egyébként én tavaly a közönséges változattal
próbálkoztam, vagyis nem képzett gumót, viszont szép, tere-
bélyes zöldje lett, amit egész télen „legeltünk”. Az idén meg-
próbálkozom a gumós változattal is. A gumós kömény gumó-
ja a levélnyelek alsó részének hagymaszerű megvastagodásából
jön létre. A növény maga nagyon jó hidegtűrő (nálunk át vé -
szel te a telet – mondjuk nem is volt nagy fagy az idén télen),
fény- és vízigényes (nagyon vízigényes).

Magja tavasszal (április) vagy június végén, július elején
vethető, 40 cm-es sortávban, vagy fészkesen 1-2 cm mélyen 6-8
maggal. Az apró növényeket egyelni kell. Megfelelő gon do zás
esetén a gumók ősszel takaríthatók be. 

Az édeskömény elkészítésében csak a fantáziánk szab ha tárt.
Salátákba nyersen beleszeletelve, pároltan más zöldsé gek kel
vegyítve, mediterrán jellegű ételekhez bármilyen formában
használható. Jó kertészkedést, jó étvágyat.

Szederinda Kertbarát Kör
papp komáromi Judit rovata

legyen a kertben gumóskömény

1. Az édesköménygumókat megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, a
cik kek be fogpiszkálót szúrunk, hogy ne essenek szét a főzés
közben. For rásban lévő vízben 15-20 perc alatt majdnem
puhára főzzük. Ala posan lecsöpögtetjük.

2. Közben a tejszínt épphogy felforraljuk, a lisztet és a sajtot
bele ke ver jük, szerecsendióval és sóval ízesítjük.

3. Egy nagyobb, vagy két kicsi hőálló tálkára tesszük az édes -
kömény sze leteket, melyekből a fogpiszkálót eltávolítjuk.
ráöntjük a tej színt, és mehet is a 200 ºC-ra előmelegített
sü tőbe (légkeverésen) 18-20 percre.

(forrás: http://www.nosalty.hu/recept/edeskomeny-gratin)

édesköméNy gratiN recept
hozzávalók
l 400 g édeskömény (2 közepes db)
l 200 ml habtejszín
l 1 evőkanál liszt
l 50 g parmezán sajt (durvára reszelve)
l szerecsendió ízlés szerint (frissen őrölt)
l só ízlés szerint

A polgárőrség májusban önállóan
280 órát teljesített. A rend őr ség -
gel közös szolgálatuk 36 óra volt.
A különböző rendezvények biz-
tosítása: 
l Búzaszentelés biztosítása 5 fővel.
l Óvodai Bál biztosítása 3 fővel.
l gyereknap biztosítása 3 fővel. 
l Európai képviselői választás

biztosítása 2 fővel. 
l Temetések biztosítása 2 alkalom 

8 fővel. 
l Eltűnt személy keresése 3 fővel.
A Polgárőrség felhívja a lakosság

figyelmét, hogy a tulaj do nuk ban
lévő ingatlanokra na gyobb fi gyel -
met szenteljenek, a be surra nó tol -
va jok és egyéb kár oko zók meg -
ak adályozása érde kében. 
A polgárőrség elérhetősége: 
06-30-515-6945 
06-30-621-0210
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Minden kedden 
és pénteken:

bag – isaszeg 3–4 (0–3)
Bag, 150 n. Vezette: Hajdú II g. /6; 9/ (Ferenczi d., Hajzlinszki zs. d.)
BAGi tC ’96: Endrődi P. 5 – Nyári g. 6, Szénási I. 5, Hajdu P. 5,
Kolompár l. 5 (Sármány v. 0, 66. p.) – Nagy P. 6, Hegedűs K. 7, Budai
K. 6, Csernyák T. 5 – Nagy B. 5, Maros Sz. 8. edző: Simó lászló.
isAszeGi se: vikor I. 7 – Tolnai á. 7 (Forrai z. 7, 55. p.), Kovalcsik
l. 8, Szekeres M. 7, gódor A. 8 – Kovács B. 8, dolhai M. 8, Sárosi
A. 9, Kisréti M. 9 – Madarász A. 8, Sárosi á. 9. edző: Szász Ferenc.
GÓl: Maros Sz. (3), ill. Madarász A., Sárosi A., gódor A.,
Szekeres M. (11-esből). sárGA lAp: Szénási I., Hajdu P., Nagy P.,
Budai K., Csernyák T., Maros Sz., ill. Kovács B. kiállÍtVA: Boda
j. (Bag) a 93. percben (a játékvezető megsértéséért) – a kispadról.
siMÓ lászlÓ: Az első félidőben szépen bealudtunk, s bár mi ját-
szottunk, az ellenfél rúgta a gólokat. Az Isaszeg háromszor jött át a
térfelünkre, abból három gólt szereztek. Ha a játékvezető megadja
a véleményem szerint szabályos gólunkat vagy befújja a jogosnak
tűnő 11-esünket a végén, akkor akár nyerhettünk is volna. Eléggé
,,elfogyott” a csapat, sok fiatal játszott, ennek ellenére nyomást
helyeztünk az ellenfélre, de sajnos későn kaptunk észhez.
– A bevetett fiatalok teljesítményével elégedett volt?
– Egyértelmű, hogy nem könnyű az életük, szombat-vasárnap me -
net rendben két fronton is játszanak, és ez a felnőtt mérkőzés azért
más szint. Ügyesek, de kell nekik egy kis idő, amíg belerázódnak és
rutint szereznek ebben a mezőnyben is.
szász FereNC: Ezen a mérkőzésen valami fantasztikusan
meccseltem. Szépen kiöltöztem, hajat mostam, aztán az ellenfél
min den taktikai rezdülésére jól tudtam válaszolni, remek döntéseket
hoz tam. Ezek után képzeljük el, hogy a játékosaim hogyan játszot-
tak. olyan taktikai fegyelemmel, amellyel most pályára léptek, és
az zal az alázattal, amit ezúttal a futball iránt tanúsítottak, csak mé -
lyen meghajolni tudok. Ha ezt az általam istenített Mr. Mourinho is
lát ta volna, akkor lehet, a stábjába is bevett volna. Tettük mindezt
úgy, hogy három-négy alapjátékosunk hiányzott eltiltás, de leg fő -
képpen érettségik miatt, hiszen köztudott, hogy rettentően ,,öreg”
csapatunk van. Nagyon köszönöm a srácoknak ezt a mérkőzést, úgy
érzem, túlzás nélkül maradandó élmény volt számomra.
– 3-0-ra mentek a szünetben. Mi történt a második játékrészben?
– Alig volt cserénk, a pályán volt két sérültünk is, az egyiket végül
le is hoztam, aztán fizikailag teljesen felőröltek minket a bagiak.
váltanunk kellett, mert az előre játékban teljesen megfogyatkoz-
tunk, a 4–5–1-es felállással betömörültünk, s bár a hazaiak fejeltek
három gólt, de jól lereagáltuk a változtatásaikat, és ez végül meg -
hoz ta a sikert számunkra.

aszód – bag   0–0-nál félbeszakadt!
Aszód, 200 néző. Vezette: janitz g. /8; 8/ (Szigecsán N., Hoffman E.)
AszÓd FC: Téglás l. 0 – Káposzta Balázs 6, Káposzta Bence 7,
Ter jéki d. 6, Kovács K. 6 – Kovács d. 5 (lázár l. 0, 70. p.), Ma da -
rász á. 6, Masznyik d. 5 (Késedi g. 6, a szünetben), Madarász l. 6
– domján N. 6, Miklósi T. 5 (Tóth l. 0, 65. p.). edző: dobes Attila.
BAGi tC ’96: Endrődi P. 6 – Szénási I. 6, Budai K. 7, Nyári g. 7,
Csernyák T. 7 – Hegedűs K. 7, Nagy P. 7 – Kolompár l. 7, Maros
Sz. 8, gergely M. 8 – Nagy B. 7. edző: Simó lászló. A mérkőzés a
84. percben 0–0-s állásnál felhőszakadás miatt fél be sza kadt.
dOBes AttilA: úgy gondolom, hogy egy galga menti ranga dó -
hoz képest ez egy elég gyenge színvonalú mérkőzés volt, mindkét
csapat ,,agyontaktikázta” a találkozót. Az első félidőben va la mi vel
jobban játszott a Bag, majd a szünet után feljavultunk. Négy ke -
csegtető sza badrúgásunk volt a 16-os környékéről, de nem tudtuk
el találni a kaput. Minden elismerésem minden egyes pályán lévő já -
té  kosnak, küzdöttek, harcoltak, kitették a lelküket, s csupán egyet -
len dolog hiányzott a mérkőzésből, a gól.
siMÓ lászlÓ: Igazi férfias, kemény játék volt a pályán. A hely -
ze tek alapján meg kellett volna nyernünk a meccset, ám le he tő sé -
geink sajnos kimaradtak vagy az ellenfél védői mentettek a gólvo -
nal ról, így reális a döntetlen. További sok sikert kívánok az Aszód nak!

püspökhatvaN – bag  0–2 (0–1)
püspökhatvan, 150 néző. Vezette: Tóth z. /5; 8/ (Kupecz N.,
Kristóf d.)
püspökHAtVAN se: Fűrész B. 6 – Bátyi r. 6, Kékesi P. 5, Somogyi
z. 5, Bóta g. 6 – ocztos A. 5 (Mezőfi A. 0, 85. p.), jakubecz T. 6,
Küzmös Sz. 5 (Czifra B. 0, 70. p.), Molnár g. 5 (Nemesi l. 0, 68. p.)
– Sinkó j. 5, Szoboszlai d. 5. edző: vizler jános.
BAGi tC ’96: Kolompár B. 7 – Nyári g. 8, Szénási I. 7, Nagy P.
6, Hegedűs K. 7 – Budai K. 7, Nagy B. 6 (Szűcs T. 0, 83. p.),
Csernyák T. 7, Maros Sz. 8 (Sármány v. 0, 73. p.) – Kolompár l.
7, gergely M. 6. edző: Simó lászló.
GÓl: Hegedűs K., Budai K. (11-esből). sárGA lAp: Fűrész B.,
Sinkó j., Szoboszlai d., ill. Nyári g., Szénási I., Csernyák T.
Vizler ViktOr, a püspökhatvan játékosa: A mérkőzés elején
nem sikerült élnünk a lehetőségeinkkel, kicsit enerváltak voltunk,
és jókor jöttek az ellenfélnek a bírói tévedések, amelyek jelentősen
rányomták a bélyeget a találkozóra. A második játékrész végén
mindent egy lapra tettünk fel, kinyíltunk, ekkor a Bag előtt adód -
tak lehetőségek, amelyekkel nem tudtak élni. Annyit elértünk le ga -
lább, hogy megnehezítettük a dolgukat. gratulálok, és további sok
sikert kívánok nekik!
siMÓ lászlÓ: A második félidőben nagyon sok helyzetet dol-
goztunk ki, amelyek sajnos kimaradtak, de úgy érzem, hogy végig
a kezünkben volt a meccs a szimpatikus hazai csapat ellen. Meg ér -
de melt győzelmet arattunk Püspökhatvanban.

bag – valkó  1–0 (0–0)
Bag, 100 néző. vezette: Tusa z. /8; 7/ (Szilágyi j., Kulcsár r.)
BAGi tC ’96: Endrődi P. 6 – Nyári g. 7, Hajdu P. 7, Nagy P. 7,
Hegedűs K. 7 – Budai K. 7, Nagy B. 5 (Sármány v. 8, a szünetben),
Csernyák T. 7, Maros Sz. 6 – Kolompár l. 6, gergely M. 7 (Szűcs
T. 0, 89. p.). edző: Simó lászló.
VAlkÓ ksk: Pető T. 4 – Barna j. 4 (Sárközi M. 0, 63. p.), Bernáth
N. 4, Szekeres A. 4, Tóth gy. zs. 4 – Szabó I. 4, árva T. 4, Pintér
N. 4, Barra S. 4 (Pál á. 0, 78. p.) – Mészáros g. 4, Balta B. 4
(radics B. 0, 70. p.). edző: Horváth zoltán. (A valkó edzőjét lap -
zártánkig nem értük el, így az osztályzatokat a szerkesztőnk adta.)
GÓl: Sármány v. sárGA lAp: Nyári g., Hajdu P., Sármány v., ill.
Barna j., Tóth gy. zs., Balta B.
siMÓ lászlÓ: végig uraltuk a meccset, nagyon sok helyzetet
hagytunk ki, de megdolgoztunk ezért a három pontért. Örülök,
hogy végignyomtuk a második félidőt, gratulálok a játékosoknak!

CSAPAT M GY D V LG KG GK P
1. Iklad KFC 27 17 8 2 61 -32 +29 59
2. Verőce SE 27 17 6 4 69 -32 +37 57
3. Bagi TC ’96 27 15 8 4 70 -33 +37 53
4. Aszód FC 27 15 5 7 50 -33 +17 50
5. Erdőkertesi SE 27 14 4 9 70 -48 +22 46
6. Galgahévíz SK 27 11 5 11 52 -57 –5 38
7. Kistarcsai VSC 27 10 8 9 53 -45 +8 38
8. Fortuna SC-Kism. 27 11 4 12 49 -50 –1 37
9. Isaszegi SE 26 10 4 12 54 -52 +2 34

10. Vác-Deákvár SE 28 10 4 14 49 -62 –13 34
11. Gödöllői EAC 27 7 11 9 46 -57 –11 32
12. Nagymaros FC 26 9 2 15 36 -74 –38 29
13. Valkó KSK 27 4 5 18 37 -70 –33 17
14. Püspökhatvan SE 27 4 2 21 37 -73 –36 14
15. Mogyoród KSK* 27 8 4 15 49 -64 –15 13
M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
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foNtos számok

Falunap és rétesfeszt ba
gi

rétesfesztivál
2014. június 27., 28.

Június 27., péntek 
Este 19.30-kor a művelődési ház nagytermében gergő baNdáJa ismét bemutat
nekünk egy darabot molnár ferenc Játék a kastélyban címmel.  

Június 28., szombat (délelőtt 10 órától)
Tóth Gábor polgármestes úr ünnepi köszöntője után a muharay elemér Népi együttes
legkisebbjei táncolnak, majd az arany János általános iskola műsora következik. 
Lesz kutyabemutató, délben pedig Jó ebédhez szól a nóta címmel a szinkron 
Nyugdíjas egyesület műsorát hallhatják, láthatják.

szombat délután
Az oklevelek, érdemrendek átadása után fellép a fúvószenekar, majd zumba bemutató
következik. Ezután esküvői ruha bemutató lesz, majd a muharay Elemér Népi Együttes
ifjúsági és hagyományőrző műsorát, illetve a Demény team motoros bemutatóját láthatják.

este élőzeNe!
A világhírű drum sters latin-amerikai dob-showja, majd a pesty party shoWbaNd
élőzenei koncertje indítja az esti programot. Az utóbbiak bejárták már a világot, óriási
sikereket tudhatnak maguk mögött, és nagy megtiszteltetés, hogy fel lépnek nálunk. A
Pesty Party Showband 9 fős zenekar fellépése fantasztikus hangulatot és zenei élményt ígér.
és nem utolsó sorban a nagyszerű galga eXpress baNd zenél végkimerülésig.

töltsék velüNk ezt a Napot, hiszeN utolJára leszüNk így együtt
a „régi" művelődési házbaN!!!                  (Balázsné Kapuszta Anikó)

a Nap folyamáN a park és a művelődési
ház környéke megtelik kirakodó vásárosok
tömkelegével. Lesz mézkóstolás, kürtös
kalács, lángos, roston sült grillételek, sör,
vattacukor, cukorkák édességek, sőt,
ingyenes biorezonanciás szűrés is! (A bio -
rezonanciás állapotfelmérés eredmé nye -
kép pen kiderül, hogy milyen káros hatások
érik a szervezetet, amitől az nem tudnormálisan működni.)Gyerekeknek arcfestés, ugrálóvár és minden mi szem szájnak ingere. rétes minden mennyiségben, túrós,mákos, káposztás, mindenki megtalálja az

ízlésének megfelelőt. tombola egész nap,
több alkalommal sorsolunk!figyeljék a plakátokat, szórólapokat!


