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tótH gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági
érdemrend lovagkeresztJe kitüntetésben részesült

31

térfigyelő
kamera 24 órás
szolgálatban

balról: bronisław komorowski a lengyel köztársaság elnöke,
Horváth János a magyar országgyűlés volt korelnöke és tóth
gábor bag polgármestere, interparlamentáris Unió magyar
tagozata lengyel-magyar baráti csoportjának volt elnöke

LovAgi kitüntEtés
BAg poLgárMEstErénEk

Bronisław Komorowski lengyel köztársasági elnök június 16-i budapesti látogatásakor
magas állami kitüntetéseket adott át a lengyel-magyar kapcsolatok erősítésében kimagasló érdemeket szerzett magyar állampolgároknak. (folytatás a 2. oldalon)

ú

Megépült a környéken egyedülálló bagi térfigyelő központ! A polgármesteri hivatal oldalában lévő egykori
kocsmahelyiséget felújítottuk, és itt alakítottuk ki az
összes kameránk végpontját. A 10 régi térfigyelő kameránk mellé hat újat nyertünk idén nyáron a Belügyminisztériumtól. Ezek mellé
beintegráltuk még az összes
nagyobb önkormányzati létesítmény saját kamerarendszerét is, így jelen pillanatban 30+1 mobil kamera képét lehet követni a
központból.
(folytatás a 3. oldalon)

ú
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w Tóth Gábor úr – volt országgyűlési képviselő, az interA Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztje
parlamentáris Unió magyar tagozata lengyel-magyar baráKitüntetésben részesült:
ti csoportjának volt elnöke, több parlamenti cikluson át
w Wittner Mária asszony – az 1956-os magyar forradalom és
a csoport aktív tagja. tóth gábor a hagyományos lengyelszabadságharc hőse, akit a kommunista rezsim halálra ítélt.
magyar barátságot megjelenítő helyi és országos progA Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje
ramok ötletadója, szívén viseli a magyarországi lengyel
Kitüntetésben részesült:
menekültekről megemlékező események évenkénti
w Antall Józsefné Fülepp Klára asszony, aki az Antall-család
megszervezését. A kitüntetés a lengyel-magyar kapcsoLengyelország iránti elkötelezettségének őrzője és táplálója.
latok társadalmi dimenziójának erősítéséért végzett
w Csúcs Lászlóné – a nemrég megalakult Magyar országsokévi tevékenységének elismerése.
gyűlés lengyel nemzetiségi szószólója, az országos Lengyel
http://www.budapeszt.msz.gov.pl/hu/
Önkormányzat elnöke.
w Horváth János úr – a Magyar országgyűlés volt korelnöke.
A Lengyel Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje Kitüntetésben részesült:
w Buda Géza úr – a rendszerváltás előtti
magyar demokratikus ellenzék egyik
legismertebb alakja.
w Héjjné Antall Edith asszony – Antall
József miniszterelnök testvére, aki a
lengyelek iránti rokonszenvének mindig hangot adva önzetlenül bocsátja
rendelkezésre az akkori időkből fennBalról: Héjjné Antall Edit, Antall Józsefné, Wittner Mária, Buda Géza, Csúcs
maradt archív dokumentumokat,
Lászlóné, Bronisław Komorowski, Horváth János és Tóth Gábor
osztja meg személyes emlékeit.

Fotó: Máthé Zoltán

ú

KiTünTETÉs

tóth gábor, a 251. lengyel lovag

A Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Kitüntetésben részesült Tóth Gábor, községünk polgármestere

– Váratlanul érte, hogy a Lengyel Köztársaság ilyen magas
állami kitüntetésben részesítette?
Tóth Gábor: Őszintén szólva igen, hiszen nem emiatt igyekeztem erősíteni a lengyel-magyar barátságot, nem ezért
tevékenykedtem ezen a területen. 20 évvel ezelőtt, amikor
nagy árvíz volt Lengyelországban, és itt Bagon fogadtunk
árvízkárosult lengyel gyerekeket, akkor sem volt semmi
egyéb szándékunk, minthogy a lengyel-magyar barátságot
erősítsük. De természetesen nagyon jól esett az elismerés.
– Mikor került kapcsolatba a lengyel-magyar barátság
gondolatával?
Tóth Gábor: Már Bem apónál az általános iskolában,
mert gyerekként sokáig azt hittem ő egy magyar ember. Az-

tán később – annak ellenére, hogy a magyar történelemtanítás ezt nem igazán hangsúlyozta – tudatosult bennem,
hogy ő lengyel. Azt gondolom, mint minden magyar emberben, bennem is genetikailag bennem van, hogy szeretem a
lengyeleket. nem tudom miért, de szeretem.
– Miért tartja fontosnak a magyar-lengyel barátság
ápolását?
Tóth Gábor: A magyarság megmaradása szempontjából
kulcskérdés a két nemzet jó kapcsolata, régen is, és ma talán még inkább. Ha belegondolunk abba, hogy mi sajnos
trianon következtében egy kis közép-európai országgá lettünk, de Lengyelországgal karöltve, akik közép-Európa
meghatározó és nálunknál nagyobb nemzete, már tudunk
valakik lenni. Ha közép-Európa többi szláv gyökerű nemzetével is sikerül összefognunk, akkor tudunk Európában
erőt képviselni, közös érdekeinket érvényesíteni.
– Bag hogyan tud profitálni mindebből?
Tóth Gábor: sajnálom, hogy az elmúlt tizenhat esztendőben nem sikerült csak egyetlen egy zarándokcsoportot
szerveznem lengyelországi úti céllal. Mi, bagiak voltunk az
elsők, akik meglátogattuk annak 374 magyar katonának,
illetve 37 tisztnek a sírját, akik életüket adták a lengyel szabadság védelméért az i. világháborúban. reményeim szerint jövőre a százéves évfordulón ismét el fogunk menni
oda egy nagyobb bagi csoporttal. Jó lenne, ha a németországi, illetve erdélyi kapcsolatok mellett a lengyel kapcsolatok is erősödnének.
– Szívből gratulálunk a kitüntetéshez, óriási megtiszteltetés ez Önnek, Önön keresztül pedig a bagiaknak is.
Könczöl Rita
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az önkormányzat Hírei

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
június 12-én rendkívüli ülést tartott.

Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Bag nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárás során hirdette meg az iglice napközi otthonos Óvoda, a tornacsarnok és a Dózsa györgy Művelődési Ház energetikai fejlesztésének kivitelezését.
Mint ismeretes az önkormányzat erre a célra pályázati úton 162,9
millió forintot nyert. Az ülésen jelen lévő Máthé Márk közbeszerző
tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy a közbeszerzési bizottság
megnézte a beérkezett pályázatokat. Az ajánlattételi felhívást három
vállalkozásnak küldték meg, kettő tett ajánlatot a megadott határidőre az alábbiak szerint:
1.) tarna-invest kft-nél nem volt egyértelmű az árazási technika, ezért egy pont levonásra került, de a cég határidőre pótolta a
hiányt.
2.) pest-Bau kft-nél mind a három intézménynél árazási hiba
volt, és hiányosságok is voltak, amelyeket nem pótoltak.
A közbeszerzési bizottság a Tarna-invest Kft ajánlatát fogadta
el, mely 14.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a pályázat tervezett összege. A közbeszerzési eljárás eredményes lett.
Varga András hozzászólásában kifejezte abbéli reményét, hogy
bagi vállalkozók is kapnak megbízást a kivitelezés során, valamint
rákérdezett arra, hogy miért ezt a két vállalkozót hívták meg, illetve
jelezte ezzel kapcsolatos fenntartásait.
Tóth Gábor polgármester úr megköszönte a hozzászólásokat és
felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket „Bag nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő iglice napközi otthonos Óvoda, tornacsarnok és Dózsa györgy Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés” megnevezésű
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása ügyében, annak
tudatában, hogy a közbeszerzési bizottság a tarna-invest kft. ajánlatát fogadta el.
A képviselő-testület a kbt. rendelkezése alapján névszerinti szavazással (Antal Istvánné igen, Tábik Andrásné igen, Tóth Gábor
igen, Varga András igen) a közbeszerzési eljárás győzteseként a tarna-invest kft.-t hirdette ki, valamint felhatalmazta a polgármestert
az írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.
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egyes utcákban aszfaltozást csináltatni, mivel a buszmegállók környéke, az Arany János utca, rét utca, óvoda környéke (és még lehetne
sorolni) igen balesetveszélyesek. A polgármesteri hivatal a legsürgetőbb munkákról készített egy listát, és árajánlatot is kért a munkálatok elvégzésére. Az önkormányzat úgy látja, e munkák elvégzésére
tízmillió forintra lenne szükség.
A napirendi pont megvitatása után a képviselő-testület négy
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület
élet- és vagyonbiztonság szempontjából a Csintoványi utca, sport
utca kereszteződése, Hathegy utca, rét utca – rózsa Ferenc utca
kereszteződés, üzletház előtti terület és a négy fő úton lévő
buszmegállók, az Arany János utca felső szakasza és a szentlászlói
utca felső részének útjavítási munkálatainak elvégzését támogatta. Megbízza a polgármestert, hogy a Multipoolex general kft-vel
a szerződést olyan módon kösse meg, hogy tízmillió forint
keretben végezze el a település útjainak aszfaltozását, kátyúzását
és buszmegállóinak kijavítását.

Közbiztonsági szoba működtetése

tóth gábor polgármester úr javasolta a testületnek, hogy a szomszéd
településeknek tegyenek ajánlatot, hogy az önkormányzat által létrehozott közbiztonsági megfigyelő helyiség működtetéséhez csatlakozzanak. A képviselő-testület négy igen szavazattal támogatta az
ajánlattételt.

Bag község úthálózatának javítása

tóth gábor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy Hévízgyörk településen dolgozik a Multipoolex general kft., mely aszfaltozást, kátyúzást végez. településünkön is jó lenne kátyúzást és

(folytatás az első oldalról) Terveinkben szerepel a rendszer további bővítése, és a szomszédos községekkel való
együttműködés (azon települések kameráit is a mi központunkban követnénk nyomon), így csökken a működési költség, és nő a környező települések biztonsága is. A kamerák
képeit akár 24 órás műszakban is nyomon lehet követni,
ezáltal az együttműködő polgárőrség és rendőrség járőrautói mindinkább megelőző szerepben tudnak működni az
eddigi, csupán megtörtént eseményre való reagálás helyett.
Benedek Miklós műszaki előadó

Tűzoltó-szerkocsi átadása Hort községnek

tóth gábor polgármester úr az ülésen arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a törökszentmiklósi önkormányzattól örökös használatra
kapott tűzoltó-szerkocsira Hort község Önkormányzatának szüksége lenne. sajnos a falunkban létrehozandó önkéntes tűzoltó egyesület
iránt nem volt érdeklődés, így a szerkocsit az önkormányzat a gödöllői katasztrófavédelemnek ajánlotta fel, de nem tartottak rá
igényt. A polgármester úr felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy
járuljanak hozzá, hogy Hort község Önkormányzatának átadják a
tűzoltó-szerkocsit.A képviselő-testület négy igen szavazattal hozzájárult a szerkocsi átadásához.
K.R.
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„iskolába megyünk holnap, ma van búcsú napja…”
a bagi iglice napköziottHonos óvoda Hírei

azonban készítettek búcsúajándékokat – könyvjelzőt, órát,
tolltartót, órarendet – énekeltek, verseltek nekik.
Délután már a szüleik jelenlétében búcsúztak a nagyok az
óvodától, ahol bizony könnybe lábadt sok szülő szeme. – „Hiszen szinte most volt még kiscsoportos” csemetéjük. Előtte
azonban tanévzáró ünnepély keretében ízelítőt adtak ők is és
az óvoda minden csoportja arról, mit tanultak a tanév folyamán. Arról, hogyan tudnak verselni, énekelni, mernek-e egyedül is bátran szerepelni, egymáshoz alkalmazkodva egyszerre
mozogni, kivárni míg sorra kerülnek, míg ők következnek.
Az ünnepséggel lezártuk ezt a tanévet, ősztől már a mostani kicsik középsősök, a középsősök nagyok, a nagyok iskolások lesznek. Addig azonban itt a nyár, a sok játék, pancsolás,
nyaralás ideje.
Geizerné Péli Melinda

Eljött ez a nap, amikor nagycsoportosaink elköszöntek az
óvodától, ősztől már iskolában mennek. Mindannyian várták
ezt a napot, hiszen minden óvodás vágyakozva nézi iskolás
testvéreit, ismerőseit, ahogy színes iskolatáskáikkal indulnak
reggelente az iskoLáBA, ahol csupa érdekes, új ismeret,
élmény várja őket, ahol megtanulnak írni, olvasni, számolni.
itt az óvodában csoportról csoportra jártak nagycsoportosaink ballagó tarisznyáikkal, csillogó szemekkel, énekelve. A
kicsik is elkerekedő szemekkel nézték a „nagyokat”, és még
nem igazán értették, mi az a búcsú. Az óvó nénik segítségével

Fotó: a szerző

Június 6-án, pénteken reggel szorgos kezű anyukák, óvó
nénik, dajka nénik virágba öltöztették az óvoda helységeit,
csoportszobáit, a folyosót.

a bagi arany János általános iskola és alapfokú művészeti iskola Hírei

8.a osztály. Osztályfőnök: Kocsis ildikó 1-4. o., Gyalog Éva 5-8. osztály
Bálint Zsolt, Baranyi szabolcs, Bende Dávid, Benedek kata tímea, Cserni Bálint, Dancsó József Márk, oláh Zserald,
petrovics krisztián, sima Lilla, székely Bernadett Mária, szlucska gellért áron, tóth Edina, tóth vivien, Unger valter
8.b osztály. Osztályfőnökök: Boda Regina 1-4. o., szekeresné Fercsik Anna 5-8. osztály
Ajtai pál Ervin, Angyal Levente, Bagi gergő, Baranyi ádám, Dallos Daniella, Haraszti Botond, károlyi Eszter Dóra, Lakatos Márk,
ocsovszki Dániel Alex, paltán gergő, rostás Laura, sándor orsolya Zsófia, spitzer richárd Erik, szabó Jácint, Ujvári József viktor

Fotó: kr

elballagtUnk (2006–2014)

igazgató: szásziné győri éva, Fodor Mihály ?. igazgatóhelyettes: nagy Jánosné, Maschekné torda Amália. iskolatitkár:
Dócza imréné. Tanáraink: Dobosné szilágyi gabriella, gódorné szilágyi Magdolna, Horváthné Bankó Edit, Horváthné
Maczkó katalin, kuthi Józsefné, Lakó Márta, nagyné Bakti Zsófia, pótháné greier tünde, romfa ágnes Zsuzsanna, sima
istván, süpekné Békési ágnes, szalai Zoltán

A tropikáriUMBAn...

A 4. a osztály a vakáció első napját közös kirándulással töltötte.
Július 16-án, Tóth Gábor polgármester úr és az önkormányzat
ajándékaként a Tropikáriumba mentünk.
nagy izgalommal és várakozással gyülekeztünk az iskola előtt,
Beke Andrea jegyzőasszony, az önkormányzat ajándékaként egy kis
üdítővel kedveskedett nekünk és jó utat kívánt.
A kilométerek nehezen akartak fogyni, a gyerekek jóízű beszélgetésekkel és énekléssel múlatták az időt, így hamarosan meg is érkeztünk úti célunkhoz, közép-Európa legnagyobb tengeri akváriumához. nagy érdeklődéssel kezdtük meg „tengeri” sétánkat.
Az első teremben a hazai halakat vettük szemügyre, a gyerekek
sokat felismertek közülük, s boldogan mondták a nevüket.
továbbhaladva az esőerdők mélyén találtuk magunkat, fejünk
felett szabadon röpködő egzotikus madarak jelezték, észrevették
jöttünket. A selyemmajmok vidám ugrálása, s az elegánsan elnyújtózó zöld, sárga, piros és más színű kígyók tartották ébren figyelmünket. A hamisítatlan hangulatot a negyedóránként eleredő trópusi eső teremtette meg. Miközben élveztük a pillanatot, hosszasan
csodáltuk a mozdulatlanságba dermedt aligárorokat.
A galérián kaméleonok, óriás teknősök, pókok, skorpiók fogadtak. Legnépszerűbbek mégis a változatos színű tengeri malacok voltak, a gyerekek nagy örömére ugyanis meg lehetett simogatni őket.
Akkor még nem sejtettük, hogy ettől különlegesebb élményben is
lesz részünk. Elérkeztünk ugyanis a 11 méter hosszú látványalagúthoz, ahol fejünk felett szinte karnyújtásnyira homoki, tigris, leopárd, és barna cápák úszkáltak békés nyugalommal. Hosszasan
csodáltuk őket. s ezt az élményt még mindig lehetett fokozni, mert
ezután következett egy kör alakú medence melyben ráják úszkáltak,
és meg lehetett őket simogatni. Ez igazán nagy élvezetet jelentett a
gyerekeknek, mert abba sem akarták hagyni az állatsimogatást. A
legcsodálatosabb látványt azonban, az ázsia és Afrika gyönyörű,
érintetlen tavaiban élő halak, eredetihez hű környezetben való
bemutatása nyújtotta. A halak és vízi növények szín- és formagazdagsága a teremtett világ nagyszerűségét mutatta meg.
Fantasztikus élményben volt részünk, a több száz állatfajt bemutató tropikáriumi séta éppúgy a feledhetetlen élmények közé
fog tartozni, mint a televíziós vetélkedő. Köszönjük!
Katonáné Kovács Erika
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A 2013/14-es tanév személyi változásokkal indult

új rajztanárt kaptunk Lakó Márta személyében, Gyetván Orsolya gyógypedagógus 11 év után elment, Budapesten kapott állást, helyette október közepétől Pitti Barbara gyógypedagógus
vitte a felsős sni csoportot április 30-áig. Katona Dénes Krisztina januárig dolgozott. Helyette Novodonszkiné Fercsik Margit
vette át a napközis csoportot és a fejlesztő órák egy részét. Januártól iskolapszichológusunk is volt Egri Zsuzsanna személyében,
aki szakértői véleményben előírt pszichológusi ellátás teljesítéseként egyéni beszélgetéseket és osztályfoglalkozásokat is tartott
azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülei ehhez hozzájárultak.
2014 januárjától a beszédfogyatékos gyerekek logopédiai
ellátása is megoldódott.
Januártól 4 közfoglalkoztatott munkatársat is kaptunk
adminisztrációs ügyintézői munkakörben. gyermekkísérőnk is
hol volt, hol nem, attól függően, hogy az illető közmunka programban éppen hol tartott. Ebből a szempontból kicsit rontott a
helyzeten a közfoglalkoztatottak téli alapkompetencia képzése,
amibe iskolánk pedagógusai is besegítettek. (Nagy Jánosné,
Molnár Eszter, Tóthné Irsán Ágnes, Lévai Andrásné, Szásziné
Győri Éva és Kustra Hajnalka Hévízgyörkről). A képzés más
egyéb szempontokból hasznos volt, pl. azért, mert személyes és
más jellegű kapcsolatba kerülhettünk tanítványaink szüleivel.

Az oktatást érintő változások

Az indítható első osztályok számát, a kiosztandó (652 óra),
majd a minimálisan 1 főre eső óraszámot (24) is a tankerület,
mint fenntartó határozta meg.
A gyerekeknek évfolyamtól függetlenül szeptembertől 16
óráig az iskolában kellett tartózkodniuk. A szülő kérésére a
délutánról az igazgató adhatott felmentést.
Az 1. 2. 5. 6. évfolyamon 5 testnevelés óra volt egy héten.
Elsőben népi gyermekjátékokat (Maschekné Torda Amália) felsőben pedig úszásórákat tartott (Pótháné Geier Tünde, Szalai
Zoltán). Az évfolyamokon lehetőség szerint igyekeztünk nemek
szerint bontani a testnevelésórákat. komoly probléma a testnevelés tantárgy értékelése, mert felszerelés vagy kedv hiányában
igyekszik felmentést kapni néhány tanuló az úszás alól.
idén bevezetésre került felmenő rendszerben az egyházak
által szervezett hit- és erkölcstan és a pedagógusok által oktatott erkölcstan oktatás. idén elsőben és ötödikben (lásd a táblát)

elsőben
ötödikben
katolikus:
23 fő
15 fő
református:
1 fő
1 fő
evangélikus:
1 fő
1 fő
Hit gyülekezete: 4 fő
1 fő
erkölcstan
elsőben Balázsné Győri Mária): 14 fő.
ötödikben Horváthné Bankó Edit: 22 fő.

idén az egyik első osztályban sikerült elindítanunk az iskolaotthonos szervezeti formát. Délelőtt és délután is voltak tanóráik,
és a szabadidők is váltogatják egymást. (15 tanulót érint) A következő tanévben a szülők igényeinek megfelelően két osztály
fog indulni: az egyik iskolaotthonos, a másik délelőttös.
A nem iskolaotthonos osztályoknak délután napközi,
tanulószoba, (70 fő) vagy szakköri jellegű foglalkozások (245
bejegyzett tanulóval) vannak. tanulóink közül sokan igénybe
veszik a délutáni foglalkozásokat. 5-6 gyerek vette igénybe átlagosan a felügyeletet.
Az iskolai könyvtár mindennap a tanárok és a tanulók rendelkezésére állt. A szolgáltatást idén kibővítettük az elektronikus könyvtár használatával is.
Bár áprilisban volt a beiratkozás, még júniusban is hoztak
beiratkozni elsős gyermeket iskolánkba. Beiskoláztuk a végzősöket: 16 fő gimnáziumban, 8 szakközépiskolában és 7 fő szakiskolában fog továbbtanulni. 1 fő nem tanul tovább.
A törvény értelmében a 15. életévüket betöltő tanulónak
lehetősége van a HíD2 programban való részvételre. 6 tanuló
jelentkezett a programra.

Tárgyi feltételek

• A tetőtér szép állapotban, laminálva állt a rendelkezésünkre.
• Az idei tanévtől kezdődően átalakult a tankönyvellátás, ezért
az előző években megszokott tankönyvvásárt nem tartottunk.
A tankönyvcsomagokat az iskolában az első tanítási napon vehették át. érdekes volt az indulás, mert kezdetben azt mondták, hogy ha egy könyv nem stimmel, az egész csomagot vissza
kell küldeni. szerencsére nem így lett. sajnos azonban azoknak a gyerekeknek, akik menet közben költöztek, vagy augusztusban gondolták meg magukat, és mégis hozzánk jöttek,
nem tudtunk új könyveket adni, pedig volt, aki már a nyár
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Az isKOLA HÍREi

végén kifizette a könyvek árát. Az ingyen könyv az iskola
tulajdonát képezi, tehát ha egy gyerek elköltözik, a könyveit
nem hozhatja/viheti magával, azt az iskolában kell hagynia.
sajnos olyan tanítványunk is volt, aki befizette a könyveket,
mégsem kapta meg év végéig sem.
• Giczi Rudolf az iskolai könyvtár 56 db könyvét kötötte újra,
hogy még továbbra is használhatóak legyenek. köszönjük!

Statisztikai adatok

• 2 fegyelmi tárgyalás volt a házirend megsértése miatt
• szakvéleményt 44 esetben kellett írnunk: védelembe vétel,
gyermekelhelyezés, tárgyalások, bűncselekmény gyanúja
vagy szakvélemény kérése miatt.
• Családlátogatás 118, igazgatói látogatás 8 esetben volt.
• 69 igazgatói megbeszélés volt szülővel. téma a továbbtanulás (HíD2) a magántanulóság, a tanuló magatartása, igazolatlan hiányzások, a fejtetű, családi problémák miatti segítségkérés volt. sajnos volt olyan hozzátartozó is, aki a
gyermek iskolai sérelmeit szerette volna velem megbeszélni. Ezek a sérelmek általában félreértésekből adódtak, a
szülő, remélem, minden esetben megnyugodva távozott.
• 52 osztálykirándulásunk volt, ebből egy osztály és az sni
csoportok a bagi erdőben tettek kirándulást. A többiek Aszódon, galgahévízen, gödöllőn, Budapesten, gyöngyösön,
veresegyházon, Egerben, sirokon, szilvásváradon voltak.
• Adtunk 513 dicséretet és 162 intőt.
• Megbukott 14 tanuló. sni tanulók száma 34, BtM: 34.
védelembe vett veszélyeztetett gyerekek száma 24.
• Magántanuló 6 fő.
• két lakossági bejelentés érkezett: egyszer kődobálás miatt,
egyszer pedig a kereszthez lerakott virágok és a váza tönkretétele miatt kérték a segítségünket.

Fotó: szt

Büszkeségeink

• tantestületünk lehetőséget kapott két pedagógus felterjesztésére tankerületi dicséretre: így Maschekné Torda Amália
és Sima István tankerületi dicséretben részesült. gratulálunk!
• év közben kiosztottunk 513 dicséretet.
• idén is vannak Arany János-díjas tanulóink, akik kimagasló
tanulmányi vagy versenyeredményeik miatt kaptak jutalmat
• iskolánkban 34 kitűnő tanuló van.

kitünő tanUlók:
1.a
1. Gyalus Noémi
2. Horváth Ágoston
3. Illés Liza
4. Kajári Dorottya
5. Kis Virág
1. b
1. Pálos Zoltán
2.a
1. Begidsán Lilla
2. Gergely Balázs
3. Kajári Máté
4. Labát Veronika
5. Palya Félix
6. Péter Petra
7. Szabados Tamás
3.a
1. Györgyfi Gergely
2. Zsoldos Zsófia
3.b
1. Katona Janka
2. Péter Sára
3. Tóth Veronika
4.a
1. Angyal Virág Sára
2. Gyalus Tünde
3. Ujvári Gábor Rómeó
4. b
1. Juhász Barbara
5.a
1. Kádár Roland
5.b
1. Boda Eszter
2. Faragó Panna
3. Halász Lili
4. Szabados Réka
6.a
1. Paltán Csenge
8.a
1. Benda Dávid
8.b
1. Bagi Gergő
2. Dallos Daniella
3. Haraszti Botond
4. Paltán Gergő
5. Sándor Orsolya Zsófia
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• olvasókörünk meseillusztrációival a
Móra kiadó különdíjasa lett. ingyenes
mozilátogatást kaptak.
• versenyfeladatok megoldásával a 8.b 3
napos ingyenes osztálykirándulást
nyert, sirokon voltak.
• Az őszi Zöld Híd programban meghirdetett papírgyűjtésben a tankerületben az elsők lettünk.
• A tankerületi tízpróbát
megnyertük turával
holtversenyben.
• ismét megkaptuk az Öko
iskolai címet.
• Megpályáztuk és továbbra
is kapjuk a szitakötő folyóiratot.
• Még az utolsó héten is kaptuk
az ajándékokat és az okleveleket
a versenyeredményeinkért.
kívánok mindenkinek nagyon
jó pihenést, jó időt és hasznos
elfoglaltságokat a
szünet/szabadság idejére!
Szásziné Győri Éva

Megköszöntük Baginé Oláh Ildikónak,
a szülői munkaközösség elnökének
többéves lelkiismeretes munkáját.
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„A LEgFŐBB érték, AZ EMBEr
INTERJú BALÁZS GUSZTÁV IGAZSÁGüGyI SZAKéRTőVEL
Balázs Gusztáv ma is ott él, ahol 82 évvel ezelőtt született. Háza fölé édesapja emelt tetőt, mestersége valóságos címerét. A fiú
sorsát a szülői erővonalak határozták meg – ő nem szegült ellenük. ács Balázs Pista bácsi (1902–1994) azt az embertípust képviselte, aki úgy keresett megélhetést, hogy azzal másoknak örömet okozott. Katona Margit (1905–1966) a „rékasi katonák”
leszármazottja, akik a múlt század fordulóján a jobb megélhetés
ígéretével a Bánátba költöztek, de hazahívta őket a honvágy. Az
édesanya születési anyakönyvét még temesrékason töltötték ki.
– Emlékszik-e még arra, hogy milyen körülmények közé
született?
– édesapámék sokan voltak testvérek, mint ahogy az ő
szüleiknek is sok testvérük volt. A XiX. század elejére elosztódott a föld, más megélhetés után kellett nézni, mint megannyi
baginak. Először a vasúthoz került, a mozdonyok „konyháján”
dolgozott, azaz fűtő volt. Ezt azonban nem tartotta egészséges
munkának. Amint lehetett, mást keresett. Bátyja, Antal bácsi és
reisinger pál segítségével ácssegéd lett, majd a 30-as végén
képesített ácsmester, aki jogosult volt önálló ipart vezetni.
A családba három fiú született. Az első, Pista, 1922-ben. Ő
vitte a legnehezebb gerendát, apja mesterségét folytatta, hosszú
ideig dolgozott a keleti pályaudvaron, s szabadidejében ő is
tetőket ácsolt szülője mellett. Jóska 1926-ban született. Ő már
kereskedelmi iskolába járt a háború előtt, majd leventeként
németországba került. Hazatérése után ácssegédi kitérőt követően tovább tanult és érettségizett. Dolgozott tanácstitkárként
Hévízgyörkön, majd Bagon. Elvégezte a jogi egyetemet, s a
gödöllő Járási Hivatal titkárságvezetője lett.
szüleim nekem adták a legtöbb lehetőséget, az ötödik osztály elvégzése után a gödöllői premontrei szent norbert gimnáziumba kerültem, a kor elitiskolájába. édesapám mindig is
közel állt az egyházhoz, mélyen hívő ember volt, több évtizedig egyházgondnok.
sajnos a háború gyorsan közbeszólt a középfokú tanulmányokba. 1945-ben az iskola először a Hamvay-kúriában kezdett
újra működni, majd elkezdődött a tanítás a Fácánosi épületben.
én több diáktársammal gödöllőn laktam egy családnál, hiszen
személyvonatok nemigen jártak még. tehervonatokon, mozdony- vagy fékező-kocsi lépcsőkön utaztunk. Majd jött az államosítás, először Ady gimnázium lett a premontreiből, utána
pedig bezárták és megnyitott az egyetem. nyolcadik osztályba
már Aszódra kellett jelentkeznem. s ahogy a premontrei évekből belém szívódott a rend jelmondata, virtute vinces! Erénnyel
győzni fogsz, úgy szeretette meg velem a matematikát és a
fizikát Zalán Frigyes petőfi iskolájában. kedvelt engem, mert
más diáktársaimnál több gyakorlati ismeretem volt.
– Hogy fordult az érdeklődése a rádiótechnika felé? (A
beszélgetés végére érve úgyis kiderül az olvasónak, hogy ezt a
cikket a fia jegyzi, ezért elárulom, kisiskolásként én már detektoros – külső áramforrás nélküli – rádión hallgattam az Esti
mesét.)
– A velem közel egykorú pajtásom, Tóth Sándorral együtt
építettünk kristálydetektoros és csöves rádiót. én már 1950ben a fejemen egy fejhallgatóval mentem a gimnáziumba úgy,
hogy a kerékpáromon egy dinamó működtette a rádiót.

A középiskola után a Műegyetemre jelentkeztem villamosmérnöknek, erre fel szegedre vettek fel közlekedésmérnök
szakra. Az első félévben az öthalmi laktanyában tanultunk,
amely ávÓ-s kaszárnya volt, ezért ott kihíztuk magunkat. A
következő félévben a gyalogsági laktanyába kerültünk, ahol
pedig visszafogytunk. Másodiktól négy éven át már szolnokon
működött a közlekedési Műszaki Egyetem. itt ismertem meg a
feleségemet, akivel azóta is boldog házasságban élünk.
– Az ismerkedéshez azonban nem a műszaki tanulmányok
vezettek…
– … nem bizony, hanem a muzsika. Egy bálban ismerkedtünk meg, ahol játszottam.
– Ez tehát a második hobbi.
– igen, az örök hobbi. Még a háború előtt volt egy olyan kis
harmonikám, amelyik másik hangot adott, ha kihúztam és mást,
ha összezártam. Józsi bátyámnak volt egy bendzsója is, ami a
front alatt elveszett, azután meglett, de játszólapja eltörött.
szóval már egészen fiatalon szerettem zenélni. Az egyetemen
pedig zenekar alapítási láz volt. Ez már csak azért sem volt
véletlen, mert olyan hallgató is volt közöttünk, aki a zeneművészeti egyetemre jelentkezett, s közlekedésmérnök hallgatónak
vették el. Ő hegedűn játszott virtuóz módon. Az egyetemi zenekarban játszottam gitáron. Azt is Caravannak hívták, és ezzel
a névvel alapítottam meg bagi együttesemet is, 1954 pünkösdjén. Duke Ellington slágere azóta is a szignálunk. Az én hangszerelésemmel kórusban szóltak a fúvósok, azóta sem játszanak így
a faluban. több mint száz ember lépett fel a zenekarban hatvan
év alatt, nagy részük tőlem tanult, pedig én is magamtól tanultam különböző hangszereken. rengeteg fellépésünk volt. Egy-
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őSSZEL A TÁRSULATUNK KERETéBEN MűKöDő „BAGI NéPFőISKOLA”, ELőADÁSAINAK TIZENKILENCEDIK éVADÁT KEZDI.
SZERKESZTEM AZ EGRES CíMű EGyESüLETI TÁJéKOZTATóT, A HBTBAG.HU HONLAPUNKAT. HAGyOMÁNyOS RENDEZVéNyEINK:
A GALGAPARTI MESéK, A PIROS PüNKöSDI RóZSA éS A CSALÁDI üNNEP. öRöMMEL EMLíTEM, HOGy DR. FüLöP ISTVÁN, A
GöDöLLőI VÁROSSZéPíTő EGyESüLET ELNöKéNEK MEGTISZTELő AJÁNLÁSÁVAL 2012-BEN PODMANICZKy-DíJJAL TüNTETETT
KI A VÁROS- éS FALUVéDőK SZöVETSéGE (HUNGARIA NOSTRA).

szer, odafelé, a gyarmati vonaton felejtettem a trombitámat, és
amikor hazafelé jöttünk, ugyanott megtaláltuk… sajnos jó egy
évtizede minden hangszeremet és az erősítőmet is ellopták. Az
ötvenes években vásárolt fekete gitárom máig megvan.
– A harmadik szenvedély a fotózás.
– igen. sajnálom, hogy te nem tanultál meg zenélni, sem
rádiót szerelni, de örülök, hogy a fotózás nagyon megy….
– Köszönöm szépen, ez nagy ajándék számomra. Egyszer
mozgófilmmel is nyertünk díjat a nagykőrösi vöröskeresztes és
munkavédelmi fesztiválon. De nem rólam szól ez a beszélgetés.
Mi történt az egyetem elvégzése után?
– A Máv-hoz, Miskolcra kerültem gyakornoknak. Abban
az időben ez két évig tartott. Elsősorban a távközlési és a biztosítóberendezések működése érdekelt, de szinte minden területen próbára tettek. Másfél év után átjelentkezhettem a budapesti igazgatósághoz. vezettem mozdonyt, voltam pályafenntartó és forgalmista kőbányán. különféle vizsgákat kellett tenni. Előbb a tBkE-nél dolgoztam, majd a távközlési és Biztosítóberendezési építési Főnökségnél a nyugati pályaudvar mellett, később a tatai úton, rákosrendező szomszédságában. voltam műszaki előadó, vonalellenőr, munkavédelmi vezető. A
legfőbb érték, az ember védelmében dolgoztam.
A legszívesebben a biztosítóberendezések érintésvédelmével
foglalkoztam. Ez volt az első diplomatémám is. 1967-ben távközlési és biztosítóberendezési szakmérnöki, 1976-ban munkavédelmi szakmérnöki diplomát, 1987-ben francia nyelvből alapfokú vasúti nyelvvizsga bizonyítványt szereztem. voltam szaktanácsadó, egyre-másra adtam be újításokat. Dolgoztam gyékényestől Záhonyig a vasút számos vonalán, még Csehszlo-

Fotó a szerző

véDELMéBEn DoLgoZtAM”

vákiában is. végül a tBéEF munkavédelmi vezetőjeként mentem 1992-ben nyugdíjba. nem szakadtam el a szakmáimtól,
igazságügyi szakértőként is ténykedem.
– Ez idő tájt fordult a figyelme a helyi közélet felé.
– Családi indíttatásból sem azonosultam a rendszerváltozás
előtti világgal, s főleg nem szerettem, hogy ha olyanok vezetik
akár a munkahelyemet, akár a falumat, akiknek valójában nincs
meg a hozzá szükséges tudásuk. 1992-ben Jóska bátyámmal
megalapítottuk a Helytörténeti Baráti társulatot, aminek
2000-ig, haláláig ő volt az alapító elnöke, majd én vettem át
tőle a stafétabotot. Büszke vagyok rá, hogy segíthettem 1994-ben
a Bag 600 éves emlékmű építésében. négy ciklusban voltam
önkormányzati képviselő. Eredményemnek tartom, hogy szakmai érvekkel léptem fel a faluba tervezett hulladékégető és
válogató mű létesítése ellen.
Ősszel, a társulatunk keretében működő Bagi népfőiskola
előadásainak 19. évadát kezdi. szerkesztem az Egres című
egyesületi tájékoztatót, a hbtbag.hu honlapunkat. Hagyományos
rendezvényeink: a galgaparti mesék, a piros pünkösdi rózsa és
a családi ünnep. Örömmel említem, hogy dr. Fülöp István, a
gödöllői városszépítő Egyesület elnökének megtisztelő ajánlásával 2012-ben podmaniczky-díjjal tüntetett ki a város- és
Faluvédők szövetsége (Hungaria nostra).
évről évre két orgonahangversenyt rendezünk a templomban, amit általában kiállítás és baráti beszélgetés követ az Apostolok szállásán, majd a zenekar játszik a művelődési központban. Erőm és tehetségem szerint igyekszem tehát követni a HBt
jelmondatát: A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha.
(ifj.) Balázs Gusztáv

üDvÖZLégy, ÖrÖkké áLDott Légy
oLtárisZEntségBEn LAkÓ JéZUs!

Fotó: Könczöl Rita

Az úrnapja (Corpus Christi) katolikus főünnep az eucharisztia tiszteletére,
teljes nevén az úr testének és vérének ünnepe. Magyarországon és több más
országban a húsvéti időt lezáró pünkösd vasárnap után két héttel tartják.
Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá. napja eredetileg a szentháromság
vasárnapja utáni csütörtök volt, és sok helyen ma is akkor ünneplik.

nagyon szépen köszönjük
karácsondi mihály atyának
és benedek Józsefné ági néninek
a szeretetteljes,gondos felkészítést.
elős sor: Faragó Panna,
Faragó Boróka, Tóth Veronika,
Katona Janka, Katona Anna,
Hackerschmidt Regina,
Hátsó sor: Mondok Ervin,
Martin Patrik, Erdélyi Adrián

Fotó: Faragó Dániel

2014. június 8-án pünkösd-vasárnap a
bagi római katolikus templomban vehették
első alkalommal az oltáriszentséget a
képen látható gyermekek. Első áldozásuk
meghatározó lelki életükben, hiszen
a szentség a lelki fejlődés,
a keresztény élet folyamatos segítője.
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az ima tudománya (12)
,,MÁRIÁT DICSéRJE SZÁNK! őT, KI ÁLTAL ISTEN ANNyI SZENT
MALASZTJA SZÁLLA RÁNK.”

1. Sarlós Boldogasszony – fogadalmi ünnepünk
(július 2.)

Két oszlopa igazságnak, Két csillaga e világnak, Imádjátok Istent
értünk Péter és Pál, Hadd jöjjön el Ő országa közibénk már! –
így éneklünk június 28-án szent péter és pál apostolok ünnepén
kérve a szent hit ültetőit, hogy járjanak közben istennél. 1898ban ezen az estén hatalmas vihar volt Bagon, diónyi nagyságú
jég szakadt alá az égből, ami elverte a határt. Erre emlékezve a
bagiak megfogadták, hogy a közeledő sarlós Boldogasszony ünnepén elzarándokolnak Máriabesnyőre a szűzanya kegyhelyéhez. Ezt a fogadalmat a mai napig betartják. Aki csak teheti, gyalogosan teszi meg az utat. így számunkra még inkább fontos sarlós Boldogasszony napja, amikor szűz Mária, Erzsébetnél tett
látogatására emlékezik a katolikus egyház.
Az Istennek szent Anyjáról
Szól ma nekünk az írás,
Jelen ünnepünknek tárgya
Egy boldog látogatás,
Melyet a Szűz Mária tett
Júdának városában,
Hol köszönti Erzsébetet,
Zakariás házában.(…)
Az ünnep nevét onnan kapta, hogy régen a templomban e
napon történt az aratóeszközök megáldása, amivel aztán nekifogtak a munkának.
Sarlós Boldogasszony napját Isten elhozta,
Ezt a szegény és a gazdag örömmel várta,
Közeleg az aratás, az isteni szent áldás,
Szálljon érte az egekbe buzgó imádás.

2. Kármelhegyi Boldogasszony (július 16.)

A kármelita szerzetesrend védasszonya. A
hagyomány szerint a szűzanya angyalokkal
az oldalán jelent meg szent simonnak, átnyújtva neki a skapuláré vállruhát. sok katolikus ember viseli ma is a skapuláré valamely fajtáját, melynek az egyik oldalán Mária a kis Jézussal, másikon Jézus szíve kép van.

Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.
Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk.
Skapuláré szende királynéja, kármeliták kegyes pártfogója,
Jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.
Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.
Benne támadt lelki üdvösségünk leggyönyörűbb hajnala.
Üdvözült légy, Kármel ékessége, szétsugárzó kegyelmek edénye;
Telt edény és benne sebeinknek gyógyerejű balzsama.
Máriánál, égi pártfogónknál van segítség oltalom;
Mint a harmat száll szívéből ránk is csendesítő bizalom.

Hét örömmel áldva Istenünktől, szent öröm közt vált meg életétől;

Elvitetvén mennyek országába, örök élte vigalom. (…)

3. Litánia Szent Anna asszonyról

Július 26. szent Anna és Joachim ünnepe, akik a szenthagyomány szerint Jézus nagyszülei voltak, ezért ők a nagyszülők védőszentjei. szent Annát patrónájaként tiszteli az asszonynép is.
Ezen a napon a szentmise előtt a szent Anna litániát végezzük,
végén könyörögve: Úr Isten, aki Szent Annát azon kegyelemben részesítetted, hogy egyszülött Fiad anyjának szülőjévé lenni méltónak találtassék, engedd kegyelmesen, hogy akinek ünnepét szenteljük, nálad az ő pártfogásával segíthessünk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen

4. Nagyboldogasszony (augusztus 15.)

Boldogságos szűz Mária dicsőséges mennybevételének a napja.
Az ünnep elnevezésében a „nagy” jelző Mária feltámadására és
mennyben való megkoronázására utal. (kisboldogasszonyt
szeptember 8-án ünnepli az egyház, ahol a „kis” jelző pedig az
akkor született csecsemő Máriára utal. A két ünnep közötti
időszakot népisen kétasszonyközének nevezik.) nagyboldogasszony napjáról – ami parancsolt ünnep – szól ez a régi ének is:
A mennyei szent városnak
Gyöngykapui ma megnyílnak,
Jézus édesanyjának,
Áldott szűz Máriának.
Örvend az egész mennyország.
Halhatatlan nagy boldogság
Lett díja Máriának,
Egek királynéjának. (…)

5. Szent István király ünnepe

Magyar hazánk reménye, hozzád száll az ének,
Oltárodnál térdelve, így köszönt hű népe:
Üdvözlégy Szent István, ezer éve áldunk,
Emeled föl szent jobbodat, áldásodra várunk! – hangzik fel
a régi népének istván királyhoz. Augusztus 20-án, szent istván
király ünnepén már hagyománnyá vált falunkban, hogy a hívők serege végigvonul énekelve a főutcán. így tisztelgünk a
magyar népet keresztény hitre térítő király előtt.
Volter Domonkos
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gyErMEksikEr EgErBEn
NíVóDíJ A MUHARAyNAK!

Június 20–22 között a Bagi Muharay népi Együttes felsős gyermekcsoportja Egerben vett részt a viii. szederinda néptáncfesztiválon. 28 táncosunk és kísérőik péntek délután érkeztek meg Heves megye székhelyére, ahol rögtön próbával kezdtek, hogy kölcsönösen megismerjék egymást a Dobroda zenekarral, majd délután 17 órától volt az Együttesek bemutatóműsora, ahol neves zsűri figyelte és értékelte a látott produkciókat. A Fesztiválon a bagi csapaton kívül 18 együttes vett részt, köztük – korcsoportok szerint
– 3 nívódíj került kiosztásra, melyből az egyiket a bagi gyerekek érdemeltek ki, amit az Egri várban rendezett műsoron vehettek át
szombat este. gratulálunk a gyerekeknek, reméljük, hogy további munkájukkal a jövőben is hasonló sikereket fognak elérni. P.T.

A BAGI MUHARAy NéPMűVéSZETI EGyESüLET 2013. éVI BESZÁMOLóJA

Az Egyesület 2013-ban is sikeresen és eredményesen folytatta
működését. A szakmai munkát tekintve a helyi események és
megemlékezések mellett számos országos jelentőségű fesztiválon és rendezvényen képviselték csoportjaink településünket.
Március 30-án, nagyszombaton Hagyományőrző együttesünk
képviselte a Muharay Elemér népművészeti szövetséget az
országos táncház találkozón, ahol „Az igaz hitben végig megmaradni” című műsorukkal egy nem minden napi, a húsvéti
ünnephez méltó műsort mutatott be a papp László sportaréna
teltházas közönségének. A gyermekcsoport májusban egy budapesti fesztiválon szerepelt, Hagyományőrző Együttesünk
pedig a Muharay szövetség „Májusi tánc” elnevezésű rendezvényén mutatta be a bagi táncokat pécsett. Kiss Bianka és péter András Fülöp Ferenc-díjat nyertek a Hagyományőrző szólótáncosok isaszegi versenyén, a bagi rétesfesztiválon pedig
minden csoportunk fellépett – a legkisebbektől a legnagyobbakig. A fellépés mellett arról sem feledkezhetünk el, hogy egyesületünk tagjai készítették el a több ezer szelet rétest a fesztiválra, ami évről-évre embert próbáló feladat táncosainknak.
Az ifjúsági csoport németországi testvértelelpülésünkön, Malsfeldben töltött egy hetet és részt vett a Hessentag-fesztiválon,
ahol előadásukkal ismét emlékezetes pillanatokat szereztek
közönségüknek, illetve a felvonulást közvetítő műsorvezetőknek is. A Művészetek völgye fesztiválon Fülöp Ferenc-díjas
táncosaink és egyesületünk Asszonykórusa lépett fel, majd
augusztus 20-án a Budai várban hagyományőrző csoportunk
az aratáshoz kapcsolódó hagyományainkkal, felnőtt-ifjúsági
csoportunk pedig az Aszódi fesztivál záró estéjén sobri – A Legenda előadásával aratott vastapsos sikert. Az évet keretes

szerkezetbe foglalta a februárban megrendezett 2012. évi és a
decemberi, 2013. évi gálaműsor, melyen 2-2 estén szokás
szerint a bagi Művelődési Ház zsúfolásig töltött nézőtere előtt
mutathatták be csoportjaink az évi munkájukat.
Az Egyesület pénzügyeit kivonatosan áttekintve az Egyesület éves bevétele 5,4 millió Forint volt, melyből a jelentősebb
tételek az alábbiak:
w Bag Nagyközség önkormányzatának támogatása: 1 700 000 Ft
w Egyéni támogatások:
1 566 000 Ft
w Műsorszolgáltatás:
1 000 000 Ft
w Pályázati támogatások:
500 000 Ft
w 1%-os támogatások:
382 760 Ft

kiadásaink a 2013-as évben összesen 3,5 millió Forintot tettek ki, a legnagyobb tételt továbbra is a kimagasló szakmai munkához és az autentikus előadásmódhoz szükséges oktatás és zeneszolgáltatás jelentik, ami lehetővé teszi együtteseink folyamatos magas szintű működését. A fontosabb kiadási tételek:
w Oktatás:
w Zeneszolgáltatás:
w Autóbusz-költség:

1 565 000 Ft
794 000 Ft
701 300 Ft

Az Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját az Egyesület közgyűlése 2014. május 21-i ülésén elfogadta, egyúttal további 3 évre bizalmat szavazott az Egyesület Elnökségének és
számvizsgáló bizottságának.
sajnos meg kell emlékeznünk Egyesületünk elhunyt tagjáról,
Palya Józsefné Icu néniről, aki évtizedeken keresztül segítette az
Egyesület és csoportjaink munkáját. köszönjük azoknak, akik
segítették, és továbbra is segítik egyesületünk munkáját.
Péter Tibor
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Egy MAgyAr EMBEr Egy nApJA
A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és ezért
elhatározta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz a
kezébe, amit magyar feltalálóknak köszönhet az emberiség.

kezdetnek fogott egy golyóstollat (Bíró László 1931), felírta,
hogy találékony magyarok, majd egy mágnessel feltette a
hűtőgépre (szilárd Leó 1929), utána gyufával (irinyi János
1836) rágyújtott egy cigarettára, közben CD-t hallgatott, nézegette a hologramos matricát a borítón (Gábor Dénes, 1947),
majd beszedett egy C-vitamint (szentgyörgyi Albert 1931).
Eszébe jutott egy barátja, telefonált egyet a vezetékes telefonjáról (Puskás Tivadar 1878). Még volt egy kis ideje, ezért
játszott egy kicsit a komputerén (neumann János 1944), elmélázott, hogy mely rendszert használja, végül a Basic Computer mellett döntött (Kemény János 1964), és Excel táblázatba rendezte tennivalóit (simonyi Károly 1974). Megnézett
(volna) egy 3D-s filmet, de ezt még egy 3D-s szemüveggel
(Rátai Dániel 2010) sem tudta megoldani. A kudarc után feltett egy bakelitlemezt a hagyományos lemezjátszójára (Goldmark Károly 1948), és bekapcsolta a tv-t is (Mihály Dénes,
1919). Látva, hogy éppen new yorkot mutatják be, megörült,
hogy színes tv-je van (Goldmark Károly 1948). nagyon tetszett neki a város, elsősorban a Central Park (Asbóth sándor,
ő készítette a város rendezési tervét is). Még megnézett egy
tudományos filmet az űrkutatásról, ismét elcsodálkozott a
holdautón (Pávlics Ferenc kb. 1960), majd még indulás előtt
megpróbálta kirakni a Rubik kockát (Rubik Ernő 1976).
Már semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, és mivel a
közeljövőben autót kívánt vásárolni, autókat nézegetett. Ezért

magához vette automata fényképezőgépét (Mihályi József
1938), dilemmázott kicsit, hogy a régebbi típusú kontaktlencséjét (Dallos József 1928) vagy lágy anyagú kontaktlencséjét
(Győrffy istván 1959) használja-e? Az első kocsi, ami megtetszett, egy Ford T-modell volt (Galamb József 1908), aztán
talált egy dízelmotoros BMW-t (Ansits Ferenc 1983), és megnézett magának egy Chevroletet is, amelynek automata sebesség váltója volt (Bíró László 1932). Még felmerült egy VW bogár is a speciális dizájnja miatt (Barényi Béla, 1925). Ez annyira tetszett neki, hogy ennek még a karburátorát is megvizsgálta (Csonka János 1893). De hamar rájött, hogy marad neki a
bicikli, hazamenve meg is nézte a pincében, hogy rendben
van-e, főleg a dinamója (Jedlik ányos 1861), majd ámultan
nézte a szomszéd ház tetejére leszálló helikoptert (Asbóth Oszkár 1928). Ezt a tényt azon melegében elmesélte pulitzer-díjas
(Pulitzer József 1917) újságíró barátjának, akivel egy múzeumban találkozott, ahol éppen bemutatták a fényáteresztő
üvegbeton feltalálásnak fázisait (Losonczi áron 2001) – magát
a betont nem tudták megnézni, mivel annak jogi hercehurcáit
13 év alatt nem sikerült befejezni.
Mikor végre hazaért, már sötét volt, felkapcsolta, régimódi lévén, még kriptontöltésű lámpáját (Bródy imre 1930), megivott egy pohár szódát (Jedlik ányos 1940), és mivel megfájdult a feje, keresett egy gyógyszert is, meg is találta a legutóbb
Bécsben vásárolt Kalmopyrint (Richter Gedeon 1912). Az
egész nap fáradozásait kipihenendő visszatért a bakelit lemezhez, és feltette a kodály-módszer vívmányait világszerte elterjesztő (Kodály zoltán 1929) Psalmus Hungaricust.
forrás: www.garabonciások.hu

http://www.garabonciasok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=169:egy-magyar-ember-egy-napja&catid=38:szoevetsegi-hirek&itemid=66

a szinkron nyUgdíJas egyesület Hírei
Május 15-én a Láng Művelődési Házban megtartották a
szólisták 8. országos találkozóját, melyen egyesületünk is
képviseltette magát. A zsűri minősítette is a látott szólistákat, a mieink az alábbi minősítéseket szerezték:

1) Basa Panka az előadott bagi népdalcsokrára kiváló minősítést kapott, és a zsűri külön kiemelte, hogy az összes szereplő
közül ő volt az, aki a leghívebben közvetítette a magyar népdalokat úgy, hogy nemcsak elénekelte azokat, hanem arcmimikájával, énekhangjával el is játszotta a tartalmukat. Dicséretet érdemlőnek tartották a szép kiejtését és dallamvezetését is.
2) Aszódi Ferencné, Kovács Lászlóné és Tóth Lajosné az
előadott bagi népdalcsokrukkal szintén kiváló minősítést
szerzett.
3) Deméné Farkas Margit, Gergely Lajosné és Halász Tibor
szintén bagi népdalcsokrot adott elő, és ők is kiváló minősítést
szereztek.
Mindez nagy dicsőség a kórusunkra nézve, mert rajtunk
kívül igen kevés csoport (még páran) kaptak országosan ilyen
kimagasló minősítést. grAtULáLUnk MinDAnnyiUknAk!
Május 17-én egyesületünk vendégségben volt kartalon. Az
újjáalakult nyugdíjas egyesületük ugyanis fennállásuknak 11.
évfordulójára rendezett ünnepélyes találkozót, melyre több
szomszédos település nyugdíjas egyesületét is meghívták.

A szomszédolás keretében egyesületünk kiválóan helytállt
kórusával a műsorban, ahol kodály feldolgozásokat adtunk
elő. köszönjük a rendezőknek a jó hangulatot, a finom ételeket és azt a szeretetet, amivel mindig fogadnak minket!
Baczoniné Felszeghy Katalin
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együtt lenni Jó!

2014. június 27-28-án rendezték meg a hagyományos nyár
eleji falunapot és rétesfesztivált művelődési házunkban.

Délelőtt 10 órakor Tóth Gábor polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket.
Első szava a köszöneté volt. Megköszönte mindazok munkáját, akik szabadidejüket is feláldozva Bagért dolgoznak. köszönet a bagi Muharay Elemér népművészeti Egyesületnek és népi Együttesnek, akik évtizedek óta öregbítik Bag hírnevét, és felvállalták a rétesfesztivál védjegyének, a finom bagi rétesnek az elkészítését. sokat tesz a faluért a piros Bagért Egyesület, Kapu Júlia
és Kapu Lajos, akik a bagi emlékművek elkészítésében vállaltak
óriási szerepet, a szinkron nyugdíjas Egyesület tagjai, akikre
mindig lehet számítani, még hétvégén, vagy akár éjszaka is. köszönet illeti az iskola pedagógusait, akik meghálálva az iskola
felújítását áldozatos munkával és nagyon eredményesen folytatják nevelő-oktató tevékenységüket, melynek eredményeként a
„Legokosabb osztály” című televíziós vetélkedőben is szép eredménnyel szerepeltek bagi kisdiákok. Az óvoda pedagógusai szintén sokat tesznek előkészítő munkájuk során, hogy az iskola szép
eredményeket tudjon elérni. Jó látni a Bagi tC’96 pályáján a sok
bagi gyereket, akik nap, mint nap rúgják a bőrt, a tC sokat tesz
azért, hogy ezek a gyerekek majd nemzeti szintű futballistává válhassanak. köszönet illeti a családsegítő szolgálat munkatársainak
munkáját, akik a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, a
polgármesteri hivatal munkatársainak mindennapi áldozatos
tevékenységét, a művelődési ház dolgozóinak a sok szervezést és
a segítséget és a közhasznú munkások szorgalmát.
Az elmúlt időszakban rengeteg felújítást valósítottunk meg
a községben. Most a művelődési ház következik, amely hatvankét esztendeje áll és szolgálja nemcsak Bag, hanem a térség közösségi életét. geotermikus energia-rendszerre fogjuk átállítani
az óvoda és a tornacsarnok mellett a művelődési házat is, így
XXi. századi technológiával fűtjük majd ezeket az épületeket.
nemrégiben két helyen aprítékos kazánt is beüzemelt az
önkormányzat, ennek következtében a polgármesteri hivatalban két éve nincs gázszámla, így jelentős pénzek maradtak a
község kasszájába, amelyet kulturális célokra lehet fordítani.
tóth gábor polgármester zárásként kellemes ünnepi együttlétet kívánt falunk minden lakosának.
A Muharay Elemér népi Együttes
legkisebbjeinek műsora után Karácsondi
Mihály atya köszöntő szavai következtek.
Elmondta, hogy a rétesfesztivál nagy esemény abból a szempontból, hogy a község lakosai igazi közösséggé formálódjanak, olyan közösséggé, amelyben a szeretet, az együttérzés, egymás segítése jelen
van. Majd kifejezte abbéli kívánságát, hogy ne csak ezen a napon
legyen meg ez a közösséget megtartó erő, hanem mindig.
A rétesfesztivál már pénteken este elkezdődött egy jól
sikerült, három felvonásos Molnár Ferenc vígjátékkal, melyet
GERGő BAnDáJA mutatott be Játék
a kastélyban címmel. A nézőtér dugig
megtelt, egy gyufaszálat sem lehetett
volna leejteni, olyan sokan voltak
kíváncsiak a darabra, ami – mondanom
sem kell –, nagy sikert aratott.
De nézzük inkább képekben a fesztivál pillanatait, melynek ceremóniamestere Antal Ádám volt.
kr.

falUnap és rétesfesztivál 2014

Fotó: szt

bag nagyközségért kitüntetést idén heten kaptak, valamennyien hagyományőrző tevékenységükért:

Palya Józsefné
(posztomusz)

Lados Istvánné

Tóth Mihályné

Tóth Sándorné

Kovács Andrásné

Tóth Jánosné

Balázs Jánosné

Fotó: Balázs Gergely

Nagy örömünkre délután és az este folyamán az egész Galga mente képviseltette magát a fesztiválon, és ez szinte átölelte az itt élők nagy közösségét.
Ráadásul a fellépők országos, sőt világhírűek a maguk nemében: a demény
team motoros show Turáról érkezett, drumsters dobshow vezetője bagi, a
pesty party showband vezetője galgahévízi és a galga express band tagjai
valamennyien bagiak. Mindannyian fantasztikus műsort adtak.
B.K.A.

támogatók: Bag Nagyközség önkormányzata Muharay Elemér Népi Együttes a
rétesek elkészítéséért és a fellépésekért
Domoszlai pékség – aki felajánlotta a
rétesek kisütését Deli Will Kft. Polgárőrség Bag, Aszód, Tura Aszódi Rendőrőrs Aredo étterem, a fellépők étkeztetéséért Arany János általános iskola
Szinkron Nyugdijas Egyesület Lakatos
Gyula zumba oktató Lenke esküvői ruha
készítő Antal Ádám Valamint köszönet
mindenkinek, aki valamilyen formában
segítséget nyújtott a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. Külön
köszönet a művelődési ház dolgozóinak,
kitartó és színvonalas munkájáért.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

tomboláva felajánlás: Vaszik Kft Tóth
János/ Tutti ostya Árvácskás virágbolt
Irodeák papirbolt Kajtor Péter méhész Bagi Transz Kft. Deák pékség
Aszód Speed Line Racing Kft. Aszód
Rivalux Aszód Galga Express Band
Kisállatkereskedés Aszód
Borkesz
Tibor divatáru Aszód
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Legyen a kertben – kELEti CsoDA
papp komáromi JUdit rovata

Pak-choi, fodros kel, mizuna keleti káposztafélék, melyek
vetési ideje most, július elején jött el. Kiskertben káposztaféleként nekem ez termesztésben jobban bejött. Kevesebb helyet
foglal, és talán a termesztéséhez sem kell akkora szakértelem (a
fejes káposzta nálunk sosem fejesedett rendesen).

recept (fodros kel mandUlával)

A távolkeleti káposztafélék közös jellemzője a rendkívüli növekedési tempó, mind a pak-choi, mind a mizuna alig 30-45 nap
alatt eléri a szedési méretet. szóval mik is ezek a keleti
csodák, és mire jók?

Pak-choi (bordás kel)

kínai eredetű, friss, élénkzöld színű káposzatféle,
nagyjából egyforma méretű levelekkel, fehér levélnyéllel. növekedése látványos, szinte napról
napra érzékelhető. könnyen termeszthető, a
vizet meghálálja (és a csigák is szeretik). vetőmagja már Magyarországon is beszerezhető.

Mizuna (sárkányfog saláta)

nevével ellentétben nem saláta, hanem káposztaféle. Félárnyéki, napos helyet is kedvelő növény minden talajban otthonosan
érzi magát, azonban vízigénye jelentős. Jól tűri a hőséget, és az
első fagyokig szedhető. A fagytűrő, másodvetésre is alkalmas zöldség finom,
aromás, kissé borsos, csípős ízzel
rendelkezik. karakterisztikája miatt
igen meghatározó, leginkább a
borsos, tormás, mustáros ételekhez illik, de salátakeverékekben is
finom lehet. párolva és főzve is fogyasztható.

Fodros kel

kelkáposzta, mely egész télen át szedhető. nem fejesedik, hanem
egy magas száron (80-100 cm) hatalmas leveleket képez, ezeket
egész télen át szedhetjük. A betakarítást az alsó levelek óvatos levágásával kezdjük, majd folyamatosan szedegethetjük. A bimbós
kel mellett a másik leghidegtűrőbb káposztaféle. A nyári meleget
is jól tűri, fejlődését a hőmérséklet ingadozása alig befolyásolja.
Hazánkban a leghidegebb teleken
sem fagy ki. Félárnyékban vagy
vonuló árnyékban is megmarad. A
káposztafélék közül a legkevesebb
vizet igényli; helyenként akár öntözés nélkül is termeszthető. szinte
bármilyen talajon termeszthető,
viszont tápanyagigénye jelentős.
A fenti káposztaféléket fogyaszthatjuk hagyományosan (kelkáposzta főzelék), de a keleti konyha kedvelői számára végtelen
lehetőséget adnak, földimogyoróval, szójaszósszal, csirkemellel
kombinálva, stb.

w
w
w
w
w
w

8 dkg hámozott mandula
120 dkg pak choi vagy 120 dkg fodros kel
1 evőkanál barnacukor
7 dl olaj
1 teáskanál só
½ teáskanál őrölt fahéj

elkészítés:
1. A fodros kelt vagy pak-choit leveleire szedjük. Hideg vízzel leöblítjük, lecsöpögtetjük, papírtörlővel megtöröljük.
2. A fodros kelt vagy pak-choit éles késsel csíkokra vágjuk.
3. Wokban bő olajat forrósítunk úgy, hogy majdnem füstöljön. A lángot mérsékeljük, majd beletesszük a kelt. 2-3
perc alatt ropogósra sütjük.
4. A kelt szűrőkanállal kivesszük. Itatóspapíron a felesleges zsiradékot lecsöpögtetjük.
5. Beletesszük az olajba a mandulát, és kb. fél percig
pirítjuk. Ugyancsak szűrőkanállal kivesszük, és itatóspapíron a felesleges zsiradékot lecsöpögtetjük
6. A barnacukrot, sót és a fahéjat tálban összekeverjük. A
mandulát a kelbe tesszük, rászórjuk a fűszerkeveréket.

A káposztAfélék kedvező
szomszédjA A bokorbAb,
A céklA, A zeller, Az uborkA,
A sAlátA és A hAgymA.
vetőmagot itt (is) lehet venni: http://www.culinaris.hu/by_category/vetomagok?page=0
forás: http://gasztroabc.hu/recept/8162_fodros-kel-mandulaval/
felhasznált oldalak: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-fan-terem-fodros-kel
www.culinaris.hu
http://kert.postr.hu/cimke/m%C3%A1sodvet%C3%A9s
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szOLGáLTATÓ

erdőkertes – bag 0 – 2 (0 – 2)
Õrbottyán, 150 nézõ. Vezette: pálinkás i. /9; 7/ (kard A.,
sinkovicz A.)
ERDÕKERTEsi sE: Lajkó Z. 0 – Marosi g. 5 (Benyó D. 0,
63. p.), pádár g. 6, Farkas n. 4, Hollósi Zs. 5 – Böde L. 4,
Cseresznye g. 4 (Hollósi J. 0, 73. p.), Lajkó t. 5 (szûrös g. 0,
63. p.), sági A. 5 (Mészá ros t. 0, 63. p.) – rosenberger D. 4,
répási Cs. 5. Edzõ: Csizmadia Balázs.
BAGi TC ’96: Endrõdi p. 7 – nyári g. 7, Hajdu p. 8, nagy p. 6
(nagy B. 0, 75. p.), Hegedûs p. 6 – Budai k. 7–2=5, szénási i.
7, Csernák t. 8, Maros sz. 7 (gergely M. 7, 51. p.) – kolompár L. 6, sármány v. 7 (Boda J. 0, 85. p.). Edzõ: simó László.
GÓL: Budai k., Hajdu p. sáRGA LAP: pádár g., Böde L., ill.
nagy p., Budai k., Maros sz. KiáLLÍTVA: Budai k. a 64. percben (a második sárga lap után).
CsizMADiA BALázs: nagyon lagymatagul kezdtünk, ellenfelünk két pontrúgás után elõnyhöz is jutott. A második játékrészben megpróbáltunk mindent egy lapra feltéve támadni, de
csak lövésekig jutottunk. köszönjük az õrbottyáni egyesület
segítségét, hogy náluk játszhattuk le a mérkõzésünket.
siMÓ LászLÓ: nagy melegben játszottunk, a hozzáállással
meg voltam elégedve, jókor rúgtuk a gólokat, s a kiállítás után
azt játszottuk, amit kell.
csak úgy füstölgök magamban...

Hallod-e Rozika te?

Majdnem minden idősebb ember ismeri a múlt század eleji
slágert: „Hallod-e Rozika te? Gyerünk a moziba be!” Azt
is tudják sokan, hogy a mozi szó Heltai Jenő neves írónk
„találmánya” a mozgóképvetítő helyiség elnevezés helyett.
Azt már talán nem tudják olyan sokan, hogy Budapesten az
első mozinak szánt állandó vetítőhelyiséget 1906 februárjában a körúton, a Wesselényi utca sarkán nyitották meg,
projektograph néven. A mozi szó először Heltai kupléjában
jelent meg, amikor egy Berta nevű ifjú hölgy – „elment a
mozi-mozi-moziba”. Bertuska 1907-ben tette ezt először.

rendőrségi Hírek

Az elmúlt időszakban a rendőrségi jelentés szerint két
lakásbetörést jelentettek, amely Bagon történt.
w Egyik esetben egy lakatlan ház hátsó melléképületéből
csaptelepeket tulajdonítottak el. Megjegyzendő, hogy a
mellékhelyiség nem volt bezárva.
w Egy másik családi házból 4 millió forint készpénzt vittek el
a behatolók a széffel együtt, valamint két értékes gyűrűt.
w Bag külterületén lévő homokbányánál természetfotósok
illegálisan lerakott veszélyes hulladékot találtak, ezt jelentették a rendőrségnek. A katasztrófavédelem és a
Bűnügyi szakértői kutatóintézet (BsZki) bevonásával
az ismeretlen eredetű üvegben tárolt porokat a rendőrség elszállítatta, és eljárást indított ismeretlen tettes ellen a hulladékkezelés szabályainak megsértése miatt.
w Az Aszódi Javítóintézetből megszökött egy fiú, akit Bagon talált meg a rendőrség.
w A bagi állomásnál lévő Coop bolt parkolójában az ott
álló tehergépkocsi ponyváját megbontották, és édességeket tulajdonítottak el alkalmi tolvajok.
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A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CSAPAT
M
Iklad KFC
28
Verõce SE
28
Bagi TC ’96
28
Aszód FC
28
Erdõkertesi SE
28
Galgahévíz SK
28
Kistarcsai VSC
28
Isaszegi SE
28
Fortuna SC-Kismaros 28
Gödöllõi EAC
28
Vác-Deákvár SE
28
Nagymaros FC
28
Valkó KSK
28
Püspökhatvan SE
28
Mogyoród KSK*
28

GY D V
18 8 2
18 6 4
16 8 4
16 5 7
14 4 10
11 5 12
10 8 10
11 4 13
11 4 13
8 11 9
10 4 14
9 2 17
5 5 18
5 2 21
8 4 16

LG
64
72
72
54
70
52
54
60
49
49
49
39
38
46
50

KG GK
-32 +32
–33 +39
–33 +39
–34 +20
–50 +20
–58 –6
–49 +5
–58 +2
–53 –4
–59 –10
–62 –13
–87 –48
–70 –32
–73 –27
–67 –17

P
62
60
56
53
46
38
38
37
37
35
34
29
20
17
13

M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

Minden kedden
és pénteken:

Ezt a szót, mármint a mozit, azóta használjuk több
világégést is átvészelve töretlenül. ám, mit hallok most már
egy ideje filmesek, kritikusok, színészek szájából: „ilyen és
ilyen szerepet kaptam egy vérfagyasztó moziban, vagy azt,
hogy ez a mozi a neves rendező gyengébb munkái közé tartozik”. Mi történt itt? Csak nem az angol movie szó modoros magyarításáról van szó? Bizony arról! A mozi szót a
film helyett kezdik használni. Fel nem tudom fogni, miért
van erre szükség? szerintem a mozi maradjon mozi, ahova
a Bertuska meg mi elmehetünk, de nem mozit, hanem
filmet nézni. nem egyszerű?
Giczi Rudolf

bag polgárőr egyesület Hírei

Bag polgárőrség Egyesület 2014 júniusában önállóan
311 órát töltött szolgálatban, ebből 34 órát a rendőrséggel közösen. több szomszédos település különböző rendezvényeinek biztosításában vettek részt.
Bagon június 12-én polgárőreink a sportpálya melléképületében tüzet észleltek, a tűzoltók kiérkezéséig a
tüzet megfékezték, a továbbiakban a tűzoltók jártak el.
A falunap és rétesfesztivál biztosítását napközben 9
vendég polgárőr, éjszaka 7 bagi polgárőr látta el. A rendőrség is többször megjelent a falunapon, a polgárőrök
a rendőrök munkáját is segítették.
A polgárőrség vezetősége ezúton fejezi ki háláját és
köszöni meg a polgármesteri hivatalnak és a helyi vállalkozóknak abbéli segítségét, hogy a polgárőrségnek
saját sátrat biztosítottak a falunapon. A rendezvényen
részt vevőknek pedig köszönetet mondunk, hogy egyegy lángos elfogyasztásával támogatták a polgárőrséget.
A POLGáRőRsÉG ELÉRHETősÉGE:
06-30-621-0210, 06-30-515-6945
B.Á.
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Ez+Az

Péceli, autóipari alkatrészgyártó
partnerünk részére keresünk
oPerátorokat.
Feladatok:
w
w

autóipari alkatrészek összeszerelése
forrasztás, vizuálás

amit kínálunk:
w stabil, biztos, hosszú távú, bejelmentett munkalehetőség
w versenyképes jövedelem
w átlag br. 150 – 180.000 Ft
+ cafeteria nettó 19.000 Ft értékben
elvárások:
w 8 általános
w 3 műszak vállalása
w jó látás és kézügyesség
w monotónia tűrés
munkavégés helye:
w Pécel

Jelentkezés: jelentkezes@delego.hu,
Bővebb információ: 30/523 6115
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NE adjoN ESélYT
a bETörőNEK,

hoGY EljuSSoN
a bEjáraTI ajTóIG!

Cégünk megoldást kínál
teljes körű otthonvédelemre!

Vállaljuk beltéri és kültéri riasztó és
kamerás rendszer telepítését, valamint
a meglévőek bővítését és karbantartását.
Kérje INGYENES árajánlatunkat!

Telefonszám: 06 30 378 65 63;
E-mail: gdlsec28@gmail.com

A megrendelt telepítések árából
az ÁFA-t elengedjük!
GDL-Security Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő,
Blaháné utca 35

úJra lesz
falUgazdász
a községben!
forgács mihály minden
pénteken 8 órától 13 óráig
várja a gazdákat
a polgármesteri hivatal
tanácstermében.
első fogadónap:
2014. június 20 péntek
8–13 óráig
impresszUm
kiadó: Bag Nagyközség
önkormányzata
szerkesztők: Könczöl Rita,
Baczoniné Felszeghy Katalin,
Szabados Tamás
nyomdai munkák: Prime Print Kft.
megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon.
elektronikus posta:
tamas.szabados@galgaktv.hu
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

tóth gábor polgármester úr segítségével többmilliós támogatáshoz jutott az
egyházközség. A Darányi ignác terv keretében az Európai Unió és a Magyar
kormány több, mint 39 millió forintot biztosított falunk barokk stílusban épült
műemlék templomának felújítására, melyet a bagi önkormányzat további 3 millió
forinttal toldott meg. Elkészült a templom főhomlokzatának és harangtornyának
teljes rekonstrukciója, valamint a teljes tetőszerkezet felújítása-cseréje, újra héjjalása, valamint az oldalfalak javítása, festése. A melléképületek (sekrestye) is
megújult. A templom gyönyörű szép lett, érdemes ide ellátogatni és megcsodálni azoknak is, akik nem járnak misére... Hátha... Egyszer majd...
szt

