
a tartalomból

a tropikáriUmban...
A 4.a (legokosabb) osztály a
vakáció első napját közös
ki rán dulással töltötte. / 5.

az ember védelmében
„A szülőfaluért lehet sokat
ten  ni, de eleget soha” – vall-
ja Balázs Guszti bácsi. /8–9.

találékony magyarok 
Magyarok a nagyvilágban –
avagy a magyar feltalálók
egy „világnapja”.  /13.

rétesfesztivál
Óriási sikere volt a ré tes  fesz -
tiválnak, gazdag prog  ram és
sok finom rétes várt ránk. / 14.

LovAgi kitüntEtés
BAg poLgárMEstErénEk

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

Bronisław Komorowski lengyel köztársasági elnök június 16-i budapesti láto ga tá sa kor
magas állami kitüntetéseket adott át a lengyel-magyar kapcsolatok erősítésében kima-
gasló érdemeket szerzett magyar állampolgároknak. (folytatás a 2. oldalon)

balról: bronisław komorowski a lengyel köz tár sa ság elnöke,
Horváth János a magyar országgyűlés volt kor el nöke és tóth
gábor bag polgármestere, inter par la men tá ris Unió magyar

tagozata lengyel-magyar baráti csoportjának volt elnöke

ú

térfigyelő 
kamera 24 órás 
szolgálatban
Megépült a környéken egye -
dülálló bagi térfigyelő köz -
pont! A polgármesteri hi va -
tal oldalában lévő egykori
kocs mahelyiséget fel újí tot -
tuk, és itt alakítottuk ki az
összes ka me ránk vég pont -
ját. A 10 régi térfigyelő ka -
me ránk mel lé hat újat nyer -
tünk idén nyáron a Bel ügy -
mi nisztériumtól. Ezek mel lé
beinteg rál tuk még az összes
nagyobb ön kor  mány zati lé -
te sítmény sa  ját kamera -
rend szerét is, így je len pil-
lanatban 30+1 mobil ka -
me ra képét le het követni a
köz pon tból. 
(folytatás a 3. oldalon)
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A Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztje
Kitün tetésben részesült:
w Wittner Mária asszony – az 1956-os magyar forra da lom és

sza bad ság harc hőse, akit a kommunista rezsim ha lál ra ítélt. 
A Lengyel Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje 
Ki tün tetésben részesült:
w Antall Józsefné Fülepp Klára asszony, aki az An tall-család

Lengyelország iránti elkötelezettségének őrzője és táplálója. 
w Csúcs Lászlóné – a nemrég megalakult Magyar or szág -

gyűlés lengyel nemzetiségi szószólója, az országos Lengyel
Önkormányzat elnöke. 

w Horváth János úr – a Magyar or -
szág  gyűlés volt korelnöke.

A Lengyel Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje Kitün tetésben részesült:
w Buda Géza úr – a rendszerváltás előtti

magyar de mok ra tikus ellenzék egyik
legismertebb alakja. 

w Héjjné Antall Edith asszony – Antall
József minisz ter elnök testvére, aki a
lengyelek iránti rokonszenvének min   -
dig hangot adva önzetlenül bo csátja
rendelkezésre az akkori idők ből fenn-
maradt archív dokumentumokat,
osztja meg személyes emlékeit.

w Tóth Gábor úr – volt országgyűlési képviselő, az inter -
par lamentáris Unió magyar tagozata lengyel-magyar ba rá -
ti csoportjának volt elnöke, több parlamenti cikluson át
a csoport aktív tagja. tóth gábor a hagyományos len gyel-
magyar barátságot megjelenítő helyi és országos prog -
ramok ötlet adója, szívén viseli a magyarországi lengyel
menekültekről megemlékező események éven kén ti
megszer vezését. A kitüntetés a lengyel-magyar kap cso -
latok társadalmi dimenziójának erősítéséért végzett
sokévi tevékenységének elismerése.

http://www.budapeszt.msz.gov.pl/hu/

ú

A Lengyel Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje Kitünte tés -
ben részesült Tóth Gábor, köz -
sé günk polgár mestere

– Váratlanul érte, hogy a Len -
gyel Köztársaság ilyen magas
állami kitüntetésben részesítette?
Tóth Gábor: Őszintén szólva igen, hiszen nem emiatt igye -
kez tem erősíteni a lengyel-magyar ba rátságot, nem ezért
tevé keny kedtem ezen a területen. 20 évvel ezelőtt, amikor
nagy árvíz volt Lengyelországban, és itt Bagon fogadtunk
árvíz ká rosult lengyel gyerekeket, akkor sem volt semmi
egyéb szán dékunk, minthogy a lengyel-magyar barátságot
erő sít sük. 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 történelemta -
ní tás ezt nem igazán hangsúlyozta – tudatosult bennem,
hogy ő lengyel. Azt gondolom, mint minden magyar em be r -
ben, 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 ta -
lán még inkább. Ha belegondolunk abba, hogy mi sajnos
trianon következtében egy kis közép-európai országgá let-
tünk, de Lengyelországgal karöltve, akik közép-Európa
meg  határozó és nálunknál nagyobb nemzete, már tudunk
valakik lenni. Ha közép-Európa többi szláv gyökerű nem -
ze tével is sikerül összefognunk, akkor tudunk Európában
erőt képviselni, közös érdekeinket érvényesíteni.

– Bag hogyan tud profitálni mindebből?
Tóth Gábor: sajnálom, hogy az elmúlt tizenhat esz ten -

dő ben nem sikerült csak egyetlen egy zarándok cso por tot
szer veznem lengyelországi úti céllal. Mi, bagiak voltunk az
el sők, akik meglátogattuk annak 374 magyar katonának,
illet ve 37 tisztnek a sírját, akik életüket adták a lengyel sza -
bad ság védelméért az i. világháborúban. reményeim sze -
rint jövőre a százéves évfordulón ismét el fogunk menni
oda egy nagyobb bagi csoporttal. Jó lenne, ha a német or -
szá gi, illetve erdélyi kapcsolatok mellett a lengyel kap cso la -
tok is erősödnének.

– Szívből gratulálunk a kitüntetéshez, óriási megtisztel-
tetés ez Önnek, Önön keresztül pedig a bagiaknak is. 

Könczöl Rita

tóth gábor, a 251. lengyel lovag

Balról: Héjjné Antall Edit, Antall Józsefné, Wittner Mária, Buda Géza, Csúcs
Lászlóné, Bronisław Komorowski, Horváth János és Tóth Gábor
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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 hirdet -
te meg az iglice napközi otthonos Óvoda, a torna csar nok és a Dó -
zsa györgy Művelődési Ház energetikai fejlesz té sének 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 be érkezett pályázatokat. Az ajánlattételi felhívást három
vál lal kozásnak küldték meg, kettő tett ajánlatot a megadott ha tár -
időre az alábbiak szerint:

1.) tarna-invest kft-nél nem volt egyértelmű az árazási techni-
ka, 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 fo gadta
el, mely 14.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a pályázat tervezett össze -
ge. A közbeszerzési eljárás eredményes lett.

Varga András hozzászólásában kifejezte abbéli reményét, hogy
bagi vállalkozók is kapnak megbízást a kivitelezés so rán, valamint
rákérdezett arra, hogy miért ezt a két vállal ko zót hívták meg, illetve
jelezte ezzel kapcsolatos fenntartásait. 

Tóth Gábor polgármester úr megköszönte a hozzá szó lá so kat és
felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg dönté sü ket „Bag nagy -
köz ség Önkormányzatának tulajdonában lévő iglice napközi ott -
ho nos Óvoda, tornacsarnok és Dózsa györgy Mű velődési Ház épü -
le tenergetikai fejlesztése meg újuló ener gia forrás hasznosítással kom-
binálva tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés” megnevezésű
közbeszerzési el járás eredményének megállapítása ügyében, annak
tu da tá ban, hogy a közbeszerzési bizottság a tarna-invest kft. aján -
la tát fogadta el.

A képviselő-testület a kbt. rendelkezése alapján névszerinti sza -
va zással (Antal Istvánné igen, Tábik Andrásné igen, Tóth Gábor
igen, Varga András igen) a közbeszerzési eljárás győz te se ként a tar -
na-invest kft.-t hirdette ki, valamint felhatalmazta a polgármestert
az írásbeli összegezés kiküldésére (ered mény kihirdetésre) és a szer -
ző dés megkötésére.

Bag község úthálózatának javítása
tóth gábor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy Hé víz -
györk településen dolgozik a Multipoolex general kft., mely asz-
faltozást, kátyúzást végez. te lepülésünkön is jó lenne kátyúzást és

egyes utcákban aszfaltozást csináltatni, mivel a buszmegállók kör nyé -
ke, az Arany János utca, rét utca, óvoda környéke (és még lehetne
so rolni) igen balesetveszélyesek. A polgármesteri hivatal a leg sür ge -
tőbb munkákról készített egy listát, és árajánlatot is kért a munkála-
tok 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 szempont jából 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 támogat-
ta. 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 önkor mány zat által létre-
hozott közbiztonsági megfigyelő helyiség működtetéséhez csatla -
kozzanak. A képviselő-testület négy igen szavazattal támogatta az
ajánlattételt.

Tűzoltó-szerkocsi átadása Hort községnek 
tóth gábor polgármester úr az ülésen arról tájékoztatta a kép vi se lő -
ket, hogy a törökszentmiklósi önkormányzattól örö kös használatra
kapott tűzoltó-szerkocsira Hort község Önkormányzatának szüksé -
ge lenne. sajnos a falunkban létrehozandó önkéntes tűzoltó egyesület
iránt nem volt érdeklődés, így a szerkocsit az önkormányzat a gö -
döl lői katasztrófavédelemnek ajánlotta fel, de nem tartottak rá
igényt. A polgármester úr felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy
já ruljanak hozzá, hogy Hort község Önkor mány zatának át ad ják a
tűzoltó-szerkocsit.A képviselő-testület négy igen szavazattal hozz   -
á járult a szerkocsi átadásához. K.R.

(folytatás az első oldalról) Terveinkben sze re pel a rend -
szer to vábbi bővítése, és a szomszédos községekkel való
együtt működés (azon tele pülések kameráit is a mi közpon-
tunkban kö vet nénk nyo mon), így csökken a műkö dési költ -
ség, és nő a környező te le pülések biztonsága is. A ka me rák
ké peit akár 24 órás mű szakban is nyo mon lehet kö vet ni,
ez által az együttműködő pol gá rőrség és rend őrség jár őr -
autói mindinkább megelőző szerepben tudnak működni az
eddigi, csupán megtörtént eseményre való reagálás helyett. 

Benedek Miklós műszaki előadó
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a bagi iglice napköziottHonos óvoda Hírei

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

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 nagycsoporto-
saink 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

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. – „Hi -
szen 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 fo lya -
mán. Arról, hogyan tudnak verselni, énekelni, mernek-e egye -
dül is bátran szerepelni, egymáshoz alkalmazkodva egyszerre
mozogni, kivárni míg sorra kerülnek, míg ők következnek.

Az ünnepséggel lezártuk ezt a tanévet, ősztől már a mos ta -
ni kicsik középsősök, a középsősök nagyok, a nagyok isko -
lások lesznek. Addig azonban itt a nyár, a sok játék, pan cso lás,
nyaralás ideje.                                        Geizerné Péli Melinda

„iskolába megyünk holnap, ma van búcsú napja…”

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

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
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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 beszél-
getésekkel és énekléssel múlatták az időt, így hamarosan meg is ér -
kez tünk úti célunkhoz, közép-Európa legnagyobb tengeri akvá riu -
má hoz. 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
fe lett szabadon röpködő egzotikus madarak jelezték, észrevették
jöttünket. A selyemmajmok vidám ugrálása, s az elegánsan el nyúj -
tózó zöld, sárga, piros és más színű kígyók tartották ébren fi gyel -
münket. A hamisítatlan hangulatot a negyedóránként eleredő tró -
pusi eső teremtette meg. Miközben élveztük a pillanatot, hosszasan
csodáltuk a mozdulatlanságba dermedt aligárorokat.

A galérián kaméleonok, óriás teknősök, pókok, skorpiók fo gad -
tak. Legnépszerűbbek mégis a változatos színű tengeri malacok vol -
tak, a gyerekek nagy örömére ugyanis meg lehetett simogatni őket.
Akkor még nem sejtettük, hogy ettől különlegesebb élményben is
lesz ré szünk. Elérkeztünk ugyanis a 11 méter hosszú lát vá ny ala gút -
hoz, ahol fe jünk felett szinte karnyújtásnyira homoki, tigris, leo -
párd, 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 si mo gatni. Ez igazán nagy élvezetet jelentett a
gyerekeknek, mert abba sem akarták hagyni az állatsimogatást. A
legcsodálatosabb látványt azon ban, az ázsia és Afrika gyönyörű,
érintetlen tavaiban élő halak, eredetihez hű környezetben való
bemutatása nyújtotta. A halak és vízi nö vények szín- és forma gaz -
dagsága a teremtett világ nagy sze rű sé gét mutatta meg.

Fantasztikus élményben volt részünk, a több száz állatfajt be -
mu tató tropikáriumi séta éppúgy a feledhetetlen élmények közé
fog tartozni, mint a televíziós vetélkedő. Köszönjük!

Katonáné Kovács Erika
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a bagi arany Já nos ál ta lá nos is ko la és alapfokú művészeti iskola Hírei

A 2013/14-es tanév személyi változásokkal indult
új rajztanárt kaptunk Lakó Márta személyében, Gyetván Orso -
lya gyógypedagógus 11 év után elment, Budapesten kapott ál -
lást, helyette október közepétől Pitti Barbara gyógypedagógus
vitte a felsős sni csoportot április 30-áig. Katona Dénes Krisz ti -
na januárig dolgozott. Helyette Novodonszkiné Fercsik Margit
vet te át a napközis csoportot és a fejlesztő órák egy részét. Ja nu -
ár tól iskolapszichológusunk is volt Egri Zsuzsanna sze mé lyé ben,
aki szakértői véleményben előírt pszichológusi ellátás telje sí té se -
ként egyéni beszélgetéseket és osztályfoglalkozásokat is tartott
azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülei ehhez hozzájárultak.

2014 januárjától a beszédfogyatékos gyerekek logopédiai
ellátása is megoldódott.

Ja nuártól 4 közfoglalkoztatott munkatársat is kaptunk
adminisztrációs ügyintézői munkakörben. gyermekkísérőnk is
hol volt, hol nem, attól függően, hogy az illető közmunka prog -
ram ban éppen hol tartott. Ebből a szempontból kicsit rontott a
hely ze  ten a közfoglalkoztatottak téli alapkompetencia képzése,
ami be 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) fel -
ső ben pedig úszásórákat tartott (Pótháné Geier Tünde, Szalai
Zoltán). Az évfolyamokon lehetőség szerint igyekeztünk nemek
szerint bontani a testnevelésórákat. komoly probléma a testne -
velés 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 okta-
tott 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 elin -
dí tanunk az iskolaott honos szervezeti for -
mát. Délelőtt és délután is voltak tan óráik,
és a szabadidők is váltogatják egymást. (15 tanulót érint) A kö -
vet ke ző 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
ve szik a délutáni foglalkozásokat. 5-6 gyerek vette igénybe át la -
gosan a felügyeletet.

Az iskolai könyvtár mindennap a tanárok és a tanulók ren -
del kezésére állt. A szolgáltatást idén kibővítettük az elektroni -
kus könyvtár használatával is.

Bár áprilisban volt a beiratkozás, még júniusban is hoztak
beiratkozni elsős gyermeket iskolánkba. Beiskoláztuk a vég ző sö -
ket: 16 fő gimnáziumban, 8 szakközépiskolában és 7 fő szakis -
kolában 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 ve -
het ték át. érdekes volt az indulás, mert kezdetben azt mond -
ták, hogy ha egy könyv nem stimmel, az egész csomagot vissza
kell küldeni. szerencsére nem így lett. sajnos azonban azok-
nak a gyerekeknek, akik menet közben költöztek, vagy au -
gusz tusban gondolták meg magukat, és mégis hozzánk jöttek,
nem tudtunk új könyveket adni, pedig volt, aki már a nyár



2014. JúLiUs BAgi HírLAp  7Az isKOLA HÍREi

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 ZsófiaFo

tó
: s

zt

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 továbbta -

nulás (HíD2) a magántanulóság, a tanuló magatartása, iga -
zo latlan hiányzások, a fejtetű, családi problémák miatti se -
gí  t ségkérés volt. sajnos volt olyan hozzátartozó is, aki a
gyermek iskolai sérelmeit szerette volna velem megbeszél-
ni. Ezek a sérelmek általában félreértésekből adódtak, a
szülő, re mé lem, minden esetben megnyugodva távozott. 

• 52 osztálykirándulásunk volt, ebből egy osztály és az sni
csoportok a bagi erdőben tettek kirándulást. A többiek Aszó -
don, galgahévízen, gödöllőn, Budapesten, gyöngyösön,
ve   res egyházon, 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 tönk re -
tétele miatt kérték a segítségünket.

Büszkeségeink
• tantestületünk lehetőséget kapott két pedagógus felter-

jesztésére 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. 

• olvasókörünk meseillusztrációival a
Móra kiadó különdíjasa lett. in gye nes
mozilátogatást kaptak.

• versenyfeladatok megoldásával a 8.b 3
napos ingyenes osztálykirándulást
nyert, sirokon voltak.

• Az őszi Zöld Híd prog ram ban meg hir -
detett papír gyű jtés ben a tan -
ke rü let ben az elsők lettünk.

• A tankerületi tízpróbát 
meg  nyer  tük 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 ok le ve leket 
a versenyeredményeinkért.

kívánok mindenkinek nagyon
jó pi he nést, 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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Balázs Gusztáv ma is ott él, ahol 82 évvel ezelőtt született. Há -
za fölé édesapja emelt tetőt, mestersége valóságos címerét. A fiú
sorsát a szülői erővonalak határozták meg – ő nem szegült elle -
nük. ács Balázs Pista bácsi (1902–1994) azt az embertípust kép -
vi selte, aki úgy keresett megélhetést, hogy azzal másoknak örö -
met okozott. Katona Margit (1905–1966) a „rékasi ka to nák”
leszármazottja, akik a múlt század fordulóján a jobb meg él hetés
ígéretével a Bánátba költöztek, de hazahívta őket a hon vágy. Az
édesanya születési anyakönyvét még temes ré ka son 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 elosztó-
dott a föld, más megélhetés után kellett nézni, mint megannyi
ba ginak. Először a vasúthoz került, a mozdonyok „kony há ján”
dolgozott, azaz fűtő volt. Ezt azonban nem tartotta egész sé ges
munkának. Amint lehetett, mást keresett. Bátyja, Antal bá csi és
reisinger pál segítségével ácssegéd lett, majd a 30-as vé gén
képesített ácsmester, aki jogosult volt önálló ipart ve zet ni.

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 szabad ide jé ben ő is
tetőket ácsolt szülője mellett. Jóska 1926-ban szü letett. Ő már
kereskedelmi iskolába járt a háború előtt, majd leventeként
németországba került. Hazatérése után ácssegédi kitérőt kö ve -
tően tovább tanult és érettségizett. Dolgozott tanácstit kár ként
Hévízgyörkön, majd Bagon. Elvégezte a jogi egyetemet, s a
gödöllő Járási Hivatal titkárságvezetője lett. 

szüleim nekem adták a legtöbb lehetőséget, az ötödik osz -
tály elvégzése után a gödöllői premontrei szent norbert gim -
ná ziumba kerültem, a kor elitiskolájába. édesapám mindig is
kö zel állt az egyházhoz, mélyen hívő ember volt, több év ti ze -
dig egyházgondnok.

sajnos a háború gyorsan közbeszólt a középfokú tanul má -
nyok ba. 1945-ben az iskola először a Hamvay-kúriában kez dett
újra működni, majd elkezdődött a tanítás a Fácánosi épü letben.
én több diáktársammal gödöllőn laktam egy csa lád nál, hiszen
sze mélyvonatok nemigen jártak még. te her vo na tokon, moz -
dony- vagy fékező-kocsi lépcsőkön utaztunk. Majd jött az álla -
mo sítás, először Ady gimnázium lett a pre mont reiből, utána
pe dig bezárták és megnyitott az egyetem. nyolcadik osztályba
már Aszódra kellett jelentkeznem. s ahogy a premontrei évek -
ből be lém szívódott a rend jelmon da ta, virtute vinces! Erénnyel
győzni fogsz, úgy szeretette meg velem a matematikát és a
fizikát Zalán Frigyes petőfi is ko lá já ban. 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 de tek -
toros – külső áramforrás nélküli – rádión hallgattam az Esti
mesét.) 

– A velem közel egykorú pajtásom, Tóth Sándorral együtt
építettünk kristálydetektoros és csöves rádiót. én már 1950-
ben a fejemen egy fejhallgatóval mentem a gimnáziumba úgy,
hogy a kerékpáromon egy dinamó működtette a rá diót. 

A középiskola után a Műegyetemre jelentkeztem villamos -
mérnöknek, erre fel szegedre vettek fel közlekedésmérnök
szak ra. Az első félévben az öthalmi laktanyában tanultunk,
amely ávÓ-s kaszárnya volt, ezért ott kihíztuk magunkat. A
kö vetkező 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 ismer ked -
tünk 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 el tö rött.
szóval már egészen fiatalon szerettem zenélni. Az egyetemen
pedig zenekar ala pí tá si láz volt. Ez már csak azért sem volt
véletlen, mert olyan hall gató is volt közöttünk, aki a zene mű vé -
szeti egyetemre je lentkezett, s közlekedésmérnök hall ga tó nak
vették el. Ő hege dűn játszott virtuóz módon. Az egyetemi ze -
nekarban játszottam gitáron. Azt is Caravannak hívták, és ezzel
a névvel alapítottam meg bagi együttesemet is, 1954 pünkösd-
jén. Duke Ellington slágere azóta is a szignálunk. Az én hangsze -
relésemmel 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 ta nul -
tam különböző hangszereken. rengeteg fellépésünk volt. Egy -

INTERJú BALÁZS GUSZTÁV IGAZSÁGüGyI SZAKéRTőVEL

„A LEgFŐBB érték, AZ EMBEr  
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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 biz to -
sí tóberendezések működése érdekelt, de szinte minden te rü le -
ten próbára tettek. Másfél év után átjelentkezhettem a bu da -
pes ti igazgatósághoz. vezettem mozdonyt, voltam pálya fenn -
tar tó és forgalmista kőbányán. különféle vizsgákat kellett ten -
ni. Előbb a tBkE-nél dolgoztam, majd a távközlési és Bizto sí -
tó berendezési építési Főnökségnél a nyugati pályaudvar mel -
lett, később a tatai úton, rákosrendező szomszédságában. vol -
tam műszaki előadó, vonalellenőr, munkavédelmi vezető. A
leg főbb érték, az ember védelmében dolgoztam.

A legszívesebben a biztosítóberendezések érintésvédelmével
foglalkoztam. Ez volt az első diplomatémám is. 1967-ben táv -
köz lési és biztosítóberendezési szakmérnöki, 1976-ban mun ka -
vé  delmi szakmérnöki diplomát, 1987-ben francia nyelvből alap -
 fokú vasúti nyelvvizsga bizonyítványt szereztem. voltam szak -
 tanácsadó, egyre-másra adtam be újításokat. Dolgoztam gyé -
 kényestől Záhonyig a vasút számos vonalán, még Cseh szlo -

vákiában is. végül a tBéEF munkavédelmi vezetőjeként men -
 tem 1992-ben nyugdíjba. nem szakadtam el a szak máim tól,
igaz ságügyi 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
meg  alapítottuk a Helytörténeti Baráti társulatot, aminek
2000-ig, haláláig ő volt az alapító elnöke, majd én vettem át
tő le a stafétabotot. Büszke vagyok rá, hogy segíthettem 1994-ben
a Bag 600 éves emlékmű építésében. négy ciklusban voltam
ön kormányzati képviselő. Eredményemnek tartom, hogy szak-
mai érvekkel léptem fel a faluba tervezett hulladékégető és
válogató mű létesítése ellen. 

Ősszel, a társulatunk keretében működő Bagi nép fő is ko la
előadásainak 19. évadát kezdi. szerkesztem az Egres című
egye sületi tájékoztatót, a hbtbag.hu honlapunkat. Ha gyo má nyos
rendezvényeink: a galgaparti mesék, a piros pünkösdi ró   zsa és
a családi ünnep. Örömmel említem, hogy dr. Fülöp Ist ván, a
gödöllői városszépítő Egyesület elnökének meg tisz te lő aján-
lásával 2012-ben podmaniczky-díjjal tüntetett ki a vá ros- és
Faluvédők szövetsége (Hungaria nostra).

évről évre két orgonahangversenyt rendezünk a templom-
ban, amit általában kiállítás és baráti beszélgetés követ az Apos -
tolok szállásán, majd a zenekar játszik a művelődési köz pont -
ban. Erőm és tehetségem szerint igyekszem tehát követni a HBt
jel mondatát: A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha.

(ifj.) Balázs Gusztáv

őSSZEL A TÁRSULATUNK KERETéBEN MűKöDő „BAGI NéP Fő IS KO LA”, ELőADÁSAINAK TIZENKILENCEDIK éVADÁT KEZDI.
SZERKESZTEM AZ EGRES CíMű EGyE SüLETI TÁJéKOZTATóT, A HBTBAG.HU HONLAPUNKAT. HA GyO MÁ NyOS RENDEZVéNyEINK:
A GALGAPARTI MESéK, A PIROS PüNKöSDI Ró   ZSA éS A CSALÁDI üNNEP. öRöMMEL EMLíTEM, HOGy DR. FüLöP IST VÁN, A
GöDöLLőI VÁROSSZéPíTő EGyESüLET ELNöKéNEK MEG TISZ TE Lő AJÁNLÁSÁVAL 2012-BEN PODMANICZKy-DíJJAL TüNTETETT
KI A VÁ ROS- éS FALUVéDőK SZöVETSéGE (HUNGARIA NOSTRA).

    véDELMéBEn DoLgoZtAM”
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üDvÖZLégy, ÖrÖkké áLDott Légy
oLtárisZEntségBEn LAkÓ JéZUs!

2014. június 8-án pünkösd-va sár nap a
bagi római kato li kus templomban vehették

első alkalommal az oltá ri szent séget a
képen látható gyermekek. Első áldozásuk

meghatározó lelki életükben, hiszen 
a szentség a lelki fejlődés, 

a keresztény élet folyamatos segítője.

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
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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.
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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 is ten nél. 1898-
ban ezen az estén hatalmas vihar volt Bagon, di ó nyi nagyságú
jég szakadt alá az égből, ami elverte a határt. Erre emlékezve a
bagiak megfogadták, hogy a közeledő sarlós Bol dogasszony ün -
ne pén elzarándokolnak Máriabesnyőre a szűzanya kegyhelyé -
hez. Ezt a fogadalmat a mai napig be tart ják. Aki csak teheti, gya -
lo gosan teszi meg az utat. így számunkra még inkább fontos sar -
lós Boldogasszony napja, amikor szűz Mária, Erzsébetnél tett
lá togatására 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 neki -
fogtak 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
ha gyomány szerint a szűzanya an gya lok kal
az oldalán jelent meg szent si mon nak, át -
nyújtva neki a skapuláré vállruhát. sok ka -
tolikus ember viseli ma is a skapuláré va la -
mely fajtáját, melynek az egyik oldalán Má -
 ria 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 szenthagyo -
mány szerint Jézus nagyszülei voltak, ezért ők a nagyszülők vé -
dő szentjei. 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 kegyelem-
ben részesítetted, hogy egyszülött Fiad anyjának szülőjévé len -
ni méltónak találtassék, engedd kegyelmesen, hogy akinek ün -
ne pét szenteljük, nálad az ő pártfogásával segíthessünk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen

4. Nagyboldogasszony (augusztus 15.)
Boldogságos szűz Mária dicsőséges mennybevételének a nap ja.
Az ünnep elnevezésében a „nagy” jelző Mária feltáma dá sá ra és
mennyben való megkoronázására utal. (kisbol dog asszonyt
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.) nagybol dog -
asszony 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 hí -
vők serege végigvonul énekelve a főutcán. így tisztelgünk a
ma gyar népet keresztény hitre térítő király előtt.

Volter Domonkos
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Az Egyesület 2013-ban is sikeresen és eredményesen folytatta
működését. A szakmai munkát tekintve a helyi események és
meg emlékezések mellett számos országos jelentőségű fesztivá -
lon és rendezvényen képviselték csoportjaink településünket.
Már cius 30-án, nagyszombaton Hagyományőrző együttesünk
képviselte a Muharay Elemér népművészeti szövetséget az
or  szá gos táncház találkozón, ahol „Az igaz hitben végig meg -
ma radni” című műsorukkal egy nem minden napi, a húsvéti
ün  nephez méltó műsort mutatott be a papp László sportaréna
telt házas közönségének. A gyermekcsoport májusban egy bu -
da pesti fesztiválon szerepelt, Hagyományőrző Együttesünk
pe  dig a Muharay szövetség „Májusi tánc” elnevezésű rendez -
vé nyén mutatta be a bagi táncokat pécsett. Kiss Bianka és pé -
ter András Fülöp Ferenc-díjat nyertek a Hagyományőrző szó -
ló táncosok isaszegi versenyén, a bagi rétesfesztiválon pedig
minden csoportunk fellépett – a legkisebbektől a legnagyob ba -
 k ig. A fellépés mellett arról sem feledkezhetünk el, hogy egye -
sü letünk tagjai készítették el a több ezer szelet rétest a fesz ti -
válra, ami évről-évre embert próbáló feladat táncosainknak.
Az ifjúsági csoport németországi testvértelelpülésünkön, Mal s -
feldben töltött egy hetet és részt vett a Hessentag-fesztiválon,
ahol előadásukkal ismét emlékezetes pillanatokat szereztek
kö  zönségüknek, illetve a felvonulást közvetítő mű sor ve ze tők -
nek is. A Művészetek völgye fesztiválon Fülöp Ferenc-díjas
tán cosaink és egyesületünk Asszonykórusa lépett fel, majd
augusztus 20-án a Budai várban hagyományőrző csoportunk
az aratáshoz kapcsolódó hagyományainkkal, felnőtt-ifjúsági
cso portunk pedig az Aszódi fesztivál záró estéjén sobri – A Le -
genda 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 Egye sü -
let 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 tet-
tek ki, a legnagyobb tételt továbbra is a kimagasló szakmai mun -
ká hoz és az autentikus előadásmódhoz szükséges oktatás és ze -
ne szolgáltatás jelentik, ami lehetővé teszi együtteseink fo lya -
matos magas szintű működését. A fontosabb kiadási tételek:
w Oktatás: 1 565 000 Ft
w Zeneszolgáltatás: 794 000 Ft
w Autóbusz-költség: 701 300 Ft

Az Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját az Egye sü -
let közgyűlése 2014. május 21-i ülésén elfogadta, egyúttal to -
váb bi 3 évre bizalmat szavazott az Egyesület Elnökségének és
szám vizsgáló bizottságának.

sajnos meg kell emlékeznünk Egyesületünk elhunyt tag já ról,
Palya Józsefné Icu néniről, aki évtizedeken keresztül se gí tet te az
Egyesület és csoportjaink munkáját. köszönjük azoknak, akik
segítették, és továbbra is segítik egyesületünk munkáját.

Péter Tibor

A BAGI MUHARAy NéPMűVéSZETI EGyESüLET 2013. éVI BESZÁMOLóJA

gyErMEksikEr EgErBEn
Június 20–22 között a Bagi Muharay népi Együttes felsős gyermekcsoportja Egerben vett részt a viii. szederinda nép tánc fesz ti -
válon. 28 táncosunk és kísérőik péntek délután érkeztek meg Heves megye székhelyére, ahol rögtön próbával kezdtek, hogy kölcsö -
nö  sen megismerjék egymást a Dobroda zenekarral, majd délután 17 órától volt az Együttesek bemutatóműsora, ahol neves zsűri fi -
gyelte 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
szom bat este. gratulálunk a gyerekeknek, reméljük, hogy további munkájukkal a jövőben is hasonló sikereket fognak elérni.    P.T.

NíVóDíJ A MUHARAyNAK!
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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, né -
zegette a hologramos matricát a borítón (Gábor Dénes, 1947),
majd beszedett egy C-vitamint (szentgyörgyi Albert 1931).
Eszébe jutott egy barátja, telefonált egyet a vezetékes te -
lefonjáról (Puskás Tivadar 1878). Még volt egy kis ideje, ezért
játszott egy kicsit a komputerén (neumann János 1944), el -
mélázott, hogy mely rendszert használja, végül a Basic Com -
pu ter mellett döntött (Kemény János 1964), és Excel táblázat-
ba rendezte tennivalóit (simonyi Károly 1974). Megnézett
(vol na) egy 3D-s filmet, de ezt még egy 3D-s szemüveggel
(Rátai Dániel 2010) sem tudta megoldani. A kudarc után  fel-
tett egy bakelitlemezt a hagyományos lemezjátszójára (Gold -
mark 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 tet -
szett 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
hold autón (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
kö zel jövőben autót kívánt vásárolni, autókat nézegetett. Ezért

magához vette automata fényképezőgépét (Mihályi József
1938), dilemmázott kicsit, hogy a régebbi típusú kontaktlen -
cséjét (Dallos József 1928) vagy lágy anyagú kontaktlencséjét
(Győrffy istván 1959) használja-e? Az első kocsi, ami megtet-
szett, egy Ford T-modell volt (Galamb József 1908), aztán
talált egy dízelmotoros BMW-t (Ansits Ferenc 1983), és meg-
nézett magának egy Chevroletet is, amelynek automata se bes -
ség váltója volt (Bíró László 1932). Még felmerült egy VW bo -
gár is a speciális dizájnja miatt (Barényi Béla, 1925). Ez annyi-
ra tetszett neki, hogy ennek még a karburátorát is megvizsgál-
ta (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 Osz -
kár 1928). Ezt a tényt azon melegében elmesélte pulitzer-díjas
(Pulitzer József 1917) újságíró barátjának, akivel egy mú z e -
umban 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,  régi mó -
di lévén, még kriptontöltésű lámpáját (Bródy imre 1930), meg -
ivott egy pohár szódát (Jedlik ányos 1940), és mivel megfáj-
dult a feje, keresett egy gyógyszert is, meg is találta a legutóbb
Bécsben vásárolt Kalmopyrint (Richter Gedeon 1912). Az
egész nap fáradozásait kipihenendő visszatért a ba kelit le mez -
hez, és feltette a kodály-módszer vívmányait vi lág szerte elter -
jesztő (Kodály zoltán 1929) Psalmus Hun ga ri cust.  

forrás: www.garabonciások.hu

Egy MAgyAr EMBEr Egy nApJA

Május 15-én a Láng Művelődési Házban megtartották a
szólisták 8. országos találkozóját, melyen egyesületünk is
képviseltette magát. A zsűri minősítette is a látott szó lis tá -
kat, a mieink az alábbi minősítéseket szerezték:

1) Basa Panka az előadott bagi népdalcsokrára kiváló mi nő -
sítést kapott, és a zsűri külön kiemelte, hogy az összes szereplő
közül ő volt az, aki a leghívebben közvetítette a magyar nép-
dalokat úgy, hogy nemcsak elénekelte azokat, hanem arc mi -
mikájával, énekhangjával el is játszotta a tartalmukat. Di csé re -
tet érdemlőnek tartották a szép kiejtését és dallam ve ze tését is.

2) Aszódi Ferencné, Kovács Lászlóné és Tóth Lajosné az
elő adott 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
ki magasló 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 éte le -
ket és azt a szeretetet, amivel mindig fogadnak minket!

Baczoniné Felszeghy Katalin

a szinkron nyUgdíJas egyesület Hírei

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



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

Délelőtt 10 órakor Tóth Gábor polgár -
mes ter úr köszöntötte az egybegyűlteket.
Első szava a kö szöneté volt. Meg kö szön -
te mindazok mun káját, akik szabadidejü -
ket is feláldozva Bagért dolgoznak. kö -
szö net a bagi Muharay Elemér nép mű -
vé szeti Egyesületnek és népi Együttes -
nek, akik évtizedek óta öregbítik Bag hír -
ne vét, és felvállalták a rétesfesztivál védje -
gyének, a fi nom bagi rétesnek az elké -
szí tését. sokat tesz a faluért a piros Bagért Egyesület, Kapu Júlia
és Kapu Lajos, akik a bagi emlékművek elkészítésében vállaltak
óriási sze repet, a szinkron nyugdíjas Egyesület tagjai, akikre
min dig lehet számítani, még hétvégén, vagy akár éjszaka is. kö -
szönet illeti az iskola pedagógusait, akik meghálálva az iskola
fel újítását áldozatos munkával és nagyon eredményesen foly tat -
ják nevelő-oktató tevékenységüket, melynek eredményeként a
„Leg o ko sabb osztály” című televíziós vetélkedőben is szép ered-
ménnyel szerepeltek bagi kisdiákok. Az óvoda pedagógusai szin -
tén sokat tesznek előkészítő munkájuk során, hogy az iskola szép
eredmé nyeket 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 gye re kek majd nemzeti szintű futballistává vál-
hassanak. köszönet illeti a csa lád segítő szolgálat munkatársainak
munkáját, akik a hátrányos hely zetű gyerekekkel foglalkoznak, a
polgármesteri hivatal mun katársainak 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 hatvan -
két esztendeje áll és szolgálja nemcsak Bag, hanem a térség kö -
zös ségi életét. geotermikus energia-rendszerre fogjuk át állí tani
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 hivatal-
ban két éve nincs gázszámla, így jelentős pénzek maradtak a
köz   ség kasszájába, amelyet kulturális célokra lehet fordítani.

tóth gábor polgármester zárásként kellemes ünnepi együtt -
 létet kívánt falunk minden lakosának. 

A Muharay Elemér népi Együttes
leg kisebbjeinek műsora után Kará cson di
Mi hály atya köszöntő szavai kö  vetkeztek.
El  mondta, hogy a rétes fesz tivál nagy ese   -
 mény abból a szempontból, hogy a köz -
ség lakosai igazi közösséggé for má lód ja -
nak, olyan kö zösséggé, amelyben a sze re -
tet, 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
sike rült, három felvonásos Molnár Ferenc vígjátékkal, melyet
GERGő BAnDáJA mutatott be Játék
a kastélyban címmel. A nézőtér dugig
megtelt, egy gyufaszálat sem lehetett
volna le  ejteni, olyan sokan voltak
kíváncsiak a da rab ra, ami – mondanom
sem kell –, nagy sikert aratott. 

De nézzük inkább képekben a fesz-
tivál pillanatait, melynek ceremónia mes -
tere Antal Ádám volt.                       kr.

falUnap és rétesfesztivál 2014

ba
gi rétesfesztivál

együtt lenni Jó!





Lados Istvánné Tóth Mihályné Tóth Sándorné Tóth JánosnéKovács Andrásné Balázs Jánosné

bag nagyközségért kitüntetést idén heten kaptak, valamennyien hagyományőrző tevékenységükért:

Palya Józsefné
(posztomusz) Fo

tó
: s

zt



támogatók: Bag Nagyközség önkor mány -
 zata l Muharay Elemér Népi Együttes a
rétesek elkészítéséért és a fellépésekért
l Do moszlai pékség – aki felajánlotta a
rétesek kisütését l Deli Will Kft. l Pol gár -
őrség Bag, Aszód, Tura l Aszódi Rendőr -
őrs l Aredo étterem, a fellépők étkez te té -
sé ért l Arany János általános iskola l

Szink  ron Nyugdijas Egyesület l Lakatos
Gyula zumba oktató l Lenke esküvői ruha
készítő l Antal Ádám  l Valamint köszönet
mindenkinek, aki valamilyen formában
segítséget nyújtott a rendezvény megszer -
vezésében és lebonyolításában. Külön
köszönet a művelődési ház dolgozóinak,
kitartó és színvonalas munkájáért. 

tomboláva felajánlás: Vaszik Kft l Tóth
János/ Tutti ostya l Árvácskás virágbolt
l Irodeák papirbolt l Kajtor Péter mé -
hész l Bagi Transz Kft. l Deák pékség
Aszód l Speed Line Racing  Kft.  Aszód l
Rivalux  Aszód l Galga Express Band l

Kis állat ke res kedés Aszód l Borkesz
Tibor divatáru Aszód

Nagy örömünkre délután és az este folyamán az egész Galga mente kép vi -
sel   tette magát a fesztiválon, és ez szinte átölelte az itt élők nagy kö zös sé gét.
Ráadásul a fellépők országos, sőt világhírűek a maguk nemében: a de mény
team mo  toros 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.
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Szederinda Kertbarát Kör
papp komáromi JUdit rovata

Pak-choi, fodros kel, mizuna keleti káposztafélék, melyek
ve tési ideje most, július elején jött el. Kiskertben ká posz ta fé -
le ként nekem ez termesztésben jobban bejött. Kevesebb he lyet
foglal, és talán a termesztéséhez sem kell akkora szaké r telem (a
fejes káposzta nálunk sosem fejesedett rendesen).

A távolkeleti káposztafélék közös jellemzője a rendkívüli nö ve -
kedési 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 egy forma méretű levelekkel, fehér levél -
nyéllel. növekedése lát vá nyos, szinte napról
napra érzékelhető. könnyen ter meszt  hető, a
vizet meg há lál ja (és a csigák is szeretik). ve -
tőmagja már Magyar or szá gon is beszerezhető.

Mizuna (sárkányfog saláta)
nevével ellentétben nem saláta, hanem káposztaféle. Fél ár nyé -
ki, napos helyet is kedvelő növény minden talajban ott ho no san
érzi magát, azonban vízigénye jelentős. Jól tűri a hő sé get, és az
első fagyokig szedhető. A fagytűrő, má -
sodvetésre is alkalmas zöldség fi nom,
aromás, kissé borsos, csípős íz zel
rendelkezik. karakterisztikája miatt
igen meghatározó, leg in kább a
borsos, tormás, mustáros ételek -
hez illik, de salátakeverékekben is
finom lehet. párolva és főzve is fo -
gyaszt ható.

Fodros kel 
kelkáposzta, mely egész télen át szedhető. nem fejesedik, ha nem
egy magas száron (80-100 cm) hatalmas leveleket képez, eze  ket
egész télen át szedhetjük. A betakarítást az alsó levelek óva tos le -
vágásával kezdjük, majd folyamatosan szedegethet jük. A bimbós
kel mellett a másik leghidegtűrőbb ká posz ta féle. A nyári meleget
is jól tűri, fejlődését a hőmérséklet ingadozása alig befolyásolja.
Ha zánk ban a leghidegebb teleken
sem fagy ki. Félárnyékban vagy
vonuló ár nyékban is megmarad. A
ká posz tafélék közül a legkevesebb
vizet igényli; helyenként akár ön -
tözés nélkül is termeszthető. szinte
bár  milyen talajon ter meszt hető,
viszont tápanyagigénye jelentős.

A fenti káposztaféléket fogyaszthatjuk hagyományosan (kel -
káposzta főzelék), de a keleti konyha kedvelői számára vég te len
lehetőséget adnak, földimogyoróval, szójaszósszal, csir ke mellel
kom binálva, stb.

Legyen a kertben – kELEti CsoDA

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

recept  (fodros kel mandUlával)

elkészítés:
1. A fodros kelt vagy pak-choit leveleire szedjük. Hideg víz -
zel leöblítjük, lecsöpögtetjük, pa pír törlővel meg tö röljük.
2. A fodros kelt vagy pak-choit éles késsel csí kokra vágjuk.
3. Wokban bő olajat forrósítunk úgy, hogy majdnem füs -
töljön. A lángot mérsékeljük, majd be le tesszük a kelt. 2-3
perc alatt ropogósra sütjük.
4. A kelt szűrőkanállal kivesszük. Itatóspapíron a feles le -
ges zsiradékot lecsöpögtetjük.
5. Beletesszük az olajba a mandulát, és kb. fél percig
pirítjuk. Ugyancsak szűrőkanállal ki vesszük, és itatóspa-
píron a felesleges zsiradékot lecsöpögtetjük 
6. A barnacukrot, sót és a fahéjat tálban össze keverjük. A
mandulát a kelbe tesszük, rá szór juk a fűszer keve réket.

w 8 dkg hámozott mandula 
w 120 dkg pak choi vagy 120 dkg fodros kel 
w 1 evőkanál barnacukor 
w 7 dl olaj 
w 1 teáskanál só 
w ½ teáskanál őrölt fahéj 
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Minden kedden 
és pénteken:

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.) – ko lom -
pár 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. perc -
ben (a második sárga lap után).
CsizMADiA BALázs: nagyon lagymatagul kezdtünk, ellen-
felünk két pontrúgás után elõnyhöz is jutott. A második játék -
részben megpróbáltunk mindent egy lapra feltéve támadni, de
csak lövésekig jutottunk. köszönjük az õrbottyáni egye sület
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.

CSAPAT M GY D V LG KG GK P
1. Iklad KFC 28 18 8 2 64 -32 +32 62
2. Verõce SE 28 18 6 4 72 –33 +39 60
3. Bagi TC ’96 28 16 8 4 72 –33 +39 56
4. Aszód FC 28 16 5 7 54 –34 +20 53
5. Erdõkertesi SE 28 14 4 10 70 –50 +20 46
6. Galgahévíz SK 28 11 5 12 52 –58 –6 38
7. Kistarcsai VSC 28 10 8 10 54 –49 +5 38
8. Isaszegi SE 28 11 4 13 60 –58 +2 37
9. Fortuna SC-Kismaros 28 11 4 13 49 –53 –4 37

10. Gödöllõi EAC 28 8 11 9 49 –59 –10 35
11. Vác-Deákvár SE 28 10 4 14 49 –62 –13 34
12. Nagymaros FC 28 9 2 17 39 –87 –48 29
13. Valkó KSK 28 5 5 18 38 –70 –32 20
14. Püspökhatvan SE 28 5 2 21 46 –73 –27 17
15. Mogyoród KSK* 28 8 4 16 50 –67 –17 13

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

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

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 február-
jában 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.

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 tar-
tozik”. Mi történt itt? Csak nem az angol movie szó mo -
doros 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

csak úgy füstölgök magamban...

rendőrségi Hírek

Az elmúlt időszakban a rendőrségi je len tés szerint két
lakásbetörést je len tet tek, amely Bagon történt. 
w Egyik esetben egy lakatlan ház hátsó melléképületéből

csap te lepeket tulaj do ní tottak el. Meg jegy zendő, hogy a
mellékhelyiség nem volt bezárva. 

w Egy másik családi házból 4 millió fo rint készpénzt vittek el
a behatolók a széf fel együtt, valamint két érté kes gyű rűt. 

w Bag külterületén lévő homokbá nyá nál természetfotósok
ille gá lisan lerakott ve szélyes hulladékot találtak, ezt je -
len tet ték a rendőrségnek. A ka taszt ró fa vé de lem és a
Bűnügyi szakértői  ku  ta tó in té zet (BsZki) bevonásával
az is me ret len eredetű üveg ben tárolt porokat a rend őr -
ség elszállítatta, és eljárást in dí tott is me retlen tettes el -
len a hulla dék kezelés szabályainak megsértése miatt.

w Az Aszódi Javítóintézetből meg szö kött egy fiú, akit Ba -
gon talált meg a ren d  őrség.

w A bagi állomásnál lévő Coop bolt par kolójában az ott
álló tehergépkocsi ponyváját megbontották, és édes sé -
geket tulajdonítottak el alkalmi tolvajok. 

bag polgárőr egyesület Hírei

Bag polgárőrség Egyesület 2014 júniusában önállóan
311 órát töltött szolgálatban, ebből 34 órát a rend őr -
ség gel közösen. több szomszédos település kül ön bö -
ző rendezvényeinek biztosításában vettek részt. 

Ba gon június 12-én polgárőreink a sportpálya mel -
lék  épü letében tüzet észleltek, a tűzoltók kiérkezéséig a
tüzet megfékezték, a továbbiakban a tűzoltók jártak el. 

A falunap és rétesfesztivál biztosítását napközben 9
ven dég polgárőr, éjszaka 7 bagi polgárőr látta el. A rend -
őrség 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 vál -
lal kozóknak abbéli segítségét, hogy a polgárőrségnek
saját sátrat biztosítottak a falunapon. A rendezvényen
részt vevőknek pedig köszönetet mondunk, hogy egy-
egy lángos elfogyasztásával támogatták a pol gár őr sé get. 

A POLGáRőRsÉG ELÉRHETősÉGE:
06-30-621-0210, 06-30-515-6945                  B.Á.



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 tartal máért
felelősséget nem vállalunk.
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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

Péceli, autóipari alkatrészgyártó 
partnerünk részére keresünk
oPerátorokat.

Feladatok:
w autóipari alkatrészek összeszerelése
w 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

hoGY EljuSSoN 
a bEjáraTI ajTóIG!

NE adjoN ESélYT 
a bETörőNEK, 

GDL-Security Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő,
Blaháné utca 35

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!

tóth gábor polgármester úr segítségével többmilliós tá mogatáshoz jutott az
egyház község. A Darányi ignác terv keretében az Európai Unió és a Magyar
kormány több, mint 39 millió forintot biztosított falunk ba rokk stílusban épült
műemlék temp lomának felújítására, melyet a bagi önkormányzat további 3 millió
forinttal tol dott meg. Elkészült a templom fő hom lok za tának és harangtornyának
teljes re konst ruk ci ója, valamint a teljes tetőszerkezet fel újí tása-cse ré je, újra héjja -
lása, valamint az ol dal falak ja vítása, festése. A melléképületek (sek restye) is
megújult. A templom gyönyörű szép lett, érdemes ide ellátogatni és megcsodál-
ni azoknak is, akik nem járnak misére... Hátha... Egyszer majd...                    szt


