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Tóth Gábor polgármester úr -
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az új jegyzőasszony
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A BizToNsáG TEmETésE

16 tulajdonos önös érdeke miatt bukhat a megnyert pá lyá -
zat a bagi körforgalom megépítésénél. Vajon hány em ber -
nek kell megnyomorodnia vagy meghalnia még, hogy végre
elkészülhessen a biztonságosabb körforgalom?!

Miért csúszik, esetleg miért marad el a felépítése?! Nézzük tehát
az igazságot. 3735m2-re van szükség a körforgalom meg épí té sé -
 hez, ebből 528 m2-t már adás-vétel útján sikerült megszerezni. 

De! a fennmaradó 3207m2 16 tulajdonosa még ahhoz sem
járult hozzá, hogy a kisajátítási eljárás ideje alatt rálépési en ge -
délyt adjanak földjeikre, amely lehetővé tette volna az építkezés
megkezdését, így a munkálatok augusztusra való befejezését is!

Miért is?! Gondolják el, egy-egy tulajdonosnak átlag 200
m2 területe érintett. Ezért az értékbecslő 110 Ft-ot ajánlott fel
m2-ként, ami 22.000 Ft-ot jelent a 16 tulajdonosnak egyen ként.

Kérték őket, ha az árral nem értenének is egyet, en gedjék meg
az építkezés elkezdését, az árról majd a ki sa já títási eljárás
során alkudhatnak vagy pereskedhetnek.

Mégsem hajlottak a megegyezésre!!! Emiatt áll a ki vi te le -
ző, csúszik a határidő, és az állam által erre elkülönített pénz
is veszélybe került. Tehát 16 tulajdonos 352.000 Ft-ért vagy
annak néhányszorosáért veszélyezteti több tízezer ember éle -
tét, akik nap mint nap arra közlekednek! Ráadásul a kisajátí-
tandó területek a földjeik legszélén, a főutak mellett van nak,
amelyeket már nem művelnek. Ezt a kitűzött karók alap ján,
bárki ellenőrizheti.

Érthetetlen számomra az ilyen hozzáállás! Csak remélni
tudom, hogy mihamarább változás történik, és végre megépülhet
az emberi életeket és tárgyi értékeket védő, oly sok te le pü lés által
áhítva vágyott körforgalom Bag és Aszód között. Úgy legyen!!!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk falunk minden lakosát 
augusztus 20-án, a Szent István király napja, 
a keresztény magyar államalapítás emléknapja 
alkalmából tartandó ünnepségünkre.
A program: 
9.00 órakor ünnepi szentmise a templomban, majd 
a koronázási jelvényekkel és a történelmi zászlókkal
átvonulunk a művelődési ház parkjához, ahol 
az új kenyér szentelésének lehetünk tanúi. 
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– 2006 óta polgármester Bagon, azóta nagyon sok változás
történt a faluban, megújultak az utak, rózsabokrokkal szépült
a falu, híres operaénekesek koncerteztek a templomban, hogy
csak néhányat említsek. És persze az önkormányzat összes in -
téz ménye meg újult. Ha jól emlékszem, az óvoda ablakainak
cse réjével kez dő dött… Melyik felújítást tartja a leg fon to -
sabbnak?

Tóth Gábor: Az első négy esztendőben nekem igazán fon -
tos az iskola megújulása volt, hiszen az iskola a község jö vő jé -
nek alapja. A második négy esztendőben pedig a művelődési
ház. A megtartó erő egy község számára az oktatás, a kultúra,
a hagyományok ápolása és a lelki élet. Az elmúlt nyolc évben
meg újult az iskola, a templom, és jelenleg folyik a művelődési
ház felújítása is. számomra ezek a legfontosabbak.

– Sajnos a posta épülete is nagyon rossz állapotban van, ha
jól tudom, civil szervezetek aláírásgyűjtést kezdeményeznek a
meg újulása érdekében.

T. G.: igen. A piros Bagért Egyesület és az én kez de mé -
nyezésemre indul aláírásgyűjtés. Többször folytatott már az ön -
kor mányzat megbeszéléseket a magyar postával, hogy ez az ál -
dat lan állapot megváltozzon, de a posta vezetése nem tett
semmit. Az aláírásgyűjtéssel nyomást szeretnénk gyakorolni a
ma gyar posta vezetőire, és ha megkapom a bizalmat a kö vet -
ke ző ciklusra a bagiaktól, akkor minden erőmmel azon leszek,

hogy a helyzet megoldódjon, és a posta új, modern épületben
mű ködhessen. Alkalmas lenne erre például a sarki kocsma épü -
lete, ahol esetleg internet kávézót is ki lehetne alakítani.

– Persze minden terv megvalósításának alfája és omegája
a pénz. Milyen most az önkormányzat anyagi helyzete? Van-e
hitelünk, tudjuk-e fizetni?

T. G.: Vannak nehézségeink, de az önkormányzat pénzügyi
hely zete stabil, kifizetetlen számlánk nincsen. Nemrég olyan
állami normatívákat követelt vissza az állam – a volt jegyző hibája
miatt –, amelyeket olyan munkák elvégzésére kapott az önkor -
mányzat, amit az iskolai pedagógusai elvégeztek. A jelenleg
folyó kö zel 200 milliós beruházás, amiből a művelődési ház,
óvoda és a tornacsarnok energetikai felújítása történik, elő fi -
nan szí ro zá sú. Azaz a kivitelezéshez szükséges pénzt az önkor-
mányzatnak kell kifizetnie, majd a munkálatok végeztével vissza -
kapja ezt a pá lyá za ti pénzt. Ehhez kellett felvennünk ún.
rulírozó hi telt* 70 millió forint értékben, hogy az elő fi nan szí ro -
zást tudjuk biz tosítani, te hát szó sincs a falu eladósításáról. hoz -
záteszem, ez a hitel csak a beruházásra fordítható, más célokra
nem lehet köl teni! Gon dot jelent még a fent említett beruházás
ön ré szé nek elő te rem té se is. Erre 10 millió forint áll jelenleg az
önkor mány zat rendel ke zésére, de 30 millió forintra lenne szük-
ség, a hiányzó összeget pályázati úton fogjuk elő te remteni. Re -
mé nyeink szerint az év végére az anyagi helyzet rendeződni fog.
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*rulírozó hitel alatt egy olyan hiteltípust értünk, amely esetében a hitelintézet a nála vezetett számla mellé biztosít egy hitelkeretet. e hitel -
keretet az ügyfél csak erre a projektre tetszőlegesen használhatja fel, illetve a felhasznált pénz törlesztése is tetszőleges ütemben zajlik. A tör-
lesztett pénz újra felhasználhatóvá válik. rulírozó hitelt a bankok csak akkor adnak az ügyfeleiknek, ha azok számláira havi rendszerességgel
érkezik jövedelem. Kamatot csak az éppen felhasznált pénz után kell fizetni az igénybevétel idejére.

Interjú tóth gábor
polgármester úrrAl

Tóth Gábor 2006 óta községünk
polgármestere, és úgy döntött,

ebben az évben is indul 
a helyhatósági választásokon.

Úgy érzi, nagyon sok 
a megkezdett munka, amit

szeretne befejezni. Ugyanakkor
az elmúlt nyolc esztendőben 

az önkormányzat a vezetésével
lerakta az alapjait annak, hogy

a következő évtizedekben
községünk egy olyan 

infrastruktúrával rendelkezzen,
amely megfelel a XXI. század

elvárásainak. 
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– Említette, hogy a jegyző hibája okozott anyagi vesz te sé -
ge ket. Miért került sor jegyzőváltásra?

T. G.: most kerültek nyilvánosságra olyan információk a hi -
va talon belül, amely nem tette lehetővé, hogy a jegyző asszonyt
tovább alkalmazzuk. A jegyző asszony ugyanis olyan admi -
nisz t rációs hibákat követett el, amelyek komoly anyagi vesz te -
sé geket okoztak az önkormányzatnak. Röviden erről annyit,
hogy pl. az iskola alapító okiratában nem szerepel a sajátos ne -
ve lé si igényű gyermekekkel való foglalkozás, ám az önkor -
mány zat e feladatellátásra kapott állami normatívát. A munkát
az is ko la el is végezte, az érte járó béreket kifizettük, de az
állam ezt jogalap nélküli normatívának tekinti, és visszaköveteli
az önkormányzattól. Jelenleg bíróságon van az ügy, az önkor-
mányzat mindent megtesz azért, hogy ezt a jogosan felvett
pénzt ne kelljen visszafizetni. Emellett az önkormányzat szedte
be a 7,6 millió forintos szemétszállítási díjat, amit a jegyző asszony
önállóan intézett. A beszedett díj az önkormányzat számláján
van, de ezt a pénzt most a szemétszállító cégnek ki kell
fizetnünk. Jegyző asszony megrovást kapott, majd lemondott
hivataláról, amit én elfogadtam.

– Ki fogja őt helyettesíteni?
T. G.: Domony önkormányzatát kértük fel, hogy segítsen

ne künk. Az ottani jegyző, Bognár Józsefné veszi át átmeneti jel -
leg gel a jegyzői teendőket falunkban. Természetesen a jegyzői
állás betöltésére pályázatot írunk ki. 

– A közbiztonság kérdése mindig sarkalatos pont Bagon.
Hogyan látja most a közbiztonság helyzetét?

T. G.: mostanra ért be, született meg itt Bagon egy olyan
ko moly térfigyelő rendszer, amilyen a környéken sehol, sen -
ki nek, még Gödöllőnek sincs. Az ún. közbiztonsági szobában
nagy községünk minden objektumát monitorokon lehet fi -
gyel ni. Ez a rendszer három részből áll. Van egy ún. ob jek -
tum  vé de lem, amely a község intézményeit védi. Be van ka me -
ráz va az is ko la, a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, az
or vosi ren de lő stb. Ezeken a helyeken, amióta a ka me ra rend -
szer mű kö dik, semmilyen atrocitás, bűncselekmény nem tör -
tént, így pre ven ciós feladatát ellátta a rendszer. 

A második elem a közterület-felügyelet, ahol közös mo ni -
to ron figyelhetők a község forgalmasabb területei, mint például
az iskola előtti tér, a Béke tér, petőfi tér, polgármesteri hivatal
környéke, autópálya bejárata stb. 

A harmadik rész (kamerarendszer) pedig a perem-, illetve
külterületek vé delmét szolgálja (Trockás, peres alja, Temető-
dűlő stb.). Összesen tehát 31 kamera figyeli Bagot éjjel-nap-
pal. Ezeket a kamerákat csak olyan személyek figyelhetik,
akiknek erre jogosultságuk van (pl. rendőrök). A kamerák
figyelése havi 500 ezer forintos költséget jelent az önkor-
mányzatnak, amit a most folyó energetikai átalakítások után
megmaradt forrásokból fogunk tudni fedezni, hiszen a be ru -
házások megvalósulása kö vet keztében az energiaköltségek
felére, harmadára csökkenek.

– Ez év tavaszától már nem országgyűlési képviselő.
Mennyiben jelent ez hátrányt vagy előnyt a falunak?  

T. G.: Azt gondolom, összességében előnyt jelent a falunak,
hogy már nem veszek részt a nagypolitikában, így sokkal több
időm marad a helyi ügyekre. Ráadásul a tizenhat évi kapcsolati
tőke megmaradt, amit a továbbiakban is fel tudok használni
például egy-egy pályázat sikerességéért folytatott lobbi során.
Nagy megtiszteltetés volt számomra tizenhat évig országgyűlési
képviselőként szolgálni, de nagyon megterhelő is a polgármes-
teri feladatok ellátása mellett. 60. életévemet betöltve úgy
ér zem, kicsit lassítanom kell, és így minden erőmmel Bagért
tu dok dolgozni, felhasználva az előbb említett kapcsolataimat.

– Az elmúlt időszakba sokat tett a lengyel-magyar kap -
cso latok erősítéséért. Ezen a területen fog-e tovább tevé -
kenykedni?

T. G.: olyan intenzitással, ahogyan országgyűlési kép vi se -
lő  ként tettem már nem fogok ezen a területen dolgozni. Nagy
meg tisz teltetés volt lengyelország 251. lovagjává válni, és
büszke va gyok arra, hogy hetedmagammal létrehoztuk a lengyel-
magyar barátság napját, és ápoltuk a kapcsolatot a két nép
között, ami ko moly alapja annak, hogy a magyar érdekeket
megfelelő szin ten tudjuk különböző színtereken képviselni,
hiszen egyedül ki csik vagyunk, viszont a lengyelekkel összefog-
va már hallat hat juk a hangunkat.

– Ismét elindul polgármester-jelöltként az októberi önkor-
mányzati választásokon... 

T. G.: Nekem ez kutya kötelességem, hiszen félbehagyni
nem illik az embernek semmit. Nyolc esztendővel ezelőtt poli-
tikai váltás történt a faluban, a lakosság úgy gondolta, hogy
inkább polgári és nem relatív független vezetés legyen a fa lu -
ban. Úgy gondolom, Bag az elmúlt nyolc évben rengeteget fej -
lő dött, megelőzte a környékbeli településeket. Nagyon sok az
el kezdett feladat, több beruházás megvalósítása folyik jelenleg,
amit mindenképpen be kellene fejezni, és egy új vezetés nem
biztos, hogy átlátná ezeket. Azt gondolom, hogy a község nem
járt rosszul a nyolc évvel ezelőtti politikai irányváltással, ami
egyéb ként Balatoni Gyöngyi doktornőnek, alpolgármester
asszonyunk nak köszönhető, hiszen ő beszélt rá arra, hogy akkor
elinduljak az önkormányzati választásokon polgármester-je lölt -
ként. Emlékezzünk csak vissza, hogy nyolc évvel ezelőtt a köz -
épü leteink mi lyen állapotban voltak! Bizony, ne gyed század el -
ma radt munkálatait pótoltuk be. A ravatalozó előtti fedett rész
be ázott, temetéseken adott esetben a koporsóra esett az eső, az
óvo da ablakait szögekkel kellett beszögelni, hogy ne sza kad ja nak
ki a helyükről, a polgármesteri hivatal alulról telje sen vi ze se  dett,
amit szigetelni kellett, ezek önmagukért beszélnek. Az el múlt
nyolc évben komoly rendszerváltás történt Ba gon politi kai lag is,
szemléletben is, a község jövőképét tekintve is. Ebben a nyolc
esztendőben leraktuk az alapjait annak, hogy a kö vet ke ző
évtizedekben községünk egy olyan önkormányzati infra struk -
túrával rendelkezzen, amely megfelel a XXi. század elvárásainak. ú

A megújulás eddig nAgy munkA volt, de még nincs be fejezve,
és reményeink szerint A következő ciklusbAn, Amennyi ben erre
bizAlmAt kApunk A bAgi emberektől, Akkor meg újul hAt nA A postA,
létrejöhetne egy új egészségügyi központ is Az i. számú orvosi
rendelő helyén és Az ipAri pArk is végre megvAlósulhAtnA.
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– A tervek, a folytatás? 
T. G.: A megújulás eddig nagy munka volt, de még nincs

be fejezve, és reményeink szerint a következő ciklusban,
amennyi ben erre bizalmat kapunk a bagi emberektől,  meg újul -
hat na a posta, létrejöhetne egy új egészségügyi központ is az i.
számú orvosi rendelő helyén, és az ipari park is végre meg-
valósulhatna. Ez utóbbival kapcsolatban elmondható, hogy az
ipari park kialakítása magánberuházásként folyt, az önkor-
mányzat egyéb fontos feladatok miatt nem tudott figyelni rá.
Az ipari parkot finanszírozó takarékszövetkezet azonban csőd -
be ment. Az orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet felszámo -
ló biztosával már fel is vettem a kapcsolatot, hogy a választások
után megindulhassanak a tárgyalások, és az ipari park ki ala kí -
tá sának ügyében történjen előrelépés. mivel az ipari park
kialakítása során már 200 millió forint állami támogatást is fel -
hasz náltak a befektetők, ezeket az állami forrásokat egy felszá-
molás során jó lenne megszerezni a községnek. Emellett sze ret -
nénk létrehozni egy faluházat is, ahol a falu értékes néprajzi
gyűj teménye végre otthonra találna.

– Júliusban kellet volna kezdődnie a Bag–Aszód–Domony
kereszteződésében tervezett körforgalom építésének. Miért nem
indultak meg a munkálatok?

T. G.: Az építéshez szükséges földterületeket nem sikerült
megvásárolni. sajnos nem értem azokat az embereket, akik aka -
 dályozzák, hogy a körforgalom megépülhessen, hiszen a mos -
 tani helyzet valamennyiünk életét veszélyezteti. kor rek tebb lett
volna talán az, hogy akik nem fogadták el a felajánlott árat, azok
azért a rálépési nyilatkozatot aláírják, hogy legalább a munka
elindulhasson, mert így a késlekedés miatt a beruházásra elkülö -
nített összeg is könnyen elveszhet. megjegyzem, hogy a szóban
forgó föld alatt avar kori falu maradványai találhatók, tehát
egyéb beruházást ott végrehajtani nem lehet. 

– Hogyan látja jelen pillanatban a roma emberek életét,
helyüket községünkben?

T. G.: olyan dolgok valósulnak meg a telepen, amire még
sohasem volt példa. A közmunka program keretében egyes
emberek életébe rendszeresség költözött a napi elfoglaltság

miatt. Ráadásul megtapasztalhatták a munka értékét, fizetést is
vihettek haza. Ők maguk mondták, hogy sokkal jobb ez, mint
sorban állni a segélyért. sőt, otthon a gyerekek is azt látják,
hogy reggel a szülők kelnek, dolgozni mennek, nem máshová...
más megoldást nem látok a roma kérdésre, csak azt, ha egy
generáció úgy nő föl, hogy a szülők példáját látva, ezt a dolgos
életet tanulják, szokják meg a gyerekek is. olyan változásokat
is tapasztalunk a telepen, hogy némely családok zöldséges kis -
ker te ket, konyhakerteket alakítottak ki, hogy ezzel is segít-
senek ön magukon. így elindulhatott egyfajta integráció, amit
most meg törni veszélyes lenne a falu jövőjét tekintve. Ezek a
változást akaró családok már látják, hogy van egy másfajta élet
is, amiért érdemes küzdeni, látják a különbséget, tudják, hogy
van remény kitörni a mostani állapotból.

– Hogy ne maradjanak félbe az elkezdett munkák, projek-
tek, sok sikert kívánunk a közelgő helyi választásokhoz, és jó
egészséget, erőt  befejezéséhez. Könczöl Rita

tornacsarnok

ú

teljes gőzzel FolyIK A megnyert pályázAt megVAlósításA
Majdnem 163 millió forintot nyert önkormányzatunk az Európai Uniótól és a Magyar Államtól
energetikai felújításra. Nézzük kicsit részletesebben, hol is tartanak jelen pillanatban a munkák.

A tornacsarnokban az elavult világításra több, mint
4,5 millió forintot költött évente az önkormányzat.
Ezt az elektromos szakemberek elbontották, és
előké szí tették az oldalfalon lévő, energiatakarékos
reflektorok felsze re lését is. Ezen épületnél jelen pil-
lanatban még csak a bontási mun kák készültek el:
itt is lekerültek a falról az elavult radiá to rok és
csövek. A kivitelezővel történő megállapodás
szerint a tor nacsarnokban szükséges vízszintes
hőszigetelés nem a meg lé vő álmennyezetre kerül rá
(ami egy sokkal bonyolultabb meg oldás lett volna, a
pálya védő letakarásával, az álmennyezet meg -
bontásával, stb.), hanem vállalták, hogy ugyan azért
az összegért inkább leszedik az abszolút szak sze -
rűtlenül felrakott tetőt, alatta hőszigetelnek, majd
visszaépítik azt úgy, ahogy kell. Úgy legyen!

hivatali visszaélés gyanúja merült fel 
beke andrea volt jegyzőasszonnyal szemben 
Felmerült a gyanú, hogy beke Andrea volt jegyző, hivatali visszaélés
bűn tettét követte el. A soproni Városi bíróságtól ugyanis 2014. május
12-én egy 100 000 és egy 30 000 forintos büntetést kapott az ön kor -
mányzat, mert a volt jegyző asszony a saját személyét érintő pénzügyi
letiltásokról szóló korábbi iratokat eltüntette, a letiltásokat pedig nem
hajtotta végre. jelenleg folyik a volt jegyző működésének átvilágítása,
melynek során megállapítható lesz, hogy a hivatali visszaélés, vagy
esetleg más bűncselekmény alapos gyanúja fennáll-e. Amennyiben az
átvilágítás eredményeként szükségesnek mutatkozik büntető eljárás
elindítása, úgy a polgármester haladéktalanul megteszi a feljelentést.

hivatali visszaélés. megalapozó törvényi hely: 2012. évi C.
törvény a büntető törvénykönyvről
305.§       Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt 

okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi
b) hivatali hatáskörét túllépi
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Két kép annak bizonyítására, hogy
miért is volt már nagyon itt az ideje a
felújításnak. A málló vakolatú, hőszi -
geteletlen külső falak, és a több, mint
fél évszázados, szintén hőszi ge te let -
len, elavult, rossz állapotú nyílászárók.

A közbeszerzési eljáráson nyertes tarna Invest Kft. dolgozói több helyszí-
nen, többféle munkát is végeznek a project megvalósítása érdekében. Az
épületek málló vakolatát – ahol szükséges – leverik, vagy megerősítik, és
nikecell táblákat rögzítenek fel a falakra, födémekre.

A fenti képen jól látszik, ahogy a belső ud va ri
főfal hőszigetelése készül, illetve itt a har -
ma dik nagy indoka a felújításnak: az élet -
tar tamát már jó pár évvel meghaladó, töre-
dezett, beázó, és manapság már veszélyes
hu l la déknak számító hullámpala tető hé ja zat.

mindeközben egy másik csapat a belső terekben levágta a kor sze rűtlen fű -
tésrendszer radiátorait és nagy vastagságú cső ve ze té keit (az apríték ka zá -
nunkkal ugyan kiváltottuk a rendkívül drá ga gázfűtés jó részét, de az ela -
vult, és az évtizedek alatt elég je len tősen elkorrodált fűtésrendszer már
igen csak megérett a cserére). természetesen nem feledkezhetünk meg
arról sem, hogy az egész épületben felújításra kerül az elektromos veze -
tékezés is. Végre megszűnik az az áldatlan állapot, hogy a tüdőszűrő gép,
vagy egy koncert berendezései rendre lecsapkodja az idejétmúlt kis meg -
szakítókat. teljesen új mérési helyet, és gerincvezetéket kap a műve    lődési
ház, és a hőszivattyú pedig sokkal olcsóbb tarifájú, geo áramról fog működni.

ezen a képen
megcsodál ható 
a már elkészült
igazgatási szárny új
fedése, gyönyörű
kontrasztot
képezve a régi
palafedéssel. A kép 
hátterében a
könyvtárépület-
rész lécezése
látható.

megérkezett 
a tetőfedő brigád is,
akik a képen látható

munkagép 
egítségével termelik

le a régi palát, 
amit azután az 
előírás szerinti 

hulladékzsákokba
pakolnak, és úgy

kerül el a veszélyes 
hulladéklerakóba.
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A kivitelező hőszigetelő brigádja ezen épületnél tart legelőrébb, hiszen az óvodának lassan nyitnia kell (most is működik benne egy csoport
a kivitelezési munkák alatt). A dryvit rendszer a cserélendő ablakok környéke kivételével lassan kész, az épület jó részét már csak színezni kell.  

Itt is nagyjából hasonló 
volt a helyzet, mint a
művelődési házban
(hőszigeteletlen falak, és
padlásfödém, részben régi
ablakok). Az óvoda 
elektromos felújítása
korábban már megtörtént,
így itt csak a geo áram
csatlakozó mérőhelyének
kialakítására volt szükség
(a rengeteg egyéb apró, 
villanyszerelési munkán 
túl persze).

természetesen itt is megtörtént már a korszerűtlen fűtés elemek (radiá -
to rok, fűtéscsövek) eltá volítása. Érkeznek az új ablakok, és kezdik fúrni a
hőszivattyúhoz szük séges szívó- és nyelető kutakat is.

Az előkészítő munkák során a
közhasznú munkásainknak

volt egy nem túl kellemes
feladata: a 30 fokos melegben,

a sok évtizede porosodó
padlásfödém letakarítása,

megszabadítása az évtizedes
lomoktól, amit mondok ervin

falugondnokunk, és Varga
István karbantartónk

vezetéséven profi módon
megoldottak. Időközben a

letakarított padlásfödém
hőszigetelése is elkészült.
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bognár józsefné, domony jegyzője, aki első kérésre segítségünkre sietett

július 16. óta Bognár józsefné látja el a jegyzői teendőket
Bagon. A távozott Beke Andrea helyett átmenetileg, az új
jegyző kinevezéséig, a törvényi elő írá sok szerint maximum
hat hónapig ő az, aki falunk ügyes-bajos dolgaival fog -
lalkozik.

– Honnan érkezett hozzánk?
Bognár józsefné: 2003-tól Domony jegy zője vagyok, jelenleg
mindkét te le pü lésen én látom el a jegyzői teendőket.

– Mióta dolgozik köztisztviselőként?
Bognár józsefné: 1990 óta dolgozom a közigazgatásban,

sokáig a kartali önkormányzatnál tevékenykedtem, szé pen
lassan beletanultam, megszerettem ezt a munkát, hi va tá -
sommá vált. Az államigazgatási Főiskola elvégzése után ke -
rültem Domonyba pályázat útján. Emlékszem, elég zűrös
időszakban kezd tem ott, akkor volt a Domonyvölgy levá lása
miatti sok-sok vita.

– Hogyan látja, Bagon mi a leg fon tosabb teendő?
Bognár józsefné: A most folyó energetikai pályázat

levezénylése. Nagyon sok a határidő, ezeket tartani kell, a
fel újí tási munkákat pedig szemmel tartani. Úgy gondolom,
egy ilyen idő szakban va ló ban nem maradhat jegyző nélkül
egy falu. Az ügyek többségével igazából most ismerkedem,
hiszen még csak két he te va gyok itt. 

– Mikor lehet Önt megtalálni itt Bagon?
Bognár józsefné: kedden és csü tör tö kön vagyok Bagon,

de például ma Domonyban kezdtem, pedig kedd van. szóval,
ha szükség van rám, a kijelölt napokon túl is elérhető vagyok,
hiszen nincsen messze egymástól a két te le pü lés. A lakossági
megkeresésekkel kollé gáimat keressék, akik – ha szükséges –
adnak időpontot, és szívesen segítek bármiben, ha tudok.
köztisztviselőként közszolgák vagyunk, alapvetően egy-egy
település működését segítjük, ezért mindig mondom a mun ka -
társaimnak, hogy tessék mosolyogva fogadni az ügyfeleket, ez
nagyon fontos. 

– Meddig szól a kinevezése?
Bognár józsefné: A törvényi előírás hat hónapot engedé-

lyez. A bagi ön kor mány zat képviselő-testületét a polgár mes ter
úrral tájékoztattuk arról, hogy pá lyázati úton kell megtalálni
az új jegy ző személyét. Úgy gondolom, szerencsé sebb lenne,

ha a választások után az új testület véleményezné a jegyzői
pályázatot, hi szen ez bizalmi állás, fontos, hogy a kép viselő-
testület és a jegyző, valamint a polgármester és a jegyző között
jó le gyen a viszony, hogy a falu tudjon előre haladni. 

– Domonyban is él?
Bognár józsefné: kartali vagyok, je len  leg is ott lakom. 

– Mit szól a család a megnövekedett
munkához?

Bognár józsefné: A két fiam már
felnőtt, és egyébként is már voltam ha -
son ló helyzetben, korábban Galgagyör -
kön helyettesítettem. persze minden
hely  zet más, de igyekszem helytállni.

– Nagyon köszönjük a segítséget.
Eredményes munkát, türelmet  és
kitartást kívánunk Önnek!

K.R.

„kÖzszolGák VAGyuNk, 
TEssék mosolyoGNi!”
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köztisztviselőként közszolgák vAgyunk,
AlApvetően egy-egy település működését
segítjük, ezért mindig mondom A munkA-
társAimnAk, hogy tessék mosolyogvA fogAdni
Az ügyfeleket, ez nAgyon fontos. 
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Baczoniné felszeghy Katalin: Mikor és
miért lett színész?
Barabás Tamás: 1987-től Aszódon a
tiszti klubban volt már egy színjátszó
cso port, amibe bekapcsolódtam, és a
meg szűnéséig, 2011-ig a tagja voltam.
szin te mindent játszottunk, vásári ko -
mé  diától az egész estés darabokig. Mol -
nár tól Sartre-n keresztül Eszterházyig
sokmindenbe belekóstoltunk. 

2010-ben a Fészek színház társula -
tá nak is tagja lettem, azóta ott játszom.

Egyébként kamaszkoromban kez d -
tem érdeklődni a színjátszás iránt, aztán
később kiderült, hogy nemcsak hobbi -
nak, hanem hivatásomnak is választom
ezt a foglalkozást. sajnos ebből manap-
ság megélni csak megalkuvásokkal le -
het ne, így én a mérlegképes könyvelői
és a mezőgazdasági mérnöki diplomá-
mat is felhasználom a megélhetésem biz-
tosítására. Tehát dolgozom, mint min-
denki más, de színészkedem is mellette.

– Ezt a sok elfoglaltságot hogyan
fogadja a család?

B.T.: Tudomásul veszik és elfogad-
ják, hogy ez az én életem. Az ember
azért lett emberré, azért szocializáló-
dott, hogy közösségben éljen. Ne csak
dol goz zon, egyen, igyon, hanem olyan

közösséget keressen, ami örömforrásul
szolgálhat, és más, mint a normál hét -
köz nap. szerintem mindenki arra vá -
gyik, hogy más legyen a szórakozása,
mint a munkája, így szabaddá válhat, és
egy egészen más oldalról mozgathatja,
mutathatja meg az egyéniségét. 

– A bagi „Gergő bandája” társulat
hogyan jött létre?

B.T.: évek óta ismerem Antal Ádá-
mot, akivel eldöntöttük, hogy megalakí-
tunk egy színjátszó társaságot, amellyel
min denképpen létrehozunk Bagon va la -
mi lyen színházi előadást. Ez volt a Pi ran -
delló: Az ember, az állat és az erény
című darab, amelyet tavaly mutattunk
be nem kis sikerrel.

– Idén miért Molnár Ferenc darab-
jára esett a választása?

B.T.: Azért, mert olyan előadást sze -
ret tem volna csinálni, ahol a figyelmes
néző, a poénokon túl, átélheti a sze rep -
lők tragikus sorsát. Ezenkívül a szí né -
sze imet a saját életbeli karakterüktől el -
térő feladatok elé kívántam állítani.

A Turai színműíró szerepét Lévai
József játszotta, vele játszom a leg ré -
gebben együtt. A Gál színműíró Antal
ádám volt, aki a titkár szerepét is el ját -
szotta. A zeneszerző Szendrei Szabolcs

volt, Anni szerepét Zádor Fanni alakítot-
ta. A lakáj Tószegi Lajos volt, míg Al má -
dy színész szerepében én voltam. én úgy
érzem, nagyrészt sikerült megvalósíta-
nunk az elképzeléseimet, és sikerült el -
nyernünk a közönség szeretetét is. 

– Mindenképpen, ezt bizonyította a
közönség kacagása és vastapsa is. Iga -
zán sikeres előadás volt! Kérem, mond -
jon még valamit a jövőbeli terveiről is.

B.T.: szeretnénk ezt a darabot más
településeken is előadni, reméljük, ha -
sonló sikerrel, mint Bagon. Jövő
nyáron – bár több elképzelésem is van
– még nem tudom, hogy mit fogunk
eljátszani, de mindenképpen folytatni
szeretnénk az előadássorozatot. Egy
biztos, hogy nagyon szívesen vennénk,
ha a „Gergő bandájába” több helyi
vagy környékbeli is jelentkezne. 

– Köszönöm szépen az interjút, és a
továbbiakhoz sok sikert, jó egészséget és
bővülő társulatot kívánunk!

B.F.K.

Nagysikerű előadás Bagon
A rétes fesztivál előtti napon, június 27-én került sor Molnár ferenc: játék a
kastélyban című darabjának előadására a „Gergő bandája” által a művelődési
házban. igen sokan gyűltünk össze, megtelt a művelődési ház, mert bíztunk
benne – már csak az előző év tapasztalatából is –, hogy érdemes eljönnünk. nem
kellett csalatkoznunk most sem, mert ragyogó, jól megszerkesztett, kitűnő
színészi játékú előadásban gyönyörködhettünk. Később megkerestem a „Gergő
bandája” vezetőjét, Barabás Tamást, vele készítettem interjút.

Interjú bArAbás tAmás színÉsz rendezőVel
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A Porta-Terv Városrendezési és Építészeti Tervező iroda
(1113 Budapest, Karolina út 65.) a nemzeti infrastruktúra
fej lesztő zrt. megrendelésére készíti a (Budapest) rákos -
Hatvan vasútvonalszakasz korszerűsítésének engedélyezési
eljárásához szükséges településrendezési tervünk módo sí tá sát.

A terv készítése a partnerségi egyeztetés szakaszába ért. A
www.bagfalu.hu honlapon a terv szöveges anyagát meg te kint -
he tik, illetve letölthetik. kérjük, hogy akinek bármilyen ész re -
vé tele, hozzáfűz ni va lója van, vagy csak bővebben szeretne tájé -
ko zódni a vasútfejlesztési project, vagy az ehhez kapcsolódó

településrendezési terv módosításával kapcsolatban, az mun ka -
időben keressen fel akár személyesen a hivatalban, akár tele-
fonon, esetleg E-mailen! A partnerségi egyeztetés határideje 30
nap, azaz legkésőbb 2014. augusztus 14-ig várom az ész re vé -
te leket, javaslatokat! Természetesen a projecttel kapcsolatos
tá jékoztatás cél já ból ezen időpont lejárta után is szívesen állok
az Önök ren del ke zésére.

Benedek miklós műszaki előadó
(Bag polgármesteri hivatal)

+36-30-667-25-40, 06 (28) 504-135
muszaki@bagfalu.hu

pARTNERséGi EGyEzTETés
pArtnersÉgI egyeztetÉs A VAsútVonAl KorszerűsítÉs mIAtt 
szüKsÉges települÉsrendezÉsI terV módosításáVAl KApCsolAtbAn

Epére, szívével
Az aszódi szakrendelő várójában üldögélve akaratlanul is
kihallgattam két beteg párbeszédét: „és maga miért van itt?”
– kérdi az egyik. Felelé a másik: „Engem epére műtöttek és
most jövök a főorvos úrhoz kontrollra. magának mi a baja?
– én a szívemmel voltam 2 hétig a szanatóriumban”. 

ugye hallott már ilyet a kedves olvasó is? Az első beteg
helyesen úgy mondhatta volna, hogy: „az epémet műtötték”.
A második beteget meg nehezen lehetne elképzelni a

szanatóriumban a szíve nélkül. Ő valószínűleg valamely
szívrendellenességet kúráltatni ment a gyógyászati intéz -
ménybe. (Ez aztán fontoskodó, hivataloskodó kifejezés!)
Tehát miért füstölgök én most? Végül is megértjük az érin-
tettek baját. igen, de azért igyekezzünk a magyar nyelv
szabályai és főleg értelme szerint beszélni még akkor is, ha az
idézett pongyola beszéd és kifejezés egyszerűbbnek tűnik.

Giczi Rudolf

csak úgy füstölgök magamban...

Kövér lászló 
a magyar országgyűlés
elnöke gratulációját 
fejezte ki tóth gábornak, 
bag nagyközség 
polgármesterének, 
a lengyel Köztársasági
Érdemrend 
lovagkereszti 
kitüntetéséhez



w február – Balázs Gusztáv megszervezi a Bagról el szár mazottak bálját. 
w Március – A kistérségi Gondozási központ Csa lád segítõ és Gyer mekjóléti

szolgálat megkezdte mun káját falunkban.
w április – Tóth Gábor polgármester saját költségén (650 000 Ft) ki cse rél tette az

óvoda használhatatlanná vált ablakait.
w Május – Öt éves a Bagi polgárőr Egyesület. Be mu tat juk a 78 éves palya (Gazsi)

lászlót
w június – pünkösd hétfőn a hBT. szervezésében Ka to na Zoltán 

festőművész kiállítása várta az ér dek lő dőket.
w július – pályázat az általános iskolánk felállítására. Ifj Rónai Lajos Vankóné

Dudás Juli Díjat kapott.
w Augusztus – megújultak önkormányzatunk bi zott sá gai. A pénz  ügyi bizottság

elnöke Mondok Ervin lett. Tóth Mihályné Juliska néni a bagi arc ké pek ben.
w november – Térfigyelő kamerák a bűn meg elő zé sért. interjú Fodor Mihály isko-

laigazgatóval.
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Nosztalgiázzunk együtt!
KedVes olVAsó! A 20 ÉVes bAgI hírlAp megjelent híreIből szemezgettünK
2007

w január – Török befektetők érdeklődnek az ipari par kunk lehe tő ségeiről.
w február – A bagi arcképek rovatban három bagi kö vezõ: Lõrincz József, Palya

Mihály és Kocsis Mihály
w Március – Balázs Gusztávné Polgár Jutkának megjelent má so dik mesekönyve is

Galgaparti varroda címmel
w Május – lovag Kapu Júlia, Bag ismert festõmûvésze 2007 de cem  berében több

évtizedes munkája elismeréseként megkapta a festõmûvészek legmagasabb díját, a
munkácsy Nívó-Díjat. Palya Bea újra „itthon”.

w június – minipiac létesült a Coop bolt mellett.
w július – megrendezték az első Bagi Rétesfesztivált.
w Augusztus – A hagyományőrző rovatban a Dénes család.
w szeptember – 222 millió forintot nyert pályázaton a bagi általános iskola
w szeptember – Kovács Istvánné Ilonka óvónéni a bagi óvoda élén.
w november – megjelent a Félidőben c. kiadvány, mely községünk fejlődését

összegzi.
w December – Felújítják a ravatalozót. író-olvasó ta lál kozó Bagon

w január – Az elmúlt időszakban megtörtént az óvoda, a Dózsa György úti
rendelő és a polgármesteri hi va tal akadálymentesítése.

w február – Bagi színjátszók a Tréfa címû filmben.
w Március – Törökszentmiklóstól két darab mercedes tûzoltóautót ka ptunk.
w április – két hónapja szolgálatban falunk új plé bá no sa, Karácsondi Mihály.
w Május – indul az iskola felújítása. értékőrzőben: Ger gelyné Basa Panka.
w június – Néprajzi tanulmány készül Bagról.
w július – idén az erdélyi zaboláról érkeztek hozzánk ven dégek, akik gyönyörû

mementót hoztak szá munk ra, a mûvelõdési ház elõtt felállított kopjafát.
w szeptember – Augusztus 30-án vasárnap ünnepélyes tanévnyitó keretében adták

át a felújított, kívül-belül megújult bagi Arany János általános iskola épületét.
w október – interjú Dr. Balatoni Gyöngyivel, falunk egyik körzeti orvosával,

alpolgármesterével
w november – Elhunyt Fodor Mihály a bagi általános iskola igazgatója.

Bemutatkozik Beke Andrea köz sé günk új jegy ző je.
w December – Tóth Gábor országgyûlési képviselõ in ter  pellációjára várt választ a

Bag–Aszód–Domony ke resztezõdésben kialakítandó körforgalommal kapcsolatban. 

2008

2009
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w január – Tokody ilona karácsonyi koncertet adott a templomban.
w február – interjú Tóth mihállyal, aki 2009-ben életművéért „BAG

kÖzséGéRT” díjban részesült.
w Május – közbiztonság – létbiztonság – jövõkép. Tóth Gábort ismét

megválasztották körzetünk or szág gyű lési képviselőjévé. Az óvodában felújították
a régi kony hát.

w június – Gyõriné szászi éva lett iskolánk új igazgatója
w Augusztus – A muharay Elemér Népi Együttes Bosz ni ában fesztiválozott
w október – átadták a körforgalmat Bagon az m3-as cso   mópontjánál. idősek

világnapja Bagon, vendég mary zsuzsi
w november – Bagiak is segítettek a vörösiszap áldozatainak.
w December – Benedek miklós lett a hivatal új műszaki elõadója

2010

w február – Faragott névtáblát kapott a napköziotthonos iglice óvoda.
w április – katona éva lett kúltúrházunk megbízott igazgatója
w Augusztus – létrejött a Bag Boldogulásáért Alapítvány, melynek elnöke katona

Erika lett. 50 éves a Dózsa György művelődési ház.
w szeptember – különleges szent isván-napi ünnep volt falunkban, hiszen immár

Bag is rendelkezik a szent koronával és a koronázási jelvények hű másolatával,
amit kapu lajos és kapu Júlia készítettek.

w november – Önkormányzatunk 30 millió forintot nyert pályázaton akadály-
mentesítésre.

w December – A bagi arcképekben idősebb Rónai lajost kérdeztük életéről,
munkájáról, mindennapjairól

2011

w Március – sószoba kialakítását tervezi az iglice óvoda
w Május – Aranyminősítést kapott a Fapihe színjátszó csoport a Weöres sándor

országos színjátszó találkozón. Az aszódi rendelőintézet javára jótékonysági
műsort rendeztek a bagi Dózsa György művelődési házban.

w június – Testvértelepülésünk lesz a lengyel morawica. Elkészült a temető előtt
felállított kettős kereszt emlékmű. lányok küzdelme és öröme címmel nyílt
kiállítás Fehér Viktor fotográfus legkedvesebb kézilabda-fotóiból Gödöllőn.

w július – megkezdték a bagi templomtorony felújítási munkálatait. Felavatták
kapu lajos és kapu Júlia által készített bagi címert, amely a hivatal homlokza-
tát díszíti. podmaniczky-díjat kapott Balázs Gusztáv.

w szeptember – A hatvani kórház körzetéhez tartozik Bag. 35 éves a szinkron
Nyugdíjas Egyesület.

w október – Felújították a bagi sportlétesítményt, befejeződött a ravatalozó
felújítása.

w December – Új apríték kazán a polgármesteri hivatalban

2012

w január – 67 évesen elhunyt Dr. perjési György.
w február – 20 év után ismét egyházi tulajdonba kerülhet a templomkert.
w Március – Antal ádám szolgálaton kívüli rendőr tolvajt fogott a szent imre

utcában.
w július – Balázs János lemondott a kulturális és oktatási Bizottság elnöki tisztéről.
w szeptember – Július elején örökre

eltávozott palya Józsefné Tóth ilona, icu
néni. 60 éves találkozón vettek részt az
1953-ban végzett nyolcadikosok.

w október – kórógyi zenésztalálkozón a
GAlGA EXpREssz

w november – Bagon rendezték meg a 4.
Galgamenti ifjúsági Napot.

w December – Bemutatuk a világjáró bagit,
skuczi lászlót a távol-kelet szerelmesét.

2013



kiadó: bag nagyközség
Önkormányzata  
szerkesztők: Könczöl rita,
baczoniné Felszeghy Katalin,
szabados tamás
nyomdai munkák: prime print Kft. 
megjelenik: 1200 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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A Piros Bagért egyesület elhatározta, hogy küzdelmet indít
egy modern, tágas posta létrehozásáért. ezért a nemzeti
Adat vé delmi és információszabadság Hatóságához kér -
vényt ír tunk, hogy engedélyezzék egyesületünknek azt, hogy
alá írá so kat gyűjthessünk Bagon a posta mostani hely ze -
tének megvál toz tatásáért.

A hatóság NAih-76783/2014. nyilvántartási számon enge dé -
lyez te az aláírások gyűjtését. 

Miért is szeretnénk új postát? A posta munkája, szolgál-
tatásai hozzátartoznak mindennapi éle tünk höz. ám az nem
mindegy, hogy hogyan. ma, a 21. században igazán elvárhatja
Bag lakossága, hogy a magyar és az uniós törvényi előírások
alapján vehessük igény be a posta szolgáltatásait.

Mit is szeretnénk?
w A fogyatékkal élő vagy mozgásában korlátozott embertár-

saink is gond nélkül használhassák a postát.
w Az adatvédelem törvények által előírt kezelését.
w Többablakos kiszolgálást, a szolgáltatások szétválasztását.

kérjük Bag lakosságát, ha Önök is szeretnék a posta bő vü -
lé sét, megújítását és a jobb kiszolgálást, aláírásukkal támo-
gassák egyesületünk kezdeményezését. 

Augusztustól a piros Bagért Egyesület tagjai megfelelő
adat lapon fogják gyűjteni az aláírásokat. 

Tisztelettel:  
Piros Bagért Egyesület és

Tóth Gábor polgármester

jelentkezzenek közterület 
felügyelői tanfolyamra!
bárki jelentkezhet közterület felügyeleti tanfolyamra,
akinek van érettségije.
ha megszerezte a végzettséget, biztos, a jövőben
egyre fontosabb állást tölthet be bagon és a környező
településeken, vagy az egész ország területén.

feltételei:
– érettségi bizonyítván;
– erkölcsi bizonyítvány;
– a tanfolyam költségeinek vállalása.

Kérjük, a bagi polgármesteri hivatal titkárságán 
nyújtsák be jelentkezésüket!

AláíRásGyűJTés Az ÚJ posTáéRT

magyarország köztársasági elnöke 
kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek általános választásának
időpontját: 

önkormányzati 
választások

szabadságolás

2014. október 12.

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy dr. cséke ibolya az alábbi időpontokban 

szabadságon lesz, így a II. számú (dózsa györgy úti)
rendelőben a rendelés szünetel.

2014. 08. 21 – 2014. 09. 03. 
és 2014. 10. 21 – 2014. 10. 27.

az i. számú rendelő (dr. balatoni gyöngyi) 
telefonszáma +36/28-504-215

közterület
felügyelői
tanfolyam

felhívás!
aki hallja, adja át!

a bagi hírlap júliusi 
és augusztusi számait

minden háztartás ingyen
kapja. ha valaki mégsem

kapott újságot, 
az a polgármesteri

hivatalban, a recepciónál
kérhet.


