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9 év után…
Most, hogy ennyi év után lejár a második polgármesterségem ideje is, számot kell adnom arról,
hogy mi történt az elmúlt 9 évben, hogy sikeres
volt-e ez az időszak a településünk életében? De ezt
majd úgyis az itt élők döntik el.

lunak, mert az akkori vezetés egy alkoholista bűnözőt tett oda főnöknek, aki még a gondozottak pénzét is ellopta.
Amikor elvállaltam a polgármesterséget, még nem
sejtettem, hogy ekkora a baj. Éjt nappallá téve kerestem a kiutat. Szerencsémre a képviselő-testület
mindenben támogatott. A véletlennek köszönhetően pontosan olyan képesítésekkel rendelkeztem,
amit hasznosítani tudtam. Már korábban, a közgazdász diplomám mellé, még csődmenedzser képesítést, és erdész oklevelet szereztem, de sokéves tapasztalatom volt a kertészet és konzervgyártás területén is.

2010-ben azért vállaltam el a polgármesterséget,
mivel Bagos, a szülőfalum olyan nagy bajban volt,
amely akár évtizedekre visszavetette volna a fejlődését. Én mindent ettől a falutól kaptam, itt nőttem
fel. Együtt éltünk, együtt szenvedtük meg a háborút
követő nagy szegénységet. Itt ismerek mindenkit.
Ha a temetőben végig megyek, a legtöbb sírról tudom, hogy ki nyugszik alatta. Egyetem után itt vállaltam azt a paraszti sorsot, amit a legtöbb itteni
család is megélt. Ezért sem hagyhattam, hogy a
szülőfalum tönkremenjen, innen az emberek elköltözzenek, s helyükre olyanok jöjjenek, akiktől
semmi jót nem remélhetünk.

Ezen kívül amatőr szinten foglalkoztam épülettervezéssel és építéssel is. Ezen ismeretek mindegyikére szükség volt a kibontakozáshoz. Már korábban is rendelkeztem asztalosműhellyel, benne egy
kivételes képességű asztalossal, Csorvási Sándorral. (A falu középületeinek valamennyi fa része az
ő keze munkáját dicséri.)

A falu korábbi vezetői olyan örökséget hagytak
maguk után, ami a régi módszerekkel már kezelhetetlen volt. 300 milliós adósság, több tízmilliós
büntetések jellemezték a helyzetet. Sokszor még a
dolgozók fizetése is veszélybe került, mert még
arra sem jutott. A falu kevés ingatlana, ami még
megmaradt, az mind jelzáloggal volt terhelve. Az
idősek otthona jelentette a legnagyobb terhet a fa-

Ilyen helyzetben vettem át a falu vezetését – a képviselő-testülettel együtt – s a lakosság joggal várta
el tőlünk, hogy olyan intézkedéseket hozzunk,
amely kivezet a gazdasági és morális csődből, s elindul a felvirágzás felé, s olyan feltételeket teremtünk, hogy érdemes legyen itt élni és ideköltözni.

Milyen ingatlanokkal rendelkezik a falu?
Hogyan épült fel az új faluház?
 az önkormányzattal szembeni, volt Rácz
féle iskola, a mellette fekvő 2 ingatlan
(Szántó Lajos féle),
 az iskola után a Szegény Vince féle telek,
 ismét használhatóvá tettük a Kerekkátyó
melletti egykori cigánytelep 3 telkét.
Már eddig is az önkormányzatunk tulajdonában voltak az alábbi forgalomképes (bármikor eladható, jelzálogoktól megtisztított) területek.
 Bocskai u. 49. (a Papp Emil féle ház)
 a volt Tsz iroda 3 építési telke
 az iskolával szembeni parkosított terület
 a Kertalja utcán 10 építési telek
 az Idősek Otthona
 az önkormányzat épülete, az óvoda, az iskola, az orvosi rendelő, a sportpálya, a temető fele

A 300 milliós adósságból 2012-re már csak a
fele maradt (vagy visszafizettük, vagy csőd- és felszámolási eljárással szabadultunk meg attól). Így a
kormány konszolidációs terve minket már csak 150
milliós összegben érintett. Valamennyi jelzáloggal
terhelt ingatlanunkat megszabadítottuk a tehertől,
visszafizetéssel. Ezt követően folyamatosan vásároltunk ingatlanokat. Így kerültek községünk tulajdonába a következők:
 az idősek otthona mögötti telek,
 az óvoda udvar bővítését célzó ingatlan,
 3 házhely az Arany János utcán,
 az iskola melletti Bodnár ház,
 a Kertalja utcán egy saroktelek,
(Lőrinczi) mellette a Szilágyi féle kert,
 a régi gázcsere-telep,
2

a ravatalozóval együtt ugyancsak a falu tulajdonában van, de ezek forgalomképtelenek, mivel a település működéséhez alapvetően szükségesek.

A fenti felsorolásból is látható, hogy a falu az ingatlanok vonatkozásában is mennyit gyarapodott.
Nem eladtunk, hanem sokat vásároltunk, ilyen módon is megteremtve az anyagi biztonságot.

Falunap, vagy aszfaltozott út
Az elmúlt időben nem rendeztünk mindig falunapot, ám családi napot minden évben. Ennek
alapvetően az az oka, hogy a képviselő-testület velem egyetértésben úgy döntött, hogy azt a nem kis
pénzt, amibe egy falunap kerül, inkább olyan célra
költi, amit a lakosság minden tagja folyamatosan
használ, és valamennyiünk élete könnyebbé válik
általa.

Így nem nehéz eldönteni, hogy felelősségteljes embereknek mi a fontosabb: 2 nap vigasság, és még
évekig sárban járunk, vagy átmenetileg lemondunk
a szórakozásról, cserébe évtizedekre megoldott a
közlekedésünk.
Egyébként az aszfaltozandó utcák meghatározásánál csak egyetlen cél vezérelte a képviselőket. A lehető legtöbb embernek segítsük a közlekedését. Így
nem véletlen volt az, hogy a József Attila utca is
bekerült az útépítésre kijelölt utcák sorába.

Ezért döntünk úgy – immár 3 éven keresztül – hogy
inkább aszfaltozott utat építünk minden utcába, s
ezzel minden itt élő család életét megkönnyítjük.
Az elmúlt időszakban így 130 millió forintot költöttünk útépítésre, ezzel az összes utca 95 %-a szilárd burkolatot kapott. Az aszfaltozás ez évben is
folytatódik, a cél a 100 % elérése, vagyis minden
ház előtt legyen aszfaltozott út.
Az útépítéseinkben egy fillér állami pénz nincs. Ezt
kizárólag az önkormányzatunk teremtette elő felelősségteljes gazdálkodással. Ha évente rendeztünk
volna falunapot, akkor több utcában sárban közlekednének ma is az ott lakók.

Hogyan működik ma az Idősek Otthona?
Egy település közössége minőségét jelzi, hogy
hogyan bánik azokkal, akik
még, vagy már nem tudnak
gondoskodni
magukról,
vagyis az idősekkel és gyerekekkel. Amikor az egykori képviselő-testület úgy
döntött, hogy egy 62 személyes idősek otthonát
építtet, tisztában volt azzal,
hogy ez egy Bagos méretű
falunak túl nagy. Mégis úgy gondolták, hogy tudják

gazdaságosan üzemeltetni.
2010-re viszont bebizonyosodott, hogy erre képtelenek. Hiányzott hozzá a
szellemi kapacitás. Csaknem egy évig tartott, amíg
sikerült ott rendet teremteni. Volt közben úgy is,
hogy reggel még nem tudtuk, hogy este lesz-e még
működő idősek otthona,
vagy addig bezárják, mivel
sokmilliós tartozást akkor még nem tudtunk megfi-
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zetni. Csak úgy úsztuk meg a gáz és villany azonnali kikapcsolását, hogy személyes garanciát vállaltam a tartozás megfizetésére. Ha egy hónapon
belül nem lesz megfizetve a tartozás, úgy nekem
kellett volna a teljes tartozást átvállalni. Végül erre
nem került sor, mivel sikerült az önkormányzatnak
rendezni az otthon tartozását.
Ezután hosszabb, rövidebb ideig több vezető volt
az otthon élén. Valamennyien értek el sikereket.
Így például Szántó Imréné, Lévai Jánosné. Mostanra az otthon megerősödött, hála az immár második öt évét töltő Kovácsné Varju Henriett vezetőnek, és a lelkiismeretes dolgozóknak. A faluban is,
de országosan is egyre ismertebbé és népszerűbbé
válik az intézmény. Bekerülni csak bagosinak
könnyű, (ők soronkívüliséget élveznek) másoknak ki kell várni a sorukat. Nem véletlen az otthon ilyen népszerűsége.
Emögött sok munka és
lelkiismeretes gondoskodás van, de lényeges szerepe van az elhelyezés
színvonalának is. Napi

ötszöri étkezés, fürdőszobás lakrészek, számos
esetben ingyenes gyógyszerezés, helybeni családi
orvosi ellátás, különböző programok színesítik az
ott lakók mindennapjait. Ezt a színvonalat azért
tudtuk megteremteni, mert minden beköltözés előfeltétele, hogy a gondozott fizesse meg az ellátása
költségeit, vagy nyújtson fedezetet arra. 2010 előtt
sok olyan más településről származó beköltöző is
volt, akik nem fizették meg a költségeket. Olyan is
előfordult, hogy több mint 700 ezer forintot kellett
a falunak hozzátenni évenként egy-egy ember gondozási díjához. Ilyen feltételek mellett nyilvánvalóvá vált, hogy ha ez így megy tovább, az otthon
lesz a falu sírásója. Ezzel
a gyakorlattal 2010 után
azonnal szakítottunk. Ez,
és a szakszerű és lelkiismeretes vezetés kellett
ahhoz, hogy a jelenlegi
állapot bekövetkezzen.
Így mi nem szorulunk
arra, hogy a környező településekhez hasonlóan
megszabaduljunk az idősek otthonától, az továbbra is a tulajdonunkban marad.

Megvalósult és tervezett építményeink
Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy 2018-ig
nem volt egyetlen olyan építményünk sem, amelyik
állami, vagy uniós támogatással épült volna fel. Ebből következően mind a piac, az önkormányzat, a
játszótér, a ravatalozó, a bowling pálya, a játszóház
kizárólag az önkormányzat saját forrásából jött
létre. Első épületünk a piac volt. A korábbi önkormányzat úgy gondolta - helytelenül – hogy nincs
szükség piacra, ezért eladta annak területét. Csak a
Derecskei Áfész elnökének jóindulatán, és az önkormányzat által nyújtott ellenszolgáltatáson múlott, hogy a korábbi piac mellett – jóval keskenyebb
telken – fel tudtuk építeni az új piacunkat. Már a
kezdet kezdetén is látszott, hogy az épület kicsi
lesz. Ám akkor, azokban a nehéz időkben csak
ilyenre tellett. Amúgy Bagosnak még soha nem
volt piaccsarnoka. De a négy asztal már akkor is

kevés volt. Mindenki láthatja, hogy milyen tömeg
van ott egy-egy hétvégén. Már akkor elhatároztuk,
hogy újat, jóval nagyobbat építünk egy központi
helyen. E célra vettük mega Rácz-féle iskola telkét.
A tervek elkészültek. 50 millió forintos támogatásból kívánunk megépíteni egy 290 négyzetméteres
épületet, amely többek között piac is lesz, de színteréül szolgálhat bármilyen nagy rendezvénynek is
(mert kétszer akkora lesz, mint a mozi nagyterme).
Az egykori szebb napokat látott mozi épületének
egy részét az önkormányzat 20 évvel ezelőtt eladta,
(a közeljövőben visszavásároljuk), az épület többi
részét pedig sorsára hagyta. Sem fűtés, sem víz,
sem WC nem maradt benne. Évente csak egyszer,
az óvoda vizsgára volt használva. Egyébként pedig
csak lomtár volt.
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Lehetőséget láttam benne, ezért a képviselő-testülettel együtt úgy döntöttünk, hogy felújítjuk, kibővítjük, átépítjük.

olyan épületet, amely méltó helyszíne lesz a végtisztesség megadásának és nemcsak a jelen, hanem
a jövő elvárásainak is megfelel. Pályázatot írtunk
ki az Egyetem építészeti karán. Érkezett sok pályázat, ám egyik sem felelt meg az elvárásainknak.
Ezért magunk láttunk a tervezésnek. A végeredmény egy 22 x 22 méteres építmény lett, amely
mind a négy égtáj felé nyílik, ólomüveg ablakában
megjeleníti a nemzetünk és településünk címerét,
illetve helyet ad a legfontosabb keresztény szimbólumoknak is. Maga az építőanyag a történelmi Magyarország számos területéről származik. A belső
teret Makovecz Imre organikus építészetének szelleme ihlette. A külső tűzfalak a helységre jellemző
népi építészet motívumait idézik, felelevenítve
hajdú elődeink erdélyi gyökereit is. (Paraszt barokk, macskalépcső, faragott fa tűzfal)

Pályázatra nem is gondolhattunk, mivel a 2010
előtti gazdasági káoszt még nem heverte ki az ország. Amúgy is az önkormányzatok adósságkonszolidációja is nagy terhet jelentett, ezért egy önkormányzat sem kapott az országban hivatal felújításra lehetőséget. Mi pedig nagyrészt újat akartunk
építeni (a régi kultúrház csaknem 150 éves vályogház, már minden vonatkozásban elavult, már a 90
évvel ezelőtti építés idején is kicsi volt.)
Olyan épületet szerettünk volna, amely az önkormányzati feladatok ellátása mellett kultúrház is
lesz, és helyet biztosít házasságkötéseknek, kisebb
létszámú rendezvényeknek, és a minőségi, alkoholmentes szórakozásnak is.

A tervből valóság lett, s az eredmény magáért beszél. Sikerült a bagosi népi építészet stílusában
olyan házat felépíteni, amely a megjelölt célt legalább 100 évig szolgálni fogja.

A ravatalozó 100 ülőhely mellett 300 állóhelyet is
biztosít a gyászolóknak. Ezzel a befogadóképességével példa nélküli az egész országban. Az összes
többi hasonló építmény ugyanis, befogadás helyett
kívül rekeszti a gyászoló emberek nagy részét,
csökkentve ezzel a kegyeleti lehetőséget.

Emlékszem egy népszerű bagosi ember temetésére,
amikor egy esős novemberi napon a régi ravatalozóba 15-20 emberen kívül más már nem fért be. A
gyászoló sokaság a szakadó esőben állt a szertartás
végéig. Ekkor határoztam el, hogy építünk egy
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Az óvoda felújítása és az új bölcsőde felépítése
mindezidáig az egyetlen olyan épületünk, amely állami támogatásból épült. Igaz a nagyon elhúzódó
pályázati elbírálás miatt (2 év) már az elnyert 65
millió forint nem volt elég. Emiatt vállaltuk, hogy
még 9 milliót hozzáteszünk a saját pénzünkből,
csakhogy az óvoda és a bölcsőde megújulhasson
(felépülhessen).

Az épület kiváló minőségben elkészült, s ezzel
hosszú időre megoldódott az óvodai ellátás. A bölcsőde viszont máris kicsinek bizonyult (hála a kormány családtámogatási programjának). Most újabb
lehetőség nyílik a bővítésére, ezért napokon belül
új pályázatot nyújtunk be. Ezzel már 14 bölcsődés
korú gyerek felvételére nyílik lehetőség.
Az óvoda- és a bölcsődeépítés után most már csak
az kell, hogy minél több gyermek szülessen. Az önkormányzatunk ezért már évek óta támogatja az itt
letelepedni szándékozó fiatalokat. A támogatás
mértéke maximum 400.000 forint (a költségek 10
%-a). Reméljük, hogy minél többen fognak élni a
lehetőséggel.

Igaz, e kiegészítést később a Pajna Zoltán által vezetett megyei önkormányzattól visszakaptuk (bizonyára méltányolták azt a munkát, amit önkormányzatunk a falurekonstrukció terén az évek során
megvalósított önerőből).

Szociális tűzifa
Minden hatóság elutasította a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének vádjait
A magyar állam már évek óta lehetőséget
biztosít az önkormányzatok számára, hogy pályázhassanak szociális tűzifára. A költségek nagyobb
részét az állam biztosítja, a szállítás az önkormányzatok terhe. A képviselő-testülettel minden évben
úgy döntöttünk, hogy élünk ezzel a lehetőséggel,
annak ellenére, hogy ez milliós terhet jelent számunkra. Az állam a részvétel feltételeként azt is
megszabja, hogy az önkormányzat alkosson rendeletet a faosztás szabályait illetően. E rendeletet évről évre meg is hoztuk. Ennek a lényege az, - összhangban a kormány célkitűzéseivel – hogy csak
olyan családokat segítsünk, akik maguk is megtesznek mindent a boldogulásukért. Naplopókat, bűnözőket ne támogassunk. Ebben az évben is feltételül

szabtuk, hogy a pályázó dolgozzon, de legalábbis
működjön együtt a munkaügyi központtal és bűnöző életmódot ne folytasson. Az egy főre eső jövedelme pedig alatta legyen a törvény által meghatározott határoknak. E feltételek egyformán érvényesek mindenkire. A falu lakossága elfogadta a
feltételeket. Senki nem kifogásolta azt. Egy kivétel
azonban mégis volt. Kovácsné Döbrei Éva, a roma
kisebbség vezetője úgy gondolta, hogy az is kapjon
tűzifát, aki a munkát messziről elkerüli, és még bűnöző életmódot is folytathat. (Csak mellékesen
jegyzem meg, hogy a pályázó roma és magyar családok között nem volt egyetlen egy sem, ahol legalább a családfő ne dolgozott volna. Így mindenki
részesülhetett a tűzifa támogatásban.)
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Az önkormányzat az álláspontját Döbrei Éva
véleménye ellenére továbbra is fenntartotta, mivel
véleményünk szerint, aki nem dolgozik a családjáért, enni sem ad a gyermekeinek, ráadásul még bűncselekményekkel is zavarja a közösségünket, az
arra is méltatlan, hogy a gyermekei vele legyenek.
Az ilyenektől állami gondozásba kell venni a gyermeket. A cigányvezető még az ilyeneket is segélyezné, annak ellenére, hogy pont ebben az évben
jelent meg a miniszterelnöki állásfoglalás, mely
szerint a segélyezést munkához kell kötni.

álláspontja, ezért személyesen kértem fel arra,
hogy az újságunkban fejtse ki véleményét, és magyarázza meg a megmagyarázhatatlant. A bagosi
cigányok ugyanis nem bűnözők és nem naplopók.
Kapott is minden igénylő közülük tűzifát.
Sajnálatos módon Döbrei Éva e lehetőséggel nem
kívánt élni. E helyett számos helyen feljelentette az
önkormányzatot. De mindenhonnan elutasították,
mert az eljárásunk helyes, igazságos és méltányos
volt. Elvárnánk, hogy a vezető megkövesse a falu
lakosságát, az önkormányzatot, de különösen a cigányságot, mert eljárásával úgy tüntette fel saját
népét, mintha ők bűnözők és munkakerülők lennének. A bocsánatkérés viszont mindezidáig elmaradt.

Tehát, aki nem dolgozik – bár munka, vagy közmunka van bőven – az ne várja el, hogy az állam,
vagy az önkormányzat segélyezni fogja őt (miközben ő a kocsmában vagy a börtönben ül). Mivel érthetetlen és elfogadhatatlan volt a kisebbségi vezető

Mit akar a KLIK?
„Ne hagyjátok a templomot s az iskolát”
Így szól a közismert
Reményik vers, ami igaz
alapvetően a határon túli
magyar területekre vonatkozott, de igaz ez az
anyaországot illetően is.
Sőt szűkebb hazánkra,
Bagosra is érvényes.
Ami az egyházat illeti,
megállapíthatjuk, hogy
több évtizedes tévelygés
után végre magára talált
a helyi református egyház (a baptisták eddig is rendben voltak) és a szétszéledt nyáj pásztorára lelt. Ma már elmondhatjuk,
hogy a gyülekezet az egyik leginkább példamutató
közössége lett a falunak, ahol minden korosztály
otthonra lelt. S mi kellett ehhez? Csak egyetlen dolgozni akaró és tudó ember, aki az addigi széthullott
gyülekezet köveiből erős várat épített a presbitérium segítségével. A fentiekből is következik, hogy
egyetlen alkalmas vezető megfelelő segítőkkel
együtt csodákra képes. De ez fordítva is igaz. A
hozzá nem értés, a lélektelen munka hosszú időre
tönkretehet egy közösséget.
Az iskolánk igen nagy veszélybe került. Már évek
óta egyre kevesebb gyermeket íratnak be oda, miközben a faluban egyre több gyermek születik.

Őket óvodába még ide
íratják, ám közülük többet már más iskolába
járatnak. Miért? Nyilván azért, mert a szülők
többsége a legjobbat
szeretné adni a gyermekének. A bagosi iskolában jelenleg (évek óta)
uralkodó
viszonyok
nem vonzóak. Pedig az
önkormányzat erején
felül is megtesz mindent annak érdekében, hogy az legyen. Minden ingatlanunkat ingyen bocsájtjuk az iskola rendelkezésére, azzal együtt, hogy az eszközeinket is
ugyanúgy használhatják. Minden évben külföldi
kirándulásokra visszük az arra legérdemesebb gyerekeket, megismertetjük velük Bagos külterületi
nevezetességeit (amit még szüleik sem ismernek),
bevezettük az órarendbe állított néptánc oktatást
(amit az oktatási kerület tavaly megbénított), ennek
a teljes költségét magunkra vállaltuk. Lehetőséget
biztosítottunk minden bagosi gyerek számára az ingyenes zeneoktatásra, olyan hangszeren, amit csak
szeretnének. Önkormányzatunk még a Derecskére
szállítást is magára vállalta.
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Megfelelő hóviszonyok esetén a felsősök számára
sí tanfolyamot tartunk jelképes összegért, amit a
szerényebb sorsú gyerekektől el sem kérünk. A
közelmúltban volt vezetőválasztás az iskolában.
Ekkor lehetőség nyílhatott volna a változásra. Az
oktatási központ viszont igen nagy hibát követett el
akkor, amikor mondva csinált ok miatt nem nevezte ki a pályázó Fedorné Molnár Emíliát. A szülők és az önkormányzat is, valamint a bagosi viszonyokat tökéletesen ismerő Parlamenti Alelnök Úr,
Jakab István is az ő megbízatását tartotta helyesnek. Jelenleg csak egy évre megbízott vezetője van
az iskolának, ami tovább fogja a bizonytalanságot
erősíteni. Még többen fognak más iskolába elmenni, és nemcsak a diákok, de a tanárok is. A kérdés az, hogy kinek és miért áll érdekében az eddigi
állapot fenntartása. Ez a döntés a falu jövőjére kifejezetten káros. Ha már egy iskolából mindenki elviszi a gyermekét, aki csak megteheti, ki és mi marad ott? Ki fog letelepedni (vagy ott maradni) egy
olyan településen, ahol a megfelelő színvonalú oktatás feltételei nincsenek meg? Lehetnek ott a leg-

jobb tanárok is, eredményt már ők sem tudnak elérni. Ma is van olyan osztály, ahol a tanítás, a tanulás feltételei már alig vannak meg. Mert minden
normális osztály úgy működik igazán, ha ott vannak jól és kevésbé jól tanulók is. Ha vannak jó magaviseletűek, és fékezhetetlenebbek is. Egy ilyen
közösségben lehet tanulni. Ha egy osztályból (iskolából) sorozatosan elviszik a tehetséges, szorgalmas gyerekeket, ott a tanulás, a haladás egészséges
feltételei nincsenek meg. Ilyen iskolába felelősen
gondolkodó szülő már nem íratja a gyermekét. Bagos esetén a 24. órában vagyunk. Vagy lesz megfelelő vezetése az iskolának, vagy egyre inkább el fog
néptelenedni. Éppen ezért nagy a felelőssége a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak, mert döntésével nemcsak az iskola, hanem a falu jövőjét is
aláássa. Annak a falunak megpecsételődik a sorsa,
ahol nincs jól működő iskola. Ezért önkormányzatunk meg fog mindent tenni azért, hogy az iskolánk
ügye minél hamarabb nyugvópontra kerülhessen.
Nem hagyhatjuk – Reményik Sándor útmutatása
alapján – sem a templomot, sem az iskolát!

Karzatot, orgonát a templomba
segítségünkre egy használt orgona beszerzésében.
A fő az, hogy képileg hasonló legyen a karzattal
együtt ahhoz, mint amit annak idején őseink megépítettek. Kérjük a falu lakosságát, hogy ha valaki
rendelkezik az egykori orgona és karzat fényképével, azt bocsássa az önkormányzat rendelkezésére,
hogy ugyanúgy építhessük újjá. Lehetséges az is,
hogy a helyi egyházi iratok között, vagy a Püspöki
Hivatalban még
fellelhető valamilyen
képi
anyag, esetleg
leírás. (Úgy ezt
használnánk, útmutatóul.) Ha
megvalósulna
tervünk, úgy jelentős
lépést
tennénk a múlt
emlékei megőrzésében, illetve
újjáépítésében.

75 év után már lassan begyógyulnak a sebek, melyeket a II. világháború ejtett a templomunkban, de
két kivétel még maradt. Az 1944-ben megsemmisült karzat és mechanikus orgona még nem került
pótlásra. Ezért önkormányzatunk úgy határozott,
hogy - a korábbi esethez hasonlóan, amikor mi felújítottuk a parókiát – ismét felajánljuk segítségünket az egyház számára. Megépítjük a karzatot eredeti formájában (a hozzá szükséges faanyagot én
biztosítom). A püspök urat pedig arra kérjük, hogy
(nemzetközi) kapcsolatait is felhasználva legyen
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Idősek napja
Sztárvendég Kovács Kati
Önkormányzatunk bevezette és minden évben meg is tartja az idősek napját, ahová meghívunk és várunk minden 60 éven felüli embert. Az
eddigiekhez hasonlóan a megvendégelés mellett
színvonalas kulturális műsorral szórakoztatjuk a
megjelenteket. Korábban fellépett már az idősek
napján a Dankó Rádióból jól ismert Tarnai Kiss
László, az országosan ismert és elismert nótaénekes Bangó Margit, a Fővárosi Operettszínház művésznője Pohly Boglárka. Ez évben is hasonló színvonalú műsort fogunk
adni. Már tavaly is
bebizonyosodott,
hogy az idősek napja
olyan népszerű, hogy
egyszerre már be sem
fértünk a nagytermünkbe. Ezért, hogy
egy érintett se maradjon ki a köszöntésből,
egy hét múlva ismét
megtartottuk és az akkor megjelenteknek is

ugyanazt a műsort adtuk elő, mint a korábbi résztvevőknek. Ez évben mást tervezünk. Olyan lehetőséget teremtünk. hogy minden érintett egyszerre
beférjen a helyiségbe. Ápolva az eddigi hagyományainkat ez évben is szép ajándékkal fogjuk köszönteni azokat, akik kerek évfordulóját ünneplik
annak, hogy Hajdúbagoson házasságot kötöttek
(ezüst-, arany- és gyémántlakodalom). Reméljük,
hogy az eddigiekhez hasonlóan minél többen jönnek el rendezvényünkre.

Szórakozás Bagoson
Minden játék (bowling, játszóház), játszótér használata ingyenes
Milyen lehetőséget biztosít az önkormányzat?

sporttevékenységnek nem lehet feltétele sem az alkohol sem a drogfogyasztás (különösen fiatalok
esetében nem).

Mindennek megvan a maga ideje és helye.
Így a munka mellett a szórakozásnak is. Mivel a faluban szinte semmi szabadidő eltöltési lehetőség
nem volt, ezért az önkormányzat úgy határozott,
hogy idősnek és fiatalnak egyaránt teremt olyan kínálatot, amelyben minden korosztály megtalálhatja
a saját örömét. Egy feltételt szabtunk csupán: ezek
a tevékenységek alkoholmentesek legyenek, mivel
álláspontunk szerint a kulturált szabadidős- és

Ezért született az a döntés, hogy mindazokat a lehetőségeket megteremtjük, amelyek városban megvannak, falvakban viszont nincsenek. De hiába is
mennének a bagosi gyerekek Debrecenbe, játszóházba vagy bowlingozni, az olyan drága, hogy
többségük megfizetni sem tudná. Ezért határoztunk
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úgy, megépítjük mindkét játékot, s mindaddig, míg
ez az önkormányzat fennáll annak használata ingyenes lesz. (egy új önkormányzat természetesen
dönthet másképp is, de ezzel sokakat kirekeszt e
kulturált szórakozási lehetőségekből.
A játszóházat 12 éves korig vehetik igénybe a gyerekek, a bowling pályát viszont korhatár nélkül,
mert az egyaránt szórakoztatja az óvodást is, és az
idősebb embert is. Azért építettünk egy úgynevezett „babapályát”, hogy benne örömüket leljék a
néhány évesek is. Igen ők még két kézzel fogják a
golyót, de a pályaszerkezet olyan, hogy így is örömüket lelik benne.
Többen kérdezték, hogy miért éppen bowling pálya
építése mellett döntöttünk. Azért, mert ennek nagy
hagyománya volt Bagoson is. Akkor még kugli volt
a neve, s nem 10, hanem 3 bábuval játszották, a golyó nem jött vissza magától, és a bábukat is kézzel
kellett felállogatni. Kuglizni régen csak felnőtt férfiak jártak, nők és gyerekek nem, és csak vasárnap
délután. A játék helyszíne a kocsma volt. Gyerekek
csak a bábuállításban és a golyó visszaküldésében
kaptak szerepet. Én magam is többször vállalkoztam erre, mert a játék végén kaptunk pár forintot.

Azóta viszont nagyot fordult a világ jó és rossz
irányba egyaránt. A bálokból diszkó lett, az alkohol
és dohány mellett ma már a drog is mérgezi a fiataljaink szervezetét. A kugliból pedig bowling lett.
(Bárcsak ez lenne a legnagyobb problémánk!)
A játszótér építésénél két szempont vezérelt bennünket: a biztonság, és a régebbi játékok megépítése mellett alkossunk újat is. Ezen elhatározásnak
megfelelően a játszótérre külön vízöblítős férfi, női
mosdót és ivó kutat építettünk. A biciklis
crosspálya a mi találmányunk. Ilyennel egyetlen
játszótéren sem találkozhatunk. A legkisebbeknek
létesült a kerékpáros KRESZ pálya, ami alkalmas
röplabda és teniszjátékra is. Tervezünk még felnőttek számára egy kondi parkot, a többi más megépült hagyományos játék mellett. Az új piac megépítését követően még jelentős területek lesznek a
játszótérhez csatolva, ahol újabb játékokat tudunk
elhelyezni. Kérjük a lakosságot, hogy mondják el,
hogy milyen játékokat szeretnének még a játszótérre, s amennyiben az kivitelezhető, mi megvalósítjuk.

Mi újság a Sport Egyesület háza táján?
Elindultunk a bajnokságban Mikepérccsel együtt.
Még alig száradt
meg a tinta 2010-ben a
polgármesteri kinevezésemen, amikor azzal kellett egyik délben szembesülnöm, hogy ha estig
nem fizetünk ki 7 millió
forintot, akkor elesünk a
sportpálya öltözőjének teljes támogatásától, vagyis
21 millió forinttól. Azt sem tudtam, hogy miről van
szó. Sikerült kiderítenem, hogy még év elején kapott az önkormányzat 7 millió forint előleget az öltöző építésére, amit rögtön át kellett volna adni a
kivitelezőnek. A pénz viszont általam ismeretlen
helyre távozott. Az önkormányzat kasszája üres
volt. E kényszerhelyzetből úgy tudtunk szabadulni,
hogy a pénzt magam fizettem ki, így sikerült elhárítani az azonnali csődöt.

Így indult az egyesület és a sportpálya élete. Ezen keresztül jutottunk a jelenhez, amikor minden
feltétel adott volt ahhoz, hogy
élénk labdarúgó élet folyjon településünkön. Sok garnitúra felszerelés van, technikai eszközök sora
rendelkezésre áll, van lelkes (100
fő fölötti) szurkológárda, van az egyesületnek dolgozni tudó és akaró aktív vezetése, van kellő anyagi
támogatás az önkormányzattól. Ám a legfontosabbnak híján vagyunk. Nincs kellő számú bagosi,
futballozni akaró fiatalember. Az elmúlt időszakban még a környékről fel lehetett tölteni a csoportot, de úgy tűnt, hogy mára már az a lehetőség elúszott.
Felmerült az is, hogy arab és fekete-afrikai diákokkal töltsük fel a csoportot. Az egyesület vezetősége
úgy döntött, hogy külföldiek számára ilyen lehetőséget adni nem fog, mivel elsősorban helyi fiatalokat támogatnánk. Ha innen sem sikerül a csoportot

(A következő évben már az önkormányzat vissza
tudta fizetni a kölcsönt.)
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feltölteni, úgy az eddigieknek megfelelően környékbeli magyar gyerekeknek biztosítanánk lehetőséget.
Határozat született arról is, hogy felhívással fordulunk az általános iskolát befejezett fiatalokhoz,
hogy minél nagyobb számban jöjjenek futballozni.
Reméljük, hogy a következő bajnokságban el tudunk indulni.
Ha belegondolunk, hogy Farkas Gyula „papának”
vagy Barna Antinak (ők voltak az egykori focisták
vezetői) milyen arany élete volt a jelenlegihez képest. Pedig akkor minden szegényes volt. De volt
sok focizni akaró fiatal, s volt tenni akarás. Akkor
nem voltak pályázatok. Lelkes emberek építettek
öltözőt – saját erőből – ugyanígy kerítették be a pályát is. A jelenlegi árnyat adó hársfák is az 55-60
évvel ezelőtti fiatalok és idősebb korosztályok
tenni akarását dicsérik. Csakhogy ők már javarészt
a pálya melletti temetőben nyugszanak, s ha ránk
tekintenek, szomorúság önti el lelküket. Az igaz,
hogy azóta mintegy 800-zal csökkent a falu lakossága, az is igaz, hogy lényegesen kevesebb gyermek születik, mint akkor. Már annak is örülni lehetne, ha minden osztályban meglenne 15 fő (de
nincs meg). Mi annak idején még 42 voltunk. Attól
sem lehet eltekinteni, hogy ma sokkal több olyan

lehetőség van egy gyermek számára, pl. számítógép, ami elvonja őket a sporttól. A sportpályák elnéptelenedésének oka a labdarúgás „üzletté” válása. Régen szórakozásból rúgták a bőrt, még válogatott szinten is. Ma már egy megyei csapatnál is
meccspénz van. Régen pénz nélkül is világelső volt
hazánk a futballban, de még a 60-as, 70-es években
is az élvonalhoz tartozott. Ma pedig, amikor szinte
olvasatlanul özönlik a pénz a labdarúgásba, tönkrevernek bennünket „falusi”, amatőr csapatok (Andorra, stb.). Valamit nem jól csinálunk. Országos
szinten sem, a mi szintünkön sem. Pedig a többi európai országok fiataljai is ugyanazoknak a kihívásoknak vannak kitéve, mint a mieink, s ott az állam
alig költ rájuk. Mégis teltházas stadionokban rúgják a labdát. Várjuk az olvasók javaslatait, mit kellene tennünk annak érdekében, hogy minél több fiatalt tudjunk sportolásra, ezen belül is a labdarúgásra rávenni.
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a csapatunkat sikerült feltöltenünk, a szomszédos Mikepércs fiataljaival. Ők is hasonló gonddal küzdöttek, mint mi. Ott
megszűnt a labdarúgás. A jövőben a két falu fiataljaiból álló csapat Bagos színeiben fog játszani. Így
továbbra is lesz csapata településünknek.

Szociális ingyen ebéd
A jövőben ossza az önkormányzat!
A magyar kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetése után ezt a lehetőséget a szegényebb
sorsú emberek számára is biztosítsa. Minden településen megvolt a lehetőség arra, hogy valamilyen
intézmény vagy civil szervezet vállalja az ebédek
szétosztását. Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy ott problémamentes az ebédek kiosztása, ahol vagy az önkormányzatok, vagy valamelyik egyház vállalja magára e nemes feladatot. Az
ugyanis nem fordulhatna elő, hogy egy faluban
olyanok is részesüljenek ingyen ebédben, akik igen
jól keresnek. (pl. iskolaigazgatók, tanárok, vállalkozók, stb.) vagy ezeknek nem egy, hanem akár 5
ebédet is kiszállítsanak titokban, és emiatt a ténylegesen rászorultak ne kapjanak ebédet. Azt csak feltételezni lehet, hogy az ő esetükben az ételt nem
emberi fogyasztásra használják, hanem a kutya eszi
meg. (miközben mások éhen maradnak. Az sem
fordulhatna elő, hogy az ebédet igénylők névsorába

olyanok is bekerüljenek, akik soha, még a tájékán
sem jártak az osztó helynek. Ezen visszaélési lehetőségek kiküszöbölésére célszerű mindenütt az önkormányzatokra bízni az ebédosztást. Így biztosítani lehet a méltányos és igazságos eljárást. A választásokat követően önkormányzatunk indítványozni fogja a javasolt elosztási módot egyeztetve
az egyházakkal is. A segélyebéd minősége közismert. De „ajándék lónak ne nézd a fogát” alapján
még ezért is köszönet illeti a kormányt. Azt csak
megfontolásra ajánljuk az igénybevevőknek: Ha
havi párezer forintért bármelyik bagosi ember minőségi többfogásos ebédet kaphat – amit minden
nyugdíjas meg is tud fizetni, akkor saját egészségünk érjen annyit, hogy ezt a lehetőséget megadjuk
önmaguknak?
Szabó Lukács Imre polgármester
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Tisztelt Lakosság!
Áder János köztársasági elnök 2019. október 13ára írta ki a magyarországi önkormányzati választásokat. A helyhatósági választások szabályozása
nagyon sok mindenben eltér az országgyűlési vagy
éppen az európai parlamenti választásokétól.

A tízezer főnél kisebb népességű településeken, így Hajdúbagoson is - polgármesterre, képviselői
listára és megyei közgyűlési listára voksolhatnak
majd a választók, és igény szerint nemzetiségi képviselőkre. A szavazólapok száma természetesen
attól függ, hogy valaki regisztrált-e nemzetiségi
voksolásra, vagy nem.

Az önkormányzati választáson az az állampolgár
szavazhat, aki hajdúbagosi állandó lakóhellyel rendelkezik vagy a bejelentett tartózkodási helye Hajdúbagos. A Helyi Választási Irodától (HVI) október 9-ig kérhető átjelentkezés. Az átjelentkezési
kérelmeket személyesen, elektronikusan vagy postai úton nyújthatják be.

A helyi önkormányzati képviselők esetén a megszerezhető mandátumok száma hat. A szavazópolgárnak legalább egy, legfeljebb hat jelöltre lehet
szavazni. A polgármesteri szavazólapon egy jelöltre, a megyei listás szavazólapon is egy szervezetre lehet szavazni.

A választópolgárok a mozgóurna iránti kérelmeket
előzetesen a HVI-hez juttathatják el vagy a választás napján, 12.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.

A választáson indulni kívánó szervezetek, állampolgárok szeptember 9-én, 16 óráig hozhatják viszsza az ajánlóíveket a HVI-hez. A jelöltet a Helyi
Választási Bizottság (HVB) határozatával veszi
nyilvántartásba. Ezt követi a sorsolás arról, hogy a
szavazólapon milyen sorrendben szerepeljenek a
jelöltek.

Hajdúbagoson az eddigi évekhez hasonlóan két
szavazókör létesül: az 001. számú szavazókör a
mozi épületében (Nagy utca 101. sz.), a 002. számú
szavazókör az általános iskolában (Iskola u. 18. sz.)
kerül kialakításra.

A kampányidőszak a választás napjáig, a szavazókörök zárásáig, 19.00 óráig tart.

Szavazni érvényes személyi igazolvánnyal vagy
személyazonosításra alkalmas egyéb dokumentummal és lakcímkártyával lehet.

A szavazatok összeszámolása után a választás
eredményét a HVB hirdeti ki, várhatóan az éjszakai
órákban.

Jogszabályi változás a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban
történt. Eddigiektől eltérően a számukra nem lesz
külön szavazóhelyiség kialakítva. Szeptember 27.
napjáig van lehetőség benyújtani azt a kérelmet,
amelyben a választópolgár kéri nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékbe való felvételét. A szavazatát a lakóhelye szerinti szavazókörben adhatja le.

Hajdúbagos, 2019. szeptember 5.

Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
jegyző
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A Református Gyülekezet
A Hajdúbagosi Református Egyházközség
életében a 2018/2019. év annyi áldást, alkalmat és
meglepetést tartogatott, hogy nehéz lenne felsorolni. A teljesség igénye nélkül emelek ki néhány
olyan alkalmat, amelyek szépen mutatják be gyülekezetünk életét.

kából sikerült gazdag termést betakarítanunk a tökföldön 2018-ban. A nagyjából 130 kilogramm tökmag nemcsak a gyülekezeti alkalmaknak lesz a csemegéje, hanem értékesítése nagyban hozzá járul
egyházközségünk életéhez. 2019-ben pedig reménységgel tekintünk a termés elé.

A 2018. év minden bizonnyal hosszú időre meghatározó esztendője lesz a Hajdúbagosi Református
Egyházközségnek. A 2017 őszén történt presbiter
választás nyomán, 2018. január elsejétől egy részben megújult presbitérium kezdte meg munkáját,
Paksi János gondnok és Bakos Károly tiszteletbeli
főgondnok vezetésével. Az új presbitérium lelkesen és lendületesen fogott munkájához, amely eddig áldottnak és gyümölcsözőnek bizonyult.
2018-ban indítottuk útjára a cserkészetet Hajdúbagoson. A cserkészet egy olyan keresztyén alapokon
nyugvó, nemzeti értékeket szem előtt tartó ifjúsági
mozgalom, amely a fiatalok nevelését tűzi ki célul.
Nem csak hasznos elfoglaltságot kívánunk nyújtani
a gyermekeknek, hanem úgy szeretnénk alakítani
őket, hogy az Isten és hazaszeretet szerves része legyen a mindennapjaiknak. A cserkészet alkalmaira
kéthetente kerül sor három őrsben. Erre való hangolódás gyanánt nyáron, egyhetes vándortáborral
tudtuk megörvendeztetni a leendő kis cserkészeket
2018-ben a Mátrába mentünk, míg 2019-ben a Börzsönybe. Azonban nemcsak a kicsik, hanem a „nagyok” is eljutottak kirándulni. 2018-ban a Bereg református emlékeit kerestük fel gyülekezetünk tagjaival, 2019-ben pedig Aggtelek-Miskolc felé vettük az irányt.

Vitathatatlanul a legnagyobb szabású rendezvény a
2018-as évben a református gyülekezeti bál volt.
Ennek bevételével az egyházközség egy elektromos orgona beszerzését kívánta finanszírozni. Rendezvényünk, amelyen az október 6-i hősökről is
megemlékeztünk, hatalmas meglepetést hozott. A
kiküldött körlevélben említett 2.500.000. forintos
adomány maradéktalanul beérkezett gyülekezetünkhöz. A bál nemcsak anyagi értelemben volt
óriási eredmény, hanem bizonyította gyülekezetünk életképességet és rátermettségét, hiszen egy
ekkora rendezvény lebonyolításához komoly
együttműködés szükségeltetik. 2018 karácsonyán
megérkezett az új orgona és azóta emeli istentiszteleteink fényét.

Az elmúlt két évben sem maradt bevetetlen az egyházközség földje. Teljes egészében közösségi mun13

A gyülekezeti bálon kívül még két olyan örömteli
esemény volt, amely említést érdemel. 2018 szeptemberében egyházközségünk felajánlotta a Hajdúbagosi Bölcsődének és Óvodának a Nagy utca 116.
alatt álló ingatlanját ideiglenes használatra. Úgy
gondolta az egyházközség, hogy kötelessége segítő
jobbot nyújtania településünk bármely intézményének a szükség idején. Az óvoda hálás szívvel elfogadta felajánlásunkat és élt a felkínált lehetőséggel,
mi pedig örültünk, hogy kedves gyermekek és figyelmes óvónők, dajkák és dolgozók töltötték meg
a gyülekezeti ház helyiségeit.

A felsős általános iskolások egy csoportját a Sinay
héthez közeledve sikerült elvigyük a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába. Az utazás
szerény költségeit az egyházközség magára vállalta
bízva abban, hogy az mégis nagy élmény lehet
gyermekeknek és pedagógusoknak egyaránt. Itt
megismerkedhettek falunk szülöttének és iskolánk
névadójának, Sinay Miklósnak a diákéveivel, illetve a jelenlegi debreceni diákok mindennapjaival.
Reméljük, hogy ezzel kedvet tudtunk csinálni ahhoz, hogy minél többen vegyék a bátorságot és
Debrecen legpatinásabb középiskolájában folytassák jövőbeni tanulmányaikat.
2019 tavaszán lezárult egy régóta húzó
pályázatunk. A gyülekezet évekkel ezelőtt pályázott a gyülekezeti ház felújítására, amelyet megnyert, de a hosszadalmas előkészítés miatt a munkához csak idén
foghattunk hozzá.

Az általános iskola tekintetében is tovább mélyült
kapcsolatunk. Számomra hatalmas elismerés volt,
hogy a 2017/2018-as osztály tablójára felkerülhettem, mint református lelkipásztor. Ez úgy gondolom, hogy nemcsak számomra elismerés, hanem elismerés az egyházközség részére is, hiszen arról tanúskodik, hogy gyermekek és tanárok úgy érzik, a
hitéleti oktatás az iskola szerves része.
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A pályázat keretében külsőleg teljesen megújult a
gyülekezeti házunk. Szigetelést, nyílászárókat, korszerű fűtést kapott az épület. Belül pedig a folyosót
építettük be oly módon, hogy a meglévő terem a
lehető legjobban kihasználhassuk. Az építkezés kiváló minőségben megvalósult és hála Istennek az
elszámolással sem akadt semmi probléma. A pályázott összeget hiánytalanul folyósították, valamint
rendben találták az épületet és a dokumentációt.

Természetesen hosszan lehetne még sorolni a kisebb és nagyobb alkalmakat, de ennek a rövid írásnak nem az a célja, hogy mindenről számot adjon,
hanem az, hogy tudassa a település lakosságával,
hogy a Hajdúbagosi Református Egyházközség Isten kegyelméből él és gyarapodik. Isten gazdag áldását kérjük minden kedves hajdúbagosi lakosra és
nagy szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra.
Czeglédi Péter Pál
református lelkész

Jelentkezzenek a fenti felvonulásokra Szegény Sándor szervezőnél!
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Hajdúbagosi Sport Egyesület

Sportegyesületünk immár hetedik éve sikeresen
működik. Örömmel tölt el bennünket, hogy húsz év
kihagyás után újra indulni tudtunk az MLSZ által
megrendezésre kerülő Hajdú-Bihar Megye III. csapatok bajnokságain.

A 2019.08.05-i leltár szerint az egyesület tárgyi
eszközeinek értéke meghaladja a 10 m. Ft-ot. Büszkén mondhatjuk, hogy az egyesületünk értéket teremtett a falunknak!
Az egyesület futballcsapatának felszereltsége a
környék települései közül a legjobbnak mondható.
Nem csak a felszereltségünk a legjobb, hanem a támogatóink is. Csapatunk rendelkezik a környék
legnagyobb szurkolótáborával, Ez meg is látszik a
hazai mérkőzéseken,100-150 fő, de az idegenbeli
mérkőzéseken is sokszor nagyobb létszámmal vagyunk jelen, mint a hazai tábor. Köszönjük ezt a támogatást, ez nekünk pozitív visszajelzés, hogy
szükség van ránk a falu életében. Több családnak a
mérkőzéseink, egy kellemes hétvégi szabadidős
programot jelentenek.

Egyesületünk 2012-es indulásakor egy üres öltözőt, futballozásra alkalmatlan pályát vettünk át az
Önkormányzattól. TAO pályázatokból, jótékonysági bálokból, adó 1 %-ból, tagsági támogatásból
minden felszerelést beszereztünk, felfejlesztettük a
sportlétesítményt.
A fontosabbakat említem: Kerítés, öntözésre alkalmas korlát, filagória építése, szurkolói padok, asztalok, lócák, ping-pong asztalkihelyezése, új kapuk
hegesztése, valamint több hálót vásároltunk, a régi
már 30 éves volt, szinte használhatatlan. Rendelkezünk fűnyíró traktorral, fűkaszákkal, fűnyíróval,
mosógéppel, hangtechnikával, defibrillátor készülékkel, több garnitúra rövid, ill. hosszú ujjú mezzel,
gyerek mezekkel, edzéshez szükséges egyéb sportszerekkel, sporteszközökkel, karbantartási eszközökkel. Vettünk 3db kandallót, ezekkel oldjuk meg
az öltöző fűtését. Az öltözőt berendeztük,(a padokat kaptuk), szúnyoghálót szereltünk az ablakokra,
a bejárati ajtóra, egyéb kiegészítő tárgyakat vásároltunk, pl: üst, üstház, kávéfőző, stb.
A Hajdúbagosért Közalapítvány megépítette nekünk a hazai, és vendég kispadot, valamint a filagória alatt található padokat, asztalokat az egyesületnek ajándékozta.

Eredményeink változóak. Álltunk már a dobogón,
voltunk a középmezőnyben, de a legvégén még
nem. Nem is az eredmény fontos, hanem az, hogy
16

minél több fiatalnak legyen lehetősége sportolni,
alkossunk közösséget, érezzük jól magunkat,
miközben szórakoztatjuk a lakosságot. A focistáinkat természetesen a három pont motiválja, és mindent megtesznek a győzelemért, és azért hogy ezt a
lelkes közönséget kiszolgálják. Focistáink összetétele változó, a hazai és légiós játékosok aránya 5050 %, ami nem rendkívüli, hiszen a környékbeli
spotegyesületek is létszámhiánnyal küszködnek.
Ennek kiküszöbölésére az idén toborzót hirdettünk.
A megoldást a megszűnő Mikepércsi KSE csapatából átigazolt játékosok adták.

közép, és az idős generáció egyaránt képviselteti
magát.

Szilveszter 2018.
Egyesületünk fogadta, és továbbra is fogadja azokat a diákokat, akik közösségi szolgálatot szeretnének teljesíteni. Fiataljaink megkeresnek bennünket,
szívesen jönnek hozzánk, örömmel végzik a részükre kiosztott feladatokat.

Az önkormányzattól támogatást kapunk kizárólag
működési célra. Arra törekszünk, hogy több lábon
álljunk, más bevételi forrásaink is legyenek, amivel
ki tudjuk egészíteni a költségvetésünk egyéb kiadásait.

Egyesületünk a NAV-nál érvényes regisztrációval
rendelkezik, így a személyi jövedelemadó 1 %-át az
adózó rendelkezése szerint fogadni tudjuk. Ezúton
is kérünk minden tagunkat, szurkolónkat, támogatónkat, az adóbevallásuk elkészítésekor Egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként. Adószámunk: 18337794-1-09

Sportbál 2018.
Minden évben jótékonysági bált szervezünk, ami
már hagyománnyá vált a falunkban. A rendezvény
magas színvonalú, nagyon sikeres, és mindig teltházas. A szilveszteri mulatság megszervezését is
mi vállaltuk az elmúlt években, ami a tagjaink kérésére történt. Egyesületünk tagságában a fiatal,

Sikeresen pályáztunk az MLSZ által meghirdetett
eszközbeszerzési pályázaton, így egy defibrillátor
életmentő készülékkel gyarapodott az egyesület
vagyona. Két pályázatunk van még elbírálás alatt,
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az egyik eszközbeszerzésről,(labdafogó hálót szeretnénk építeni) a másik rendezvényszervezésről
szól. Bízunk a pozitív döntésben.

eredményeiről, bővebb információ az egyesületünk honlapján, a facebook oldalon, Hajdúbagosi
Sportegyesület néven található.

Az idén már nem volt szükség mezek, és egyéb felszerelések vásárlására, megfelelő készlettel rendelkezünk, így elkezdtük a sportpálya élhetőbbé
tételét. Egyesületünk, filagóriát építtetett, pingpong asztalokat, pihenő asztalokat padokkal, valamint sakkasztalt készíttetett. Ezek kihelyezése folyamatban van.

Szeretnék köszönetet mondani minden tagunknak, támogatónknak, szurkolónknak, akik bármilyen formában segítik, támogatják az egyesületünk
munkáját!

Záró közgyűlésünket minden évben vacsora, és
táncos mulatság követi. A tavalyi évben nem így
volt. A focistáink kérésére hagyományőrző disznótort szerveztünk. Nagyon jó hangulatú rendezvény
volt, minden résztvevő pozitív élményekkel gazdagodva tért haza. Valószínű lesz folytatása.

Hajrá Bagos!

Bródi Józsefné
Gazd. alelnök

Egyesületünk munkájáról, tevékenységéről, mindennapi életéről, a mérkőzések helyéről, idejéről,
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Hajdúbagosért Közalapítvány
gosra már második alkalommal. Óriási sikert arattak. Az előadás vendége volt Pajna Zoltán úr, a
Megyei Közgyűlés elnöke feleségével. Az együttes, az erdélyi népzene és néptánckultúra megőrzését és továbbadását egy új, egyéni formavilág
megteremtésével szeretné elérni. Egyedi arcvonalát a hagyományos folklórműsorok és a kortárs
táncszínházi formák ötvözésében alakította ki az
évek során. A Háromszék Táncegyüttes célkitűzése az erdélyi népzene- és néptánckultúra gyűjtése, megőrzése és továbbadása, művészi értékű
színpadi bemutatása, olyan bemutatók és előadások létrehozása, amelyek méltón képviselik az erdélyi magyar néptáncművészetet. Ugyanakkor
szeretne hozzájárulni az Erdélyben élő etnikumok
népzenéjének és néptáncművészetének hiteles
megismertetéséhez. A magas színvonalú előadásokkal nagy színpaddal rendelkező helyeken lépnek fel. A műsoruk átalakításával is megteremtették a lehetőségét annak, hogy Hajdúbagoson is
előadhassák azt. Az itt élők számára fontos a néptánc, elkötelezett táncosok élnek itt, akik szeretnének tanulni a táncegyüttes magas színvonalú előadásai révén, ugyanakkor a helyiek és a falu vezetői számára fontos, hogy a kultúra magaslatain járó
művészek előadjanak Bagoson.

2018.: A kuratórium tagjainak aktív közreműködésével adományokat gyűjtöttünk a Böjte Csaba
atya alapítványa által működtetett székelyhídi
Gyermek Jézus Otthon száz lakójának. Fehér Tiborné, Vass Sándorné, Szegény Sándor meglátogatták az árvaházat és a közalapítvány autójával
vitték el az adományokat.

Kovács Ágnes, a gyermekotthon vezetője a kuratórium tagjaival
Határon túli művészek bemutatkozása Hajdúbagoson:

A Szerencsekrajcár című, Benedek Elek meséje
nyomán készült, nagy sikerű mesejáték után - melyet 2017. decemberében, szintén a Közalapítvány
szervezésében és finanszírozásával láthattunk újabb színvonalas néptáncos előadást szerveztünk.
Közalapítványunk elnökének személyes közbenjárása révén csodálatos, fiatal művészek munkáját,
előadásait ismerhettük meg. A Háromszék táncegyüttes Sepsiszentgyörgyről érkezett Hajdúba-

Tél végén az Önkormányzattal közösen szerveztük
meg az általános iskola tanulóinak sí táborát. Két
napon keresztül tanulhatták a bagosi gyerekek a síelés rejtelmeit, ügyesen siklottak, sífelvonóztak. A
második nap reggelére jól behavazott a táj, ami
még izgalmasabbá tette az ottani tartózkodást. Kellemesen telt a két nap, csak az autót kellett kiszabadítani a hó fogságából. A gyerekek hógolyóztak,
19

hóembert építettek, jókat ettek. Az alföldi gyermekek élvezhették a hegyvidék rejtelmeit gyönyörű

rózsatöveket a szegedi kertészetből, osztották szét
a lakosság számára.

A nyár folyamán kezdtük el azt a projektet, amelyet
a jövőben folytatni szeretnénk: Ismerd meg hazádat! Az első kirándulás Ópusztaszer meglátogatása
volt. A jelentkezők egész napos kiránduláson megismerkedhettek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark látnivalóival, 20 perces honfoglalás
kori lovasbemutatót tekinthettek meg.
Az iskola mellett található, elhanyagolt, hányattatott sorsú területet a közalapítvány felkarolta és az
önkormányzattal együttműködve döntött a felújításáról és pihenőparkká való alakításáról.

téli tájakon.

A közfoglalkoztatottak által a közmunkaprogramban gyártott térkövek lerakásával járda készült.

Kora tavasszal a falu szépítésére adtunk lehetőséget azzal, hogy a lakosság számára jelképes összegért vásárolhattak rózsatöveket. Kétezer tő rózsát
osztottunk így szét, ennyi növénnyel szépült, gazdagodott településünk. 320 család élt a lehetőséggel. Az Önkormányzatnak 500 db rózsatövet ajánlottunk fel, hogy a köztereket, parkokat szépítse. A
Közalapítvány elnöke, Szegény Sándor és a kuratórium tagja Fehér Tiborné személyesen hozták a

A közalapítvány megvásárolta a kerítés elemeit és
Csorvási Sándor, az önkormányzat dolgozója és a
közfoglalkoztatottak közös munkájával szép odaillő térelválasztó kerítést készítettünk.
Pihenőpadokat készítettem a saját műhelyemben.
A park kialakítása 2019-ben folytatódik növények
telepítésével, virágok dísznövények ültetésével.
Tervezzük még asztalok, padok elhelyezését, melyek mellett lehet játszani, sakkozni, beszélgetni.
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A közalapítvány részt vett az önkormányzat által
rendezett kirándulások megszervezésében, megrendezésében. Elvittük a köztisztviselőket, közmunkásokat, közfoglalkoztatottakat kirándulni
Egerbe, Szarvaskőre, Szilvásváradra. Finom ebédet
kaptak, kisvonatoztak, majd hazafelé Bogácson
borkóstoláson vehettek részt, igy szép élményekkel
tértek haza. Ezzel köszönte meg az önkormányzat
kitartó, értékes munkájukat.

Megköszönöm a kuratórium tagjainak a munkáját,
segítségét. Köszönöm Hajdúbagos Község Önkormányzatának a bizalmát, hogy a „Hajdúbagosért”
Közalapítvány vezetésével megbíztak, melyet immár 10 éve végzek.

Eger, Dobó tér közmunkásokkal
Az elkészült padok, asztalok

A közalapítvány az Idősek Napja alkalmából rendezett ünnepi műsorban, a hajdúbagosi származású
Péntek Zsolt és a Tűzvarázs tánccsoport fergeteges
előadását finanszírozta, ezzel támogatva a
hajdúbagosi időseket.
2019: Ebben az évben az anyagi lehetőségeink jelentősen csökkentek. Az Önkormányzat támogatása nem érkezett meg a Közalapítvány folyószámlájára, ezért csökkenteni kellett a költségeket. Szerényebb projektekbe fogtunk. Folytatódott a park
kiépítése növények vásárlásával és ültetéséve –
megköszönjük Szabó Emil segítségét. Később padok, asztalok készültek. Tervezzük játékok – hinta,
mászóka, libikóka, stb. – beépítését. Segítettük a
kulturális kikapcsolódást azzal, hogy a Margittai
Színházban megrendezett néptánc előadást Hajdúbagosiak is megnézhették. A Magyar Nemzeti
Táncegyüttes két előadását – Táncrapszódia, Kalotaszeg - 2019 augusztus 22-én és 23-án 21 fő láthatta a közalapítvány segítségével.

Közmunkások kirándulása, Marcipán Múzeum Eger

Szegény Sándor
kuratórium elnöke

A „Hajdúbagosért” Közalapítvány munkájáról, tevékenységéről tájékozódhat személyesen Szegény
Sándor kuratóriumi elnöktől, a településünk honlapjáról, a www.hajdubagos.hu/kozalapitvany oldalról, a képviselőtestületi jegyzőkönyvekben
megtalálhatja az éves beszámolókat, melyek szintén a település weboldalán, a letöltés menüben találhatóak meg.
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„Egyszer volt, hol nem volt
Volt egyszer egy óvoda”
mely szebb látványt nyújt az arra rátekintőnek.
Megköszönjük Szegény Sándor képviselő úrnak a
hátsó udvaron lévő fajátékok festését, Szabó Emil
és feleségének az óvodánknak felajánlott díszcserjéket.
Az óvoda felújítása nem fejeződött be időben, ezért

Nagy izgalommal vártuk a szeptembert, hiszen az
önkormányzatunk által beadott és elnyert „Óvodai
infrastrukturális fejlesztés Hajdúbagoson” elnevezésű pályázat következtében óvodánk egy mini
bölcsődei csoporttal egészült ki. Egy gyönyörű új
résszel bővült a régi épület, melyet 2019. május 10én ünnepélyes keretek között adtak át.

a református egyház felajánlotta a segítségét, mely
abban nyilvánult meg, hogy az egyházi épületet elfoglalhattuk a munkálatok befejezéséig.
Ezúton is megköszönjük Czeglédi Péter Pál református lelkész és a presbitérium nagylelkű felajánlását, hiszen hatalmas segítség volt ez az óvoda
minden gyermekének és a felnőtt közösségnek egyaránt.
Ebben a nevelési évben óvodásaink több mint 20
eseménynek lehettek részesei. Nagyon érdekes volt
számukra ősszel a Márton napi lámpás felvonulás,
melyet a nagy érdeklődésre való tekintettel minden
évben megrendezünk. A téli ünnepkör keretében
járt nálunk a Mikulás, átélhettük a Karácsony adta
lelki feltöltődést és a tél végén elűztük a hideget a
Farsangi rendezvényünkkel.
Tavasszal az ébredő természetet több élményszerző
sétán, kiránduláson megismerhettük. A nagycsoportosokkal Nyíregyházára utaztunk, ahol egy Jégkorszaki kiállítást tekinthettek meg a gyerekek. A
szavalóversenyen, melyet a költészet napján áprilisban tartottunk nagyon sok bátor kisgyermek szerepelt. Húsvétoztunk, Anyák napját ünnepeltünk és
június elején az évzáró alkalmával minden óvodás
kedveskedett szüleinek, ismerőseinek egy-egy műsorral és ekkor búcsúztunk a 12 nagycsoportostól,
kik most szeptemberben megkezdik az általános iskolai tanulmányaikat.

A bölcsőde lehetőséget teremt 7 kisgyermeknek
arra, hogy minél hamarabb szocializálódhasson, a
szülőknek pedig arra, hogy visszatérhessenek a
munka világába. A pályázatból és az önkormányzat
segítségével felszereltük a csoportot, melyhez Kovács László nagylelkű felajánlása is hozzájárult.
A fent említett pályázat során megújult az óvoda
teljes épülete, mely magába foglalja az egész tetőszerkezet, a nyílászárók, a villanyhálózat, a tornaszobánk szőnyegének, a gyermekmosdó csaptelepeinek, a melegítő konyhánkon lévő mosogató medencéknek a cseréjét. Az óvoda udvara nagyobb
lett, a szomszéd kertrész megvásárlásával. A hátsó
udvarrészen elkészült körbe egy új zárt kerítés,
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Az évzárót követő héten minden évben köszöntjük
a gyermekeket, melyet most a Sportpályán szerveztünk meg a nagy érdeklődésre való tekintettel. Köszönjük a Sportegyesület tagjainak, Szegény Sándornak és Erdős Levente szülőnek a rendezvényre
való önzetlen felajánlását. Köszönjük Szabó Ernő
és feleségének Marikának, és az ő csapatának a finom ebédet és nem utolsósorban Szabó Lukács polgármester úr által sütött palacsintát, melyet jó ízűen
fogyasztottak el az ott megjelentek. Voltak ügyességi versengések, közösségépítő csapatjátékok, A
gyerekek birtokba vehették az ugráló várat. Volt
még zenés-táncos műsor, szappanbuborék készítés,
vattacukor.

Tátrában voltak a nyolcadikosok
Mint ahogyan már évek óta tesszük, most is külföldi
kirándulásra vittük a volt nyolcadikosokat. Több lehetőséget közül (Erdély, Délvidék, Felvidék) ők
ezek közül a Felvidéket (mai Szlovákia) választották. Azon belül is a Magas-Tátrát, Kassa érintésével.
Szerencsénk volt az időjárással, ugyanis a reggeli
órákat kivéve a Tátra csúcsa (2650 m) felhőbe szokott burkolózni. Kifejezetten azért indultunk el még
a hajnalok hajnalán, hogy a hegység teljes szépségében gyönyörködhessünk. Ami végül egy rövid időre
sikerült is. A felvonó háromszori átszállással végül
is közvetlenül a csúcs alá vitt bennünket, ahol viszont már csaknem tejsűrűségű köd fogadott bennünket. a hőmérséklet is igencsak lecsökkent a lenti
nyári forrósággal szemben. Valamennyien igen jól
éreztük magunkat. Kiadós Tátralomnici ebédet követően indultunk vissza Kassára, ahol megtekintettük a város nevezetességeit, köztük az immár több
mint 100 éve itt nyugvó II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós sírboltját is. Élményekkel teli nap
után, az esti órákban érkeztünk haza. Sajnáljuk azt,
hogy néhány volt nyolcadikos nem tartott velünk,
mert számunkra ez a lehetőség igen nagy élményt
nyújtott.

Ezúton szeretném megköszönni kollégáimnak a
lelkiismeretes, áldozatkész munkáját, hogy a kitűzött, eltervezett feladatok megvalósultak a gyerekek mindennapi életét színesebbé tették.
„ Itt a vége, fuss el véle!”
Fehér Tiborné
intézményvezető

Fent: Magas-Tátra, lent: Kassa: Dóm, Rákóczi sírhelye
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Községi Könyvtár
Könyvtárunk kettős funkciójú intézmény: községi és
iskolai könyvtár. Hajdúbagos község lakossága, az
Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagintézménye és a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde számára nyújt könyvtári szolgáltatásokat. Emellett Digitális Jólét Program Pont és NAVA pont. Nyilvános
közösségi tér, nyitva áll az olvasni, internetezni, kulturálódni vágyók számára.

Könyvtárunk a nyilvános könyvtárak jegyzékén nem
szereplő közkönyvtár, amely korlátozás nélkül biztosítja szolgáltatásait valamennyi beiratkozott olvasó
részére. Alapszolgáltatásaink ingyenesek. A könyvtár dolgozói: 1 fő könyvtáros, Szegényné Mikó Katalin és 1 fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazott, Zabolai Lászlóné. A közfoglalkoztatott kisegítő
munkát végez, adatbázist épít, illetve a nyitva tartást
is megoldja a könyvtáros távollétében – továbbképzés, szabadság, betegszabadság esetén, az Országos
Széchényi Könyvtár alkalmazza. Minden könyvtárban a hatékony szolgáltatás döntő tényezője a könyvtáros, aki tevékenyen közvetít az olvasó és az információ között. Készségesen, nagy szakmai hozzáértéssel tájékoztat, az új olvasóknak bemutatja a
könyvtárat, ismerteti a szolgáltatásokat. A Hajdúbagosi Községi Könyvtárban a könyvtáros rendelkezik
az előírt felsőfokú könyvtárosi végzettséggel, továbbá az iskolai könyvtári munkához előírt pedagógus végzettséggel, a munkájához szükséges számítástechnikai ismeretekkel, képesítéssel.
Könyvtári szolgáltatások:
 Kölcsönzés: könyvek, magazinok, folyóiratok,
hangoskönyvek, DVD-k, videokazetták, hangkazetták, diafilmek
 Helyben olvasás: kézikönyvek, folyóiratok, napilapok, képes könyvek
 Könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárunkból hiányzó könyveket, folyóiratból cikkmásolatokat
ODR kérőfelületén keresztül az ország bármely
könyvtárából megkérjük az olvasó részére, melyet postai csomagban küldenek el
 Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, továbbtanulási, pályázati lehetőségek,
önéletrajz feltöltése, számla ügyintézés, másolás, scannelés, társadalombiztosítási ügyintézés
segítése, önkormányzati rendeletek stb.
 internethasználat, számítógép, tablet,
okostelefon használat
 könyv házhoz szállítása, előzetes megbeszélés
alapján (Érd: telefonon)
 tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól a
könyvtárban, plakátokon, helyi weblapon
 irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás,
scannelés, spirálozás, laminálás, email küldés,
fax küldés (kedvező térítési díj ellenében)
 társasjátékok, rajzolás, kötetlen beszélgetés a
barátokkal, ismerősökkel

A Községi Könyvtár az általános iskola épületében,
annak tetőterében található. A belső térben az utóbbi
évben jelentős változás ment végbe. Megújulás volt
ez, jelentős erőfeszítésekkel, mind az Önkormányzat, mind a Méliusz Könyvtár anyagi erejét illetően,
a könyvtár dolgozóinak aktív részvételével. Kicserélődött a bútorzat teljes egészében. Modern polcok,
újságtartó, könyv boksz került beszerelésre. Az
elektromos hálózat korszerűsítése is megtörtént. A
könyvtári bevételekből végre függönyt is kaphatott a
könyvtár. Otthonos lett a környezet!
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 Író- olvasótalálkozók, bábelőadások szervezése
őszi és tavaszi könyvnapok keretében a Méliusz
Könyvtár finanszírozásával
 házi feladatok elkészítésének segítése: fordítás,
internetes keresés, lexikonok, szótárak használatának segítése
 mentorálás: digitálisan képzetlen lakosok internetezésének, számítógép használatának segítése.

Nyitva tartás:
hétfő: 9 - 13
kedd és szerda:9 - 17
csütörtök: 9 – 16
péntek: 9 – 13

A könyvtárban lévő állomány 8005 db könyv és 103
db hangoskönyv. Állományunk jelentős részben új
kiadású könyv. Sok érdekes, szórakoztató könyvünk
van, melyek a hasznos időtöltés részei lehetnek mindenki számára. Mind a szépirodalmi, mind a szórakoztató irodalmi állományunk megújult. Rendelkezünk széleskörű szakirodalmi állománnyal is: a nevelés, a növények ápolása, gondozása, az állattartás,
a szakácskönyvek, az egészséges életmódról szóló
könyvek, az útikönyvek, történelmi könyvek, stb.
Gyűjtjük a Hajdúbagosról szóló dokumentumokat is.
Szívesen vesszük, ha bárkinek településünkről szóló
bármilyen típusú dokumentuma van, számunkra lehetőséget ad digitális vagy papíralapú másolat készítésére. Ez az az intézmény, amely megőrzi azokat, az
utókor számára biztosítja azok megismerését. Természetesen a felajánló neve rögzítve lesz.

Rendezvények a könyvtárban:
1)
könyvtári óra (tantervben rögzített, magyar
nyelv és irodalom, illetve informatika óra, melynek
tananyaga a könyvtárhasználat).
2)
könyvtári foglalkozás (amelyet a könyvtárban tartanak meg, használva ennek helyiségét és
eszközeit), pl. szavalóverseny, filmvetítés, stb.
3)
szakkör, ebben az évben 86 foglalkozás volt
ilyen.
4)
digitális kompetenciafejlesztés, számítógépes tanfolyam. Ebben az évben 40 volt ebből a foglalkozás típusból.

Könyvtárunkba 20 féle folyóirat jár: Nők Lapja,
HVG, Dörmögő Dömötör, Lakáskultúra, Praktika,
Kertbarát, 5percAngol, Családi Lap, Bravó, Ezermester2000, A Kutya, Magyar Horgász, Nők Lapja
Konyha, Nők Lapja Egészség, Szép Házak, Természetbúvár, Burda. A folyóiratok helyben olvashatóak
és kölcsönözhetőek.

A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan
eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási
folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és
feldolgozó tevékenységük során alkalmazni tudnak.
A könyvtárra, mint információtároló és szolgáltató
egységre, a dokumentumokra, mint forrásokra és az
elérésüket biztosító tájékoztató eszközökre vonatkozó ismeretek, melyek nélkül az önálló ismeretszerzés nem lehet hatékony.

Az internetezők részére 12 könyvtári számítógép és
saját számítógép, táblagép használatának lehetőségét
tudjuk biztosítani ingyenes, de lekódolt WIFI-vel.
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Az utóbbi időben több Író-olvasó találkozó is volt a
könyvtárban:

Gyermeknapi bábszínházi előadás volt az óvodásoknak a könyvtár szervezésében, a Méliusz Központ finanszírozásával 2018. június 07-én, melyen az
Ákom-Bákom Bábszínház társulata a Csillagszemű
juhász című mesét mutatta be.

2018.03.13-án Víg Balázs író tartott érdekes, vidám, interaktív foglalkozást a gyerekeknek. A rendezvényen 28 alsó tagozatos tanuló vett részt.

2019. április 5-én a Dilemma Drámaszínház tartott
az iskolásoknak drámapedagógiai foglalkozást a
könyvtárban. Meghökkentő, érdekes, drámai helyzetgyakorlatok szórakoztatták és egyben foglalkoztatták a résztvevőket.
A könyvtár pályázott a Könyvtár Mozi pályázaton,
melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma indított. A 2016-ban induló KönyvtárMozi projekt azt a
lehetőséget teremti meg, hogy országszerte, a kistelepüléseken található könyvtárakban megismerhetik
a felajánlott magyar filmeket.

2018. 04. 10-én Telegdi Ágnes író, természetfotós
tartott érdekes foglalkozást a természet fotózásának
rejtelmeiről, az állatok viselkedéséről. Bemutatta
könyvsorozatát, melynek címe: Ó, azok a csodálatos
állatok!

2016 óta eddig összesen 92 vetítés volt, 825 fő számára, ebből két alkalommal az óvodásoknak, 90 alkalommal az iskolásoknak. 2018-ban 38 vetítés történt, amelyen 354 fő vett részt.
2018.05.23-án Holden Rose (Kovács Attila) író járt
könyvtárunkban. Bemutatta könyveit, beszélgetett a
gyermekekkel a könyvírás rejtelmeiről.

2007-2008-as tanévtől kezdődően működik Kis
könyvtáros szakkör, amelybe a 2017-18-as tanévben, 4 csoportban 29 tanuló, a 2018-19-es tanévben,
2 csoportban 15 tanuló járt, órarend szerint több napon a gyermekek szabadidejéhez igazodva.
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Kérem, hogy a jövőben látogassanak el a könyvtárba, vegyék igénybe szolgáltatásait! Ez egy olyan
információs pont a településünkön, amely nyitvatartási időben minden hajdúbagosi számára nyújtja
az informálódás, szórakozás, kulturált kikapcsolódás lehetőségét. Éljenek vele minél többen! Várjuk
Önöket!

A könyvtár Digitális Jólét Program Pont, mely pályázatot 2018-ban nyertük meg. Ennek keretében
kaptuk a 3 db laptopot, 2 db tabletet, 2 db okos telefont, 1 db színes tintasugaras nyomtatót és 1 db projektort. A pályázat keretében vállalnunk kellett, hogy
segítjük a lakosság digitális felzárkózását, tanfolyamokat szervezünk és tartunk részükre. Eddig két csoport indult, összesen hat fővel, heti több alkalommal
is tanulják a számítógép használatát, az internetezést,
a digitális ügyintézést.

Szegényné Mikó Katalin könyvtáros
Községi Könyvtár Hajdúbagos
Iskola u. 18.
Tel: 52/955-611
bagosikonyvtar@gmail.com

A település lakóinak köszönöm, hogy látogatták a
könyvtárat, rendezvényeinket jelenlétükkel megtisztelték, ötleteikkel segítették a szervezést, rendezést.

Felhívás
Ön rendelkezik Hajdúbagos múltját
bemutató dokumentummal?
(könyv, levél, fotó, videó,
kisnyomtatvány, meghívó, stb.)
Gondolja, hogy mások, akár az utókor számára
is érdekes lehet ez a dokumentum?
Hozza el a könyvtárba!
Pillanatok alatt lefotózzuk, lemásoljuk!
Gondoljon a jövőre, a gyermekekre!
Számukra ez érdekes lehet.
Így őrizzük meg együtt
az utókor számára a jelent, a múltat!
Nem ér rá elhozni?
Segítünk ebben is, hívjon bennünket telefonon,
írjon e-mailt.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM!

Számítógépes tanfolyam indul a Községi Könyvtárban,
amely Digitális Jólét Program Pontként is működik.
A tanfolyam ingyenes.
A képzést kis létszámú csoportokban,
Önhöz igazodó időpontban tartom!
Megtanulhatja a számítógép (laptop, tablet, okostelefon)
használat alapjait, az internetezést. Kellő türelemmel rendelkező oktató, sok-sok gyakorlás várja az elszánt jelentkezőket! A döntés az Ön kezében van: megismerkedik ezekkel a
technikai eszközökkel, használja őket! Ha nem, lemarad.
Nem tudja ügyeit intézni az interneten, nem tud kapcsolatot
tartani unokáival, gyermekeivel, ismerőseivel, rokonaival.
Határozza el magát és hívja a Községi Könyvtár telefonszámát:
955-611
Jelentkezzen!
A személyesen a könyvtárban vagy telefonon.
Várja hívását és jelentkezését:
Szegényné Mikó Katalin
könyvtáros
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15 éves az Őszirózsa népdalkör
Valójában már sokkal hosszabb múlttal büszkélkedhet. A dalolni szerető hajdúbagosiak több, mint
20 éve énekelnek, nótáznak együtt—legfeljebb a
név változik, és a tagok egy része cserélődik (sajnos, nem mindig örvendetes okból). A mai népdalkör 3 gyökerű: a Jakucs rektor úr, majd Szabados
József vezette nótás délutánok, a Bunyik Zoltánné,
nemrég elhunyt lelkész asszony énekkara, valamint az Idősek Otthonának első vezetője, Prek
Sándorné kezdeményezte kultúr-kör tekinthető
elődeinknek.

az évente több közös rendezvény is tanúsítja. (Az
együttműködés nem volt nehéz, a tagság egy része
mindkét csapatban „játszott”). A jó együttműködés –vezetőcseréktől függetlenül—ma is élő hagyaték.
Az Őszirózsák mai tevékenységét sokoldalúság jellemzi, bár az átlagéletkor—sajnos—növekszik.
Igazgató néni egészségének sajnálatos és vissza
nem fordítható romlása miatt került a népdalkör –
és Ványiné Erika lemondása miatt a klub—élére a
mai vezető, Eszter.

Az Őszirózsa Népdalkör megalakulásáról hivatalosan 2004-ben született döntés, amint ezt az alapítók által aláírt Nyilatkozat is tanúsítja. A népdalkör
első vezetője Budai Imréné, Rózsika lett, akinek
hangjára, szóló énekére a jelenlevők közül is sokan
emlékezhetnek. Kiss Lajosné „Igazgató néni” az akkortájt jóhírű tavaszi fesztiválra való minél magasabb szintű felkészítés érdekében lett később a vezető. ( A „Guzsalyos”, majd a Háry János szép elismerést is hoztak községünknek és az együttesnek.)

Az együttes a nem javuló körülmények között is
igyekszik helytállni, bagosi és környékbeli rendezvényeken képviselni községünket—néha egy-egy
másféle területre is kimerészkedve.
A 2018-tól egyesületi formában működő hagyományőrzők mai műsorukban-- a szomszéd települések hasonló együtteseinek bevonásával-- keresztmetszetét kívánják adni, hol is tartanak ma a
„bagosi Őszirózsák”?

Az Idősek Otthonában egyidejűleg Nyugdíjas Klub
is működött, kezdetben Sefcsikné, később az igen
agilis, és népszerű Ványi Zoltánné vezetésével. A
Klub és a népdalkör szorosan együttműködtek, ezt

Szabóné Dr. Pataky Eszter
népdalkör vezetője
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Isten éltesse a 70 éves Jakab Istvánt!

az Ady Endre utcán. Településünk igen sokat köszönhet neki, ő az, aki kérés nélkül is
megteszi, amit megtehet.

Néhány nap múlva tölti be 70-ik életévét,
Hajdúbagos mindezidáig legnagyobb szülöttje, Jakab István. Ő amellett, hogy alelnöke Országgyűlésünknek már csaknem 30
éve elnöke a Magyar Gazdakörök Országos
Szövetségének is. Ilyen magas posztot,
ilyen hosszú időn keresztül rajta kívül csak
igen kevesen töltöttek be.

Testamentumában azt hagyta meg, hogy
ugyanoda kerüljön vissza, ahonnan vétetett.
Úgy rendelkezett, hogy a Bagosi Temetőben legyen a végső nyughelye és emlékét
Bagosi tölgyfa őrizze meg. De erre még
igen soká kerüljön sor! Addig is Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, szeretetben családja, a gazdatársadalom és egész
nemzetünk örömére!

Sohasem feledkezett el arról, hogy honnan
jött, rendszeres kapcsolatban van Önkormányzatunkkal, a falu több intézményével,
barátokkal, ismerősökkel. A szülői háza ma
is látható

Szabó Lukács Imre
polgármester
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A készülő Rendezvénytér képei:
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Javítsuk meg külterületi útjainkat!

50 közmunkásunk van

Mint ahogyan már évtizedek óta tesszük, most is
szervezünk külterületi útjavítást. A korábbiakhoz
képest, az az üdítő változás, hogy most nem sárga
homokkal történik a kátyúzás, hanem apróköves
anyaggal, ami hosszú időre biztosítja útjaink járhatóságát, bármilyen időjárás esetén. Az anyag
biztosítása mellett mi vállaljuk annak felrakását a
szállító járműre és elegyenlítjük a javítandó út felületén. Az érintetteknek csak az a feladata, hogy
szállító járműről gondoskodjanak. Tetszés szerint
mindenki azt a közutat javítja, amelyiket szeretné.
Önkormányzatunknak csak egy kikötése van: magáncélra a töltőanyag nem használható! Az anyag
sok száz köbméter és a bezárt homokbánya mellett
került elhelyezésre.

A közmunkások munkája hasznos a falunak!
Míg 2010-et követően még több mint 130 közmunkás dolgozott Önkormányzatunknál mára ez a
szám már 50-re apadt. Ezt meghatározó módon
annak a kormánypolitikának lehet köszönni,
amely 1 millió új munkahelyet teremtett az országban. Nálunk a 130 közmunkás részére is tudtunk értékteremtő munkát biztosítani. Ezzel szemben sokszor lehet látni más településen, hogy felnőtt munkaképes emberek csak tessék-lássék dolgoznak vagy eleve értelmetlen munkát végeztetnek velük. Nálunk ez nem így van! Ha az ő munkájukat kivennénk a településünkből, úgy az azóta
épített házaink valamennyie összedőlne, kül- és
beltetületi útjaink sokszor járhatatlanok lennének
és azt a 20 féle zöldséget, amit ők állítanak elő,
nélkülük meg sem tudnánk termelni. Ennek következtében a közétkeztetésünk is lényegesen gyengébb színvonalú lenne. Nélkülük nem lenne
térkőgyártás, nem lenne a konyhán, az óvodában,
az Idősek Otthonában, az Önkormányzatnál segítő
munkaerő. Bár igaz, hogy nélkülük igencsak nehéz helyzetbe kerülnénk, de mégiscsak annak kellene örülnünk igazán, ha rendes munkabérért dolgozhatnának ők is. Akár nálunk, akár másutt. Ők
is megérdemelnének ugyanolyan anyagi megbecsülést, mint bárki más, mert őnekik fel kell nevelni gyermekeiket, fenn kell tartani otthonaikat,
kedvezményt a rezsiszámlák fizetésénél ők sem
kapnak.

Ösztöndíj a tanulóknak!
Az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is meghirdetjük a bagosi diákok részére a Bursa Hungarica
ösztöndíjat. Pályázhat minden felsőfokú tanulmányokat folytató bagosi diák, illetve azok akik
utolsó éves középiskolások és felsőfokú oktatásban kívánnak részt venni. Kérjük diákjainkat,
hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a
pályázaton. A pályázók számát illetően, nincs
felső korlát. Azt szeretnénk, ha minél több diáknak segíthetnénk a gondtalan tanulásban.

Bízunk benne, hogy ez az állapot is bekövetkezik
és az ő gyermekeik sem fognak hátrányt elszenvedni más munkavállalókhoz képest!

Az Önkormányzat a legnagyobb
munkaadó
Több mint 60-an dolgoznak nálunk.
Önkormányzatunk valamennyi intézményében
legnagyobb részt bagosiak dolgoznak. Az óvodában, a konyhán kivétel nélkül mindenki bagosi, de
az Idősek Otthonában és az Önkormányzatunknál
is javarészt itteniek vannak alkalmazásban. Ha bizonyos munkahelyekre mégis kívül állókat kell
felvennünk, annak csak egy oka lehet: nincs helyben lakó alkalmas pályázó. Így a falu legnagyobb
munkaadója az Önkormányzat. Valamennyi munkavállalónk közmegelégedésre végzi mindennapi
munkáját, amiért Őket köszönet illeti!

Közmunkások Eger főterén
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