BAGOSI ÉLET
Magyar Élet folyóirat különkiadása
2014.
Tisztelt Hajdúbagosiak!
Lassan lejár az önkormányzat 4 éves megbízatása. Amit vállaltunk teljesítettük. Megmentettük a csődtől
a falut a bezárástól az idősek otthonát, a gyermekeink szellemi és testi fejlődésére milliókat áldoztunk
önszántunkból. 100 milliós épületeket emeltünk saját erőből. A több mint 100 közmunkás kifejezetten
hasznos, értékteremtő munkát végez, valamennyiünk megelégedésére. Jelentős pénztartalékkal
rendelkezünk. Heteken belül megindul az 1000 milliós beruházás, a csatornázás. Az önkormányzat
minden, a lakosságot terhelő költséget magára vállalt. Nem tartozunk senkinek, ügyeltünk arra, hogy
nekünk se tartozzon senki. A leköszönő önkormányzat (a képviselőtestület: Faragó Lajos, Fehér Tiborné,
Keserű Ferenc, Kocsis Zsolt, Nagy Károlyné, Nagy Balázs) úgy adja át a kormányrudat az újnak,
ahogyan ez minden tisztességesen működő szervezettől elvárható.
Megköszönjük a lakosságnak a 4 éve folyamatosan tapasztalható, felénk áradó bizalmat! Az
önkormányzat működéséről annyit mondhatok: a jövendő polgármestereinek soha ne legyen rosszabb
testülete, mint nekem volt. A képviselők többsége mindig támogatta elképzeléseimet. Ezért is érhettük el –
valamennyiünk javára – azokat az eredményeket, amelyek hosszú ideig fogják szolgálni a jelent és
jövendőt.
Köszönettel a bizalomért Szabó Lukács Imre és a képviselőtestület.
Ezúton jelentem be, hogy a következő önkormányzati választáson is indulok polgármester jelöltként,
azért, hogy a falumegújítási programomat megvalósíthassam!

Az épülő új Faluház

Fizetett hirdetés a
CSATORNÁZÁSRÓL
Hamarosan
elindul
a
Hosszúpályi,
Monostorpályi és Hajdúbagos települések által
régen megálmodott szennyvíz program
kivitelezése. A projekt irányítási feladatait a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott Perfektum
Projekt Kft. és a Régió Terv Kft. társaságok
konzorciuma végzi. Szabados Krisztiántól a
Régió Terv Kft. képviselőjétől az alábbi
tájékoztatást kaptuk:
„Igen intenzív munkán van túl a Társulás, aminek
köszönhetően megtörtént a kivitelező kiválasztása.
2014. április 7-én aláírták a vállalkozói
szerződéseket. A beruházás szempontjából ez
éppen kedvező, hiszen ha a dolgok az
elképzelések szerint alakulnak, akkor pár héten
belül felzúghatnak a gépek és terveink szerint
decemberig folyamatosan tarthat a munkavégzés.
Ennek köszönhetően reméljük, hogy 2015 év
közepéig a beruházási szakasz lezárul és ezzel

Szabados Krisztián
a Régió Terv Kft
ügyvezetője

Hajdúbagos műszaki adatai
Tervezett csatornahálózat hossza: 14.958 m
Tervezett bekötő csatornahálózat hossza: 6.859 m
Tervezett betonaknák száma: 313 db
Műanyag tisztítóaknák száma : 138 db
Körzetre eső bekötések száma: 801 ingatlan
A beruházás FIDIC-Mérnök szemmel
A FIDIC-Mérnök és műszaki ellenőr szervezetünk
feladata e beruházás műszaki szempontból történő
felügyelete, a lebonyolítás szakszerű végrehajtásatudtuk meg Décse Sándortól a Keviterv Aqua
Mérnöki Vállalkozási Kft. ügyvezetőjétől.
Társaságunk szakemberei biztosítékul szolgálnak
ahhoz, hogy a kivitelezők megfelelő színvonalon,
a műszaki követelmények betartásával végezzék
munkájukat. Természetesen így is adódhatnak
kellemetlenségek egy-egy építési szakaszon, az
utcában lakók türelmét is próbára téve, mint
minden más csatornaépítési beruházásnál.
Jelenlétünkkel és szakértelmünkkel azonban azt
szeretnénk elősegíteni, hogy minél kevesebb
súrlódással és lakossági panasszal valósuljon meg
ez a fontos beruházás, és minél jobb minőségben
történjenek meg a csatornaépítést követő
helyreállítások is.
A projekt tágabb környezetre gyakorolt pozitív
hatása rendkívüli, hiszen egy jelentős szennyező
forrástól mentesíti a debreceni agglomeráció
jelentős
részének ivóvízellátását
biztosító
vízbázist.

sikerült egy közel 7 éves munka végére pontot
tenni. Cégünk és a részt vevő szakértők mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a beruházás a
lehető
legmagasabb
műszaki
színvonalon
valósuljon meg, hosszú távon garantálva ezzel
minőségi vidéki életet.”
A Projektmenedzser szervezet célkitűzése, hogy a
kivitelezési munkák még júliusban elkezdődjenek.

A projektben a 3 település több mint 10.000
lakosa
számára
lesz
biztosítva
a
szennyvízelvezetés, valamint egy minden
szempontból
megfelelő
színvonalú
és
hatékonyságú szennyvíztisztító telep is létesül.

aláírták a kivitelezői szerződést

Hogyan gazdálkodik az
önkormányzat?
Közismert, hogy 4 éve milyen állapotban vettük át
szeretett településünk kormányzását. A csődöt már
régen be kellett volna jelenteni. Teljes volt a
fizetésképtelenség az idősek otthonánál is, ahova
vezetőnek korábban egy köztörvényes bűnözőt
választottak. Így nem meglepő, hogy nálunk is
zsebre vágta a beköltözők millióit. Összességében
kb.: 300 millió volt a tartozásunk, a kifizetetlen
számlák tömege várt ránk. Ráadásul az előző
jegyző és polgármester súlyos vétke miatt még 21
millió forintra (kamatokkal együtt) meg is
büntettek bennünket. Ilyen helyzetben az
önkormányzatra a csőd, az idősek otthonára pedig
a bezárás várt. A számlavezető bankunk már rég
felmondta volna a hitelünket, ha lett volna
vagyon, amiből visszakaphatta volna a pénzét. De
nem volt, mert ami lehetett volna az mind
jelzáloggal volt terhelve, vagy elidegenítési
tilalom alatt állt. Egy szóval: olyan hajó
megmentését vállaltuk, amely már rég elsüllyedt.
És sikerült mégis felszínre emelkednünk. Pedig
„semmi különöset” nem tettünk, csak úgy
gazdálkodtunk, mint ahogyan otthon kell. Minden
megrendelő minden számla csak ellenjegyzéssel
vált kifizethetővé. 2 év alatt (részben az állam
segítségével)
valamennyi
számlát
kiegyenlítettünk. Az otthont vezető Kht-t
felszámoltattuk. Azokat az embereket, akiket
felelősség terhelt a kialakult helyzetért, rövid úton
elbocsájtottuk,
ellenük
büntetőeljárást,
vagyonzárlatot
és
kártérítési
eljárást
kezdeményeztünk. (A bírósági eljárások jelenleg
is tartanak a volt jegyző, a volt polgármester és az
otthon egykori vezetője ellen).
2010-ben úgy vettük át a hivatalt, hogy ott
egyetlen egy egyetemet végzett ember sem
dolgozott. A falu régi vezetőinek úgy látszik, hogy
érdekében állott a tanult emberek mellőzése.
Mi két hónapon belül 3 kiművelt szakembert
hoztunk a hivatalhoz (új jegyző, gazdasági
tanácsadó, jogász, új pénzügyi vezető. Jelenleg
csak egyetemet vagy főiskolát végzett tisztviselő
dolgozik a hivatalnál), ez is kellett ahhoz, hogy
mára önkormányzatunk gazdálkodása, pénzügyi
helyzete kiváló lett. Nem tartozunk senkinek,
minden számlát időben megfizetünk. Eközben
még 5 házat vásároltunk meg a faluban saját
forrásból, építkezéseinkkel legalább 100 milliós

értéket hoztunk létre (Emlékezet Háza, Mozi
épületének
átalakítása,
piac).
Egyik
új
épületünkön sincs se állami támogatás, sem hitel.
Mindet saját erőből közmunkások segítségével
építettük.
Tartalékoltunk annyi pénzt, hogy a csatornázásért
se kelljen a lakosságtól egy fillért sem kérnünk.
Az új önkormányzatnak úgy adjuk át a falu
kormányzását, hogy hosszú ideig nem lesznek
anyagi gondjai, ha továbbra is hozzáértéssel és
lelkiismeretesen gazdálkodnak.
Az pedig a falu lakosságának a felelőssége, hogy
olyan embereket válasszanak képviselőnek és
polgármesternek, akire rá lehet bízni településünk
további vezetését, olyan, aki már eddig is
bizonyított.
Szabó Lukács Imre

Szociális tüzifa
Az önkormányzat milliós terhet vállalva úgy
döntött, hogy másodszor is részt vesz az
úgynevezett szociális tüzifa programban. A
Belügyminisztérium által biztosított kereten túl
vállaltuk, hogy minden m3 után fizetünk 2.000.Ft+Áfa árkülönbözetet, a mi kötelességünk volt a
hazaszállítás is, amelynek a költsége 1.700.Ft+Áfa/m3 volt, ezen túlmenően olyat vállaltunk,
amit másutt nem tettek. Csaknem minden esetben
a tűzifát felvágtuk és kiszállítottuk, díjmentesen.
(Más településen a hazaszállításról és a
felvágásról
maguk
gondoskodnak
a
kedvezményezettek).
Az önkormányzat rendeletében úgy határozta meg
a rászorultság feltételeit, hogy abba minél többen
beleférhessenek. Az igénylés határidejét 2014.
január 15.-i dátummal állapítottuk meg. A
határidőig mintegy 200 család adta be a
jelentkezését. Ám ezután még újabb 100 család
pályázott a tűzifára, mondván: „Nem tudták meg
időben a lehetőséget”. Ezen kérelmeket is
befogadtuk, de így még további 50 m3 tűzifát
kellett biztosítanunk, mert a Belügyminisztériumi
keret már nem volt elegendő. Természetesen
ennek a teljes költsége az önkormányzatot
terhelte.
Néhány
fellebbezés
kivételével
mindenkinek kiszállítottuk a tüzelőjét. 9 olyan
család maradt, akik elutasító határozatot kaptak,
mivel ők a helyi rendelet alapján nem tartoztak a
jogosultak körébe.
A feltételek az alábbiak voltak:
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aki folyamatosan nem működik együtt a
munkaügyi hivatallal – bár munkaképes –,
az nem kaphat,
- aki valótlan adatot közölt az igénylésén, az
sem kaphat,
- aki közösségellenesen viselkedik, s ezzel
zavarja a szűkebb-tágabb környezetét, az
sem kaphat,
- aki
5
éven
belül
erőszakos
bűncselekményért vagy lopásért büntetve
volt, az sem kaphat.
Az önkormányzat törekvése az, hogy a falu
minden lakója számára biztosítsa a normális
családi élet lehetőségét. S mindazokat, akik ezt
veszélyeztetik,
kényszerítse
az
elvárható
magatartásra. Volt olyan ember, aki az elmúlt
évben a fenti okok miatt nem kapott tüzifát, ám
egy év alatt nem merült fel kifogás a
viselkedésével kapcsolatban, ezért segítettük őt is.
Ez az eljárás vonatkozik a fent említett 9 családra
is. Az önkormányzat azt szeretné, ha a jövő évben
senkit
sem
kellene
kizárnunk
a
kedvezményezettek sorából.
Szabó Lukács Imre
-

A Hajdúbagosért
Közalapítvány
2013. szeptember 21-én
megrendezte az
„I. Néphagyományőrző Családi
Napot”,
melynek a sportpálya adott helyet. Jó alkalom volt
a kikapcsolódásra, együttjátszásra minden bagosi
családnak. Színvonalas műsorral kedveskedtek a
helyi kulturális és tánccsoportok, és nagy
szeretettel láttuk vendégül az Erdélyből, Margita
városából érkező vendégszereplőket.

Építők és rombolók
A cím nem tőlem, hanem az érpataki
polgármestertől származik, de egyetértek én is
vele. Vagyis egy településen lakók megítélését
nem az szabja meg, hogy ki milyen népcsoporthoz
tartoznak (ki cigány, ki magyar), hanem az, hogy
ki építi, vagy ki rombolja egy közösség jövőjét.
Az önkormányzat is ezt az elvet vallja.
Ez vonatkozik a közmunkákra való behívásra, s
egyéb kedvezmények megadására ugyanúgy, mint
az általunk alkalmazható szankciókra is. Örömmel
tapasztalhattuk azt, hogy a cigány közmunkások
között olyan is van, aki több szakmában is jártas
és a rábízott feladatokat szívvel-lélekkel végzi el.
Ezzel szemben szomorúan kell megállapítanunk,
hogy a „magyarok” között is akadt olyan, akik
lógnak, és kifogásolható fegyelmezetlenségért el
kellett bocsájtanunk őket. A közmunkásokon túl, a
falu teljes lakosságát is az „építők és rombolók”
kategória
szerint
lehet
megkülönböztetni.
Törekvésünk: a rombolókat minden eszközzel arra
kényszeríteni, hogy hagyjanak fel a kirívóan
közösségellenes magatartásukkal és válasszák a
normális életet. Csak ilyen viselkedéssel
szolgálják a saját, a családjuk és a falu érdekeit és
jövőjét.
Szabó Lukács Imre

A rendezvény Szegény Sándor alapítványi elnök
és Fehér Tiborné képviselő kezdeményezésére jött
létre. Segítőik voltak: - Hajdúbagos község
Önkormányzata, a polgármesteri hivatal, az
óvoda, az általános iskola, a konyha dolgozói és a
hajdúbagosi Sportegyesület. (egyszóval mindenki,
aki élt és mozgott.) A rendezvény sikeréhez civil
emberek felajánlása is hozzájárult.
A programok közt szerepeltek különböző
vetélkedők, ügyességi játékok, melyeket Németh
Vilmos ötletei alapján és tevékeny részvételének
köszönhetően valósítottak meg, mint például:
gólyalábazás, turulozás, kötélhúzás, vasember
verseny, fapados, pedál nélküli bicikli gyorsasági
verseny, „elvetjük a súlykot” és az is kiderült,
hogy ki szeretett volna a „bagosi kutyaütő párt
szekértolója” lenni.
Színvonalas műsort adott a helyi Őszirózsa
Népdalkör is.
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A kettlebell-bemutató újdonságként hatott a
jelenlévőkre, és akik ezt a sportot művelik, bátran
ajánlják mindenki számára.
Tánc és harcművészeti bemutató is volt,
csigacsináló verseny, ahol a fél óra alatt elkészült
csigák száma alapján hirdettünk győztest Kerek
Imréné személyében, aki többmint 1800 db csigát
pödört meg.
Az alábbi hagyományőrző tevékenységekben
vehettek részt az érdeklődők: jurta építés,
kosárfonás, szövés, csuhéfonás, batikolás,
gyöngyözés.

A „Magor Magyarjai Egyesület” által felállított 32
db fajáték, és régi népi játékok adtak érdekes
feladatokat.

Volt még szappanbuborék bemutató, zsákba
macska. A eseményen részt vevők ott hagyhatták
kézlenyomatukat az utókor számára.
A finom gulyásleves gulyáságyúban főtt, de volt
sült kolbász és a margitai asszonyok által
elkészített lekváros fánk is.
A napot a tombola sorsolás és az ügyességi
versenyeken helyezést elérők jutalmazása zárta.
Nagyszerű szórakozást, kikapcsolódást jelentett ez
a nap a családoknak, a falu apraja-nagyjának,
ezért az idén szeptemberben is megrendezzük a
következő, a II. Hagyományőrző Családi
Napot”!
Fehér Tiborné

Néhány szó a
közbiztonságról

A gyerekek egész nap birtokolhatták a hatalmas
ugráló várat

Mint azt mindenki tudja, egy település
lakosságának egyik lényeges és fő elvárása a
vezetés felé az, hogy családját, anyagi javait
biztonságba tudhassa.
Éppen ezért eddig is mindent megtettünk annak
érdekében, hogy Bagos közbiztonságilag is élhető
település legyen.
Nem tudom, hogy hallottak e már az érpatakimodellről? Érpatakról annyit kell tudni, hogy még
az előző vezetés idején „Vérpataknak” nevezték,
mivel annyira nagy volt a bűnözés. De aztán
minőségi csere történt a település vezetésében. Ma
már nincs garázdaság csendháborítás, személy
elleni bűncselekmény és a tyúkok is az ólban
5

vannak reggel, amikor a gazda kinyitja az ajtót.
Két fajta embert ismerünk a településen, az építő
és rombolót. Az építőt bőrszínétől függetlenül
mindenben támogatni kell, míg a rombolónak
börtönben a helye.
Hála Istennek még Hajdúbagoson nem uralkodnak
olyan körülmények, mint amilyenek „Vérpatakon”
voltak. De jobb félni, mint megijedni és nem
szabad megvárni, hogy az bekövetkezzen, ezért
örömmel tájékoztatjuk a hajdúbagosi lakosokat,
hogy településünk közbiztonságának növelése
érdekében ez év elejétől beindult Hajdúbagos
közigazgatási
területén
a
lovas
rendőrjárőrszolgálat és az új polgármesteri
hivatalban kialakításra kerül a hajdúbagosi körzeti
megbízotti iroda. Ezzel is erősíteni szeretnénk a
lakosság biztonságát és gyengíteni azokat, akik
azon törik fejüket, hogy bűnözésből tartsák fent
magukat.
Nekik most is csak azt üzenjük, hogy Hajdúbagos
nem „Vérpatak” és nem is lesz az, amíg a jelenlegi
vezetésre van bízva a település közbiztonsága.

Kocsis Zsolt

Amikor a „kutyák” ugatnak
Csend van Bagoson. Legalábbis, ami a kóbor ebek
ügyét illeti. Amint a tisztelt lakosság értesült róla
településünkön megtörtént a kóbor ebek
begyűjtése, elszállíttatása.
Kicsiny falunkban úgy, mint más településen nagy
gondot és fejfájást okoz-okozott a kóbor ebek
ügye. Sajnos a gondatlan gazdák, akik az állatot
nem kímélve kicsapják azokat az utcára, el sem
tudják képzelni, hogy ezzel milyen gondot
okoznak embertársaiknak, a település vezetőinek,
a szakhatóságoknak és nem utolsósorban annak az
állatnak, amelyik az utcára kerül, csak azért mert
már „sokat eszik”, „drága a chip” vagy egyszerűen
csak megunták.
Ezek az állatok éheznek, falkába verődve
veszélyessé vállnak és nem utolsó sorban
szaporodnak, ezzel hatványozva a bajt és a
veszélyt. Éppen ezért, az önkormányzat
begyűjtötte a kóbor állatokat és azokat a hatályos
jogszabályoknak megfelelően elszállítatta, így

reméljük, hogy egy időre megszabadultunk ezen
problémától annál is inkább, mert már testi
épséget is veszélyeztetett a kialakuló helyzet.
Egy ilyen eljárásnál több szakhatóságot is be kell
vonni és nemcsak úgy tessék-lássék módjára lehet
kezelni ezen ügyet.
Az önkormányzat megtesz mindent a jövőben is
annak érdekében, hogy kóbor kutyák ne
veszélyeztessék településünk lakosságát.
Kérjük, jelezzék, ha ilyennel találkoznak!
Kocsis Zsolt

Óvoda
a 2013/2014-es nevelési évet 66 kisgyermek
kezdte meg 3 vegyes életkorú gyermekcsoportban,
ebből 5 fő bölcsődés korú. Az alkalmazottak
mindannyian szakképzett emberek.
Minden
alkalmat
megragadunk,
hogy
gyermekeink minél több ismeretet szerezzenek az
élet különböző területein.
Célunk, a 2-7 éves gyerekek sokoldalú,
harmonikus fejlődésének elősegítése. Figyelembe
véve a különleges gondozást igénylőket, ideértve
a veszélyeztetett, hátrányos helyzetűeket is.
Biztosítanunk kell mind a testi, mind az értelmi,
mind a közösségi fejlődést. Figyelembe vesszük,
hogy minden gyermek más és más. Ezt a
folyamatot segíti elő az óvoda derűs légköre, a
játék, a jól szerzett óvodai tanulási tevékenység, a
differenciálás és a közösségi élet.
Az élmények a szülőföldhöz és a társakhoz való
érzelmi kötődést alapozzák meg. Az egyes jeles
napok hagyományőrző szokásai lehetőséget
teremtenek arra, hogy a gyermek már óvodás
korban megismerje a hajdúbagosi emberek
régmúlt szokásait, életét.
A gyermekünk a legnagyobb kincsünk, és ahhoz,
hogy a fent említett célokat el is érjük, kérjük a
szülőket, hogy legyenek segítségünkre, és
közösen, a gyermekek érdekét szem előtt tartva
neveljük őket, hogy kiegyensúlyozott, egészséges
felnőtt váljék belőlük.
Mivel hosszú volt az ősz, ezért több alkalom nyílt
a faluban és környékén való sétára, kirándulásra:
szüreteltünk a szőlőskertben, törtük a kukoricát,
sütőtököt, krumplit szedtünk, ellátogattunk a
terményszárítóhoz, megnéztük a kombájnt, a
mangalica disznót, kisétáltunk a „Földikutya
rezervátumba”, a faluszéli erdőbe, megtekintettük
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a vízben, és vízpartján élő állatokat a „Kati ér”
közelségében.
Több éve pályázunk szabadidős tevékenység
keretében megvalósítandó feladatokra, melyet az
Európai Unió és a Magyar Állam támogat. Ennek
keretében
szerveztünk
Mesekuckót,
Barkácskuckót és Természetjárást. A gyerekeknek
nagyon hasznos volt és jól érezték magukat ezen
alkalmakkor.

2013. november 24-én „Idősek napján”
színvonalas műsorral kedveskedtünk az ott
megjelenteknek.
December 04-én érkezett a Mikulás, ahol zenés
műsorral leptük meg a gyerekeket.

Óvodásaink a Földikutya rezervátumban
2013 szeptembere óta minden alkalmat
megragadtunk, hogy gyermekeink tehetségét,
tudását megmutathassuk a falu közösségének.

Az alábbi rendezvényeken vettünk részt:

A karácsonyi ajándék ismét lóháton érkezett

Az Emlékezet Háza átadó ünnepségén
2013. november 22-én a Kisvakond csoportból 12
óvodásunk részt vett a Debrecen Város
Tornászbajnokságán, ahonnan szép eredménnyel
és gazdag tapasztalattal tértek haza.

Gyermekeink ékesítették a „Falu Karácsonya”
rendezvényt
Február 21-én farsangoltunk, ahol minden
kisgyermek az általa választott jelmezt ölthette
magára, és falatozhatott a farsangi fánkból.
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Andrea, Szűcs Martin, Vásári Viktor, Végh
Kristóf, Zsákai Kitti.

Farsangolunk
Április 12-én részt vettünk az Önkormányzat által
megrendezett
„Szavalóversenyen”,
ahol
néptánccal, csúfolkodókkal szórakoztattuk a
közönséget.
A műsort április végén, az „Őszirózsa
Népdalkör” 10 éves évfordulóján is bemutatták
gyermekeink a vendégek nagy örömére.

Az általános iskolába készülő gyerekek
Június 13.-án „Gyermeknapot” szerveztünk. A
szülők elkísérhették gyermekeiket erre a napra,
együtt játszhattak velük. A leendő óvodások is
vendégeink
voltak.
Mindenki
kedvére
szórakozhatott.

az óvodások köszöntik az ünnepelteket

Jó móka volt a sarazás

Május elején köszöntöttük az édesanyákat és
nagymamákat.

Az ugráló várakon egész nap csúszdázhattak,
szomjukat bodza szörppel olthatták.
Aki elfáradt, pihenés gyanánt képeket alkothatott
a csillogó dekorpapírokból.

Mint minden évben, az idén is elérkezett az
óvodai évzáró ünnepség napja május 31-én, ahol a
gyerekek lelket melengető, színvonalas műsorral
léptek a színpadra.
Az óvodától búcsúzó, iskolába induló gyerekek
szeptembertől új feladat megoldása előtt állnak,
melyhez gyűjteniük kell az energiát egy kis
pihenéssel.
Az általános iskola 1. osztályát 12 gyermek
kezdi meg: Diószegi Bence, Kis Gréta Hanna,
Kovács Krisztina, Lakatos Vanessza Ketrin, Nagy
Dorina, Rácz Mátyás, Szabó Lőrinc, Szferle

Az óvoda dolgozói előadták a „ Kiskakas gyémánt
félkrajcárja” című mesét, melyet a gyerekek által
jól ismert dalok színesítettek.
A nap végén minden kisgyermek ajándék
labdával, nyalókával és jégkrémmel térhetett haza.
A nevelési év utolsó jelentősebb eseménye a
nagycsoportosok kirándulása volt, mely során
ellátogattunk a nyíregyházi Vadasparkba, mely
feledhetetlen élményt nyújtott gyermekeinknek.
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a Vadasparkban a vízesésnél
Közérdekű információ: óvodánk augusztus
hónapban tart zárva, júliusban azon szülők
gyermekei vehették igénybe az óvodai ellátást,
akik dolgoznak, vagy tanulnak.
Legközelebb 2014. szeptember 01-én találkozunk
újra a gyerekekkel, hiszen ekkor kezdődik a 20142015-ös nevelési év.
Megköszönjük a Szülői Szervezet tagjainak
áldozatos munkáját, mellyel segítségünkre voltak
abban, hogy gyermekeink számára minél több
szabadidős tevékenységet valósíthassunk meg.
Óvodánkban hagyomány, hogy a nagycsoportosok
néptánctudásukat minden adandó alkalommal
megmutatják,
Hálásan köszönjük önzetlen munkájukat és
szeretetüket, melyet belehímeztek a sok blúzba és
köténybe: Kovács Jánosné Margitkának, Molnár
Ferencné Erikának, Dobos Marikának, Nagy
Ernőnének, Góczáné Anikónak, Szabó Józsefné
Marikának, hiszen ez a gyönyörűség, és érték
hozzásegítette már több ízben, (legutóbb a sárándi
falunapon) gyermekeinket a sikerhez. Augusztus
2-án, az összes hajdú település találkozóján
léptünk fel, Hajdúnánáson.
Az óvoda dolgozói nevében kívánunk minden
családnak kellemes nyarat és hasznos időtöltést,
beszélgetést, együttjátszást gyermekeikkel.
Fehér Tiborné

Közmunka

mivel a magasabban képzettek magasabb bért
kapnak. A télen 15 ember vett részt közmunkában,
úgynevezett alapkompetencia képzésben, ahol a
mindennapi élethez szükséges legfontosabb
ismereteket szerezhették meg. Két ember
mezőgazdasággal
kapcsolatos
ismereteket
szerzett. Márciusig újabb 15 ember az
önkormányzat
különböző
munkaterületein
tevékenykedett (kazánfűtés, építkezés, óvoda,
konyha, idősek otthona). 2014. március 01-től
további 34 ember behívására nyílt lehetőségünk a
mezőgazdasági program keretében. Az év
hátralévő részében még indultak újabb közmunka
programok, így lehetőség nyílt arra, hogy a kb.
130
munkanélküli
embernek
biztosítsunk
könnyebb megélhetést.
Dicséretes az ország vezetőinek az a törekvése,
hogy lehetősége szerint minél több ember számára
biztosít közmunkát. A cél viszont nem ez, hanem
az, hogy mindenki találjon képzettségének
megfelelő elfoglaltságot olyan bérért, amiből meg
is lehet élni. Az önkormányzat üdvözöl miden
olyan esetet, amikor közmunkás rendes munkát
talál, még akkor is, ha emiatt esetleg egy kiváló
munkaerőtől kell megválnunk. Sajnos, az elmúlt
évben ilyen csak 2 közmunkásunk esetében
fordult elő, a behívott kb. 100 ember közül. Ezzel
szemben szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a
még jelenleg is tartó gazdasági válság miatt mind
több falubelink kénytelen külföldön munkát
vállalni (tavaly csak a közmunkások közül 2 ilyen
volt). Ez a helyzet csak átmenetileg hozhat pozitív
eredményt. Hosszabb távon káros, mert széteshet
a család, a gyermekek a szülő nélkül nőnek fel,
akik sokszor el is válnak. Ilyen tömeges
kivándorlás csak 100 évvel korábban volt, amikor
többnyire az Egyesült Államokba mentek munkát
vállalni. Most a célterület Nyugat-Európa. Csak
reménykedhetünk abba, hogy kitalálunk a
válságból és mindenki saját hazájában, lakóhelye
közelében találja meg a megélhetését, rendes
bérért, rendes és nem közmunkában.
Az önkormányzat úgy határozott, hogy a
közeljövőben – a köztisztviselői naphoz hasonlóan
– munkájuk elismeréseként közmunkásnapot
rendez, melynek tartalma meglepetés lesz.
Szabó Lukács Imre

Ebben az évben a kormány már igen korán sokkal
több közmunkás behívását tette lehetővé, mint az
elmúlt években. Differenciált lett a bérezésük is,
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Pályázataink
1. Csatornázás (lásd: fizetett hirdetést)
2. Ivóvíz javítás
Ennek keretében kivonják az ivóvizünkből a
határérték fölötti káros anyagokat (pl.: arzén). Sor
kerül egy új kút fúrására, mivel jelenleg csak 1
használható, alkalmas vizű van, s ha biztonságos
vízellátást szeretnénk, akkor még szükséges egy
tartalék kút fúrása is. Ezen túlmenően a csőhálózat
csatlakozási pontjainak és szerelvényeinek a
cseréje is megtörténik.
3. Megújulnak a buszmegállóink.
Hosszú évek vajúdása után végre elkezdődött és
lassan be is fejeződik a buszmegállók felújítása.
Ennek kapcsán 8 új peron és várócsarnok létesül
településünkön, mintegy 28 millió forintos
értékben. Megújul és kiszélesedik a buszforduló
is. A megállók pályázati pénzből épülnek társban
másik 18 településsel. Az önkormányzat a
költségek 15 %-át viseli.
4. Az önkormányzat támogatta még saját
pályázatának feláldozása árán is a Református
Egyház „Templom felújítási pályázatát”. Az nem
lehet, hogy egy megújuló faluközpont közepén
egy romos templom legyen, hiszen ez a falu
legrégibb épülete, a lelki élet központja.
Reméljük, hogy a templom megújítását követni
fogja településünk hitéleti megújulása is. Ez a
munka is befejeződik ebben az évben.
5. Óvoda felújítás.
Ezen pályázat még nem került elbírálásra. Ennek
keretében lecserélnénk a teljes tetőszerkezetet,
mivel már elmúlt 100 éves, illetve sor kerülne az
összes nyílászáró kicserélésére is.
6. A futtball pálya bekerítése.
A Sportegyesület a pályázatot már elnyerte, a
támogatási szerződés aláírására a közeljövőben
kerül sor. A bekerítésen túlmenően mód nyílik egy
önjáró fűnyírógép beszerzésére is.
7. Még pályázatkiírásra várunk az alábbi
területeken:
Napelem és napkollektor a mozi és az idősek
otthona tetejére, új mikrobusz
az idősek

otthonának, magas tető a mozira, valamennyi
útalap aszfaltozása, térfigyelő kamerarendszer a
közbiztonság javítására, gyalogjárda építése
minden utcában, teljes konyhafelújítás az iskola
konyhájában.

Indul a csatornázás!
10 éves előkészítő munka után úgy tűnik, hogy
elindul végre a csatornázás. Kezdetben a
költségek 85 %-át vállalta az Európai Unió.
Önkormányzatunk már akkor úgy határozott, hogy
a lakosságot nem fogja a lakosságra terhelni a
hiányzó pénzösszeget, hanem saját magunk
gazdálkodjuk azt ki.
Az előző önkormányzat 8 éven keresztül havi
2.300.- forintot kívánt beszedni a lakosságtól az
önrész biztosításaként. Eredetileg családonként
250 ezer forintot kellett volna megfizetni.
Hosszúpályiban az önrész biztosítását a
lakástakarék pénztáron keresztül kívánták
előteremteni, ami 10 éven keresztül havi 1.400.-Ft
befizetését jelentette volna. Monostorpályiban
éveken keresztül 2.500.-Ft lett volna a befizetni
való e közmű fejlesztésének címén. Azóta
emelkedett a támogatásnak a mértéke, ezért
arányosan csökken az önrész, de mi tartjuk
magunkat az eredeti vállalásunkhoz, vagyis a
lakosságra semmilyen anyagi terhet nem hárítunk.
Minden portára a kerítésen belülre a tulajdonosok
által megjelölt pontra lesz betéve a csatornaszem.
Az arra való rácsatlakozás terhe, természetesen
már a tulajdonost terheli.
Bízunk abban, hogy 1 éven belül a falu csaknem
100 %-a csatornázott terület lesz.
Szabó Lukács Imre

Javult községünkben a
helyiadó fizetési morál
A helyi adókból befolyó bevétel ahhoz kell, hogy
fenntartsuk az önkormányzati intézményeinket,
részint működtessük az állami intézményt,
biztosítsuk
az
orvosi
ügyeletet,
a
gyermekétkeztetést,
az
alapvető
szociális
ellátásokat, a közvilágítást, a köztisztaságot, a
közterületek gondozását, a közutak karbantartását,
a sporttelep és a játszótér fenntartását – és ha jut,
finanszírozzuk a fejlesztéseket.
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Egy önkormányzat munkáját az minősíti, hogy a
beszedett adót hogyan, mire és milyen módon
használja fel: takarékos-e, költséghatékony-e, a
kiadási célokat helyesen rangsorolja-e és jól
ütemezi-e.
Hajdúbagoson
igyekszünk
mindezt
felelősségteljesen, önzetlenül és szakmailag jól
csinálni. Hogy mennyire sikerül, azt a polgárok
joga megítélni. 2014. március 17.-ig lehetett
pótlékmentesen befizetni a kommunális adó és a
gépjárműadó első félévi összegét, illetve helyi
iparűzési adó 2014. évi adóelőlegét.
Bizakodóan tekintettünk a határidő lejártára, hogy
az elmúlt évben tett erőfeszítéseink révén javult-e
községünkben az adófizetési morál, illetve
sikerült-e javítani az adókivetés és behajtás
hatékonyságán.

A befizetett helyi adók összege 2014. május 31-én
közel 4 millió forinttal több lett az elmúlt év,
hasonló időszakához képest.
Örömmel mondhatjuk tehát, hogy az utóbbi
hónapokban javult Hajdúbagoson az adófizetési
hajlandóság.
A befizetési kötelezettségüket elmulasztókkal
szemben végrehajtási eljárást kezdeményezünk.
A fenti intézkedésekkel egyszerre két célt
kívánunk elérni: adóemelés nélkül növelni az
önkormányzat bevételeit, s egyben jobban
megvalósítani a helyi közteherviselést.
Simon Miklósné adóügyi előadó

Hírek a Kisködmönből

Közösségi-közművelődési
szolgáltatások,
programok a Hajdúbagosi Kisködmön
Integrált Közösségi Házban.
Az Erdőspusztai Kistérségi Humánfejlesztő
Egyesület, 2013. év márciusától, önállóan
működteti a közfeladatokat is ellátó intézményt.
A Hajdúbagoson élők számára nyújtunk
komplex közösségi szolgáltatásokat,- amelyek az
elmaradt Vidékfejlesztési működési támogatás
hiányában- megnehezítik a feladatok ellátását. A
Széchenyi Terv pályázatnak köszönhetően,
önkéntes munkával, önerő hozzáadásával, az
épület felújításra, átadásra került. Községünk
egyik legigényesebb épületében tölthetik el
hasznosan szabadidejüket, a szolgáltatásokat is
igénybevevő hajdúbagosi lakosok. A közösségi
programok változatosak és sokszínűek: ilyenek a
tanodai játszóházi kézműves programok,
filmvetítések, ping-pong partik, csocsózás, tini
disco, teleház, számítógép használat, internet,
lakossági ügyintézés. Civil szervezetek segítése,
pályázati
tanácsadás.
Egészségmegőrzés,
egészségfejlesztés az iskolában és az idősek
gondozóházában is. Hagyományőrző kulturális
programok, jeles napok, adventi betlehemes

játékok, kézműves foglalkozások (tojásfestés,
bőrdíszműves, virágkötés) ünnepi előkészületek
a gyerekekkel és a szülőkkel. Képzések,
tréningek megtartása, önkéntesek terepgyakorlati
oktatása,
a
Debreceni
Egyetemmel
együttműködve 3 fő egyetemi hallgató oktatását
láttuk el és a nyár folyamán középiskolások is itt
töltik el a gyakorlati idejüket. A lakosság
számára
havonta
vidékfejlesztési
szolgáltatásokat nyújt a megyei referens,
tájékoztatókkal,
pályázati
lehetőségekről,
agrártámogatásokról. A Kisködmön a hét minden
napján nyitva van 11 órától-19 óráig.
2013-tól, „Bagosi receptek az egészséges
élethez” címmel, életmód-egészségprogramot,
valósítottunk
meg
sikeresen,
négy
nagyrendezvény és tanácsadás keretében. A záró
rendezvényt szeptemberben tervezzük, amely a
lakosság széles rétegét célozza meg, életmód
tanácsadásokkal, helyi, régi ételek kemencézés”
dübbencs
készítés”
és
régi
szokások
bemutatásával, lovaglással, mozgással, sporttal
összekötve. Ezeken a rendezvényeken lelki
tanácsadást nyújtott a községünk református
lelkipásztora Czeglédi Péter Pál tiszteletes Úr,
aki szívén viseli a gyülekezet és a lakosság
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sorsát. Sikeresen zárult, a HBM-i Egyenlő Esély
képzés is, amelyet a Dél-alföldi Teleház
Régióval együttműködve valósítottunk meg, itt a
Kisködmön Közösségi Házban. A Hajdúbagosi
Idősek Otthonából 6 fő vett részt a képzésben,
amely segítséget nyújt az idős emberek
gondozásában ápolásában is. A Megyei Nemzeti
Művelődési Intézet támogatásával 3 fő helyi
fiatal munkatárs vett részt a kulturális
közfoglalkoztatás munkaprogramban, amely
augusztus 12. napjától kezdődően újra indul.

Milyen tevékenységeket
támogat az Önkormányzat?

Aktív részvételükkel valósult meg a határon
átnyúló
magyar-magyar
kulturális
együttműködés, amelyben a résztvevő fiatalok
hazaszeretetét,
kötődését
a szülőföldhöz
erősítettük és fejlesztettük, csökkentve a fiatalok
elvándorlását.
Ebben
a
programban
együttműködő partnerünk a Szilágynagyfalui
Multikulturális Egyesület, akikkel közösen, 4
alkalommal találkoztunk. Mindkét csoport
fiataljai, közös mozgásszínház produkciót
mutattak
be
Szilágynagyfaluban
és
Hajdúbagoson is, amelynek nagy sikere volt.
Az egyesület jövőbeni tervei: pályázati
támogatást igényeltünk turisztikai szálláshely
kialakítására, amelynek támogatása esetén,
hosszútávon hozzá tudunk járulni helyben a
község és a térség turisztikai fejlődéséhez és a
munkahelyteremtéshez. Segítő, együttműködő,
jó kapcsolatot ápolunk az óvodával, általános
iskolával, az egyházzal, idősek gondozóházával
és a családsegítő, gyermek jóléti szolgálattal,
valamint a Polgárőr Egyesülettel.
Szeretném megköszönni az önkéntesek áldozatos
közösségi munkáját, valamint a helyi vállalkozók
adományait
és
felajánlásait,
amelyek
hozzájárultak
a
Kisködmönben
folyó
szolgáltatások és programok lebonyolításához,
megvalósításához.
Mócsán Tiborné

2010-ben az új önkormányzat azt vállalta, hogy
erejéhez mérten támogat minden olyan
kezdeményezést, amely a falu közösségének az
életét szebbé-gazdagabbá teszi. Ezért különös
hangsúlyt helyezünk arra, hogy azokat, akik már
vagy még nem képesek önmagukon segíteni,
azokat támogassuk legnagyobb mértékben.
Ilyenek a gyermekeink és az idős emberek
Az aktív korú munkanélküli lakosságot olyan
módon támogatjuk, hogy közülük csaknem
mindenkinek megélhetést biztosító közmunkát
adunk.
Az önkormányzatnak vannak kötelező feladatai,
amit az állam finanszíroz. Lehetnek nem
kötelező vállalásai, amit viszont központilag nem
támogatnak anyagilag. Annak a fedezetét
megfelelő gazdálkodással saját magunk kell,
hogy előteremtsük.
Az első két évünk, az adósságból való
kilábalással telt el, ám ezt követően már
módunkban állt önként vállalt feladatok
teljesítése is.
- 3 év óta az önkormányzat biztosítja az
általános iskolás gyerekek néptánc
oktatásának az anyagi fedezetét,
- magyar költők hazafias verseiből
rendezett
szavalóverseny
bagosi
győzteseit felvidéki úttal jutalmaztuk, az
összes (12 település) résztvevőnek az
ellátásáról a verseny napján az
önkormányzat gondoskodott.
- idősek napjáról való megemlékezést, a
vendéglátás költségeit szintén az
önkormányzat vállalta magára.
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Sportegyesület támogatására 1 millió
forintot különítettünk el. A futballpálya
bekerítésére és fejlesztésére 2,5 millió
forintot biztosítottunk.
55 iskolás korú gyermeknek fizettük a
nyári elfoglaltságát és nyaralását. (alkotó
tábor, szilágybagosi tábor, felvidéki
kirándulás).
támogattuk
a
tisztviselők
és
közalkalmazottak
napjának
méltó
megünneplését. Hagyományőrző céllal
bevezetjük a közmunkások napját minden
év szeptemberében.
második alkalommal láttuk vendégül
pedagógusainkat pedagógus napon (bár
az iskola szervezetileg már nem tartozik
hozzánk).
Az elmúlt év végén jelentős mértékben
jutalmaztuk mindazokat, akik a falu
működtetésében,
kultúrájának
ápolásában, építésében, gazdagításában
szabadidejükből
áldozva,
jelentős
mértékben vettek részt, függetlenül attól,
hogy alkalmazottaink voltak e, vagy sem.
Életmű-díjat alapítottunk azok számára,
akiket
egész
életük
munkássága
településünkhöz kötött és kiemelkedő
oktató-nevelő és kulturális munkát
végeztek valamennyiünk épülésére. Ezt a
kitüntetetést
kapta: Kiss
Lajosné
nyugalmazott
iskolaigazgató,
és
posztumusz elismerést Jakucs Sándor és
Makláry Pap Ernő pedagógusok.
Bocskai-díjban részesült: Fehér Imre
Kölcsey-díjas festőművész és Szabó
Károly népi fafaragóművész.
a „Falu Karácsonyát” már 3. alkalommal
rendeztük meg, ahol a településünk
minden
jelenlévő
lakóját
megvendégeltük.
Nőnap alkalmából Leblanc Győző és
társa szórakoztatta örökzöld és operett
dalokkal az ott jelenlévőket, mindenki
megelégedésére.
Támogatjuk az Őszirózsa Népdalkör más
településeken való részvételét is és méltó
módon emlékeztünk meg 10 éves
fennállásukról.
Jelentős támogatást von maga után a
szeptemberben megrendezésre kerülő „II.
Hagyományőrző Családi Nap” is.
Szabó Lukács Imre

A 2013-14. tanév iskolai
programjai
Hasonlóan az előző évekhez az iskolai
munkaközösségek tervezete szabta meg az éves
munka rendjét. Kiemelt szerepet kaptak a
köznevelési törvény bevezetéséből adódó
feladatok, így például az egész napos iskola
bevezetése első osztályban. Ennek frissen
tapasztalt előnyeiről és hátrányairól még korai
lenne messzemenő következtetéseket levonni.
Az egész napos iskola előnye a gyerekek
egyenletes terhelhetősége, mert a „nehezebb” és
„könnyebb” tantárgyak jobban eloszthatóak,
hátránya viszont hogy ezt a szigorúan, előre
tervezett órarendet
nem nagyon lehet
megváltoztatni váratlanul adódó esetek miatt.
Tényleges összehasonlítási alapul csak több éves
tapasztalat szolgál majd.
Jelentős lépés az eredményesség felé, hogy felső
tagozatban két tanulószoba is szolgálja a
gyerekek délutáni felkészülését a másnapi
órákra. Nagy előny, hogy helyben van a községi
könyvtár, ahol szaktanári segítséggel is folynak
foglalkozások.
Ugyancsak
a
gyerekek
„versenyképességének” érdekében indultak a
középiskolai
felkészítő
foglalkozások
történelemből,
angolból,
magyarból
és
matematikából.
A tehetséggondozás legalább olyan fontos része
a pedagógiának, mint a lemaradó vagy hátrányos
helyzetű gyerekek szintre hozása, bár az utóbbi
időben erre kellett több figyelmet fordítanunk.
Ezért szerveztünk versenyeket, vetélkedőket,
atlétika, kézilabda, asztalitenisz, floorball
bajnokságot vagy játékos sportvetélkedőt, de
informatika, matematika, kémia, történelem
tantárgyakból is jó eredményeket értek el
gyerekeink a versenyeken.

a győztesek
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Szép eredménnyel zárult a szélesebb körben
meghirdetett,
immár
hagyománnyá
váló
szavalóverseny is, amelyen a Derecskei
Tankerület iskoláival és a szilágybagosi
gyerekekkel mérhették össze tudásukat a
hajdúbagosi gyerekek.

A szavalóverseny üde színfoltja volt az általános
iskolásaink néptánca
Fontos feladat volt a nevelés hangsúlyosabbá
tétele a mindennapi munkában, hiszen
mindannyian tapasztalhatjuk, hogy ebben egyre
nagyobb szerep jut az iskolának: sokszor nem a
család mellett, hanem helyette. A nevelés
elsősorban személyes példaadással, szoktatással,
rendszeres feladatadással valósítható meg,
melynek nem elsődleges terepe a tanítási óra.
Ezért igyekeztünk minél több olyan alkalmat
teremteni, ahol gyerekeink kötetlenebb vagy
legalábbis másféle kötöttségben szerezhettek
tapasztalatot arról, hogyan kell szűkebb és
tágabb közösségben viselkedni, feladatot, nem
utolsó
sorban
felelősséget
vállalni,
alkalmazkodni. Nem csak a versenyek, hanem a
szakkörök is jó lehetőségeket kínáltak erre: báb,
hagyományőrző, színjátszó, környezetvédő,
matematika szakkörök indultak ebben a tanévben
is.
Akárcsak az osztályközösséget építő programok
– osztálykirándulás, anyáknapja – vagy az iskola
egész
közösségét
megmozgató
ünnepi
rendezvények - aradi vértanuk napja, október 23a, március 15-e, Trianon, a nemzeti összetartozás
napja – a közösségi érzés megerősítését
szolgálták.
Jól sikerültek hagyományőrző rendezvényeink is
– Sinay napok, mikulás, ünnepváró, farsangi bál,

Farsangolunk
vagy a Föld napi rendezvények programjai is. A
gyerekek és szülők aktív közreműködésével
zajlottak a diákönkormányzat rendezvényei - a
töklámpás faragó verseny vagy a kisállat
bemutató.

tökfaragó verseny
Szívesen láttuk rendezvényeinken a gyerekek
szüleit és az érdeklődő hajdúbagosiakat is.
Örömmel
tapasztaltuk,
hogy
a
szülői
munkaközösség egyre aktívabb szerepet vállal az
iskola életében, ezért köszönjük munkájukat.
Minél
szorosabb
kapcsolatot
szeretnénk
kialakítani velük, hiszen a gyerekek nevelésének
legfontosabb tere a család, segítséget csak akkor
tudunk adni, ha a problémákról – de az
eredményekről is – beszélni tudunk. Pozitív
példa a kapcsolat erősítésére a jó hangulatú
színes családi nap, melyet az önkormányzat és a
Hajdúbagosért Közalapítvány szervezett,
vagy a kulturális bemutató, amire - az év végi
hajrá mellett is – lelkesen készült minden
osztály. Ugyanilyen osztatlan sikert arattak a
szülők is saját színvonalas, nagyon jó hangulatú
rendezvényükkel.
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hogy az „ép testben, ép lélek” közmondás
alapján támogatásunk jó célt szolgál.

Reméljük, hogy a nehezedő körülmények
ellenére is egyre szorosabbá válik a falu kisebb
közösségeinek kapcsolata egymással, a nyitott
rendezvényekkel az iskola is hozzá tud járulni a
falu életének színesítéséhez, jobbításához. A
rendezvényeken készült fotók arról tanúskodnak,
hogy iskolánk a tőle telhető legmagasabb
színvonalat nyújtja, gyerekeink szívesen vesznek
részt a színes programokon.
Szél Viola Judit

Sportegyesület

A hajdúbagosi focicsapat
Szeretnénk serdülő csapatot is alakítani és ehhez
várjuk a 10-16 éves fiúk jelentkezését.
Nem azt várjuk el labdarúgóinktól, hogy felsőbb
osztályba kerüljenek, vagy az első helyek
egyikét szerezzék meg, hanem azt, hogy
egészséges, egymásért küzdeni tudó és akaró
emberek kerüljenek ki a soraikból. S ha ez
teljesült és még jó eredményt is érnek el, az
külön ajándék. Éppen ezért nem támogatjuk azt,
hogy a hajdúbagosi futtball csapatba „idegen
légiósok” kerüljenek nagy számban, hanem az a
célunk, hogy a csapatban minél több hajdúbagosi
gyerek kapjon lehetőséget.
Szabó Lukács Imre

a hajdúbagosi focicsapat címere
Csaknem 20 évig nem volt Hajdúbagoson
labdarúgó csapat. Bár az öltöző 2010-ben
elkészült, annak jelentős összegét is a jelen
önkormányzatnak kellett kifizetni (mert a felvett
7 millió forint előleg már korábban „elúszott”).
A labdarúgásnak híre-hamva sem volt. Hála
néhány lelkes futtballt szerető embernek, mint
például: Pallás Károly, Péntek Ferenc, Kovács
József, Németh Vilmos, Szegény Sándor, Vass
Zoltán, Fehér Imre, Farkas László, Fazekas
Andor, Pataki László, Basa Tibor, és a
labdarúgást művelő ifjú és idősebb fiúknak, akik
szívügyüknek tekintették az újrakezdést, az
önkormányzat melléjük állt és minden feltételt
biztosított.
Az önkormányzatunk továbbra is vállalja a
fenntartás költségeit, mert meggyőződésünk az,

ÉPÍTÜNK!
A cím, szó szerint is értendő. Amióta 2011-ben
kitavaszodott,
az
önkormányzatunk
folyamatosan épít olyan létesítményeket, amit a
falu
működtetéséhez
elengedhetetlenül
szükségesnek tartunk. Ilyen volt a nagybolt előtti
parkoló, a piac, az Emlékezet Háza, az „Élő
Tájház”, a „Falu Háza” (mozi), a fő utca
térkövezése, és a legújabb, az óvoda főfalainak
szigetelése. Ez utóbbi már legalább 50 éve
indokolt lett volna, annál is inkább mivel az
óvoda 1887-ben vályogból és szigetelés nélkül
épült, így különösebb részletezést nem igényel,
hogy nagyon itt volt az ideje e munkálatok
elvégzésének, mivel e nélkül úgy a külső, mint a
belső vakolat folyamatosan levált a falról és
süllyed az egész épület. Az összes
építkezésünkre az a jellemző, hogy önerőből,
támogatás nélkül, közmunkásokkal és részben
közadakozásból, felajánlásokból valósultak meg.
15

Ez szép példája annak, hogy közmunkások
tudnak és akarnak értékteremtő munkát végezni.
Egy település lakossága ha összefog, akkor saját
maga erejéből is képes biztosítani egy élhetőbb
település megalkotását.

Saját termés, saját konyhára!
Az elmúlt évben bár jelentős sikerrel, csak 1
hektáron termeltünk zöldségfélét (a területet
ingyen bocsájtották rendelkezésünkre). Ezen
felbuzdulva
most
megötszöröztük
a
zöldségtermelő területünket. Termelvényeink:
krumpli, hagyma, fokhagyma, uborka, sütőtök,
főzőtök,
cukkini,
patisszon,
narancstök,
paradicsom, paprika, padlizsán, csemege tengeri,
fűszerpaprika, sárgarépa, paradicsom, cékla,
sárgaborsó, káposzta, karalábé, brokkoli,
feketeretek és karfiol. Ilyen mértékű és
mennyiségű zöldségtermelése a környékünkön
egyetlen önkormányzatnak sincs. Ezek a
növények alkalmasak friss fogyasztásra is, ám
mivel ennek az idénye elég rövid, így
gondoskodunk arról, hogy „újtól újig” legyen,
ezért hőkezelve tartósítjuk azokat.
A termőterületünkön egyes zöldségfélékből –
hála a közmunkások lelkiismeretes munkájának,
az öntözésnek, a megfelelő növényvédelemnek
és a szakértelemnek – lényegesen több terem,
mint amennyit egy év alatt a konyháink
igényelnek, (naponta 320 főre főzünk), ezért a
felesleget ingyenesen kiosztjuk a falu
közmunkásai és rászoruló lakossága között.
Szabó Lukács Imre

Jövőbeni elképzeléseink
Már több mint szerkezetkész a „falu háza”
(mozi), ahol egyebek között a polgármesteri
hivatal is helyet kap. Ebben az épületben már
elkészült az ifjúsági klub is. Csak a kellő
színvonalú bebútorozása hiányzik. Szeretnénk
biztosítani a klubon belül hírlapolvasási
lehetőséget, és mini-könyvtárat is berendezünk.
Ezen túlmenően a klubhoz csatlakoztatva
építünk automata állítású kétsávos boóling pályát
és e fölé az első emeletre pedig egy négy-öt
asztallal működő billiárd-szalont. Ez a hely klub
rendszerben működne, ahol minden hajdúbagosi
ember tag lehet, aki az együttélés elemi
szabályait betartja. Oda csak a tagok léphetnek

be. A klub garantáltan alkohol, nikotin és
kábítószer mentes lesz.
A Falu Házával szemközt az önkormányzat már
megvásárolta a központi parkhoz tartozó két
telket, illetve hosszú távra kibérelte a református
egyháztól a harmadikat. Itt elhelyezésre kerül
egy gyermekjátszótér, egy pihenőpark, egy
szoborpark és egy nyári szabadtéri színpad.
Reményeink szerint ez újabb ékköve lehet
településünknek.

Település marketing
Kívülálló kérdezhetné, hogy mire való ez a sok
építkezés, területvásárlás, felújítás? Miért nem
osztjuk ki inkább segélyként ezeket az
összegeket? A válaszunk az, hogy az eddigiektől
eltérően olyan falut szeretnénk élőhelyünkül,
ahol sokan találnak munkát, ahol valamennyiünk
jól érzi magát, ahol a minőségi szórakozást és
pihenést megtalálhatja mindenki, ahol jó a
közbiztonság, az ide költözők normális, béke-, és
munkaszerető civilizált emberek. Úgy gondoljuk,
hogy 2010-től kezdve sikerült megállítanunk azt
a zuhanórepülést, amelybe az azt megelőző
hosszú évek során kerültünk. Amennyiben az
tovább folytatódott volna, úgy az ingatlan árak
lezuhanása miatt tömegesen költöztek volna be
olyan nem kívánatos bűnöző életmódot folytató
elemek ide, akiket még az ellenségünknek sem
kívánhatunk. Ilyen település található a
közelünkben is nem egy, a szomszéd megyékben
pedig már több tucat.
Amennyiben olyan települést, olyan külsejében
is megnyerő, biztonságot nyújtót tudunk
felépíteni, amilyet 2010-ben elhatároztunk, - és
e felé haladunk – úgy az ingatlan árak emelkedni
fognak, a beköltöző családok a kialakult
helyzethez alkalmazkodnak, az együttélés
szabályait mindenki közmegelégedésre be tudja
és akarja tartani. Akkor nem kell attól tartanunk,
hogy szülőfalunk elnéptelenedik, az iskolát
bezárják, és őseink földje, szülői házunk idegen,
bűnöző elemek martalékává válik.
Ezért a jövő évtől kezdve, - az egész megyére
kiterjedő – település marketingbe kezdünk,
amivel meg kívánjuk nyerni az otthont kereső
családokat, hogy nálunk építsenek vagy
vásároljanak házat, mert településünk szép is,
biztonságos is. Itt otthonra lel minden jó
szándékú ember.
Szabó Lukács Imre
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KÖZTISZTASÁG
Településünk
rendezettnek,
tisztának,
esztétikusnak mondható általában, de van néhány
utca, s azokban több család, akik elhanyagolják a
környezetüket. Változatlanul érvényben van az a
kormány-, és önkormányzati rendelet, amely
lehetővé teszi az ilyen emberek által kapott
bármilyen
juttatás
visszatartását
vagy
megvonását mindaddig, amíg a környezetüket
elfogadható állapotra nem hozzák.
Sajátos környezetszennyezés a hangoskodás, a
nagy hangerejű zenehallgatás, az éjszakai
nyugalomnak a zavarása. Ilyet általában azok a
munkakerülő, másokon élősködő emberek
követnek el, akik nappal alszanak és éjszaka
pedig
dorbézolnak,
ezzel
zavarva
a
környezetükben azokat az embereket, akik a
napjaikat munkával, értékteremtéssel töltik el.
Az ilyen emberektől vagy megvonjuk, vagy
megvonatjuk a támogatást és az ingyenes
juttatásokból is kirekesztjük őket, mindaddig,
amíg nem tartják be az együttélés szabályait.
Szabó Lukács Imre

Az „Emlékezet Háza” átadó ünnepségén

Tőkés László megáldja az épületet

Az Emlékezet Háza, a temető
Valamennyiünk közös örömére 2013. november
26-án átadásra került a temetőben az Emlékezet
Háza, aminek az értékét csak növeli, hogy
közadakozásból épült, közmunkások aktív
részvétele mellett. Az építményt Szabó Lukács
Imre polgármester tervezte, és az építés teljes
költségének felét ő vállalta magára.
Köszönet
továbbá
az
adakozó bagosi
embereknek és az alább felsorolt képviselőknek,
akik egy évi tiszteletdíjukat ajánlották fel az
Emlékezet Háza építéséhez: Faragó Lajos, Fehér
Tiborné, Keserű Ferenc, Nagy Balázs és Nagy
Károlyné.

az elkészült „Emlékezet Háza”

Jakab István az Országgyűlés Alelnöke az avató
beszédét mondja
Az egyes sírok örökmegváltásának a lehetősége
továbbra is fennáll. Ugyanúgy megtartjuk
továbbra is azt az eddigi gyakorlatot, mely
szerint ingyenes és fizetős sírhely is választható.
A temetőt igen jelentősen kibővítettük. Így
területe kétszeresére növekedett. Bár a temető
üzemeltetője eddig is az önkormányzat volt (a
tulajdonos a Református Egyház) szükségesnek
láttuk, hogy saját, a falu tulajdonában álló temető
is legyen. Így, ingatlan cserével tudtunk újabb
területhez jutni. Az Emlékezet Háza is saját
területre épült. Ha a folyó beruházásaink
lehetővé teszik, úgy az új kerítés és odaillő kapu
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felállítására, és az urnafal felépítésére még a jövő
évben sor kerül.
Felhívnánk a figyelmet két rendészeti kérdésre.
Tudomásunkra jutott, hogy egy idős asszony
rendszeresen lopja a sírokra kihelyezett
virágokat. Kérünk mindenkit, hogy fokozott
figyelemmel legyenek ezen kegyeletsértő, aljas
cselekedetre. Érjük tetten és súlyos büntetéssel
kényszerítsük e cselekedetei elhagyására.
A másik kérésünk az, hogy a temetői hulladékot
ne hagyják a sírok között, hanem a két kút
közelében lévő szabad területen található lerakó
helyre hozzák ki. Az önkormányzatnak nincs
arra embere, hogy a sírok közé elhelyezett
szemetet összeszedje.

Az „Emlékezet Háza”
használata ingyenes
Év elején megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a
Temetkezési Vállalat 60 ezer forintot számol fel
a ravatalozó használatáért. Azonnal felhívtuk a
cég vezetőjét, aki elnézést kért a tévedésért, és a
pénzt visszafizették. Kérünk mindenkit, hogy
ellenőrizzék a számlájukat, s ha a fenti esetet
tapasztalják, kérhetik a visszafizetést.
Mi nem azért építettük az Emlékezet Házát, hogy
egy cég gazdagodjon, hanem azért, hogy
mindenki méltóképpen tudjon elbúcsúzni
szeretteitől, s ezért ne kelljen külön fizetnie.
Fehér Tiborné

Református Egyház
Kedves Olvasók! Amikor felkért Polgármester
Úr, hogy írjak pár sort a református hitéletről,
több kérdés fogalmazódott meg bennem. Talán
arról kellene írnom, hogy milyen alkalmai
vannak gyülekezetünknek? Aki erre kíváncsi
bátran tájékozódhat az új hirdető táblánkon a
„Jakucs ház” kerítésén. Esetleg arról kellene
írnom, hogy hogyan néznek ki az alkalmaink? A
gyülekezetünk Facebook oldalán minden egyes
gyülekezeti
eseményünkről
fényképes
beszámolót találhatnak az érdeklődők. Vajon
azzal kezdjem, hogy miről is szoktunk beszélni a
gyülekezetben? Ha valaki begépeli a YouTube
keresőjébe: „istentisztelet Hajdúbagoson”, akkor
azt látja, hogy 2013. október 20-a óta minden
egyes prédikációm meghallgatható. Ezekről tehát
fölösleges írnom. Írok inkább valami másról.
Református hitélet. Habár első pillantásra
nagyon tetszetős ez a szó, mégis érdemes

óvatosan ízlelgetni. Ez az egyszerű kifejezés
roppant helytelenül azt sugallja, hogy van hitélet
és „rendes élet”.
Olyan érzése támad az embernek, hogy a rendes
életnek vége, amikor átlépjük a templom
küszöbét vasárnap 10:00-kor és kezdődik egy
más, szürke és unalmasnak vélt hitélet.
Meggyőződésem, hogy pontosan ez a téves
megkülönböztetés tartja távol az emberek
legnagyobb részét a keresztyén gyülekezetektől.
Az emberek élni akarnak és nem „hitélni”.
Reformátusnak lenni jó. Sőt mi több, izgalmas és
állandó meglepetéseket tartogat. Aki ismer
személyesen, tudja, hogy sokfelé megfordultam
a világban. Bebolyongtam Európát feleségemmel
együtt
mobiltelefon,
bankkártya,
foglalt
hotelszoba és szinte pénz nélkül csupán egy
vonatjeggyel a zsebemben, majd ugyanezt egy
kicsit érettebb fejjel megismételtem Amerika
keleti és nyugati partján is. Számtalan érdekes
emberrel találkoztam, sok szépet láttam és
sokszor imádkoztam úgy Istenhez, hogy: „Csak
ezt éljem túl Uram!”
Mégis. Talán az életem legizgalmasabb kalandja,
amit hétről hétre átélek, az a reformátusságom.
Amikor kinyitom a Bibliát, gondolkodok Isten
Igéjéről, megvizsgálom saját életem és a világ
dolgait a Szentíráson keresztül, felmegyek a
szószékre, beszélgetek a gyülekezetem kedves
tagjaival, akkor egy olyan szellemi kalandot élek
át, ami legalább annyira izgalmas, mint csodákra
várva elindulni az ismeretlenbe.
Kaland, izgalom, kihívás. Ez nem a református
hitélet, hanem a református élet. „Aki nem hiszi,
járjon utána”, ahogy a népmese mondja.
Czeglédi Péter Pál helyettes-lelkipásztor

Baptista Gyülekezet

18

A baptisták a reformáció harmadik ágához
tartoznak, az un. népi irányzathoz. Az újkori
baptizmus Németalföldről indult. John Smith –
korábban anglikán lelkipásztor -, volt egyháza
üldözése elől több társával Amszterdamba
menekült, s ott 1609-ben bemerítkeztek. Így
megalakult az első baptista gyülekezet. Tehát
2009-ben ünnepeltük a baptista világmisszió 400
éves fennállását. A baptista közösségnek –
családtagokkal együtt – kb. 110 millió tagja van
szerte a világon. Hajdúbagoson több mint 100
évvel ezelőtt, 1909-ben alakult meg a Baptista
Gyülekezet. A nagyszalontai születésű Kornya
Mihály (1844-1917), baptista „úttörő apostol”
által indította el Isten ezt a missziót a
településen. Az első ismert nevek: Biri Gábor,
Szutor Dániel, Székelyhidi Lajos, Labanc Imre.
A baptisták elfogadják az Apostoli Hitvallásban
foglalt alapvető és általános hitigazságokat, de
ezen túl öt lényeges és elengedhetetlen
ismérvünk van:
1. A Szentírás kizárólagos tekintélyének
elismerése:
Ragaszkodunk
a
Bibliához,
mert
megtapasztaltuk, hogy a Szentlélek által képes
arra, hogy hitet ébresszen és az igazság
megismeréséhez segítsen, hivatásos emberi
magyarázó nélkül. Ellene mondunk minden
egyházi hagyománynak, amely a Szentírással
egyenrangú vagy azt meghaladó tekintélyre tart
igényt.
2. A hitvalláson alapuló bemerítés gyakorlása:
Az Újszövetség könyvei görögül íródtak, s abban
a „baptidzó” szó szerepel, ami vízbemerítést
jelent. Ebből a görög szóból levezetve
gyakoroljuk a teljes víz alá merítést, Jézus
Krisztus példáját követve, Aki ezt mondta
Jánosnak: „Engedj most, mert az illik hozzánk,
hogy
így
töltsünk
be
minden
igazságot.”(Máté,3:15)
3. Az újszövetségi gyülekezet alapelveihez való
alkalmazkodás:
Gyülekezeteink megtért, újjászületett, önkéntes
tagokból épülnek fel. Gyakoroljuk a gyülekezeti
fegyelmet, az önkéntes adakozást, valljuk az
egyetemes papság elvét. Ezen belül a rendszeres
és
hivatásszerűen
végzendő
szolgálatok

betöltésére különféle tisztségviselőket választ a
gyülekezet: diakónusokat, presbitereket és
lelkipásztorokat.
4. A lelkiismereti és vallásszabadság
hirdetése:
Hitelődeink
kezdettől
fogva
képviselték a „szabad államban szabad egyház”
eszméjét, mely nemcsak hitéletünk és
istentiszteleteink szabadságát hordozza magában,
hanem fölszabadít arra, hogy földi hazánkért
munkálkodjunk mindabban, ami hitünk szerint
az általános erkölcsi, szellemi és anyagi jólét
emelésére irányul.
5. A lélekmentés és evangélizáció:Az Úr Jézus
misszióparancsa értelmében a lélekmentés, az
evangélizáció minden keresztyén hívő és
bármely felekezethez tartozó gyülekezet soha el
nem évülő feladata marad mindaddig, amíg
Jézus Krisztus dicsőségben vissza nem tér. A
hitvalló tagok számának gyarapodása a
hitébresztő
Evangélium
hirdetésének
hatékonyságán múlik, mert „a hit hallásból
van”.(Róma, 10: 17)
Baptista Imaház címe: Hajdúbagos, Nagy u. 67.
Istentiszteleti alkalmaink:
- Vasárnap 9 óra és 16
- Szerda 17 óra
- Vasárnap 14 órától bibliaóra gyermekek
részére
2014. augusztusban bemerítési istentiszteletet
tervezünk és egy nyárbúcsúztató gyermeknapot,
melynek az elmúlt évben is nagy sikere volt.
Ezek időpontjait később lehet megtudni a
Baptista Imaháznál.
Tömöri Gábor
lelkipásztor

Az iráni nagykövet Bagoson
Még sohasem tapasztalt megtiszteltetés érte
Bagost. Hozzánk látogatott Irán (Perzsia)
magyarországi
nagykövete
Morshedzade
Mohammad Reza. A látogatás része volt annak
a folyamatnak, amelynek végén településünknek
lesz Iránban testvérfaluja.
Sokan és joggal kérdezhetik, hogy miért pont
Iránban keresünk testvértelepülést. A válasz az,
(és ezzel példát akarunk mutatni másoknak is)
hogy mi tisztelettel adózunk annak a gigászi
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küzdelemnek, melynek során Irán sikeresen vívta
meg a maga függetlenségi harcát a nemzetközi
újgyarmatosító pénzügyi körök ellen, amely a
földünk számos országát kifosztotta, tönkretette.
Magyarország 4 éve már elkezdte ezt a
függetlenségi harcot, de a győzelemtől még
messze van.
Mi az iráni barátsággal példát szeretnénk mutatni
mindazoknak – elsősorban, az Európai Uniónak akik a fenti bűnszervezetnek folyamatosan az
áldozatává vállnak.
Irán békeszerető, rendezett, ősi civilizációval is
rendelkező ország. (Erről személyesen is
meggyőződtem). Ez az ország senkit sem
veszélyeztet. 400 év óta nem indított senki ellen
háborút. Ezzel szemben ő folyamatos
agressziónak van kitéve. Csak a II. világháborút
megelőző időkben Angliának „köszönhetően” 8
millió iráni halt éhen. Vagy az iráni forradalmat
követően a szomszédos Irak 8 éves háborút
kényszerített Iránra, ahol 1 millió iráni vesztette
életét. S kik uszították és fegyverezték fel Irakot
Irán
ellen?
Az
úgynevezett
civilizált
nagyhatalmak:
USA,
Franciaország,
Németország, és Szovjetunió.
Csak remélhetjük, a jelen gazdasági világválság
is ráébreszti a világ népeit a nemzetközi,
pénzügyi maffia bűnös tevékenységére.
Ezen küzdelem élharcosa és ma győztese is Irán.
Reméljük, hogy hazánk is áldozatból győztessé
válik végre.

Idősek Napja
Novemberben köszöntöttük az idős embereket,
és a képviselő testület úgy határozott, hogy
meglepetés vendéget hív, akit nagyon jól
ismernek az emberek és nap, mint nap hallgatják
a Dankó Rádióban. Ő Tarnai Kiss László, aki
nótáival, örökzöld dallamaival szórakoztatta a
megjelenteket. Felléptek még az iskolások és
óvodások, akik verssel, tánccal köszöntöttek. Az
Idősek Otthona dolgozói közreműködésével
finom babgulyással és süteménnyel kínáltuk az
ünnepelteket.

Megérkezett Tarnai Kiss László művész úr az
idősek napjára
Fehér Tiborné

Falu Karácsonya

A Nagykövet megajándékozta a falut az Élő
Tájházban.

Immáron 3. alkalommal került sor e szent ünnep
ily formában való megrendezésére. Ekkor az
ünnep hangulatához méltó, szívet melengető
műsorral készültek az óvoda és iskola
gyermekei, élő betlehemben játszották el a
felnőttek a kis Jézus születését.
Minden jelenlévőt, kiknek száma elérte a 350
főt, vacsorával kínáltunk és elfogyaszthatták a
konyha dolgozói által készített ízletes
toroskáposztát. A szomjukat forralt borral
olthatták, természetesen a gyerekek teát ihattak,
de nem hiányzott az asztalról a diós és mákos
kalács sem.

Szabó Lukács Imre
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Szabó Lukács polgármester a „Falu
Karácsonyán

az általános iskolás gyerekek ünnepi műsora

a karácsonyi ünnepségen megjelentek
Fehér Tiborné

Barangolás a Felvidéken és
Dél-Lengyelországban
Az
„Erdélyi
csillagok”
vers-és
prózamondó verseny nyertesei június 23 és 26

között vehettek részt a jutalomutazáson.
Hajdúbagos,
Szilágybagos,
Hosszúpályi,
Derecske, Tépe és Sáránd tehetséges diákjai és
felkészítő pedagógusai csodálhatták meg a
Felvidék és Dél-Lengyelország kincseit.
Első nap a Felvidék felé tartva útba
ejtettük Vizsolyt, ahol nem csupán a híres
vizsolyi Bibliát tekinthettük meg, hanem
kipróbálhattuk a korabeli nyomdatechnikát is,
valamint részletes beszámolót kaptunk a
templom keletkezéséről, a település történelmi
jelentőségéről is. A beszámolóból csodálkozva
tudtuk meg, hogy az itt fekvő Borsó-hegynek
bizony köze sincs a növényhez, neve a bor és só
szállítási útvonalainak találkozására utal.
Utunkat folytatva Kassára érkeztünk, ahol a
finom ebéd után megtekintettük a várost.
Idegenvezetőnk segítségével megismerkedtünk
Kassa nevezetességeivel, megcsodáltuk az
óváros történelmi épületeit. Gyönyörködtünk a
Szent Erzsébet-dóm gótikus íveiben, a zenélő
szökőkút játékában, meghallgattuk az Orbántorony és a koldus házának legendáját,
megtekintettük milyen úton sétáltak be régen a
városba a királyok, és persze ellátogattunk
Rákóczi rodostói házának másolatához is.
Kegyelettel adóztunk a Dóm altemplomában
Rákóczi sírja előtt. Városnézés közben
történelmi tudásunk is gyarapodott, a végére
minden diák számára nyilvánvalóvá vált, hogy
Bethlen Gábort nem csupán a kétezresen lévő
arcképéről ismerhetjük, mert jelentős szerepe
volt Kassa életében.
Második nap a Felvidék természeti
kincseivel ismerkedhettünk meg. Először
Krasznahorka várához érkeztünk, ahonnan
csodálatos kilátás nyílt a környező tájra, majd a
Dobsinai-jégbarlangot tekintettük meg. A
barlangba érkezve az örök jég birodalmában
találtuk magunkat. Megcsodálhattuk a különböző
formájú jégképződményeket, a helyenként akár
30-40 méter vastagságú jégréteget. Szerencsére a
túra alatt a barlangban élő többfajta denevér
egyikével sem találkoztunk. A Magas-Tátra
csodálatos hegycsúcsai között kanyargó úton
Tátralomnichoz érkeztünk, ahol a Lomnicicsúcsban gyönyörködve ebédeltünk meg.
Esténket már a dél-lengyelországi Krakkóban
töltöttük.
A harmadik napot városnézéssel kezdtük.
Magyar idegenvezetőnk segítségével nemcsak a
város nevezetességeit, hanem a lengyel és
magyar történelem szorosan összefonódó szálait
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is megismertük. Megérthettük az örök magyarlengyel barátság okait. Városnézésünk a Visztula
partján fekvő Wawel-dombról indult. A Szent
Szaniszló-székesegyház
bejáratánál
megvizsgáltuk, hogy a három óriási csontot tartó
láncok épek-e, a legenda szerint ugyanis, ha
leesnek ezek a sárkánycsontok, akkor eljön a
világvége. A székesegyházba belépve királyok és
(magyar) királynők élete elevenedett meg
előttünk. A Zsigmond-harangról szóló legendát
hallva természetesen mindannyian megérintettük
a 11 tonnás harang nyelvét, szigorúan bal kézzel,
reméljük ezután mindenkinek teljesül az álma. A
királyi palota és a reneszánsz díszudvar
megtekintése után a Wawel-domb sárkányának
legendáját hallgattuk meg. Ezután a Piactér
nyüzsgő
forgatagába
került
csoportunk
megcsodálhatta a Posztócsarnokot, a Máriatemplomot, meghallgathattuk a hejnałt, amelyet
több, mint hatszáz éve játszanak trombitán. A
régen városkapuk nyitását és zárását, valamint a
veszedelmet jelző trombitajáték ma turisták
sokaságát
szórakoztatja,
és
emlékezteti
történelmi
múltunk
ébren
tartásának
fontosságára. A krakkói városnézés után utunk a
wieliczkai sóbányához vezetett. Körülbelül 3 km
utat tettünk meg a föld alatt, közben
megismertük a bánya történetét, Szent Kingához
(IV. Béla leánya) fűződő legendáját, ízelítőt
kaptunk a bányászok életéből, megismerkedtünk
kemény munkájukkal, kipróbálhattuk hogyan
szállították régen felszínre a sót.
Utolsó nap visszatértünk a Lomnicicsúcshoz, itt lanovkával jutottunk fel a hegyre. A
libegő pihenőjénél csodálatos kilátás nyílt a
felhőbe burkolózott sziklacsúcsra, valamint az
áttetsző vizű Kő-pataki-tóra. A mindössze 5
fokos hőmérséklet miatt azonban nem sokáig
gyönyörködtünk
a
látványban,
hanem
visszaindultunk a hegy lábához ebédelni. Este
fáradtan, de élményekkel tele értünk haza,
Magyarországra.

Rákóczi rodostói házának másolata Kassán a
szavalóverseny győzteseivel

bagosi gyerekek Rákóczi sírjánál

Pócsik Anett

Szavalt az ifjúság!

Résztvevők Hajdúbagosról:
Tanulók: Ruttner Benjámin, Szferle Viktória,
Tömöri Abigél, Tömöri Gábor, Ilyés Krisztián.
A verseny szervezői: Szegényné Mikó Katalin,
Pócsik Anett és Hajdúbagos polgármestere:
Szabó Lukács
Köles Krisztina igazgató asszony és Szabó
Lukács polgármester megnyitja a rendezvényt.
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Második alkalommal szervezte, első ízben
rendezte meg Hajdúbagos magyar költők
hazafias műveiből azt a vers-, és prózamondó
versenyt, amely a közelmúltban került
megrendezésre mintegy 200 gyermek és felnőtt
részvételével. A neves versengésre 10 falu és 2
város diákjai neveztek be.
A zsűribe országos hírű írónőt, a Csokonai
Színház kiváló művészét és a Méliusz Könyvtár
vezetőjét kértük fel.
Egyszerre ennyi vendéget még sohasem
fogadtunk. A mozi épülete alkalmasnak
bizonyult ennyi ember egyidejű, egész napos
ellátására is úgy, hogy közben a rendezvény
zavartalansága is biztosított volt. A győztesek
jutalmazására
sikerült
olyan
önzetlen
támogatókat találnunk, mint a Debreceni Méliusz
Könyvtár, Tóth Könyvkereskedés, Alexandra
Könyvkereskedés,
Vass
Henrietta,
akik
biztosították a verseny színvonalának megfelelő
könyvjutalmat. A fő jutalom azonban az: „
Ismerd meg Nagy-Magyarországot” jelszónak a
tükrében egy 4 napos Felvidéki, Lengyelországi
út volt. A rendezvény kiválóan sikerült. A
résztvevő polgármesterek és díszvendégünk –
Köles Krisztina, a Klebelsberg Intézet járási
vezetője – véleménye szerint is országos
színvonalú volt.
Köszönet érte az önkormányzat, az iskola, az
óvoda, a konyhánk valamennyi dolgozójának,
akik szép példát mutattak arra, hogy
összefogással milyen eredményeket tudunk
elérni.
Szabó Lukács Imre

Ki volt Horthy Miklós?

Mi a legfőbb érdeme, mit köszönhet Horthy
Miklósnak minden magyar? Azt, hogy
Magyarország – noha csak egyharmadnyi
területen – de mégis megmaradt, s 10

milliónyian ma nem idegen állam polgárai
vagyunk.
Kilenc gyermekes, középbirtokos kenderesi
család 5. gyermekeként született 1868-ban.
Iskoláit Debrecenben, Sopronban és Fiumében
végezte. Tengerésztiszt lett, majd Ferenc József
uralkodó szárnysegédje. Az I. Világháborúban
admirálisságig vitte, neve az Ottrantó-i tengeri
győzelemmel fonódik össze.
A háború végére, ő lett a monarchia
tengerészetének flotta főparancsnoka.
Az 1918 őszi fegyverszünetet követően
visszavonul a kenderesi otthonába.
Az országban eközben tragikus zűrzavaros
állapotok uralkodtak. A monarchia volt
tagállamai és a többi szomszédos állam
fegyverkezett ellenünk, eközben a magyar
hadügyminiszter lefegyverezte a frontról
visszatérő katonákat és hazaküldte őket. A
románok, a csehek, a szlovákok, a szerbek antant
segítséggel és biztatásra megindultak országunk
ellen és egyre nagyobb területeket szakítottak ki
hazánk testéből. Magyarország a fenti okok miatt
képtelen volt a védekezésre.
Ekkor a tehetetlen Károlyi Mihály (köztársasági
elnök) önként adta át a hatalmat Kun Béláéknak.
Elszabadult a vörös terror. Ártatlan emberek
ezreit mészárolták le a Lenin-fiúk, ahelyett, hogy
az országba betörő ellenséggel vették volna fel a
harcot. Így a románok még Budapestet is
elfoglalhatták az Alfölddel együtt. A környező
országok egymás között akarták felosztani
hazánkat, s ehhez Franciaországtól, Angliától,
Olaszországtól, Egyesült Államoktól jelentős
támogatást is kaptak.
Ekkor Horthy – „nem hallgathatta tovább
Kenderesen a fű növekedését, miközben a hazája
végveszélybe került” – a szerveződő nemzeti
ellenállás központjába Szegedre sietett, s ott a
Károlyi kormány hadügyminisztere lett. Sereget
gyűjtött maga köré, majd ezek fővezéreként
elfoglalta a Dunántúlt, majd bevonult a románok
által kifosztott Budapestre. Az országgyűlés
1920. március elsején elsöprő többséggel
Magyarország kormányzójává választotta.
Katasztrofális állapotban lévő, területében és
lelkében megcsonkított országot vett át. Négy év
világháború amúgy is teljesen kimerítette az
országot. A fiatal munkaképes férfiak nagy része
elesett a háborúban, vagy hadifogoly lett. A
románok végig pusztították és rabolták a fél
országot. A Tanácsköztársaság 133 napos
rémuralma hullarablással is felért és még ezután
23

jött a trianoni végítélet. Az ország anyagi
javainak döntő része határon kívülre került.
Onnan több mint egymillió menekült érkezett a
csonka országrészbe.
Ilyen körülmények között vette át Horthy az
ország irányítását és csodát tett. Hazánk más
vezetőivel együtt 8 év alatt talpra állították a
nemzetet. Megszűnt a munkanélküliség, földet
osztottak, 1 millió menekült számára otthont
teremtettek, fellendült az ipari termelés, ekkor
épült számos iskola, kórház, újjászervezték a
közlekedést, önálló, ütőképes hadsereget
állítottak fel. A külpolitikai karanténból is
kikerültünk. Ekkor az ország fejlettsége
vetekedett Ausztriáéval és Finnországéval.
Horthy nagyságát és munkájának eredményét
akkor tudjuk igazán értékelni, ha az ő
kormányzósága első nyolc évét összehasonlítjuk
a rendszerváltás óta eltelt 3x8 évvel. Nap, mint
nap tapasztaljuk, hogy ez a 24 év nemhogy
javulást, hanem nagyon sok család életében
jelentős hanyatlást hozott, mert akkor a
nemzetnek elkötelezett emberek kerültek az
ország élére, ma pedig egy nemzetközi, pénzügyi
maffia akarja ránk kényszeríteni akaratát.
Rákosi,
Kádár
és
a
szocialista
történelemhamisítók
gyűlölték
Horthyt.
Lefasisztázták, terroristának bélyegezték, stb…
Mára több generáció ilyen szellemiségű
történelmi oktatásban részesült. Még a mai
közgondolkodás is adós ennek a kornak az
objektív értékelésével.
Horthy konzervatív demokrata volt. Mind a
Rákosi, mind a Szálasi féléket üldözte. Mint
szélsőséges felforgatókat (és később ez ki is
derült, hogy Horthy helyesen ítélte meg
személyiségüket) be is börtönözte őket.
Szemére vetik azt is, hogy háborúba vitte az
országot. A kérdés az, hogy hazánk
kimaradhatott volna-e akkor a háborúból, mikor
a térség valamennyi országa hadban állt? A
válasz: NEM. Számos európai ország nem akart
háborút de a hitleri gépezet egyszerűen legázolta.
Jó példa erre Lengyelország esete, akit már
1939-ben Hitler és Sztálin egyesült erővel tiport
el, s ott több mint 5 milliós lett az áldozat.
(Közöttük csaknem az összes zsidót is
megsemmisítették.)
Ezzel
szemben
Magyarország 1944. március 19-ig az összes
európai
ország
közül
a
legnagyobb
mozgásszabadsággal rendelkezett.
Egyes, Rákosi szellemi utódainak tekinthető
zsidók azzal vádolják, hogy nem tett meg

mindent a zsidók deportálása és megsemmisítése
ellen. Ez sem igaz. Az egész megszállt
Európában – a zsidó törvények ellenére is,
nálunk voltak a legjobb helyzetben. Egészen a
német megszállásig (1944. március 19.) innen
egyetlen egy zsidót sem deportáltak, csak azt
követően. Ekkor is Horthy volt az, aki értesülve
az Auswitz jelentésről, megtiltotta a budapesti
zsidóság elvitelét. Parancsot adott Koszorús
Ferenc vezérezredesnek az I. páncélos
hadosztály parancsnokának, hogy alakulatával
vonuljon Budapestre, s akadályozza meg a
budapesti zsidóság elhurcolását. Így Budapest
volt az egyetlen hely Európában, ahonnan a
zsidóságot nem tudták a németek deportálni.
Több százezer budapesti zsidó neki köszönheti
az életét. Ahelyett, hogy egyetemlegesen
ismernék el embermentő cselekedetét, egyes
leszármazottak (akik
Horthy bátor
és
lelkiismeretes helytállása nélkül meg sem
születhettek volna) most lefasisztázzák őt, tetteit
bírálják, a tényeket meg akarják másítani. Ők
azok, akik tüntetnek ma is Budapesten, a
Szabadság téri emlékmű ellen.
45 év történelemhamisítás után még sok időnek
kell eltelnie ahhoz, hogy Horthy neve oda
kerüljön, ahová való, a magyar történelem
legnagyobbjai közé.
Ha úgy lett volna, ahogyan egyesek lefesteni
igyekeznek őt, akkor a Nürnbergi Bíróság
háborús bűnösként elítéli őt. Ezt viszont egyetlen
egy nagyhatalom sem kezdeményezte.
Ha számtalan zsidót nem mentett volna meg a
biztos haláltól, úgy a Horthy családot nem
segítette volna a hálás zsidóság száműzetésében,
megélhetésében és a kenderesi sírjára nem
helyeztek volna koszorút hálájuk jeléül.
Legfőbb érdeme Horthy Miklós kormányzónak
az, hogy Trianont követően a csonka
Magyarországot megmentette számunkra. Az ő
helytállása is kellett megmaradásunkhoz.
Csak, a már lelepleződött és szétesett SZDSZhez kötődő nemzetellenes erők azok, akik
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy
Horthy Miklós ne nyerhesse el, az őt megillető
helyet nemzetünk Panteonjában.
Szabó Lukács Imre
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a kenderesi Horthy kastély bejáratánál a bagosi
közalkalmazottak

IDŐSEK OTTHONA
4 év után
Szeretet, Megbecsülés, Gondoskodás, amit
mindenki megtalálhat a Hajdúbagoson található
Idősek Otthonában, emeltszintű ellátással.

Intézményünk új és korszerű létesítmény, egy
átlagon felüli ellátást biztosító bentlakásos
idősek otthona, mely 2006-ban épült.
Férőhelyeink száma 62, egyszemélyes és
kétszemélyes
lakószobával
rendelkezünk,
melyekhez saját fürdőszoba, és szintenként
társalgó és teakonyha tartozik. Igényesen
kialakított
lakóterekben,
közösségi
helyiségekben élnek lakóink. Az épület a
település központjában helyezkedik el, és
zöldövezet
veszi
körül,
teljesen
akadálymentesített, lifttel rendelkezik. Jól
megközelíthető autóval, ugyanakkor a lakóink
csendes, nyugodt környezetben élnek. A kedves
és figyelmes, szakképzett személyzet 24 órában
gondoskodik lakóink életéről, megfelelő
gondozásáról, ápolásáról. Intézményünkben 1 fő
orvos (megbízással) látja el a lakóinkat. 1 fő
foglalkoztatás szervező, 1fő mentálhigiénés

szakember pedig a szabadidő hasznos
eltöltéséről gondoskodik. Napi szinten folyik
foglalkoztatás az otthonunkban. Ilyen például a
kézműves foglalkozás, filmklub, egyszerű torna.
Tavasztól - őszig havonta van szabadtéri
bográcsozás.
Lakóink
névnapját
és
születésnapját együtt ünnepeljük meg. Ünnepi
rendezvényeket szervezünk például idősek
világnapján,
karácsonykor
és
nagyobb
ünnepekkor. Kirándulásokat szervezünk, és
testvérintézményi programokon veszünk részt.
Hetente van Bibliaóra a vallásos lakók számára
lelkésszel.
Szabadon
biztosítjuk
a
hozzátartozókkal való kapcsolattartást (látogatás,
hazautazás).
Az intézmény saját konyhával rendelkezik, ahol
tanítási szünetben és hétvégén főznek. Az év
többi napján a település iskolájának konyhája
biztosítja a változatos napi ötszöri étkezést. Saját
mosodával
rendelkezünk.
Portaszolgálatot
működtetünk
a
vendégeink
könnyebb
tájékozódása, és egyben lakóink biztonsága
végett. Az otthon kis parkkal rendelkezik, ahol
még arra is lehetőség van igény esetén, hogy
lakóink saját kertrészt kapjanak, ahol maguk
kedvére gazdálkodhatnak.
Azon igyekszünk, hogy lakóink mindazt a
szeretetteljes gondozást megkapják, amelyet egy
család tud nyújtani szeretteinek, és egyben
próbálunk minél színesebb és aktívabb
hétköznapokat varázsolni ellátottjaink életébe.
Tudjuk, hogy egy idős ember számára „otthont
cserélni” nem megy könnyen. Azonban mi olyan
környezetet alakítottunk ki, amelyben lakóink
maradéktalanul
élvezhetik
a
személyes
gondoskodásból
fakadó
kényelmet,
a
harmonikus társasági és magánéletet.

Kézműves foglalkozás az Idősek Otthonában

25

Közös délután az Idősek Otthonában, ahol
üstben főtt, finom pörkölttel kínálták a
jelenlévőket.

Szabadidős program Mikepércsen, ahol a bagosi
idős emberek is részt vettek.
Kovácsné Varju Henriett
intézményvezető

10 éves az Őszirózsa
Népdalkör

Évekkel ezelőtt az idősek klubján belül
szerveződött meg a jelenlegi Népdalkör. A
kezdetekkor nemcsak énekléssel, hanem

humoros jelenetekkel, tánccal színesítették a
közösséghez tartozók a klub életét.
Kiss Lajosné Erzsike néni hosszú évtizedeken át
nevelte és a lelküket gazdagította az általános
iskolás
korú
gyermekeknek,
hiszen
iskolaigazgatóként ténykedett községünkben sok
évtizeden át. Majd folytatta ezt a munkát az
általa vezetett népdalkör keretén belül is, immár
10 éve.
A közösség összekovácsolásában nagy szerepet
játszott Budai Imréné Rózsika néni.
Egy rövid ismertető a népdalkörről:
Az Őszirózsa Népdalkör 10 éve alakult az
Idősek klubjában 12 fővel. Életkoruk 84 évig
terjed. Nem képzett énekesek, de szeretnek
nótázni, énekelni és táncolni is.
Itthon évi 3-4 fellépésük van. A szomszédos
falvak rendezvényein is rendszeresen fellépnek.
A megyei kórusfesztiválokon is sikeresen
szerepeltek. Emlékműsort tartottak Kodály
Zoltán, Bartók Béla, Kálmán Imre születésének
125. évfordulóján. A Debrecenben megrendezett
„Ki
mit
tud”-on
is
sikert
arattak.
Újszentmargitán
megrendezett
„Ginisz”
versenyen is részt vettek.
A Berekfürdőn megrendezett nemzetközi és
országos találkozón is megfordultak. Itt
hajdúsági és sárréti dalokkal arattak sikert.
A sárándi Könnyűzenei-fesztiválon Szenes Iván
dalszövegíró zeneszerző munkáiból énekeltek
operetteket. Két szólistájuk van: Szegfű Jánosné
és Budai Imréné.
A népdalkör vezetője Kiss Lajosné Erzsike néni.
Tagjai:
 Bakos Károlyné – Katika néni,
 Bene Lajosné- Rózsika néni,
 Budai Imréné- Rózsika néni,
 Sipos Jánosné- Irma néni,
 Szabó Ernőné – Terus néni,
 Szabó Gyuláné – Irénke néni,
 Szabóné dr. Pataki Eszter
 Szabó Vincéné – Irmuska néni,
 Szegfű Jánosné – Juci néni,
 Társi Lajosné – Ilike néni,
A Népdalkör tagjai köszönik Ványi Zoltánné
Erikának és az ő kollégáinak a törődést és
szeretetet.
Fehér Tiborné
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Hagyományőrző-gyűjtő
csoport
Hajdúbagos lélekszámát és területét tekintve is
kis település, bár igen régi múltra tekint vissza.
Történetét néhány rövid mondatban tartja
számon a megye településeiről kiadott gyönyörű
könyv. Valamikor a tanító, a pap jegyezte fel a
falu történetét, öreg emberek mesélték fiaiknak,
így keveredtek a történetbe mesés elemek, tágult,
színesedett legendává a valóság. Így vált az
emberek élete részévé településük története.
A világ változásai elsöpörték, szegényedő
nyelvünk nélkülözi azokat, társadalmunk a
nagycsaládot. A régi paraszti gazdálkodás,
gondolkodás vaslogikája megteremtette az
eszközöket,
amelyekkel
a
munka
legcélszerűbben elvégezhető. Hol vannak már
ezek a tárgyak, hol van ez a minden
haszontalant, felszínest kivető logika? Hol
vannak azok az alkalmak, amelyek pihenőt
jelentettek a munka után? A családi, a vallási,
ünnepeknek még meg volt az ideje és helye a
faluban is, az államban is.
Nagyot fordult a világ kereke, azt megállítani
nem lehet, de befolyásolni igen. Hiányérzet hívta
életre a hagyományőrző csoportok sokaságát, az
értékmentő közösségeket. Az elsivárosodó,
„készen kapható”, lélektelen világból e
társulások segítségével tekinthetünk vissza
dicsőbb múltunkba.
Hajdúbagos képviselőtestülete 2014 júniusában
úgy döntött, egybefogja, támogatja azoknak a
munkáját, akik a falu tárgyi értékeit,
hagyományait kutatták, kutatják. Azokat az
embereket,
akik
foglalkozásukkal,
mesterségükkel, családjuk történetével megőrzött
tárgyaikkal vigyázták, őrizték a múlt emlékeit,
vagy egyszerűen a családi fotókat bocsátották
rendelkezésre és így engedték azok közkinccsé
tételét. Olyan is van, aki több évet áldozott
kutatásra hobbi szinten, gyűjtött bútorokat,
használati eszközöket, helyreállította azokat.
Ezeket kívánja a falu önkormányzata
szakemberek segítségével rendszerezni, és
szélesebb nyilvánosság elé tárni. Ennek egyik
formája a már meglevő élő tájház, amely a múlt
hangulatát idézve kézműves táboroknak ad
helyet nyaranta.

Tájház
De nem szabad veszni hagyni a régi
homlokzatokat, kapukat, gazdasági épületeket
sem. Az emlékek összegyűjtését, rendszerezését,
a helyi értékmentést törvény támogatja. Az
egyesület támogatásával Hajdúbagos lelkes
lokálpatriótái a munkát szervezett keretek között
végezhetnék,
szakmai
irányítással
rendszerezhetnék. Újraélednének, tartalommal
töltődhetnének meg régről örökölt ünnepi
alkalmak, keresztelő, menyegző, különböző
névnapok,
egyházi
ünnepekhez
vagy
munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások. Az
egyesület lehetőséget teremtene a gyűjtött anyag
gondozására, bemutatására, a falu helytörténeti
anyagának
szélesebb
körökkel
való
megismertetésére akár könyv alakban is.
Az ehhez a munkához kedvet érzők, a
hagyományok ápolását szívügyüknek tekintők
jelentkezését várja a Hajdúbagos önkormányzata
által létrehozott csoport, amely vezetőjének az
önkormányzat Németh Vilmost választotta, aki
már eddig is sokat tett a fenti célok elérése
érdekében.
Szél Viola Judit

Hagyományőrző Alkotó tábor
3. alkalommal került megrendezésre az „Élő
Tájházban” a népi mesterségeket kínáló
gyermek alkotótábor. Az idén 35 hajdúbagosi és
8 szilágybagosi gyermek vett részt egy héten
keresztül rajta. Különböző népi mesterségek
kerültek tanításra itt, mint például: az agyagozás,
a korongozás, a goblein készítés, üvegfestés,
gyöngyfűzés,
kovácsolás,
kötélverés,
vesszőfonás, hímzés, asztalos mesterség.
Valamennyi gyermek és felnőtt a tábor teljes
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ideje alatt az önkormányzatunk vendége volt,
ellátásukról mi gondoskodtunk.
Szükségesnek látjuk, hogy gyermekeink
megismerkedjenek mindazon ősi mesterséggel és
még élő népművészeti tevékenységekkel,
amelyek alkalmazásával elődeink felépítették
nekünk a világunkat.
A Tájház bővítésre is került (és még további
bővítésre is sor kerül), így ad otthont ettől az
évtől kezdődően önálló kovácsműhelynek, és
Szegény Sándor adományaként Szegény Gyula
egykori hajdúbagosi asztalos mester hagyatékát
képező asztalos műhelynek is.
Az Élő Tájházban már korábban elhelyezésre
került Németh Vilmos magángyűjteménye, (egy
hagyományos paraszti szoba teljes berendezése).
Több ember felajánlásából sikerült bemutatnunk
az egykori virágzó hajdúbagosi szőlő-, és
borkultúra tárgyi emlékeit is.
Legújabb szerzeményünk egy hagyományos,
nagy méretű szövőszék, amely elhelyezésére és
működtetésére újabb helyiséget építünk. Célunk
az, hogy a bagoson valaha folytatott fő népi
mesterségek valamennyiének külön műhelyet
tudjunk létesíteni, a hozzátartozó eszközökkel
azt élővé tenni.

A legszorgalmasabb gyöngyfűzők

Sólyomkővári élmények

A bagosi gyerekek és kísérőik

Szabó Lukács polgármester megnyitja az alkotó
tábort

A kovács mester társaságában a fiaink

Az erdélyiek meghívtak 15 gyereket és két
kísérőt a sólyomkővári táborba, viszonozva azt,
hogy szilágybagosi gyerekek itt lehettek az
alkotótáborban. Hétfőn korán reggel a busznál
lelkes csapat készülődött az utazásra. A tábor
Július 7-11-ig tartott.
A szálláshelyünk két domb között, egy szép
völgyben, patak partján helyezkedett el. A
délelőtti bibliai tanításról a szilágyborzási
lelkészházaspár, a délutáni sport és ügyességi
játékokról a szilágybagosi iskola igazgatónője
gondoskodott. Az összes résztvevővel együtt
közel 90-en voltunk, kicsit szűkösen, de azért jól
elfértünk.
A bibliai tanítások főbb mondanivalója az volt,
hogy Isten figyel ránk, amikor szomorúak
vagyunk. Minden délelőtt egy bibliai történetet
tanultunk. Szó volt Jeftéről, akit az emberek
elutasítottak, de Isten szerette őt. Ruthról, aki a
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hűség példája, Sámuelről, aki a rossz példák
ellenére Istenre hallgatott. Szó volt arról, hogy
mindig meg kell tudnunk bocsátani és Mátéról,
aki mikor Jézus hívta, mindent otthagyott és
követte Őt.
Ezen kívül minden nap hallottunk egy missziós
történetet is, hogy Isten hogyan szólítja meg ma
is az embereket.
Délutánonként versenyek voltak, amikor hat
csapat versenyzett egymással. Az utolsó napon
értékelték az eredményeket és mindenki jutalmat
kapott.
Az időjárás változékony volt, sajnos az eső
sokszor zavarta a programokat. Az ellátásunk
bőséges volt, a szakács nénik finomakat főztek.
A táborhelyünket nem hagytuk el, de így is
nagyon élveztük az ott töltött időt és sok
emlékkel, tapasztalattal, új barátságokkal
térhettünk haza.
(egy a 15 közül)

A legnagyobb ajándék: az
egészséges gyermek
Új korszak kezdődik a közétkeztetésben
Tápanyagban gazdag és egészséges ételekkel
reformálja meg a kormány szeptembertől kezdve
a közétkeztetést.
A kezdeményezés jó, mivel céljuk, célunk egy
táplálkozástudatos és egyben egy egészségesebb
nemzedék felnevelése. Segítségünkre van ebben
a mezőgazdasági program, melynek keretében
önkormányzatunk megtermeli a szükséges
konyhai alapanyagaink nagy részét, garantálva a
zöldségek frissességét és minőségét. A konyhán
savanyúságok,
befőttek,
lekvárok
és
gyümölcslevek készítésével csökkentjük a
mesterséges színezékek, tartósítószerek és az
ízfokozók alkalmazását.
Önkormányzatunk részt vesz az óvodatej,
iskolásaink pedig az iskolatej és iskolagyümölcs
programban, ami biztosítja gyermekeink számára
a megfelelő kálcium és vitaminforrás egy részét.
A gyermek ízlése, táplálkozási szokásai a
gyermekkorban formálható a leginkább. Ám a
változásnak fokozatosnak kell lennie és meg kell
hagyni az eddig is hagyományosnak számító
ételeket is, mint például a székely vagy a töltött
káposzta. Folyamatosan kell bevezetni az olyan
változásokat, mint például: a só és a cukorarány
csökkentését vagy a megfelelő minőségű zsírok

alkalmazását, (margarin mellőzését) amivel már
sokat tehetünk a gyermekek egészségéért.
A változások elfogadtatásához, kérjük az
óvodában és az iskolákban nevelő és oktató
pedagógusok, és — ami a legfontosabb — a
család, a szülők segítségét. Dolgozzunk együtt
gyermekeink egészségéért!
Leiter-Nagy Annamária
élelmezésvezető

Köztisztviselői nap 2014.
július 7.
Erdélyország, Torda
Hajdúbagos hajnali 4 óra indulás. A reggeli
félhomályban, az álmossággal dacolva, még
egymást is alig ismertük, mégis izgatottan
vártuk, hogy láthassuk azt, amit minden
magyarnak látnia kell, amiért fáj a szívünk, és
amiért harcolni érdemes.
Úticél: Erdély. A misztikum, a hegyek világa,
szétszakított „testünk” egy darabja.
A napfelkelte még a határ előtt ért bennünket,
így a határ után már mindent tisztán láthattunk a
ragyogó napsütésben. Azt hangsúlyoznom sem
kell, hogy milyen veszteséget szenvedett el a
magyarság, és milyen ajándékot kapott akkor
Románia, amikor megszületett a gyalázatos
Trianoni-szerződés, és amiben azóta sem történik
semmi változás.
A táj lenyűgöző látványt nyújtott, ahogy egyre
jobban haladtunk Erdély belsejébe. A hegyek
néhol úgy emelkedtek felénk, mintha óriások
lennének, akik éppen elfáradtak, és lefeküdtek,
hogy pihenjenek egy kicsit.
Az első állomásunk a kicsiny, de annál
hangulatosabb
Körösfő
volt.
Gyönyörű
református
templomával,
és
meseszép
portékáikat kínáló helybeli lakosaival igazi
festményre illő település.
Az következő város Kolozsvár volt, ahol
megálltunk (időhiány miatt Nagyváradon csak a
buszból csodáltuk meg a nevezetességeket).
Csoportképet készítettünk Mátyás király szobra
előtt,
mely
szobornak
helye
lenne
Magyarországon is!
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Mátyás Király szobránál Kolozsváron
A szobor nagysága méltó Mátyás királyéhoz
(soha olyan igazságos nem volt az adózás, mint
abban az időben). Megcsodálhattuk a
székesegyházat, amely mellett a mostani
„építészeti remekművek” elbújhatnak, pedig az
akkori időben nem volt sem olyan technológia,
sem olyan lehetőség, amely segíthette volna az
építkezéseket, építészeket és mégis ilyen
remekművet alkothattak. Ez a templom állít
emléket Zsigmond magyar királynak, aki németrómai császár és cseh király is volt
egyszemélyben.
Rohamléptekben
sietünk
megnézni Mátyás király és Bocskai István
fejedelem szülőházát.
Utunk innentől egyre vadregényesebb helyekre
vezetett, bevallom sokszor nem bíztam a
buszunk terhelhetőségében.
Érkezésünk Tordára a déli órákra esett, a nyári
napsütésben mégis mindenki a kardigán és a
pulóver mellett döntött. Miért? A hideg miatt.
Ugyanis
a
legszebb
sóbányában
volt
lehetőségünk körülnézni, megmászni 134 emelet
lépcsőjét (ezt csak a bátrak merték bevállalni,
volt lift is), káprázatos és félelmetes volt lenézni
a sok emelet mélybe, ahol csónakázó tó volt
kialakítva.

a bányató csónakázó hely is
Fáradalmainkat ki sem tudtuk pihenni, mert 15
perc buszozás után megérkeztünk a Tordai
hasadékhoz. Félve indultunk neki, de gondoltuk
nem hagyjuk ki, mert nem minden nap jutunk el
ide. Aki járt ott, az azért megy vissza, mert ezt
egyszer nem elég megnézni, aki meg nem járt
ott,
annak
viszont
nagyon
ajánljuk.
Elmondhatatlan, leírhatatlan látvány, élmény. Ott
csak úgy halad a turista, ha lép kettőt megáll és
gyönyörködik. Azt hiszi az emberfia, hogy
mindjárt ráborul a felé magasodó hegy. A
csörgedező patak lágy muzsikával ringat és
hűsítővel szolgál a megfáradtaknak!
(volt, aki ivott belőle, semmi bajuk nem lett, hál’
istennek és a bagosi fertőtlenitő pálinkának)
Végigmentünk, megcsináltuk a több kilométeres
távon, sőt még többet is!

A Torda-i Hasadék

a Sóbánya 100 méter mélységben

Torockó az egész Kárpát medence egyik
gyöngyszeme volt kirándulásunk végállomása és
csúcspontja, ahol egy kellemes vendéglőben
elfogyaszthattuk estebédünket! Fáradtan, mégis
fájó szívvel indultunk „otthonról” hazafelé.
Ahogy egyre jobban sötétedett a buszon kívül,
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úgy sötétedett a szívünk is, mert gyászoltunk és
gyászoljuk Erdély elvesztését mindaddig, amíg
vissza nem kapjuk.

Jó volt Otthon lenni, jó volt Haza jönni!
Cseke Attiláné családsegítő

Köszönetet mondunk Áginak a 40 évért és
férjének Lajosnak, aki olyan hátteret biztosított
számára, ami lehetővé tette, hogy teljes szívvel
és figyelemmel a köz szolgálója lehessen.
Kedves Ági, kívánjuk neked töltsd nyugdíjas
éveidet jó egészségben családod szeretetétől
övezve az emberi élet felső határáig.
Szabó Lukács Imre

Anyakönyvi hírek
Gólyahír

Torockó

40 év után nyugalomba
Szabó Lajosné, Megyeri Ágnes 40 év
közszolgálat után nyugalomba vonult. Ennek a
40 évnek a döntő részét nálunk töltötte
valamennyiünk megelégedésére.
Munkáját a magas fokú szakértelem és a
mindenkivel szembeni segítőkészség jellemezte.
Döntéseit a törvényesség és a „józan parasztész”
jellemezte. Percek alatt oldott meg olyan
feladatokat, amit másnak több év alatt sem
sikerült. (Ezt évekkel korábban állampolgárként
magam is megtapasztaltam.) Egy dolgot
hiányolok csak, - de azt nagyon. Azt, hogy Ági
nem jegyzőként ment nyugdíjba. Pedig mind a
képessége, mind pedig a képesítése meg volt
hozzá. Nem rajta múlott. Ő felajánlotta
szolgálatait
a
20
évvel
korábbi
képviselőtestületnek. Ám azok rossz döntést
hoztak. Inkább az idegenek kellettek nekik, nem
az, aki már addig is bizonyított. De más lett
volna itt az élet, ha 2010-ben a válsztás után még
sokáig nem az „életbenmaradásért” kellett volna
küzdenünk. De más lett volna itt az élet, ha
Megyeri Ágnes 23 éves jegyzői szolgálat után
vonult volna nyugállományba. De ez már
történelem, s az pedig már nem ad lehetőséget
utólagos helyesbítésre.

Örömmel tudatjuk, hogy ebben az évben is járt
településünkön a gólya.
Fórizs Ágnesnek Szabó Józsefnek - Áron,
Szilágyi Enikőnek és Ág Józsefnek - Hunor,
Lőrinczi Évának és Tóth Róbertnek - Zara,
Pénzes Júliának és Ajtai Attilának - Tamás,
Pór Katalinnak és Balogh Imrének - Anna,
Erdős Magdolnának és Jónás Márknak - Márk,
Rézmüves Andreának és Varga Józsefnek Noel,
Kiss Magdolnának és Végh Lajosnak - Réka,
Iván Tündének és Szima Péternek -Zsombor
Noel,
Gyöngyösi Katalinnak és Csiki Krisztiánnak
Dorotina,
Juhász Ágnesnek és Bathó Albertnek -Izabella,
Berta Györgyinek és Kerékgyártó Sándornak
Bence,
Konyári Juditnak és Varga Richárdnak - Roland
nevű gyermeke született.
Gratulálunk a családoknak és jó egészséget
kívánunk!

Házasságkötés
2014. január 25.-én Tőgyi Anita és Kerek
András, 2014. június 21.-én Zámbó Ildikó és
Ajtai István örök hűséget fogadott egymásnak.

Aranylakodalom
Ebben az évben ünnepli 50. házassági
évfordulóját Kiss Etelka és Lovász Lajos, Barta
Irma Katalin és Nagy Sándor, (Máté) Nagy Irma
és Elek Sándor, valamint Jószai Róza és Varga
József. (Varga néni, volt óvodai dajka fia).

Sok boldogságot kívánunk!
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Gyászhír
Itt emlékezünk meg idén elhunyt hajdúbagosi
lakosainkról:
Balog Imre volt Bocskai utca 9. szám alatti lakos
élt 82 évet,
Gál Imre volt Sinai Miklós utca 12. szám alatti
lakos élt 70 évet,
Farkas Vincéné sz. Darvai Viola volt Béke utca
6. szám alatti lakos élt 92 évet,
Mikecs Imre volt Ady Endre utca 25. szám alatti
lakos élt 89 évet,
Sarkadi Lajos Albertné sz. Szabó Róza volt
Nagy utca 46. szám alatti lakos élt 74 évet,
Szabó Zsigmond volt Nagy utca 68. szám alatti
lakos élt 85 évet,
Kovács Jószef volt Béke utca 18. szám alatti
lakos élt 81 évet,
Gál Györgyné sz. Varga Juliánna volt Dankó
Pista utca 20/A. szám alatti lakos élt 65 évet,
Szécsi András volt Vásártér utca 4. szám alatti
lakos élt 91 évet,
Szántó Gyula volt Nagy utca 37. szám alatti élt
85 évet,
Jakucs Sándorné sz. Virágh Gizella Erzsébet volt
tanító élt 87 évet,
Nagy Józsefné sz. Szántó Irma Katalin volt
Kazinczy utca 13. szám alatti lakos élt 48 évet.
Emlékezünk továbbá az Idősek Otthonában
elhunytakról:
Molnár Sándor élt 79 évet,
Dienes Ferenc élt 93 évet,
Dr. Briczki Miklós Barna élt 88 évet,
Sütő Sándor élt 84 évet.
Lengyel Tiborné sz. Gál Ilona élt 84 évet,
Fórián Lajos élt 87 évet,
Gőz Ernő élt 78 évet,
Kurta Gyuláné sz. György Mária élt 84 évet.
Hozzátartozóik fogadják részvétünket.
Rácz Melinda
anyakönyvvezető
Gyermekorvosi rendelés:
Rendel: Dr. Mónus Melinda
Rendelési idő: hétfőtől-péntekig: 11-13-ig
Tel: 52/ 567-234

Dr. Mónus Melinda 8-18-ig hívható
a 0620/218-30-18-as számon.
Ügyelet: Hosszúpályi hívható este 18 órától
reggel 8 óráig a 0620/ 970-62-66-os számon.
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Tömöriné
Révész
Magdolna
védőnő
elérhetősége: 0620/ 886-04-15 vagy 52/567-234
Terhes tanácsadás minden csütörtök 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás:
minden csütörtök 11-13 óráig
Fogadó óra: hétfő és szerda 8-9 óráig
Felnőtt orvosi rendelés:
Rendel: Dr. Poncsák Anikó
Rendelési idő: hétfő :
8-12-ig
Kedd :
13-17-ig
Szerda:
8-12-ig
Csütörtök: 13-17-ig
Péntek:
13-17-ig
Amikor délelőtt rendel doktornő, akkor 8-9 óra
között receptírás, gondozott betegek ellátása,
(injekciózás, gyógyszerírás). A délutáni rendelés
idején ez érvényes 13-14 óráig. Előjegyzett
betegek ellátása délelőtt 11-12 óráig, délután 1617 óráig.
Sürgős esetben a 104-es telefonszámon
kérhetnek segítséget, hétfőtől- péntekig 18-7
óráig, illetve hétvégén.
Hétköznapokon a rendelési időn kívül, a
készenléti telefonszámon kérhetnek segítséget.
A készenléti telefonszám a következő:
06 30/627-31-41
A nyári szabadságolások alatt helyettesítés van,
minden nap 2 óra időtartamban, mely 2 órát a
helyettesítő orvos határoz meg.
Fogászat:
Telefon: 52/567-234
2014. augusztus 1-től új fogorvost köszönthetünk
községünkben dr. Tóth Zsuzsanna Olga
személyében. Rendelési ideje augusztus 31-ig:
hétfő és szerda 13.00-18.30-ig, pénteken 13.0019.00 óráig. Ez a rendelési idő ideiglenesen
alakul így, de a későbbiekben változhat.
Felelős
szerkesztő
Szerkesztette
Kiadja

Szabó Lukács Imre polgármester
Fehér Tiborné
Hajdúbagos Község Önkormányzata
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