BAGOSI ÉLET
ÉLE
A Magyar Élet folyóirat különkiadása
Tisztelt Bagosiak!
Elıször is köszönetet mondunk minddazoknak,
azoknak, akik a bizalmukkal tüntettek ki bennünket az önkormányzati
választáson. Úgy szeretnénk dolgozni, hogy arra évek múltán is méltóak maradjunk.
Mit örököltünk és mit tettünk eddig? Az önkormányzatnak és az idısek
sek otthonának összesen 250 milli
millió forint
adóssága lett. Az idısek
sek otthona fenntartása nem köte
kötelezı feladata az önkormányzat számára, de az ott élı
él 60 lakó
illetve az ıket
ket ellátó 40 dolgozó munkahelyének a meg
megırzése
rzése arra kötelezett bennünket, hogy azt ne zárjuk be, hanem
tovább mőködtessük.
ködtessük. Ám nem úgy, mint eddig, amikoris ott hosszú id
idın keresztül
tül egy bőnbanda
b
garázdálkodott,
hanem úgy, hogy az üzemeltetı kft-tıl
ıll megvontuk az üzemeltetés jogát, azt közvetlenül az önkormányzat által fogjuk
irányítani, polgármesteri felügyelet
let mellett. Ezen a módon több mint 40 milliós adósságtól szabadulunk meg.
Gyenge polgármester mellett a jegyzı tevékenysége okozott
okozott igen nagy kárt a falunak, ezért
e
ellenük büntetıeljárást
kezdeményezünk és megtéríttetjük az okozott hatalmas károkat. A Jegyzı az elbocsátás
sátás elıl
el táppénzbe menekült.
Eddig az önkormányzat bankja az OTP volt, január 1-tıl
1
átmegyünk a Hajdú Takarékhoz, mivel ott a feltételek
lényegesen jobbak.
Néhány dolgozónak megmagyarázhatatlan okból magasabb a fizetése és egyéb
egyéb juttatása, mint amit számukra
számu
a törvény
elıír, az ı bérüket visszavisszük a normális szintre.
Az eddigi könyvizsgálóktól és ügyvédektıl
ügyvédektı „elválunk”, mind a kft-nél,
nél, mind az önkormányzatnál, mivel sokkal többe
kerültek, mint amennyit hoztak.
Módosítottuk a falu 2010-es
es költségvetését, mivel az nem szakszerően
szakszer en lett összeállítva, emiatt nem kaptunk ez évben
egy fillér rendkívüli állami támogatást sem. Új könyvszakértı segíti a munkánkat.
Ezen a héten már új helyettes jegyzınk
nk is lesz a mikepércsi jegyz
jegyzı személyében.
Bár a 2011. év az ország nehéz helyzete miatt nehezebb lesz az önkormányzatok számára, mint az idei év volt, az
eddigi és a jövıbeni intézkedéseink meg fogják hozni Bagos számára a fellendülés elsı
elsı érzékelhet
érzékelhetı jeleit.
A választás elıtt
tt egy buszmegállót ígértem a falunak. Most karácsonyi ajándékként megépítem a másikat is. Ezzel is
kívánok mindenkinek áldott Karácsonyt
yt és élhetıbb
élhet
új évet.

Újra a csatornázásról!
Az elızı vezetés nem járt el helyesen akkor, amikor nem azzal kezdte, hogy megkérdezi a lakosságot, hogy akarnak
akarnak-e
csatornázást ilyen feltételekkel. Anélkül vállaltak sokmilliós kötelezettséget, hogy megszerezték volna a falu
támogatását.
Az nem vitás, hogy a csatornázásra szükség van. Ám az sem kétséges, hogy az jelentıs
jelentıs kiadással jár az önkormányzat
és a lakosság számára is. Az idısebbek
sebbek még emlékeznek arra, hogy ugyanilyen jelentıs
jelent beruházás volt a faluban a
vezetékes vízhálózat kiépítése is. A két beruházás hasonló nagyságrendő.
nagyságrend . Akkor sem voltunk gazdagok, de végül
mégis kinyögtük a költségeket. Ma már el sem tudnánk képzelni az életünket a vezetékes ivóvíz nélkül. Egy idı
id után
ugyanilyen része lesz mindannyiunk életének a csatorna is, és a költségeket – bár nem könnyen – de most is
megfizetjük.
Bizonyos kapcsolódó beruházások elhagyásával sikerült a havi törlesztést
törlesztést 2000 forint alá csökkenteni. Ám
mindenkinek tudnia kell azt, hogy ehhez még hozzá kell
kell számítani lakóházanként a bekötés költségeit és a havonta
fizetendı csatornadíjat is. Természtesen, akinek nincs fürd
fürdıszobája,
szobája, azt nem lehet kötelezni a rákötésre, ám ahol van,
ott az kötelezı lesz.
A csatornázással nagy lépést teszünk afelé, hogy a házárak emelkedésével megakadályozzuk a bőnözı,
b
munkakerülı
népes családok további beköltözését.
n csütörtökön délután 5 órakor az önkormányzat lakossági fórumot tart idıszerő
id
2010. december 16-án
kérdésekrıl
ıl a kultúrházban, melyre minden érdekl
érdeklıdıtt várunk.
Szabó Lukács Imre Polgármester

A hajdúbagosi óvodáról!
Nagy örömömre szolgál, hogy a falu minden lakója ezentúl írott formában tájékozódhat a községünkben történt
eseményekrıl, hírekrıl. Szeretnék az óvodánkról néhány gondolatot megosztani Önökkel.
A nevelımunkát 5 óvónı végzi: Basa Tiborné, Kovács Béláné, Nemesné Kerékgyártó Mónika, Tapoti Edit és
jómagam. Munkánkat nagyban segíti a 3 szakképzett dajka: Dobó Sándorné, Fórizs Lajosné és Kallós Lászlóné.
A 2010/2011-es nevelési évet 63 kisgyermek kezdte meg, ebbıl 5 bölcsıdés korú, akikkel Kis Szilvia foglalkozik.
Óvodánkban a református egyház hitoktatója hetente egy alkalommal bibliaismertetı foglalkozásokat tart a
gyermekeknek. Az egészségügyi szőrést évente kétszer végzi a gyermekorvos és a fogorvos. A védını rendszeresen
látogatja a gyerekeket és elvégzi a szükséges felméréseket, nézi tisztaságukat, elvégzi a hallásvizsgálatot. Évente
egyszer szemészeti szőrésen is részt vesznek a gyerekek.
Az óvoda nyitvatartása: 7.00 – 17. 00 óráig tart.
Az óvoda tárgyi-dologi feltételei:
Óvodánk 1896-ban épült, de ennek ellenére gondozott, gázfőtéssel korszerősített, tornaszobával bıvített, rendezett
épület egy 500 négyszögöles parkosított területen. Az épület 2009. augusztusban lett felújítva. Ekkor kapott új „ruhát”
a gyermekmosdó, folyosó és a foglalkoztatók.
Eseményeink, a mindennapi feladatokon túl:
Szeptember 24-én a nagycsoportosok kirándultak Debrecenbe, ahol ellátogattak az állatkertbe és az „Ötholdas
Pagony” játszótérre.
Október 22: İszi Gyümölcsnap.
Október 27-én és November 3-án köszöntöttük az Idıseket.
December 6-án meglátogatta a gyerekeket a Mikulás és a krampuszok. Nem jöttek üres kézzel, minden gyermeket
megajándékoztak egy-egy Mikulás csomaggal.
December 7-én zenebohócok szórakoztatták a gyerekeket.
December 8-án az iskola ebédlıjében vehettek részt a nagycsoportosok közösen az alsó tagozatos gyerekekkel egy
bábelıadáson, mely a karácsonyi ünnepkört dolgozta fel.
A nevelési év további eseményeit szeretném folyamatosan megosztani Önökkel.
Fehér Tiborné
óvodavezetı

Megvalósult álmok a hajdúbagosi iskolában!
Hajdúbagosi tanár és diák egyaránt nemrég még irigykedve nézte azokat az informatikai eszközöket, amelyeket a jobb
anyagi körülmények között mőködı iskolákban használtak a tanítás színesebbé, eredményesebbé tétele érdekében.
Nálunk maradt a hagyományos tábla a krétaporral (ezek is fıleg a kapott luxemburgi segélycsomagból), esetleg az
informatikai teremben egy filccel írható üvegtábla üdítı kivételként. Nálunk a haladást az jelentette az informatikaoktatás terén, hogy már nem 3-4 tanuló ülte körül a számítógépet, hanem csak kettı, késıbb pedig már minden tanuló
külön-külön gépen dolgozhatott. Igaz, hogy leamortizálódott 10-15 éves gépeken, amelyek közül kettı sem volt
teljesen egyforma, az üzembiztonságukról pedig egyáltalán nem beszélhetünk.
Az Irinyi József Általános Iskola tagintézményeivel együtt eredményesen pályázott informatikai gépek beszerzésére.
Az elnyert összeg több mint 39 millió forint volt. Sinay Miklós Tagintézményünk ebbıl a gyermeklétszám arányában
8 millió forinttal részesült, amelyet megpróbáltunk a legkörültekintıbben felhasználni. Mivel ennek a pályázatnak
önrésze nem volt, a termek elıkészítésén túl semmilyen pénzügyi terhet nem jelentett önkormányzatunk számára.
Iskolánknak komoly fejlesztést jelentett, hogy 12 komplett számítógépet kaptunk, garanciával és szervízzel együtt, így
a szinte teljesen egyforma és új 20 számítógép már lehetıvé teszi, hogy minden tanuló egyszerre használhassa
informatika órán ezeket a gépeket.
Mivel iskolánkban két idegen nyelv (angol, német) oktatása folyik, ez a rendszer ki tudja váltani a nyelvi labort, sıt
annál sokkal jobb.
A legnagyobb „durranás” mégis az a 6 (egyenként több mint 1 millió forintba kerülı) tantermi csomag, amely
hangrendszerrel szerelt digitális táblát, szuperközeli vetítésre képes projektort és tanári laptopot tartalmaz. Ezek az
eszközök nagyban segítik a tanulókat és tanítókat.
Természetesen, mint minden technikai eszköz, ez is csak segít. Nem pótolja a tanítót, nem helyettesíti a tanulók
szorgalmát, készülését, stb. Csak segít!
S mindezt hogyan? Aki szeretné megnézni ezen eszközök gyakorlati hasznosulását, azokat szívesen várjuk a január
elején lebonyolításra kerülı NYÍLT NAPOK-on 2010. január 17-18-19-én.
Németh Vilmos
tagintézmény-vezetı

A polgárırségrıl dióhéjban
Néhány ember, aki jelenleg polgárır, szabadidejét nem sajnálva védi a falu közbiztonságát.
A folyamatos járırözéshez sokkal több emberre van szükség.
Mennyi lenne a megfelelı létszám? Minél több!
Ha sikerülne a létszámot 50-60 fıre növelni, akkor kiszámolható, hogy minden két-három hetente egy éjszakát kellene
polgárırségben töltenie egy személynek. Ezáltal biztosan védve lennének az idısek és egyedülállók, nem kellene
esténként azon rettegnünk, hogy reggel meg lesznek-e még a jószágaink.
Éjszakánként nem tennék tönkre a játszóteret barbár, sokszor nem is bagosi fiatalok. Nem gyújtanák fel a szelektív
hulladéktárolókat.
A legfontosabb szempont természetesen a magán és közvagyon védelme, de emellett hosszabb távon nınének az
ingatlanok értékei is. Egy biztonságos településen többet ér egy ház is!
Ezért kérem Önöket és kérlek bennetek hajdúbagosi fiatalokat is, hogy lépjetek be a polgárır egyesületbe, mert csak
EGYÜTT tudunk hatékonyan védekezni a bőnözés visszaszorítása érdekében! Szeretném, ha a képviselı testület
tagjai is példát mutatnának. Lépjünk be együtt a hajdúbagosi polgárır egyesületbe.
Szeretném továbbá felhívni a lakosok és helyi vállalkozók figyelmét arra, hogy támogassák a polgárırség munkáját
akár benzinnel, akár készpénzzel.
Szeretném megköszönni a helyi polgárırségnek az eddigi lelkiismeretes munkájukat, kívánok nekik is kitartást
bőncselekménymentes új évet!
2010. október 22-ig településünkön 46 bőncselekmény vált ismertté, melynek 68 %-a vagyoni elleni volt.
Ebbıl az okból szeretnék itt megemlíteni néhány olyan javaslatot, mellyel megnehezíthetjük a betörık dolgát:
− Mozgásérzékelıs lámpák felszerelése.
Mőködése: mozgás hatására a lámpa automatikusan felkapcsol. A nem kívánatos személy megijed a fénytıl,
és a menekülést választja.
− A legtöbb háznál van kutya. Ha a kutya ugat, azt általában okkal teszi. Vegyük a fáradságot, nézzünk szét a
saját és a szomszéd udvarán, lehet, hogy pont ezzel mentjük meg a tyúkjainkat.
− Ha éjjel, ha nappal idegeneket látunk ólálkodni idısebb korú szomszédunknál mindenképpen nézzük meg,
hogy ki az, milyen ügyben jár el, ha szükséges kérjünk tıle igazolványt is. Ha hivatalos személy (pl. gázóra
leolvasó, villanyóra leolvasó stb.) rendelkeznie kell igazolvánnyal, és meg is fogja mutatni. Ha viszont
különbözı kifogásokat talál, hogy miért nincs nála az igazolványa, és nem igazolja magát, akkor kezdjünk el
gyanakodni, és értesítsük a rendırséget.
− Nagyon fontos, hogy idegeneket, SOHA ne engedjünk be az udvarunkba, házunkba! Se kezet mosni, se egy
pohár vízért, se gyufáért, se semmiért! Ha mindenképpen segíteni szeretnénk a „segélykérınek” akkor azt úgy
tegyük, hogy NE engedjük be a házba.
− Azt, ha egy betörı valahova be akar jutni, megakadályozni nem tudjuk, csak megnehezíteni, de lehet, hogy
ezáltal fog elállni a tervétıl. Például egy nyitott és egy zárt ajtón keresztül bejutni valahova nem éppen
ugyanolyan nehéz. Minél többféle zár van egy ajtón, annál nehezebb azon keresztül behatolni.
− Jó ötletnek tartom, azt az elképzelést is, ha a melléképületek ajtajára nyitás hatására megszólaló csengıt,
konzerves dobozokat szerelünk fel. A megszólaló csengı, zaj felkeltheti a tulajdonost vagy a szomszéd kutyát
is, amely miatt a tolvaj valószínőleg az egérutat fogja választani.
− Fontos az is, ha gyanús, ismeretlen autót látunk a lakókörnyékünkön akkor annak a típusát színét,
RENDSZÁMÁT feljegyezzük. Ez a rendırség munkáját segítheti egy esetleges bőntény felderítésekor.
− A legjobb megoldás lenne a riasztó beszerelése, de persze anyagilag ez a legmegterhelıbb is. Egy átlagos
családi ház riasztóval történı felszerelése 100 eFt-tól kezdıdik. Viszont ha meggondoljuk, hogy egy betörés
alkalmával milyen kár is érhet minket, akkor úgy vélem, hogy a riasztóba befektetett összeg nem is olyan
nagy.
Összefoglalva az egészet minél többféle módon védekezünk, annál nagyobb lesz az esélyünk a sikeres védekezésre.
Nagy Balázs
önkormányzati képviselı

A Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal keres számviteli ügyintézıt, aki kezdı is lehet.
Helyi lakosok és diplomások elınyt élveznek. Továbbá keresünk még szakács
végzettségő dolgozót. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban kérjük benyújtani.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS A RENDİRSÉG RÉSZÉRİL
A rövid tájékoztatónkat kérjük, szíveskedjenek elolvasni és megszívlelni, mivel bármelyik állampolgár lehet a
felhívásban szereplı bőncselekmény sértettje, áldozata, amely mind anyagi, mind lelki megpróbáltatásokat jelenthet
önmaga és a családja számára. A leírtakban szereplı bőncselekmények, vagy azokhoz hasonló cselekmények
észlelésekor kérjük, szíveskedjenek a tájékoztatón feltüntetett telefonszámok bármelyikét hívni!
A Debreceni Rendırkapitányság Hosszúpályi Rendırırs illetékességi területén az elmúlt idıszakban több esetben is
követtek el bőncselekményeket ismeretlen személyek, akik jellemzıen az alábbi tevékenységi módszerekkel hajtották
végre a bőncselekményeket.
• Az idıs embereket különbözı trükkös módszerekkel megtévesztve az otthon tárolt értékeiket kifigyelve lopásokat
követtek el. Ezek között a legtöbben gáz-villanyóra leolvasónak, az önkormányzat által küldött szociális munkásnak,
vagy egyéb önkormányzati dolgozónak álcázzák magukat.
Hasonló esetek fordulhatnak elı, amikor megvételre ajánlanak fel, vagy meg kívánnak venni Önöktıl valamilyen
tárgyat, eszközt, vagy gyakran a nagyobb címletek felváltását kérik. Itt mindegyik esetnél csak arra szolgál a kitalált
indok, hogy az otthonukban tárolt pénzük-értékük tároló helyét trükkösen kifigyelhessék.
Ezen eseteknél az elkövetık általában többen vannak és a gyanútlan, idıs emberek figyelmét elterelve jutnak be az
ingatlanokba, házakba, hogy eltulajdonítsák a pénzüket, vagy akár a temetésre félrerakottakat.
Javaslat: Ismeretlen személyt semmi esetre sem engedjünk be az udvarunkba, vagy házunkba, ne váltsunk fel pénzt
részükre. Amennyiben az önkormányzatra egyéb általunk ismert személyre hivatkoznak arról legalább egy
telefonhívással gyızıdjünk meg, továbbá ne vegyünk, vagy adjunk el túl jó üzletnek látszóan, mert az általában egy
bőncselekménybe torkollik. Végsı esetben segítségül hívhatjuk a hozzátartozóinkat, vagy a rendırséget.
• A személygépkocsikat az utcán a házak, üzletek elıtt hagyva az értékeiket jól látható helyen – ülésen, szélvédı
mögött tároljuk, felhívva ezzel a figyelmet a saját gépkocsinkra a bőncselekmények elkövetıinek. Gyakran elég
néhány perc is, amíg a tulajdonos, gépkocsivezetı ırizetlenül, vagy esetleg nyitva hagyva áll meg valahol, a
tolvajoknak 1-2 perc is bıven elegendı a bőncselekményük elkövetésére.
Javaslat: A gépkocsinkkal lehetıleg mindig az udvarunkon, garázsunkban parkoljunk, ha lehetséges, de semmi esetre
sem hagyjunk soha értékeket / készpénz, bankkártya, személyes okmányok, táskák, kabátokat / a kocsiban. Végsı
esetben ezeket a csomagtartóba helyezzük, ne pedig szem elé.
• A főtési szezon beköszöntével szintén megszaporodnak az illegális faárusok is, akik az esetek többségében szintén a
becsületes állampolgárokat megtévesztve, megkárosítva tesznek jelentıs haszonra szert. A megtévesztés szintén
hasonló, mint a korábbiakban leírtak, mivel legtöbbször az önkormányzatra, a polgármesterre, jegyzıre hivatkozva
néhány mázsa fát lepakolva az udvarra, de 10-20 mázsa árának kifizetését kérve követik el a cselekményüket.
Javaslat: Mindent csak megbízható ismert helyrıl vásároljanak meg, még ha esetleg drágább is, mert szinte mindenki
ismeri a mondást „Olcsó húsnak híg a leve”, így a példánál maradva az olcsó fával mégis a jóhiszemő vásárló járja
meg.
A településeken élı állampolgárok figyelmébe ajánljuk, hogy a településeiken amennyiben havonta csak néhány
órányi szabadidejük is van, akkor keressék fel a polgárırséget és vagy belépve közéjük, vagy felajánlva a
szabadidejüket tegyenek valamit a saját lakóközösségük biztonságosabbá tételéért.
Az otthonunkban tárolt nagyobb mennyiségő készpénzre csak nagyon indokolt és rövid ideig lehet szükség. A
nagyobb összegek párna alatt, befıttes üvegekben, vagy egyéb hasonló módszerő tárolása jelentıs kockázattal jár, így
javasoljuk ezek pénzintézetekben történı elhelyezését. Ott esetleg még minimálisan kamatozhat is és semmi esetre
sem lophatják el.
Végül néhány jó tanács a saját érdekünkben:
• Ne tegyék ugyanarra a helyre a pénztárcát, bankkártyát, iratokat, mobiltelefont.
• Ügyeljenek arra, hogy a bankkártya mellett véletlenül se legyen elhelyezve a PIN kód, mivel ennek ismeretében a
zsebtolvaj könnyőszerrel hozzájuthat a bankszámlán lévı pénzükhöz!
• Bevásárláskor pénztárcájukat, értékeiket soha ne tegyék a kosarukba!
• A lopáson tetten ért személyre azonnal hívják fel a környezetük figyelmét, kérjenek segítséget és értesítsék a
legközelebbi rendırt, vagy tegyenek bejelentést a szórólapon található számokra.
• Alkalmazzanak mechanikai és/vagy elektronikus vagyonvédelmi eszközöket (biztonsági zár, ajtó, rács, riasztó),
amennyiben hosszabb idıre elutaznak, bízzanak meg egy teljesen megbízható személyt a ház és udvar ellenırzésével!
A fentiek megszívlelése mellett minden állampolgárnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kíván a Hosszúpályi Rendırırs teljes személyi állománya!
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