BAGOSI ÉLET
A Magyar Élet folyóirat különkiadása

Miért nem volt víz a temetıben?

Az óra szabályos mőködését soha senki nem
ellenırizte, így az bármikor manipulálható volt.

Papp Tibor „rabolta el” a temetı vizét
Több mint 30 éve már annak, hogy az egykori
tanács kivezette a vizet a temetıbe nem kis
áldozat árán. Ezzel vált lehetıvé, hogy ott
öntözhessék a virágokat, kezet mossanak a
halottal vagy a temetés eszközeivel való
érintkezést követıen, illetve az esetlegesen
„rosszul levıket” temetés alkalmával elláthassák.
Ennyi éven át zavartalanul töltötte be ezt a
szerepet a vízvezeték, mígnem egy idejött idegen
Papp Tibor nevő mészáros szándékosan el nem
vágta a temetıbe vezetı vízvezetéket megfosztva
ezzel a temetıt a normális mőködéstıl.
Hosszú hónapokon keresztül idıs bagosi emberek
kénytelenek voltak a faluból kicipelni a vizet, ha
virágot akartak ültetni szeretteik sirjára, s
mindenki mást megfosztott ezáltal még a
kézmosás lehetıségétıl is. Papp példátlanul aljas
tettet követett el a bagosiakkal szemben. A tette
miatt
az
önkormányzat
büntetıeljárást
kezdeményezett ellene, melyet a Debrecen
Városi Ügyészség el is rendelt. Nézzünk az
események mögé, milyen tettek elızték meg az
elkövetı cselekedeteit. Mint ahogyan már
fentebb szó volt róla, a vízvezeték már több mint
30 éve a jelenlegi helyén van, ahová a falu
pénzén fektették le. Ugyanerrıl a vízvezetékrıl
kapja a vizet a vágóhíd és a sportpálya is. 2010.
novemberéig Papp Tibornak még fı vízmérı
órája sem volt, így azt a vízmővek le sem
olvashatta. A vágóhíd a vizet az önkormányzat
óráján keresztül kapta.

Amikor 1998-ban Papp Tibor megszerezte az
önkormányzattól a vágóhidat, tudatában volt
annak, hogy a víz ezen a területen megy
keresztül, s ı ezzel a teherrel vállalta a megvételt.
Kérdés az, hogy a falu akkori vezetıi miért nem
kötelezték ıt arra, hogy a szerzés pillanatában
már azonnal önálló vízórát szereltessen fel, holott
minden normális esetben ez a világ
legtermészetesebb dolga. Ha egy magánemberhez
bevezetik a vizet, az az elsı, hogy a vízórát
felszerelik, s onnantól a fogyasztást az utolsó
cseppig ki kell fizetni. Ha nem fizet, akkor vagy
elzárják, vagy korlátozzák a fogyasztást. Papp
Tibort miért nem kötelezték erre? (Pedig egy
vágóhíd vízfogyasztása százszorosa is lehet, mint
egy családénak.) Nyilván azért nem, mert
valakinek így nagyon megérte. Papp Tibor
nagyon jól járt, és ki még rajta kívül? Nyilván az,
aki, vagy akik ezt a helyzetet megteremtették és
eltőrték. És ki járt rosszul? Bagos! A bagosi
emberek, a bagosi önkormányzat! Nekünk akkor
is ki kellett volna fizetni a Papp Tibor vágóhídja
vízfogyasztását, ha az az önkormányzathoz nem
folyik be. És befolyt? Erre vonatkozó régebbi
iratokat valakiknek érdekében állt eltüntetni az
önkormányzat irattárából. Ennek a helyzetnek
vetett véget a jelenlegi önkormányzat 2010.
novemberében, amikor utasította Jenei Attila
akkori jegyzıt, hogy kötelezze Papp Tibort
önálló vízóra felszerelésére.
(Folytatás a következı oldalon)

Mindenkit várunk az alábbi rendezvényekre:
Óvodai évzáró mősor: 2011. május 28-án 15 órakor a Moziban
Nyilvános árverés: 2011. június 2-án 8 órakor a Polgármesteri Hivatalban
Cigányfórum: 2011. június 3-án 17 órakor a Kultúrházban
Az autópálya kérdés ügyében: 2011. június 10-én 17 órakor a Kultúrházban

Ám Jenei, ahelyett, hogy az utasítást
végrehajtotta volna, az ellenkezıjét tette: az
önkormányzat óráját átjátszotta Papp Tibor
javára.
Azt nem tudjuk, hogy miért, vagy mennyiért. Az
viszont biztos, hogy Jenei és Papp újabb
bőncselekménnyel gyanúsíthatóak. Ez ügyben is
megtettük a büntetıfeljelentést.
Ezt követıen vágta át Papp a temetıbe vezetı
vízvezetéket. Ezzel a cselekedetével gyanúsítható
az önbíráskodás, a rongálás és a temetı
mőködése
megzavarásának
a
bőncselekményével. Az eljárás megindult. Ám
mivel az igazságszolgáltatás lassan mőködik,
annak a végéig a temetı nem maradhatott víz
nélkül, ezért az önkormányzat jelentıs áldozattal
más nyomvonalon kivezettette a vizet. Papp
Tibor ezt is meg akarta akadályozni, ugyanis az
1998-as önkormányzat nemcsak a vágóhidat adta
el neki, hanem még a temetıbe vezetı két út egy
szakaszát is. Ez újabb törvénysértés, mert közutat
nem lehet eladni. Papp ezen a néhány méteres
szakaszon megakadályozta a vízvezetést, emiatt
azt magánterületen kellett átvezetnünk.
Itt mondunk köszönetet Szabó Lajos Ernınek
(Lakinger) és Mester Imrének, akik önzetlenül
járultak hozzá, hogy saját területükön menjen
keresztül a vízvezeték. Az ı segítségük nélkül
nem tudtuk volna a feladatot megoldani.
Közútjaink visszaszerzése érdekében további
eljárásokat kezdeményeztünk illetékes helyeken.
Ám az összes költség minden fillérét
megtéríttetjük azzal, aki ilyen példátlan gaztettet
követett el Bagos lakossága ellen.
Márton Attila országgyőlési képviselı segítségét
kértem a helyzet mielıbbi megoldására,
tekintettel arra, hogy Papp Tibor ıhozzá közel
álló ember, sıt az önkormányzati választáson
képviselı-jelöltje is volt. Álláspontom szerint, ha
ilyen durva arculcsapás éri egy falu teljes
lakosságát, különösen az idıs embereket, akkor
az országgyőlési képviselınek igenis van
tennivalója az ügyben, mivel ı ugyanúgy a köz
érdekét kell hogy szolgálja, mint a polgármester,
vagy a helyi képviselık. Az országgyőlési
képviselı az ügyben tett lépéseit a következı
számunkban fogjuk leközölni.

Élet az óvodában
A legutóbbi tájékoztatást követıen az alábbi
események történtek óvodánkban:
-

Farsangoltunk február 25-én, ahol a
gyerekek ebben az évben különösen sok
érdekes, igényes jelmezt öltöttek. A farsangi
mulatságot színesítette a nagycsoportosok
mősora.
- A nagycsoportosok többször ellátogattak az
iskolába, ahol megismerkedtek a könyvtárral,
az elsı osztályban egy tanórával. Ezen
alkalmak segítik a zökkenımentesebb
iskolakezdést.
- Április 05-én a nagycsoportosok néptánccal és
két kislány hastánccal szórakoztatta a
debreceni Lovarda közönségét. Ezen az
alkalmon való fellépés az egyik pályázatunk
eredménye.
Színvonalas
elıadásukra
jutalomként még egy finom tortát is kaptak,
melyet hazajövetelünk után el is fogyasztottak
a gyerekek. Büszkék vagyunk rájuk.
- Nyílt napot tartottunk április 18, 19 és 20-án.
Itt a szülık, nagyszülık részesei lehettek
gyermekük, unokájuk óvodai életének.
Polgármester úr és alpolgármester úr is
ellátogatott hozzánk. Köszönjük.
- Húsvétoltunk az idısek otthonában április
22-én, ahol a bentlakók olyan szeretettel
fogadták az óvodásokat, mint amilyen
szeretettel adták a gyerekek a mősorukat. A
locsolóversekért kijárt a jutalom kinder tojás
és ivólé formájában.
- Május 18-án ismét a Lovardában léptek fel
gyermekeink, a fent említett pályázat második
fordulóján.
- Május 20-án a pocsaji „Kikelet Kerek-Berek
Gyermekfesztiválra” hívták óvodánkat. Itt a
nagycsoportosok
mutatták
be
néptánctudásukat.
A nagycsoportos gyerekek felkészítéséért és
számos alkalmon való részvételéért köszönet
Nemesné Kerékgyártó Mónika és Tapoti Edit
óvónıknek.
Május 28-án, szombaton 15.00 órakor a Mozi
épületében kerül megrendezésre
az óvodai évzáró mősorunk.
Fehér Tiborné óvodavezetı

-

A Föld Napja az Iskolában
Iskolánkban már nagy hagyománya van a
környezetvédelmi jeles napok megünneplésének.
Ennek egyik legjelentısebb rendezvénye a Föld
Napjához kapcsolódó környezetvédelmi hét, ahol
a programokon változatos tevékenységekkel vesz
részt az iskola apraja-nagyja.

Az idei rendezvényeink is elérték céljaikat,
hiszen a különbözı tevékenységekkel sikerült
felhívni a fiatalok figyelmét a Föld állapotára, a
környezetszennyezésre, és arra, hogy amin mi
változtatni tudunk, az a környezetünk
megismerése, szépítése, megóvása.

Ebben az évben már huszonegyedik alkalommal
rendeztük meg a környezetvédelmi hetet, amely
az idén a tavaszi szünet idıpontja miatt „fél” hét
lett. Április 18-án délután aszfaltrajzversenyen
készíthettek a gyerekek szebbnél szebb rajzokat
az iskola elıtti járdára, amelyek még ma is
hirdetik az idei jelmondatunkat:

Az iskola köszöni Szutor Anna Ilona több
évtizedes
felkészítı
munkáját,
a
Diákönkormányzat aktív részvételét!

„Csak egyetlen Földünk van. Vigyázzunk rá!”
Másnap az iskola udvarán tüsténkedett a sok
nebuló, hogy elültesse az általuk felajánlott
virágokat,
amellyel
szebbé,
virágosabbá
varázsolhatták környezetüket. A meghirdetett
parkosítási akcióban fıleg az alsósok vettek részt.
Április 20-án reggel megemlékeztünk a Föld
Napjáról,
annak
jelentıségérıl.
Ezután
tojáskeresı versenyen az ügyesebbek már Húsvét
elıtt megszerezhették a piros tojásokat. A
legjobban várt esemény mégis az akadályverseny
volt, amelyen változatos tevékenységeken
keresztül adhattak számot tájékozottságukról,
ügyességükrıl.
Hat állomás várta a felsıs osztályokat. Itt
különbözı természettel kapcsolatos ügyességi
feladatok (pl. éjjeli eleséggyőjtés, madáretetés,
horgászat, homokzsákhordás, stb.), feladatlapok
kitöltése, rajzolás, színezés, rejtvényfejtés,
kéregminta készítése várta a versenyzıket. Az
akadályverseny után kellemesen elfáradva
térhettek be az ebédlıbe elfogyasztani az aznapi
edédet. Az eredményhirdetés után görkorcsolyaés gördeszka-bemutatón vehettek részt, ki
versenyzıként, ki csak nézıként.

KRESZ
Közlekedési sikereink a tavaszi idıszakban is
folytatódtak.
A
negyedikesek
országos
vetélkedıje Szeghalmon került megrendezésre
húsvét elıtt. Tömöri Gábor 4. osztályos tanuló
képviselte megyénket és iskolánkat. A 13. helyen
végzett ebben a korcsoportban. Gratulálunk neki!
Április 8-án a felsıs csapatunk tagjai elıször a
Hunyadi János Általános Iskolában mérték össze
tudásukat és ügyességüket Debrecen nagy
iskoláinak csapataival. Nagy ellenfelünk, a
Huszár Gál Általános Iskola csapata a második
helyre szorította a mieinket. A városi versenyrıl
3 csapat mehetett a megyei versenyre. A megyei
verseny április 15-én került megrendezésre a
Huszár
Gál
Gimnázium
és
Alapfokú
Mővészetoktatási Iskolában. A hazai csapat volt
az esélyesebb, de nagy meglepetésükre a
bagosiak
megelızték
ıket.
Így
a
hagyományoknak megfelelıen ismét bagosi
gyerekek képviselik Hajdú-Bihar megyét az
országos versenyen, ahová 1 lány és 1 fiú
mehetett tovább. Gratulálunk a csapat tagjainak:
Csintalan Mónikának, Virágos Emesének,
Kovács Máténak, Rácz Péternek és az ıket
felkészítı pedagógusnak, Tógyer Jánosnak!
Virágos Emesének és Rácz Péternek pedig
további sikereket kívánunk az országos döntıre,
ami június 1-3. között lesz Debrecenben.
Németh Vilmos iskolavezetı

Ismételt felhívás az otthonok
rendbetételére
Mind a kormány, mind pedig a helyi
önkormányzat rendeletet alkotott a lakókörnyezet
rendbetételérıl, illetve a gyermekek elvárható
színvonalú ellátásáról.
Eszerint az önkormányzat visszatartja a
támogatások, segélyek kifizetését azoknál a
családoknál, akik nem gondoskodnak a
gyermekeik elvárható testi és szellemi
fejlıdésérıl, akik környezetüket elhanyagolják,
akik nem mővelik kertjüket, akik nem
rendelkeznek benti, vagy udvari wc- vel. Az ilyen
családok részére már a júniusban esedékes
támogatás sem kerül kifizetésre mindaddig, amíg
a fenti elvárásokat nem teljesítik.

Felhívás a Cigány Kisebbségi
Önkormányzathoz
Közismert tény, hogy az Európai Unió is és
hazánk is jelentıs összeket áldoz a hátrányos
helyzető emberek felzárkóztatására. Az, hogy
melyik településen mi a feladat azt ott kell
eldönteni az adott helyszínen. Most lehetıség van
egyebek mellett vetımag, takarmány és kisállat
igénylésére ingyenesen! Továbbá kiemelt
támogatást kaphatnak a jól tanuló cigány
gyerekek pályázat útján. Felkérjük a Cigány
Önkormányzat
vezetıit,
hogy
teljesítsék
kötelességüket, és éjlenek minden lehetıséggel,
ami közösségük boldogulásához vezethet.
Nyújtsanak be pályázatokat minden olyan
területre, ami megkönnyíti a helyi cigányok
életét. A kisebbségi önkormányzat mőködéséhez
szükséges összeget az állam biztosítja és az
önkormányzattól is megkapták a támogatás
idıarányos részét és ebbıl következıen nincsen
semmi akadálya, hogy betöltsé hivatásukat. A
kérdés akkor csak az, hogy mit tettek eddig a
cigányság érdekében?

Cigányfórum
Jövıhéten pénteken, vagyis június 3-án du. 5
órai kezdettel az önkormányzat és a kisebbségi
önkormányzat
közös
fórumot
tart
a
kultúrházban, ahol megbeszéljük és egyeztetjük
a közös dolgainkat. Mint például: munka, oktatás,
uzsora, bőnözés stb.
A falu lakosságának az együttélése (cigány és
nem cigány) békésnek tekinthetı. Ám ez nem
jelenti azt, hogy nem lehetne rajta javítani. Más
településekhez
hasonlítva
elégedettek
is
lehetnénk. Minden népcsoportnak alapvetı
érdeke, hogy a családok lehetıségeikhez képest
elvárható színvonalon bolgoduljon. Ezért kell
szorosabbra főzni a két önkormányzat
együttmőködését.
A cigányfórumra meghívást kap az RTL, TV2,
MTV 1, DEBRECEN TV, MAGYAR RÁDIÓ,
ATV. Erre a fórumra mindenkit ezúton is
tisztelettel meghívjuk, függetlenül arról, hogy
cigány vagy magyar.
A fórumon a zenét szolgáltatja HIBA és
zenekara.

A temetı rendjérıl
Az önkormányzat mindent elkövet annak
érdekében, hogy a temetı mind rendjében, mind
mőködésében megfeleljen annak a kegyeletteljes
elvárásnak, amit a lakosság jogosan vár el a
temetı fenntartójától. Ennek keretében tervezzük
új székely kapu felállítását a jelenlegi helyére, új
ravatalozó építését a bagosi hagyományos
építészet elemeinek alkalmazásával. A jelenlegi
25 évre szóló sírhely megváltás mellé tervezzük a
végleges sírhely megváltást is, aminek a díjáról
az önkormányzat késıbb fog döntést hozni.
Ahhoz, hogy az elvárható szintő rendet az
önkormányzat fenn tudja tartani, szükséges a
lakosság együttmőködése is.
Egy helyre – a bejárattól balra – jelöltünk ki
szemétlerakóz, ahová minden (szárazvirág,
tönkrement koszorú, csomagolóanyagok)
szemét elhelyezhetı. De, csak oda!

Kérünk mindenkit, hogy a sírok mellıl a
szemetet szíveskedjenek a központi lerakóhelyre
vinni, mivel nincs lehetıség arra, hogy
máshonnan gépjármővel azt el tudjuk szállítani.
Megértésüket
és
együttmőködésüket
mindannyiunk érdekében köszönjük!

A településrendezési tervrıl
Mint ahogyan már korábbi kiadványainkban is
tájékoztattuk a falu lakosságát, készül a falu
rendezési terve. Ez hosszú idıre meg fogja
határozni a településünk fejlıdési irányát. Május
30-tól az önkormányzatnál található hirdetési
táblán közszemlére bocsátjuk a rendezési terv
tervezetének térképét. Kérjük a lakosságot, hogy
ezen térképeket szíveskedjenek megtekinteni,
illetve javaslataikat annak esetleges módosítására
tegyék meg.
A rendezési terv belterületen meghatározza azt,
hogy az elkövetkezendı idıkben mely területek
legyenek belterületbe vonva és lakásépítési
területnek kijelölve, mely területek minısülnek
ipari övezetnek. A külterületen a különbözı
mővelési ágak szerint kerülnek meghatározásra a
település különbözı határrészei.
Azért is kérjük a lakosság aktív közremőködését
a
település
fejlıdési
irányának
meghatározásához, mivel azt szeretnénk elérni,
hogy a rendezési tervbe mindenkinek az
elképzelése belekerülhessen.

Autópálya Bagoson?
Közismert tény, hogy az eredeti M35-ös
autópálya építését Derecske nyugati oldalán
kíváló minıségő termıföldeken keresztül
kívánták megvalósítani. Ez ellen a derecskei
földtulajdonosok joggal tiltakoztak, mivel a föld
az egyike azon korlátozott mennyiségben
rendelkezésre álló természeti erıforrásoknak,
amely tetszés szerint nem szaporítható. Így az
ország érdeke is azt diktálja, hogy ellenálljunk
minden olyan kezdeményezésnek, amely a
termıföldek területét indokolatlanul csökkentené.
A derecskei gazdák követelésére az illetékesek
hajlandóak voltak az eredeti terv felülbírálatára
és a nyomvonal más területen való kijelölésére.

A derecskeiek azt kezdeményezték, hogy az út ne
a nyugati, hanem a keleti határukon menjen
keresztül, ahol értéktelen szikes legelık
találhatóak.
Ez
egyes
szemellenzıs
természetvédıknek nem nyerte el a tetszését,
mivel álláspontjuk szerint ezek a területek
védettek és ott védelemre érdemes élılények is
vannak.
Álláspontunk szerint a leginkább védelemre
szoruló élılény az maga az ember, és ezért ebbıl
a szempontból megközelítve kell a szükséges
döntést meghozni. Ám nem úgy, ahogyan a
tervezet harmadik és negyedik változata azt
tartalmazza. E szerint az autópálya a bagosi
határon vezetne keresztül az egyik változat
szerint három, a másik szerint mintegy öt
kilométer hosszban, amihez több száz hektár
földet is kisajátítanának. Bár ezek nem
minısülnek kíváló termıföldnek, ám helyi
viszonylatban a jobbak közé sorolhatók és
lényeges szerepet játszanak a helyi lakosság
megélhetésében. Az egyik változat a BagosKonyár közötti utat a varjasnál metszené.
Amennyiben olyan érdekérvényesítı erıt nem
tudunk felmutatni, mint a derecskeiek - hogy az
autópálya ne ezen a termıföldeken haladjon
keresztül - úgy legalább azt kell elérnünk, hogy
Konyárral együttmőködve a Konyár-Hajdúbagos
úton egy autópálya le- és felhajtót tudjunk
kiharcolni. Egy ilyen lehetıség megteremtése az
ide települı termelı tıke segítségével kárpótolna
bennünket az elvesztett földek miatt. A
termıföldekért
nyújtott
kisajátítási
díj
önmagában nem fedezné a kárunkat, mivel az
egyszeri kifizetés a rendszeres megélhetésre nem
ad fedezetet. Ezen túlmenıen jelentıs az
autópálya zajhatása és a környezetszennyezés is.
Az új bagost érintı nyomvonalvázlatok az
önkormányzatnál megtekinthetıek!

Az önkormányzat az autópályakérdésrıl június 10-én délután 5
órakor a kultúrházban nyilvános
fórumot tart.

A református presbitérium és az
önkormányzat együttes ülést tartott
Ebben az évben Szabó Gizella lelkésznı sokéves
áldozatos
hajdúbagosi
szolgálat
után
nyugállományba vonul és elköltözik a faluból.
Sem a Református Egyháznak, sem pedig
településünknek nem közömbös, hogy ki követi
ıt a lelkészi hivatásban.
A helyi egyháztörténet meglehetısen vegyes
képet mutat. Még a legnagyobb elnyomás idején
is voltak kiváló emberek az egyház élén,
ugyanakkor olyan idıszakok is voltak, melyeket
szívesen elfelejtenénk. Bagos alapvetıen
református község. Éppen ezért ezen egyház
megújulása,
megerısödése
ugyanúgy
szívügyünk, mint ahogyan az önkormányzat
mőködése is az.
A presbitériumnak – együttmőködve az egyház
felsı vezetésével - már most el kell kezdenie azt
a munkát, ami az elvárható színvonalú utódláshoz
vezet. Az új lelkésztıl azt várjuk el, hogy az
egyház megújítása mellett vállaljon aktív szerepet
az ifjúság nevelésében, az idısek lelki
gondozásában, a falu teljes közéletében. Az
együttmőködésre az önkormányzat kész. Az
egyház
megújításához
minden
elvárható
segítséget megadunk.
Köszönjük a presbitériumnak, hogy jó
szándékunkat nyitott szívvel fogadták, így
közösen tehettük meg az elsı lépést a hosszútávú
együttmőködés felé.

A felnıtt és gyermek háziorvosi
ellátásról. Dr. Poncsák Anikó
közleménye
A
gyermekgyógyászati
helyettesítéssel
kapcsolatban a következıket szeretném Önökkel
közölni.
Hajdúbagos és Sáránd településeken 2010.12.31el nem volt gyermekorvos, ezért az ANTSZ és a
települések
önkormányzatai
kértek
fel
helyettesítésre, 1-1 óra rendeléssel mindkét
településen.

Az év ezen idıszakában sok járványos betegség
zajlik, mindkét településen óránként 25-28 kis
beteget kellett ellátnunk.
Ezen információk ismeretében a „petíció”
megnevezéssel
kifüggesztett
irományban
foglaltakat alaptalannak tartom. Az ezen írást
kezdeményezı szülıvel személyesen beszéltem,
tılem elnézést is kért a tények ismeretében.
A felnıtt családorvosi rendeléssel kapcsolatban
örömmel közölhetem a lakossággal, hogy az
önkormányzat a vérvétel során levett vérek
szállítását átvállalta, így annak nincs szállítási
költsége. Polgármester Úrral egyeztetve a
rendelıben
havonta 2 alkalommal szerda reggelenként
kerül sor a vérvételre.
A leletek még azon a héten megérkeznek a
rendelıbe. Minden indokolt esetben a vérvétel a
rendelıben történik (idıs, mozgáskorlátozott
betegek, illetve azok, akik a laborba
bemenetelben akadályozottak). A vérvételre a
rendelıben lehet jelentkezni.

Nyilvános árverés
Nyilvános árverést tart az önkormányzat 2011.
június 2-án 8 órai kezdettel a Polgármesteri
Hivatal nagytermében. Árverésre kerül: a
sportcsarnok mögötti volt istálló (régi
tornaterem). Az árverésen bárki részt vehet, aki a
bontási törmelék garantált elszállítására letétbe
helyez az árverést megelızıen a hivatal
pénztárában 500.000 forintot. A bontást követıen
tiszta, minden idegen anyagtól mentes terepet
kell átadni. A letétbe helyezett kauciót a bontást
követıen, ha a feltételek teljesültek, a letétbe
helyezı visszakapja.
Az istálló (régi tornaterem) kikiáltási ára 10.000
forint.

Fenyegeti a földhivatal a bagosiakat
Az elmúlt hetekben igen sok bagosi
földtulajdonos kapott felszólító levelet a
földhivataltól, amelyben kötelezik arra, hogy a
földterülete
megváltozott
mővelési
ágát
vezettesse át, melynek a költsége 6600 forint
helyrajziszámonként.
Amennyiben
a
felszólításnak nem tennének eleget, úgy 10000
forint földvédelmi bírságot helyeznek kilátásba
az ellenszegülıknek.
Álláspontom szerint a földhivatal eljárása
törvénysértı. A közigazgatási eljárásról szóló
törvény ugyanis kimondja, hogy mindenkinek
joga van a tisztességes eljáráshoz. A földhivatal
eljárása pedig tisztességtelen, ugyanis az érintett
földterületek mővelési ága nem tegnap, nem is
tegnapelıtt, hanem sok évvel korábban, esetleg
30 éve változott meg. Köztudott, hogy a
zártkertek mővelésével jórészt azért hagytak fel a
tulajdonosok, mivel a termelvényeiket rendre
ellopták. A Magyar Állam nem védte meg a
tulajdonosokat ezektıl a bőnözıktıl. Az ilyen
módon elhagyott szılık, gyümölcsösök, kertek
elvadultak, az eredeti növények azokból
kipusztultak. Most – a földhivatal álláspontja
szerint – „rétnek” minısített gaztengerek.
Évtizedeken
keresztül
a
földhivatal
a
megváltozott mővelési ágakat ingyen vezette át.
Egy éve azonban már ezért pénzt kérhetnek, 6600
forintot helyrajziszámonként. A földhivatalnak
kötelessége lett volna az évrıl-évre ismétlıdı
határszemléken a megváltozott mővelési ágakat
hivatalból átvezetni. İk járták is rendesen a
határt, amirıl tanúskodik az, hogy évrıl-évre
milliós nagyságrendben vetnek ki bírságot
parlagfő
miatt
egyes
települések
földtulajdonosaira. Ilyen alkalmakkor észlelniük
kellett volna a megváltozott mővelési ágakat és
intézkedniük kellett az átvezetés ügyében. Ám ık
ezen kötelességüket elhanyagolták, mivel akkor
külön pénzt nem számolhattak volna fel az
elvégzett szolgáltatásért. Azért tisztességtelen az
eljárásuk, mivel az évtizedek földhivatali
hanyagságát most a földtulajdonosokkal akarják
megfizettetni.

Ez ügyben a földhivatal vezetıjével a
közeljövıben találkozom. Amennyiben nem
sikerülne jobb belátásra bírni, úgy a legfelsıbb
fórumokhoz fogunk fordulni. A kormány
politikája
ugyanis
parasztbarátként
van
deklarálva. Ez a földhivatali intézkedés pedig
indokolatlanul sarcolná meg a falu lakosságát,
ami erkölcstelen és törvénysértı is.

Betörések, lopások
Több mint fél éve már annak, hogy nem történt
bagoson nagyobb értékő lopás, vagy betörés. Ám
az utóbbi idıben ismét bőnözık veszélyeztetik a
családok nyugalmát. Az arcátlanságban odáig
megrészkedtek, hogy már egy Liliom utcai házba
fényes nappal hatoltak be, és onnan nagy
mennyiségő
élelmiszert
akartak
ellopni.
Ráfizettek, mert tetten érték a tolvajt. Az
elkövetı egy nagycsaládos Konyárról az elmúlt
évben ide költözött idegen cigány. Jelenleg
letartóztatásban van. Mint kiderült a fenti
cselekményen kívül még okirathamisítást is
elkövettek, ugyanis a Petıfi utcán található
Ferenczi-féle házba úgy költöztek be, hogy ık
hamisítottak bérleti szerzıdést.
Nemrégen történt az egyik boltba a betörés,
ahonnan nagy mennyiségben vittek el gyermek
pellenkákat. Ezzel kapcsolatban is rendırségi
eljárás van folyamatban.
A fenti bőnözı életmódot folytató család nagyon
elhanyagolja a gyermekeit is, iskolából
rendszeresen
hiányoznak,
piszkosak,
elhanyagoltak. Emiatt gyámhatósági eljárást
kezdeményezünk, kilátásba helyezve az állami
gondozásba vételt.
A kérdés az, hogy e bőnözık, hogy kerültek ide a
faluba? Úgy, hogy egy bagosi, szintén
kifogásolható életet folytató, büntetett elıélető
ember idehozta ıket. A jövıben ilyenekkel
szemben is eljárást kezdeményezünk. Meg kell
azt minden családnak éretie, hogy közös
érdekünk az, hogy egyesített erıvel védjük meg
azt a viszonylagos nyugalmat és békét a faluban,
ami eddig volt. Aki ez ellen vét, azzal szemben a
leghatározattabban lép fel az önkormányzat. Meg
kell tanulni, hogy vagy beilleszkednek, vagy
elköltöznek, vagy börtönbe mennek.

Mindent elkövet az önkormányzat annak
érdekében, hogy ez a család minél hamarabb
eltőnjön Bagosról. Ez nem csak a magyaroknak,
hanem az itt ıshonos cigány családoknak
alapvetı érdeke, mivel a köztudatban nem azt
fogják mondani, hogy xy bőncselekményt
követett el, hanem azt, hogy már megint a
cigányokkal van a baj. Holott bagosiak részérıl
már hosszú idı óta nem követtek el jelentısebb
bőncselekményt.

Új gyermekorvos a faluban
Örömmel értesítjük a falu lakosságát, hogy a
hónap elejétıl Dr. Mónus Melinda személyében
új gyermekorvosunk van. İ korábban hét éven
keresztül volt klinikai orvos, ami a szakértelmét
illetıen különösen megnyugtató számunkra. A
gyermekgyógyászat
mellett
a
doktornı
pszichoterapeuta szakvizsgát is tesz ebben az
évben, ami igen fontos a gyermekeink lelki
egészségének a védelmében.
A rendelési idı: hétfıtıl péntekig: 11-13
óráigTanácsadás: hetente szerdán 10-11 óráig

Új piacot építünk
Mint annak idején ígértük a bagosi termelık és
fogyasztók érdekében piacot építünk. Olyat, ami
télen is, esıben és napsütésben is használható.
Az, hogy milyen igény van egy piac mőködésére
jó példa a környékbeli települések gyakorlata,
ahol is hetente egy-két alkalommal rendszeresen
és nagy érdeklıdés közepette rendeznek piacot.
Amennyiben a termelık számára nyitva áll a
helybeli értékesítésnek ez a formája is, úgy
remélhetıen egyre többen kapnak kedvet a
jövedelemkiegészítés e módjához. Úgy tervezzük
– mint ahogyan már az utcáról is látható – hogy
kilenc két négyzetméteres asztal épületen belül
helyezünk el, illetve a fedettnél háromszor
nagyobb területen szabad ég alatt biztosítunk
lehetıséget az árusításra.
A bagosiaknak helypénzt fizetniük nem kell, a
máshonnan érkezıknek igen. A megnyitás
várható idıpontja augusztus hónap.

Az épület külsı megjelenését úgy terveztük, hogy
az illeszkedjen a környezetbe és tükrözze a
bagosi népi építészet jellemzıit, vagyis a
homlokzata parasztbarokk lesz.

Felhívás a bagosi termelıknek
Az önkormányzat tervezi a konyháinak a
közeljövıben történı összevonását. Így naponta
több mint 350 embernek biztosítjuk a fıtt étellel
való ellátását. Ez nagy mennyiségő zöldséget,
gyümölcsöt, húst, tejet, tojást igényel naprólnapra. Üdvözlendı, hogy már legalább tíz család
él a közvetlen beszállítás lehetıségével. Ám a
lehetıségek ennél sokkal nagyobbank, ezért
felkérünk minden vállalkozó kedvő bagosi
termelıt, hogy éljenek a felkínált lehetıséggel és
legyenek
beszállítói
az
önkormányzat
konyhájának.
Mindenkinek
készpénzben
fizetünk.
A
jelenlegi
beszállítóktól
érdeklıdhetnek a feltételekrıl.

Felhívás a futballozni vágyó
fiatalokhoz
Az önkormányzat jelentıs sokmilliós terhet
vállalt azért, hogy a sportpályán új, a kor
színvonalának megfelelı öltözı épüljön. Így
elhárult minden akadály azelıtt, hogy a
futballozni, sportolni vágyó bagosi fiatalok (fiúk
és lányok) megfelelı feltételek mellett kultúrált
körülmények között tölthessék el szabadidejüket.
A sportegyesületet már több ízben felkérte az
önkormányzat, hogy a közöttünk lévı bérleti
szerzıdésnek megfelelıen vegyék birtokba a
pályát és az öltözıt, és kezdjék meg a
mőködésüket. Eddig mindhiába. Ezért ismételten
kérjük ıket erre. Amennyiben ez is
eredménytelen lenne, úgy kénytelenek lennénk a
köztünk lévı szerzıdést felbontani és ez esetben
az önkormányzat maga fogja kezébe venni a
létesítmény üzemeltetését.
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