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! A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

INTERJÚ KÁNTORUNKKAL

FOCI SORSOLÁS

2010. február 23-án ülést tartott
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete és elfogadta
az önkormányzat 2010. évi
költségvetését.

Ebben a hónapban falunk kátorával,
Benedek Józseffel készített interjút
munkatársunk. Életérõl,
hivatásáról, jövõbeni terveirõl
mesélt.

Lapunkban megtalálják az R-PC
Planett Pest megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság 2009/2010.
évi tavaszi fordulójának sorsolását,
a mérkõzések pontos idõpontját.

3. oldal

8. oldal

AZ ELSÕ FELELÕS MAGYAR KORMÁNY 1848 ÁPRILISÁBAN ALAKULT.
Miniszterelnök: Gróf Battyhány Lajos. BALRÓL JOBBRA: igazságügy-miniszter: Deák Ferenc, pénzügyminiszter: Kossuth Lajos, vallás és közoktatásügyi miniszter: Eötvös József, belügyminiszter: Szemere Bertalan,
hadügyminiszter: Mészáros Lázár, földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter: Klauzál Gábor, közlekedés és közmunkaügyi miniszter:
gróf Széchenyi István. Esterházy Pál, bécsi hivatali központtal a király
körüli, külügyekkel megbízott miniszter lett.

Meghívó
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 2010. MÁRCIUS 15-ÉN AZ 1848/49-ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÜNNEPÉLYÉRE!
GYÜLEKEZÉS 17.00 órakor az iskola elõtt, majd MEGEMLÉKEZÉS a TEMETÕBEN,
18.00 órakor FÁKLYÁS FELVONULÁS a Szent Imre úton, közben KOSZORÚZÁS
A HÕSÖK TERÉN, végül ünnepi mûsor a MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.
ÜNNEPI BESZÉDET mond Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, polgármester.
FELLÉPNEK: a bagi Arany János Általános Iskola diákjai, és a Muharay Népi Együttes.
Bag Nagyközség Önkormányzata

10. oldal

„Minden nemzetnek
olyan kormánya van,
aminõt érdemel.
Ha valami oknál
fogva ostoba vagy
komisz emberek
ülnek egy bölcs és
becsületes nép
nyakára, akkor
a nép azokat
a fickókat
minél hamarabb a pokol
fenekére küldi.
De ha egy hitvány
kormány huzamosan
megmarad a helyén,
akkor bizonyos, hogy
a nemzetben van
a hiba. Akkor
az a nemzet aljas
vagy mûveletlen.”
Széchenyi István
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2010. február 23-án ülést tartott,
amelyen a legfontosabb napirendi pont a 2010. évi költségvetés megtárgyalása volt. Emellett
döntött ez évi munkatervérõl, a közfoglalkoztatási tervrõl, az országgyûlési választásokkal
kapcsolatos teendõirõl és egyéb kérdésekrõl is, melyeket az alábbiakban mutatunk be.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE
Önkormányzatunk meghatározta és elfogadta
2010. évre vonatkozó munkatervét, mely
a következõ:
2010. március 25.
1. 2009. évi költségvetési beszámoló –
zárszámadás
2. Az óvodai konyha mûködtetésére kiírt
közbeszerzési eljárás megtárgyalása
3. A Gödöllõi Rendõrkapitányság tájékoztatója
a 2009. évrõl
2010 április 29.
1. Beszámoló a 2010. évi országgyûlési
választások eredményérõl
2. Rendeletek felülvizsgálata
3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
2010. május 27.
1. Tájékoztató az elsõ negyedéves pénzügyi
helyzetrõl
2. Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai
beiratkozásáról, az indítható osztályok
számának meghatározása
3. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi
gyermekvédelmi tevékenységérõl
2010. június 24.
1. Iskolaigazgatói pályázat elbírálása
2. A mûvelõdési ház és a könyvtár beszámolója a 2009. évi munkájáról
3. Közoktatási intézmények beszámolója a
2009/2010-es tanévben végzett munkájukról
4. Kisebbségi oktatás helyzete településünkön
2010. szeptember 30.
1. Beszámoló a 2010. évi elsõ félévi költségvetés végrehajtásáról
2010. október
1. Az újonnan megválasztott önkormányzat
alakuló ülése

Közelgõ országgyûlési választások

2010. április 11-re a köztársasági elnök kiírta az országgyûlési képviselõi választásokat. Önkormányzatunk feladata kijelölni a szavazatszámláló bizottságok tagjait, ami a februári
ülésen megtörtént, a névsort a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.
Beke Andrea jegyzõ asszony jelezte, hogy az õszi önkormányzati választásokon – azokon a településeken, ahol kisebbségi önkormányzat mûködik – ki kell jelölni kisebbségi
szavazókört is. A jegyzõ asszony azt javasolta, hogy e szavazókör szavazatszámláló bizottságának névsorát a jelenlegi póttagokból állítsa össze az önkormányzat. Mondok Ervin képviselõ viszont új tagok felvételét javasolta erre az idõre a rendezett szavazás lebonyolítása érdekében, mely javaslatot a testület támogatta.

Az önkormányzat megvásárolta
Nagy Jenõné gyûjteményét

Nagy Jenõné felajánlotta népviseleti gyûjteményét megvételre
az önkormányzatnak. A képviselõ-testület, miután a gyûjteményt szakértõvel felértékeltette határozott a megvételrõl, így
azt 3 millió forintért megvásárolta. A gyûjtemény katalogizálására az Aszódi Múzeum szakemberét, Kalmár Zoltánt kéri fel.

A Petõfi téri ingatlanszerzés

A Kincstári Vagyonigazgatóság Tóth Gábor polgármester kezdeményezésére önkormányzatunk tulajdonába adta a bagi
600 HRSZ-ú, Bag, Petõfi tér 10. szám alatti 1475 m2 területû
ingatlant. Ez az ingatlan településünk központjában fekszik,
az önkormányzat tervei szerint itt alakítanák ki az új, korszerû posta épületét.

Közvilágítás Bag-Aszód-Domony
útkeresztezõdésben

Önkormányzatunk kezdeményezésére a Bag-Aszód-Domony
útkeresztezõdésben, ahol három buszmegálló is van, közvilágítást építenének ki. Hat lámpaoszlop szolgálja majd a közeljövõben az arra járók biztonságát. Az errõl szóló határozatot
a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.

Tulajdonviszonyok rendezése
a Nyolcadrészek területén

A Nyolcadrészek elnevezésû, a falu határában lévõ földterületet jelenleg a bagi MEZÕBAG kft. bérli és mûveli. Önkormányzatunk arról határozott, hogy felülvizsgálja az elõzõ önkormányzattól örökölt bérleti szerzõdést. A terület 56 hektár,
melynek kisebb része nem önkormányzati tulajdonban van,
kb. 5 hektárnyi ún. szalagparcellák találhatók itt, melyek magántulajdonban vannak. Az önkormányzat megkezdte a tárgyalásokat a tulajdonosokkal a területek megvásárlásáról,
mert, ha a terület egészében önkormányzati tulajdonban lenne, akkor igen jól hasznosítható lenne.

2010. MÁRCIUS

Önkormányzatunk
közfoglalkoztatási programja
A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal megvitatta Bag
2010-es közfoglalkoztatási tervét. Az elmúlt évben
havonta 19 fõ közmunkást foglalkoztatott az önkormányzat, akik átlagosan 180 nap munkaviszonnyal,
teljes munkaidõben dolgoztak. 2010-ben létszámemelést tervez az önkormányzat, átlagosan 25-30 fõ
közcélú munkásnak tud majd munkát biztosítani. A
létszámemelést oka, hogy nagyon sok olyan munkát
tervezett az önkormányzat 2010-re, amihez nagyobb
létszámú munkaerõre van szükség (az egész település
területén a járdák felújítása, iskola felújítása utáni
munkálatok befejezése stb.).
2010-re tervezett közfeladatok, amelyek elvégzésével az önkormányzat közmunkásait bízza meg:
csapadékvíz elvezetõ árkok karbantartása, átereszek
tisztítása; közterületek tisztántartása, szemétszedés;
fûnyírás, fûkaszálás; sövénynyírás a parkokban,
gallyazás, bozótirtás; temetõ rendben tartása; járdafelújítás; télen hóeltakarítás; önkormányzat intézményeinél belsõ karbantartói munkák elvégzése,
takarítás, konyhai kisegítõi, portási, kézbesítõi feladatok ellátása (óvodában, iskolában, polgármesteri hivatalban).
A foglalkoztatás átlagos idõtartamát minimum
200 nap/fõre tervezi az önkormányzat, de a legtöbb
közcélú munkást 2010. december 31-ig folyamatosan foglalkoztatja. A közfoglalkoztatás finanszírozása részben központi, részben az önkormányzat saját
erejébõl történik. Központi költségvetésbõ 26 804
250 Ft-t kap az önkormányzat, amit 1 410 750 Fttal egészít ki saját forrásból.

2010. ÉV KULTURÁLIS RENDEZVÉNYTERV
Ebben az évben ünnepli a bagi Muharay
Elemér Népi Együttes fennállásának 60. évfordulóját. E jeles alkalomból idén falunkban
több olyan kulturális program is lesz, amely
ehhez az évfordulóhoz kapcsolódik.
május 1.:
majus 2.:

Kistérségi nyugdíjas találkozó
Muharay Elemér Népmûvészeti
Egyesület nyitó ünnepsége
június 5.:
Muharay Elemér Népi Együttes
találkozója régi táncosokkal
június 26-27: Falunap és rétesfesztivál
augusztus 19: nemzeti ünnep
szeptember 1-5.: Bag és Testvérvárosdai
Baráti Egyesület német
vendégeket fogad
október 23.:
nemzeti ünnep
december 4.: Muharay Elemér Népi Együttes
gálamûsora
december 19.: falukarácsony
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2010. évi költségvetés
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõtestülete elfogadta a 2010. évi költségvetést.
A költségvetés pénzügyi mérlegét, fõbb tételeit, az elfogadott költségvetési rendeletet alább közzé tesszük.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését
586 723 000 Ft bevétellel, 641 468 000 Ft kiadással és 54 745
000 Ft hiánnyal fogadta el. A 2007-ben kibocsátott kötvény
értékébõl 70 millió Ft-ot óvadéki betétként tartósan lekötött az
önkormányzat. Ez az összeg ténylegesen nem fordítható kiadásra, nem kerülhet felhasználásra, a költségvetés így csak technikailag mutat ekkora hiányt, ténylegesen 15 255 000 Ft- többletet
mutat. A normatív állami támogatást 20%-kal csökkentették, ami
nagyon nehéz helyzetbe hozta önkormányzatunkat.

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FÕBB TÉTELEI
BEVÉTELEK
I. SAJÁT BEVÉTELEK
Intézmények mûködési bevétele
Intézmények sajátos bevétele
Általános forgalmi adóbevétel
Kamatbevételek
Helyi adók
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
Iparûzési adó
II. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK
Személyi jövedelemadó
– Helyben maradó rész
– Kiegészítés
Talajterhelési díj
Gépjármûadó
III. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
Normatív állami hozzájárulás
Egyéb támogatás (központi elõirányzat)
Szociális feladatok iegészítésére
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Elõzõ évi pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
I. FOLYÓ (MÛKÖDÉSI) KIADÁSOK
Személyi jutattások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Tárgyi eszközök
Nagyértékû tárgyi eszköz felújítása
Beruházások ÁFA egyenlege
III. TÁMOGATÁSOK, ELVONÁSOK
Mûködési célú pe. átadás államháztartáson kívülre
Mûködési célú pe. átadás államháztartáson kívülre
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások
Ellátottak pénzbeni juttatása
IV. TARTALÉKOK
V. HITELEK KAMATAI
FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN
Mûködésû célú hiteltörlesztés
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
HIÁNY

176 823 000 Ft
27217 000 Ft
27 217 000 Ft
3 460 000 Ft
6 000 000 Ft
36 000 000 Ft
104 146 000 Ft
36 000 000 Ft
147 433 000 Ft
121 433 000 Ft
43 939 000 Ft
77 494 000 Ft
1 000 000Ft
25 000 000 Ft
6 222 000 Ft
6 222 000 Ft
160 245 000 Ft
99 004 000 Ft
38 111 000 Ft
23 130 000 Ft
490 723 000 Ft
96 000 000 Ft
586 723 000 Ft

394 212 000 Ft
233 422 000 Ft
59 9403 000 Ft
100 850 000 Ft
8 125 000 Ft
3 500 000 Ft
4 500 000 Ft
125 000 Ft
52 631 000 Ft
13 688 000 Ft
3 270 000 Ft
11 736 000 Ft
23 937 000Ft
96 000 000 Ft
20 500 000 Ft
571 468 Ft
70 000 000 Ft
641 468 000 FT
54 745 000 FT

TRAFFIPAX MÁRCIUS
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Dány
Gödöllõ
Pécel
Isaszeg
Pécel
Isaszeg
Mogyoród
Nagytarcsa
Kistarcsa
Isaszeg
Pécel
Pécel
Isaszeg
Kistarcsa
Mogyoród
Pécel
Isaszeg
Valkó
Gödöllõ
Gödöllõ
Zsámbok
Gödöllõ
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Halálos baleset Bagon

Fotó: Rendõrség
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Halálos közlekedési baleset történt 2010. február 13-án 01.10 órakor Bag
lakott területén belül. Egy domonyi férfi az általa vezetett – forgalomból
kivont – Opel típusú személygépkocsival feltehetõen nem az út és látásviszonyoknak megfelelõen választotta meg jármûve haladási sebességét.
A menetirány szerinti jobb oldalon letért az úttestrõl és egy villanyoszlopnak, majd egy fának ütközött és felborult. A jármûvet vezetõ férfi könnyû sérülésekkel került kórházba, három utasa az elszenvedett sérülésekbe a helyszínen
belehalt.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság elõterjesztése alapján 2010. február 15-én a
jármûvezetõt elõzetes letartóztatásba helyezte a Budakörnyéki Bíróság. A Gödöllõi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya szakértõk bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS

Veszélyben az egyedül élõ, idõs emberek
A rendõrség felhívja az idõs, egyedül élõ személyek figyelmét,
hogy egyre több esetben fordul elõ, hogy idegeneket engednek
otthonukba, majd figyelmüket elterelve áldozatul esnek a tolvajok trükkjeinek.
Elõfordul, hogy a nyitott ajtón
surrannak be, az ott lakó tudta
nélkül, majd a házban elrejtett megtakarított pénzt, ékszert kutatják fel.
2010. február 23-án Vácszentlászló
községben történt hasonló eset, melyet a
szomszédok, a hozzátartozók talpraesettsége, valamint a polgármester úr
helytállása hiúsított meg. A két idegen
nõ, a zárt kapun belül a zárban hagyott
kulccsal jutott be a telekre, majd onnan
a házba. A ház elõtti kiskertben tartózkodó idõs néni mellett, 3-4 m-rel úgy
mentek el az elkövetõk, hogy õ észre
sem vette õket. Már a házban kutattak
az értékek után, amikor a néni lánya érkezett meg váratlanul látogatóba. A
szomszédok jelezték, hogy idegenek

vannak a néninél, így rögtön „fülön
csípték” az elkövetõket és a polgármester segítségével visszatartották õket a
rendõrség kiérkezéséig. Ez esetben nem
volt idejük eltulajdonítani az otthon tartott értékeket.
Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és
hasonló jellegû bûncselekmények megszakítása érdekében nagyobb figyelemmel legyenek egymás, illetve az idõskorú szomszédok iránt. Figyeljenek a településen megjelenõ idegen személyekre, akik általában gépkocsival érkeznek, és írják fel a gépkocsijuk rendszámát. A lakásukban tartózkodó idegen személyeket soha ne hagyják felügyelet nélkül. Amennyiben gyanús körülményeket észlelnek, telefonon érte-

sítsék a helyi rendõri egységet, akik a lehetõ leggyorsabban a helyszínre sietnek.
A rendõrség kéri, hogy jármûveikben látható helyen ne hagyjanak értékeket, sem táskát, mert az elkövetõk az
értéket esetleg nem is tartalmazó táska
reményében is feltörhetik a gépkocsit.
A rendõrség kéri, hogy bármilyen
trükkel próbálnak bejutni idegen személyek a lakásukba, kérjenek igazolványt, mondják el, hogy telefonálnak a
rendõrségre.

Amennyiben gyanús körülményeket tapasztalnak, hívják a Gödöllõi Rendõrkapitányságot a
28/514-655 telefonszámon, vagy a
112-es, 107-es rendõrségi hívószámok valamelyikét, illetve a telefontanú számát a 06-80/555-111-et,
valamint az Aszódi Rendõõrs járõrszolgálatát a 06-20/516-5940-es
számot!
Gödöllõi Rendõrkapitányság
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" KISTÉRSÉGI HÍREK: ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSULÁSI TANÁCS FEBRUÁR 17-I ÜLÉSÉRÕL
A TÁRSULÁSI TANÁCS FEBRUÁRI ÜLÉSÉN ÉRTÉKELTE
A TÁRSULÁS ÁLTAL 2009. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁT.
A Tanács az év során 10 ülést tartott, amely során 67 napirendet
tárgyalt. Minden ülés határozatképes volt, jellemzõen mind a 9
polgármester jelen volt az egyes döntések meghozatalakor. A februári eredménytelen elnökválasztás után a Tanács úgy döntött,
hogy a 2010-es önkormányzati választásokat követõ elnökválasztásig a Társulást az elnökhelyettesek irányítják.
A kistérségi együttmûködés célja, hogy az önkormányzatok
minél magasabb szinten biztosítsák az önkormányzati feladat-ellátást és szolgáltatásokat. A társult önkormányzatok közös közszolgáltatási feladat-ellátásához jelentõs többletforrást biztosít a
költségvetési törvény: 2009-ben 103 millió Ft-ot, amely a közös
feladat-ellátás pénzügyi alapja, és ebbõl történt a szociális és
gyermekjóléti feladatok ellátásának és a két közoktatási intézményfenntartó társulás (Kartal-Verseg, Iklad-Domony) mûködésének kiegészítõ finanszírozása.
A Társulás teljes éves bevétele 2009-ben 182 millió Ft volt,
amelybõl az önkormányzatok hozzájárulása 21 millió Ft (12%).
Az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata feladatainak
ellátásához 81%-os állami és más támogatásban részesült. A
heti gyakorisággal ellátottak átlaglétszáma éves szinten: nevelési tanácsadás 201 fõ, logopédiai ellátás 320 fõ, gyógy-testnevelés 90 fõ.
A pedagógiai szakszolgálati feladatok köre 2009. szeptemberétõl – részben pályázati forrásból – iskolapszichológusi szolgáltatással bõvült, amely elsõsorban a bagi, kartali és turai intézményekben vehetõ igénybe.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások közös szervezésének
célja az önkormányzatok és oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységének szakmai támogatása a Közoktatási törvény
rendelkezéseinek megfelelõen.
A szociális-gyermekjóléti feladatok (gyermekjóléti feladat, családsegítés, házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellátása, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás) ellátója a Kistérségi Gondozási
Központ. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás feladat megszüntetésérõl – normatív támogatás hiányában – 2009. októberében
döntöttek az intézményfenntartó társulás önkormányzatai.
A belsõ ellenõrzési feladat-ellátás 8 településen összesen 35
költségvetési szervre terjed ki. A belsõ ellenõrök 656 ellenõrzési napon 61 ellenõrzést végeztek el, megfelelve a képviselõ-testületek által meghatározott éves belsõ ellenõrzési tervekben foglaltaknak.
A munkavédelem területén már 7 önkormányzat (2009-ben
Aszód is csatlakozott) vesz részt a közös feladat-ellátásban. Folyamatosan zajlottak a munka- és tûzvédelmi bejárások, képzések,
elkészültek az intézményi kockázatelemzés és értékelés dokumentumai.

Pályázati forrásból május 15-tõl közfoglalkoztatás-szervezõ alkalmazására nyílt
lehetõség, aki fõleg adminisztratív segítséget és munkavállalási tanácsadást tud
nyújtani az egyes településeken.
A területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan 2009-ben készült el a kistérség településeinek informatikai fejlesztési stratégiája, amelynek célja a lakosság számára teljes körû ügyintézést lehetõvé tevõ e-közigazgatás kialakítása.
A meghirdetett pályázatokat a Társulás folyamatosan figyelemmel kíséri, és tájékoztatja az önkormányzatokat és a civil szervezeteket a lehetõségekrõl. 2009-ben a kistérség települései öszszesen 26 fejlesztési célú pályázaton voltak eredményesek, az elnyert összeg több, mint 500 millió Ft.
A Társulás 2009-ben 2 közmunka-programra pályázott eredményesen: a több, mint 30 millió Ft támogatás 59 fõ foglalkoztatását tette lehetõvé, részben a 2010. évre is áthúzódóan.
2009-ben indult útjára a „Szomszédolás”, a kistérségi kulturális napok sorozata, amelyen minden alkalommal más település látja vendégül a többi település kulturális értékeit bemutató
programot.
A Tanács egyhangúlag elfogadta a Társulás 2010. évre vonatkozó költségvetését. A tervezett bevételek összege 152 millió
Ft, mely tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (94,4 m Ft),
az önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket (18,6 m Ft), a közmunka-programot (15,4 m Ft), az egyéb támogatásokat (24,3 m
Ft). A fõbb kiadások a következõk: önkormányzatoknak feladatokra átadott pénzeszközök (44,6 m Ft), a Társulás közös feladatai
ellátásának kiadásai (60,4 m Ft) és az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata mûködése (61,9 m Ft).
A tavalyi évhez képest mind a bevételek, mind a kiadások
megnövekedtek, melynek oka a közösen ellátott feladatok bõvülése, valamint a téli-tavaszi közmunkaprogram finanszírozásának
megjelenése.
Végezetül a Tanács tájékoztatót hallgatott meg a 2010/01 téli-tavaszi közmunka-program indulásáról, valamint döntött a kiegészítõ programban való részvételi szándékról, a pályázat benyújtásáról. Ennek keretében 3,5 hónapos idõtartamra további
32 közmunkás foglalkoztatására nyílhat lehetõség.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

" AZ ASZÓDI KISTÉRSÉG PÁLYÁZATI HÍREI – WWW.ASZODIKISTERSEG.HU
" A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást mûködtetõ szolgáltatók befogadása és állami támogatása
" Szociális foglalkoztatást végzõ fenntartók befogadása és állami támogatása
" A közösségi ellátást és alacsonyküszöbû szolgáltatást mûködtetõ szolgáltatók befogadása és állami támogatása
" NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet érdekképviseleti célú civil együttmûködések
támogatására, a civil kontroll erõsítése
" Távmunka alkalmazásának támogatása
" Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttmûködésének, tapasztalatcseréjének
támogatása
" Felhívás vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2010
" Kedvezményes nyári táborozás, osztálykirándulás
" Civil Szolgáltató Központok támogatása
" Biodiverzitás Fõvárosa díj
" Mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása – 2010
" Közmûvelõdési Kollégium pályázata
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TÉLBÚCSÚZTATÓ FARSANGI-BÁL
A bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény hagyományához híven idén is a mûvelõdési házban
tartotta farsangi bálját, amit a nyolcadik osztályosok gyönyörûen
koreografált tánca nyitott meg.
után folytatódott a mulatság, a nyolcadikosok finom házi sütésû süteményekkel
kínálták meg a vendégeket, és a tombolát áruló gyerekek is igyekeztek minél
több szerencseszelvényt értékesíteni. A
jelmezverseny eredményhirdetése után
folytatódott a jókedvû mulatság egészen
a tombolasorsolásig.

Csoportos kategória
I. helyezettek: Maszkabál
(3. osztályosok)
II. helyezettek: Múmia és egyiptológus (Paltán Csenge és Gergõ),
valamint a Nemzetközi fesztivál
elnevezésû produkció (Kocsis
Ildikó tanárnõ negyedik osztályosai és szüleik)
III. helyezettek: Indiánok
(2. osztályosok Balázsné Gyõri
Mária osztályfõnök vezetésével)

Kép és szöveg: Könczöl Rita

Ezt követõen a nyolcadikosok a
Galga Expressz zenekar zenéjére
táncba hívták szüleiket, nagyszüleiket,
rokonaikat és barátaikat, majd a színpad
mögött izgatottan várakozó jelmezesek
felvonulása következett. Szép számmal
indultak egyéni és csoportos jelmezesek
is a jelmezversenyen. Bemutatkozásuk

JELMEZVERSENY EREDMÉNYE
Egyéni kategória
I. helyezettek: Ékszerteknõs (Bagi
Gergõ) és Skót dudás (Tóth Márk)
II. helyezettek: Varázsló (Maksa
Méta) és Gepárd (Ódor Ágota)
III. helyezettek: Iciri-piciri (Balázs
Róbert) és Fa ( Gazda Boglárka)

A BAGI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÍREI
Iskolánk ebben a tanévben, miután sikeresen lebonyolított két EU-s pályázatot, újabb két projektbe
kapcsolódott be, mint konzorciumi tag. Mindkét programot
neves intézmények vezetik, és az õ felkérésükre veszünk részt
benne. Mindkét program két tanévet ölel át, és reményeink
szerint részvételünkkel sok érdekes és hasznos lehetõséget tudunk biztosítani tanítványaink számára ingyenesen.
A Marczibányi Dráma és Komplex Mûvészeti Központ „Építõ közösségek” – a közmûvelõdés a tanulás szolgálatában elnevezésû pályázatának keretében színházi-nevelési foglalkozások, történeti játszóházak és táborozások
valósulnak meg. 2009. novemberében a két negyedik osztály, decemberében pedig a két hetedik és a nyolcadik osztály vett részt egy-egy foglalkozáson. Áprilisban a 2., májusban az 5-6. osztályosok következnek.
A Szegedi Tudományegyetem a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” címû kutatási programjába kapcsolódtunk
be. A mérések három fõ mûveltségi terület, az olvasás, a
matematika és a természettudomány rendszeres mérését

alapozzák meg. A pályázat fontos eleme, hogy a szükséges személyi hátteret is megteremtik a pedagógusok képzése révén.
Három pedagógusunk – a pályázat által finanszírozott
összegbõl – ingyenesen tehet pedagógiai szakvizsgát és
válhat mérésügyi szakvizsgázott pedagógussá.
*
Iskolai könyvtárunk 10 230 kötetes. Sok tanítványunk látogatja, és bizony a közkedvelt könyvek elhasználódnak.
Így nagyon megörültünk Giczi Rudolf úr felajánlásának,
aki „megjavítja”, újra köti az értékes kiadványokat. A tél
folyamán már több, mint nyolcvan kötetet újított fel. Köszönjük neki ezt a segítséget!
*
Kérjük a szülõket, nagyszülõket, a falu lakosait, hogy a
papírhulladékokat ne tegyék a kukákba, hanem raktározzák még egy kicsit, mert április 12-tõl egy héten át
papírgyûjtést tartunk az iskola udvarán elhelyezett konténerbe.
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Zsipp-zsupp, kender zsupp...

Az elmúlt tanévben továbbképzés keretében a szentendrei skanzenben egy szinte elfelejtett kultúrnövénnyel, a kenderrel, ennek feldolgozásával ismerkedtünk. Felelevenedtek a
kenderhez kapcsolódó mondókák, dalok, játékok is. Ekkor döbbentünk rá,
milyen sokszor találkozunk ezzel a növénnyel a népi játékokban, dalban, mesében, mondókában, és milyen keveset
tudunk róla mi felnõttek is, a gyerekek
pedig még kevesebbet. Ezért elhatároztuk, megismertetjük gyermekeinkkel a
kendert és az ahhoz fûzõdõ dalokat,
munkafolyamatokat. Elsõ lépésként elültettük a Szentendrén kapott kapott
kendermagvakat. A hatalmasra nõtt
szárakat a gyerekekkel közösen kinyûttük, beáztattuk, megszárítottuk.
Egy napon csoportunkban rendeztünk egy kenderfeldolgozó délelõttöt.
Mivel úgy véltük, a mesén keresztül közelebb tudjuk hozni hozzájuk, MillerNovotný: A vakond nadrágja címû meséjét báboztuk el az óvoda közösségének.
Ez nem népmese, de jól adja vissza a feldolgozás fázisait, ezért választottuk ezt.
Természetesen a költõi szabadság jegyében az állatok nem lenbõl /ami a mesében szerepel/, hanem kenderbõl segítettek elkészíteni a kis vakond nadrágját. A
mese után közösen eljátszottuk, elmozogtuk a mesében szereplõ állatok tevékenységét. Közben új kifejezésekkel ismerkedtek a gyerekek. (Tilolás, pozdorja, nyûvés, gerebenezés.)
A gyerekekkel közösen felidéztük
azt is, melyik mesében, dalban, mondó-

kában jelenik meg a kender. Elénekeltük a „Zsipp-zsupp” címû kis dalocskát,
az óvó nénik pedig a skanzenben tanult
„Gyéren vettem kenderkémet” címû
dalt, amit a gyerekek kérésére többször
kellett ismételni.
Ezután elõvettük az óvodánk karbantartója által készített tilolót, és a
gyermekek sorra kipróbálhatták, hogyan
kell vele törni a kendert. Sikerült gerebent /vagy, ahogy Bagon és környékén
nevezik héhöt/ is szereznünk egy kolléganõ padlásáról, ezzel „fésültük meg“ a
megtilolt szárakat. Minden csoportba
vihettek be az óvó nénik és a gyerekek
ezekbõl a szálakból, amit azután felhasználhattak kötözésre, fonásra.
A következõ kenderezõs délelõtt farsang farkán jött el, ahol a fonással, szövéssel folytattuk a növény feldolgozását.
Az óvó nénik meseszínházzal készültek erre a napra, Grimm Csipkerózsikáját adták elõ. Aznap, már reggel lázasan készülõdtünk a csoportszobában,
felraktuk a díszletet, elõkészítettük a
kellékeket. Amikor a gyerekek összegyûltek, a kis vakond köszöntötte õket

Fotó: óvoda-tár

A bagi Iglice Óvodában közel 20 éve Néphagyományõrzõ program szerint dolgozunk. Sorra próbáljuk feleleveníteni, behozni
az óvodába a még élõ esetleg csak nyomokban meglevõ, és a
már szinte elfelejtett szokásokat. Ismerkedünk a régen használt
eszközökkel, tárgyakkal, népi kismesterségekkel.
az új nadrágjában is fázva, dideregve,
hiszen tél van, és felelevenítette az elõzõ összejövetelünket.
Ezután kezdõdött a meseszínház,
ahol szinte minden óvó néni vállalt valamilyen szerepet. Természetesen itt is
kendert font az anyóka, akinek orsója
megszúrta Csipkerózsika ujját. Hatalmas siker volt a mese, a gyerekek még
napokig emlegették. Csipkerózsika lakodalmán a királyfival, a királylánnyal
az egész óvoda táncolt énekszóra, zeneszóra. Amikor elfáradtunk, elõvettük az
elõkészített eszközöket, elõkerült a guzsaly, az orsó, a rokka. A szövõszék, szövõkeret nem újdonság óvodánkban, hiszen minden télen használatban vannak.
A gyerekek sorra kipróbálhatták a
guzsalyból való szálhúzást, fonást, az
orsó, rokka használatát. Közben szólt a
zene, aki éppen nem dolgozott, táncolt.
Így jó hangulatban búcsúztattuk el az
idei farsangot. Az elkészült fonalból pedig a következõ napokban kipróbálhattuk, hogyan lehet körmöcskével nyakláncot, karkötõt fonni.
Mivel a téma még bõvíthetõ, visszatérünk rá, kihasználva a benne rejlõ lehetõségeket, hiszen minden ismerettel,
tevékenységgel, a kapcsolódó játékokkal, dalokkal, mondókákkal, mesékkel,
szólásokkal, találós kérdésekkel csak
gazdagodnak, fejlõdnek gyermekeink,
és az is nagyon hasznos, hogy így nem
felejtõdnek el eleink szokásai, eszközei,
tárgyai, hagyományai…
Geizerné Péli Melinda
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Az orgona hangja a Mennybe száll
INTERJÚ BENEDEK JÓZSEFFEL, AKI TEMPLOMUNKBAN KÁNTORKÉNT SZOLGÁL
Egy havas, hideg, téli napon kerestem fel falunk kántorát,
Benedek Józsefet. Igen kedvesen, meleg szeretettel fogadott,
és rövidesen szó került életérõl, hivatásáról.
– Szeretném, kántor úr, ha beszélne a gyerekkoráról, szüleirõl.
– A Nógrád megyei Kállón születtem, mégpedig nagyszombaton. Édesapám Benedek Sándor, és az édesanyám Tóth Rozália, a helyi téeszben dolgoztak. Késõbb édesapám az Ikarusban
dolgozott raktárosként. Egy húgom
van, aki védõnõ.
Én már 7 éves korom óta ministráltam Kállón a templomban, és
mindig nagyon szerettem az orgonamuzsikát hallgatni, sõt olykor próbálkoztunk is, hogy az ismert énekeket
eljátsszuk az orgonán. Ebben az idõben éppen nem volt a falunknak
kántora, és akkor dr. Brusznyai József plébános úr, akit a testvére
1956-os szerepe miatt büntetésbõl
helyeztek Kállóra, ötünket az iskolából rávett, hogy az általunk ismert
templomi énekeket orgonáljuk el a
miséken. Ez nagyon tetszett nekem,
így amikor a 8 általános elvégzése
után beiratkoztam a kecskeméti
Piarista Gimnáziumba, kihasználva
az ottani lehetõséget, egy zongoratanártól 2 évig tanultam zongorázni,
de az iskola nem adott zenei végzettséget. Az érettségi után édesapám azt akarta, hogy szakmát
tanuljak, így beiratkoztam a gödöllõi emelt szintû szakmunkásképzõ elektronikai mûszerész szakára. Két évig jártam
oda, közben Mogyoródon laktam. Itt ismertem meg a Falka
József szalézi szerzetest, aki Mogyoródon kántor volt. Õ tanított engem zongorázni és orgonálni, hogy felkészítsen a
kántorképzõbe. Ez olyan jól sikerült, hogy mindjárt a 2. osztályba vettek fel. Az iskola elvégzése után harangozó és sekrestyés lettem Mogyoródon. Közben a cinkotai zeneiskolában elvégeztem zongorából a 7. és a 8. osztályt.
1973-ban behívtak katonának. Sajnos a leszerelés elõtt
tokszalagszakadást kaptam, ami miatt még ma sem tudok rendesen járni, sántítok. Végül Rétságról szereltem le 1975-ben.
Akkor a CSÕSZER-nél kaptam állást, mint elektronikai
mûszerész, és klímaberendezések beszabályozását végeztem.
Akkoriban az egész ország területén mi szabályoztuk be ezeket
a berendezéseket, sõt még az akkori Szovjetunió területén is
szereltünk klímaberendezéseket a barátság kõolajvezetéknél,
ami nem volt könnyû munka, de jól fizetett. 1975-tõl 1982-ig
dolgoztam ennél a vállalatnál.
Azért közben Törökbálinton, Máriabesnyõn és Gödöllõn is
orgonáltam hétvégeken. Még a katonaság befejezése után beiratkoztam Budapestre a II. kerületi zeneiskolába az orgona szakra,
ahol 1980-ban végeztem. A zeneiskolában Baróti István orgonamûvész, az esztergomi bazilika orgonistája volt a tanárom.

1980-ban megnõsültem, Gyurkovics Ágnest vettem feleségül, és Gödöllõn vettünk házat. 1982-ben megláttam egy hirdetést, hogy Turán kántort keresnek, én azonnal megpályáztam, és felvételt nyertem. Akkoriban lett kész az új orgonájuk,
amit nagyon élveztem. Amikor megkaptam az állást Turán, oda
költöztünk, a gödöllõi házunkba a húgomék mentek.
1983-89-ig felsõfokú karnagyképzõt végeztem a Mátyás
templomban. Itt Gergely Ferenc volt a tanárom, aki híres orgonamûvész, orgonatervezõ és építõ is
volt. Õ tervezte a Bagi orgona felújítását, bõvítését is. Õ kezdte el az orgona
átépítését, de a befejezés elõtt sajnos
meghalt. Mégis az õ tervei alapján fejeztük be a orgonánk átépítését. Amikor meghalt Gergely Feri bácsi, én
Baróti István orgonamûvészt, az esztergomi bazilika orgonistáját kértem
meg, hogy segítsen a sípméretek megadásában, és végül az õ tanácsai alapján lett ilyen gyönyörû hangú és bõvített regiszterû a bagi orgona.
– Azt hiszem, átugrottunk egy idõpontot, azt, amikor és ahogyan Bagra
került a kántor úr.
– Valóban. 1988-ig dolgoztam
Turán, ahol szolgálati lakásban laktunk. Az akkori bagi kántor viszont
Turán építkezett, és így ésszerûnek látszott, hogy állást cseréljünk, így kerültünk 1988 nyarán Bagra egy szolgálati lakásba. Azóta vagyunk itt. A feleségemmel együtt elvégeztünk egy 2 éves hitoktatói tanfolyamot, és hittant is tanítunk az
iskolában. Nemrégiben pedig eladtuk a gödöllõi házunkat, és
ide költözhettünk ebbe a kedves házba, mert már itt akartunk
maradni végleg Bagon.
– Nekem volt szerencsém néhányszor meghallgatni az ön
csodálatos orgonajátékát, kántor úr. Jó lenne, ha többször gyönyörködhetnénk a játékában.
– Nézze, én szívesen tartok orgonahangversenyt, ha felkérnek rá. Mióta van számítógépem, korlátlanul hozzájuthatok a
legszebb, legjobb kottákhoz. Én magam is írtam zenét, egy karácsonyi pasztorálét és egy misét. Az általam kedvesnek talált
dallamokat pedig, amelyeket átírtam orgonára, azért le szoktam játszani a misék elõtt, illetve után.
– Mondana valamit a távlati terveirõl, vágyairól?
– Tudja, én még szeretnék szolgálni, amíg csak bírom, hiszen ezért is vettünk itt házat. Örökké csak a holnapra gondolok, hogy mit lehetne és hogyan még szebbé és jobbá tenni, hogyan lehetne még többet adni az itt lakóknak. Remélem, ad az
Úristen ehhez erõt és egészséget nekünk, hogy még jó ideig
szolgálhassunk.
– A Bagi Hírlap és a magam nevében kívánok ehhez az áldozatkész munkához jó egészséget, sok sikert és Isten áldását!
B. F. K.
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$# LABDARÚGÁS
R-PC PLANETT PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
2009/2010. ÉVI TAVASZI FORDULÓJÁNAK MÉRKÕZÉSEI
DÁTUM
március 6. (szombat)

IDÕPONT

MÉRKÕZÉS

14.00

Viadukt SE – Bagi TC ‘96

március 14. (vasárnap) 14.30

Bagi TC '96 – Budakalász MSE

március 21. (vasárnap) 15.00

Üllõ SE – Bagi TC '96

március 28. (vasárnap) 15.00

Bagi TC '96 – Tápiószecsõ FC

április 4. (vasárnap)

16.00

Erdõkertes SE – Bagi TC '96

április 11. (vasárnap)

16.00

Bagi TC '96 – Örkény SE

április 25. (vasárnap)

16.30

Veresegyház VSK – Bagi TC '96

május 2. (vasárnap)

17.00

Bagi TC '96 – Tárnok KSK

május 8. (szombat)

17.00

Diósdi TC – Bagi TC '96

május 16. (vasárnap)

17.00

Bagi TC '96 – Újlengyel DSE

május 23. (vasárnap)

17.00

Felsõpakony – Bagi TC '96

május 30. (vasárnap)

17.00

Bagi TC '96 – Pilisi LK-Legea

június 5. (szombat)

17.00

Gödöllõi S.K. – Bagi TC '96

június 13. (vasárnap)

17.00

Bagi TC '96 – Hévízgyörk SC
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AZ IFJÚSÁGI MECCSEK MINDEN ESETBEN A FELNÕTT MECCSEK ELÕTT KÉT ÓRÁVAL KEZDÕDNEK!

EBFARM ÁLLATOTTHON
Az emberek többsége tart otthonában állatot, de sajnos
nem mindig megfelelõen gondoskodik róla. Nem azért mert nem
akar, csak pusztán nem tudja, mire van szüksége kedvencének.
Egyre több személyt érint ez a probléma, és csak megfelelõ szakember segítségével lehet orvosolni a kérdést.
Az állattartási kérdésekkel foglalkozni kell és véleményem
szerint már gyermekkorban el kell kezdeni a felvilágosítást. Szükséges, hogy már gyermekeink is megértsék, megtanulják, hogyan
kell gondoskodni kedvencükrõl. Így elkerülhetõ, hogy még több
kutya kerüljön utcára.
Én Dunakeszin az ORFK Oktatási központban dolgoztam,
mint kutyakiképzõ. Életem a kutya. Fontosnak tartom, hogy minél
több ember ismerje meg ezeket a csodálatos állatokat. Ismerjék
meg, mire van szükségük, mik az igényeik.
Ezúton kérek a lakosság közremûködését, hívjanak bizalommal, bármilyen állattal kapcsolatos kérdésben. Vagy ha úgy érzik,
hogy segíteni tudok az állatokkal kapcsolatos problémákban.
Tisztelettel:
Sípos József: 06-20/203-2359
Ebrendész, állatmentõ, az állatotthon
vezetõje
2115 Vácszentlászló, Erõ utca 75.
E-mail: ebfarm.sipos@gmail.com
Örökbe fogadható,
talált állatok: ebfarm.eoldal.hu

ORVOSI ÜGYELETEK
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel) DR. PERJÉSI GYÖRGY hétfõ, szerda: 8-12-ig,
kedd, csütörtök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig (pénteken csak páratlan héten rendel)
NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi
Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfõ reggel 8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel.
Cím: Tura, Petõfi tér 2. Telefon.: 104
A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670
Rendelés ideje: hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, kedd, csüt.: 8.00-13.00
ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
" március 13-14-15.: DR. DÓKA JÓZSEF Vácszentlászló, Kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872
"#március 20-21.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllõ, Százszorszép u. 58. telefon.:
06-70/213-1961
" március 27–28.: DR. SZÕKE ZSOLT Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon:
06-20/956-6529
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ELADÓ!

BAGON a Szõlõ utca végén,
a Szõlõ hegyen eladó
egy 3200 négyzetméteres
épitési telek, vizzel,
villannyal, gázzal.
ÉRDEKLÕDNI:
Tel.: 06/30-9-449-175

FIGYELEM!
A bagi óvodába
A BEÍRATÁS
2010. április
12-13-án,
8:00-16:00-ig lesz!

EZMEGAZ

2010. MÁRCIUS

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
Az Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozott idejû, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2191 Bag, Szt. András u. 41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
vezetõi feladatainak ellátása a munkaköri leírás szerint.

%
TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*

BERECZKI ERZSÉBET

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140
E-mail: bereczki.erzsebet@fidesz.hu
Fax: 06-28-435-220
Iroda: Tura, Tabán u. 42.
Nyitva tartás:
pénteken 15-18 óráig
*
Képviselõi fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelõtt.
Bejelentkezés: elõzetes
idõpontegyeztetés alapján történik.

! IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
Nyomdai munkák, elõkészítés: Rosental Kft.
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsõfokú pedagógiai végzettség, legalább 5 év pedagógiai munkakörben
szerzett gyakorlat, vezetõi gyakorlat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elõnyt jelent drámapedagógiai végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget igazoló oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz,
vezetõi program, szakmai elképzelések.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
2010. 08. 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
A kozigallas. hu-n történõ megjelenéstõl számított 20 nap. A pályázati
kiírással kapcsolatban bõvebb információt Beke Andrea jegyzõ, illetve
Kitka Istvánné humánpolitikai referens ad az alábbi
telefonszámon: 06-28/504-140, 28/504-135.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton Bag Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére:
2191 Bag, Szt. Imre u. 52. Kérjük a borítékon feltüntetni az igazgató
megnevezést és a pályázati adatbázisban szereplõ azonosítási számot.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselõ-testület a pályázat határidejének lejártát követõ 60 nap utáni
testületi ülésén dönt a kinevezésrõl a Kjt. vonatkozó elõírásai szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Bagi Hírlap, bagfalu.hu honlap, Galga TV, Kistérségi-, valamint gödöllõi újság.
A közigállás publikálási idõpontja:
A képviselõ-testületi ülés után azonnal.

