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A TARTALOMBÓL

Újévi köszöntő
isztelt Hölgyeim és Uraim! Az óesztendôtôl búcsú-
zó, az új esztendôt köszöntô Kedves Bagiak!
A mai napon a távozó esztendôt már magunk mö-
gött tudjuk, amit elmulasztottunk belôle, az már 

pótolhatatlan, az újesztendô viszont még érintetlen. A kará-
csony, a szilveszter a számbavétel, az új év a fogadkozások 
és a tervezgetések idôszaka. 

Az emberiség történetében egy rendszeresen ismétlôdô 
idôponthoz érkeztünk.

Befejezôdött egy esztendô s máris elkezdôdött egy új év, 
ami eggyel több, mint az elôzô. Mi szeretnénk, ha számunk-
ra csak csupa jót tartogatna és osztogatna, s távol tartana 
tôlünk minden rosszat, minden bút és bánatot. Ahhoz, hogy 
sok örömben, boldogságban legyen 
részünk, csak akkor lesz partner az ÚJ 
ÉV, ha mi magunk is megteszünk min-
dent ez ügy érdekében azzal, hogy 

•	 elfelejtjük az önzést és helyébe 
az egymás iránti segítôkészség 
lép,

•	 elfelejtjük az irigységet és he-
lyébe a megértés lép,

•	 elfelejtjük a borús hangulatot 
és helyébe a jókedv és derû 
lép,

•	 ha nem akarunk magányosan, 
bezárkózva élni, és helyette a 
közösségi együttlét pozitív ér-
zése lép.

Ezek az érzelmi alapú emberi dol-
gok rajtunk múlnak, és az új esztendô 

csak közremûködik mindehhez a természet adta szépségek-
kel, az évszakok adományaival, hogy az emberek boldog-
sága minél kiteljesedettebb lehessen. Ezeken túlmenôen 
minden kedves bagi lakosnak üzenem, hogy az újesztendô 
hozza meg számukra mindazt az örömet és boldogságot, 
amit önmaguknak és családtag jaiknak, rokonaiknak, bará-
taiknak, szomszédjaiknak, utcabélieknek, mun katársaiknak 
igaz szívbôl, szeretettel kívánnak.

Erôt, egészséget, szeretetet, boldogságot, megértést, 
anyagi jólétet, alkotó munkát, jövôbe vetett hitet és reményt!

A Polgármesteri Hivatal és a Képviselô Testület ez évben 
is mindent megtesz azért, hogy a település tovább szépül-
jön, minden elképzelésünk, tervünk megvalósuljon, s egyre 

élhetôbbé váljon szûkebb hazánk.
Kérem Önöket, hogy legyenek 

partnerek a faluépítésben, vegye-
nek részt a település közösségi 
életében és programjaink aktív ré-
szesei legyenek! Találja meg min-
denki a közös együttlétbôl eredô 
boldogságot, s az együtt töltött 
órák, napok feledtessék a hétköz-
napok nehézségeit, oszlassák el 
az aggódás felhôit homlokunkról. 

Adjon a JÓISTEN bort, búzát, bé-
kességet és a jövôbe vetett erôs hitet. 

Ezt kívánom szeretettel Bag 
Nagyközség Önkormányzata és a 
magam nevében minden kedves 
bagi lakosnak. 

Bag, 2015. január l.

T
JAMRIK LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Legyen Béke
Búcsúzik az Óév,
aranyszínu ruhában.
Én meg megyek
a napsugár nyomában.
Mondom is magamban
ez Isteni ajándék.
Nem kívánok egyebet,
legyen béke - szeretet.
Itt a Földön mindenkinek
Boldog Újévet!

Bálint Piroska
2014.12.28.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI   ÖNKORMÁNYZAT

Kötelező ebösszeírás Bagon
A jogszabályoknak megfelelôen 3 
évente kötelezô településünkön is az 
ebek összeírása.

Kérjük a Tisztelt kutyatulajdonoso-
kat, hogy az hivatkozott nyomtatványt 
(minden egyes kutyára külön-külön 
nyomtatványt kitöltve) a bagi Polgár-
mesteri Hivatalhoz (2191. Bag, Szent 
Imre utca 52.) személyesen, vagy pos-
tán eljuttatni szíveskedjenek!

Mód van az adatlapok elektronikus 
beküldésére is: az aláírt, beszkennelt 
(lehetôleg jpg vagy pdf formátumú) do-
kumentumot a bagpolghiv@bagfalu.hu 
e-mail címre küldhetik be. Kérjük Önt, 
hogy amennyiben tudomása van olyan 
ismerôsérôl, szomszédjáról, akinek nincs 
elektronikus hozzáférése a honlaphoz, 
így nem tudja a nyomtatványt letölteni, 
úgy tájékoztassa ôt a teendôkrôl!

A Polgármesteri Hivatal egy üres 
nyomtatványt fog kiküldeni valameny-
nyi háztartáshoz, további nyomtat-
ványokat pedig az ügyfélszolgálaton 
tudnak átvenni, illetve a http://bagfalu.
hu/csat/nyomtatvanyok/ebosszeiro_
adatlap.pdf internetes címen letölteni.

Segítô együttmûködésüket elôre is 
köszönjük!
Bognár Józsefné, Bag Nagyközség jegyzôje

Bag Polgárőrség 
Egyesület hírei

A Polgárőrség tagjai 2014 december 
hónapban 146 óra szolgálatot teljesí-
tett önállóan. A Rendőrséggel közösen 
pedig 56 órát töltött szolgálatban. Ezen 
felül egyéb szolgálataink Polgármesteri 
Hivatal által szervezett szociális tűzifaosz-
tásnál 2 fő polgárőr, 3 napon keresztül, 
napi 7 órát, összesen 42 órát segített.

Településünk Falukarácsonya alkal-
mával 9 polgárőr tagunk összesen 94 
órát volt szolgálatban. A szentestei éjféli 
mise biztosítása, illetve a misére érkezők 
gépkocsijának őrzése 2 fő polgárőrrel 
összesen 6 óra szolgálati időt tett ki. 2015 
január 19-ig már több mint 80 óra szol-
gálatot láttak el polgárőreink. 

A Bag Polgárőr Egyesület 2015-ben 
is büszkén vállalja nem csak a napi szintű 
önálló járőrözést, illetve területileg illetékes 
Rendőrséggel karöltve Bag közbiztonságá-
nak folyamatos javítását, hanem a telepü-
lési intézmények rendezvényeinek, például 
a fentebb említett bálok, biztosítását is.

Emlékeztetőül álljon itt két fontos te-
lefonszám:

Aszódi Rendőrőrs Járőrszolgálat  
telefon: +36 20 516 5940; 

Bag Polgárőség: +36 30 515 6945

Balázsné Kapuszta Anikó 

Még fel sem eszméltünk a jól sikerült ka-
rácsonyi forgatag élményeibôl, a finom 
forraltbor és a jó társaság nyújtotta han-

gulatból, máris 
azon kaptuk 

magunkat, 
hogy elér-
kezett az 
év utolsó 
napja. 

Lelkesen készültünk erre az ese-
ményre is, hiszen itt mindenki kedvére 
mulathatott, magunk mögött hagyva az 
év fáradalmait, együtt búcsúztattuk az 
óévet. Minden korosztály jelen volt. Bag 
fiataljaitól kezdve a nyugdíjas korosztá-
lyig és a szomszédos községekbôl, vá-
rosokból is voltak baráti társaságok. 

A jó hangulatért a Galga Express 
Band volt a felelôs. No és persze a tán-
coló közönség! A mulatságban nem volt 
hiány, 05:30-kor ért véget a bál. Bátran 
mondhatom, kifulladásig tartott.

Faluszilveszter
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Balázsné Kapuszta Anikó 

2015. január 10-én tartotta a Szinkron 
Nyugdíjas Egyesület a szokásos pót-
szilveszteri mulatságát.

Az itt látható képek, bár nem tud-
ják visszaadni a hangulat egészét, de 
mégis önnmagukért beszélnek! Csak 
bátoritani tudom a helyi nyugdíjaso-
kat, ha egy kis változatosságot szeret-
nének a hétköznapokba, bátran csat-
lakozzanak az egyesülethez, hiszen 
számos program és rendezvény várja 
Ôket egész évben.

Az este az eddigi évek során meg-
szokott módon telt el: a tagok álatl 
összeállitott mûsor köszöntötte a 
vendégeket és a tagokat, majd a va-
csorával folytatódott az este. Miután 

jóllaktak és jót szórakoztak az elôa-
dásokon, jöhetett a tánc és a mulatás 
a Galga Express Band által nyújtott 
élôzenére. Példát vehetnek róluk a 
fiatalok, hiszen irigylésre méltó, mi-
lyen hangulatban töltötték el az évzá-
ró báljukat falunk nyugdíjasai. A ve-
zetôség ezúton is szeretné kifejezni 
háláját és köszönetét a következô 
személyeknek, cégeknek, amiért az 
este kihúzott tombolák nyereményeit 
felajánlották: 

Antal Istvánné Ági, Galga Express Band,  
Hugital, Fanatix, Íródeák, 100 Ft-os bolt,  
Új Perspektíva, Géczi Bt., zöldséges,  
Simáné Mácsai Bernadett, fodrász,  
Gergely Tészta, Tóth Zsolt, Tuti Ostya, 
Domoszlai Pékség, Kapu Lajos,  
Kéménymester BAU Kft.,  
Nyugdíjasklub tagok

Karácsonyi piac 
testvértelepülésünkön, 

Malsfeldben

Friedhelm Kürpick

2014. december 7-én került megren-
dezésre a 26. karácsonyi piac Malsfeld- 
Beiseförthben.

Több zenekar és kórus játszott és 
énekelt karácsonyi dallamokat. Az el-
árusító standok mindenkinek kínáltak 
valami érdekeset.

Sült kolbászt, sört, puncsot, de fá-
ból készült játékokat és gyerekruhákat 
is lehetett vásárolni.

Ebben az évben elôször vett részt 
a Malsfeld-Bag Baráti Társaság ezen a 
vásáron.

Friedhelm Kürpick úr volt az ötlet 
adója, aki Bagról származó óriási dió-
kat, édes mézet, cukormázba mártott, 
horgolt karácsonyi díszeket, valamint 
kézzel készített szappanokat kínált az 
érdeklôdôknek. A vásáron befolyt ösz-
szeget (47 000 Ft.) felajánlotta a Bag és 
Testvérvárosai Baráti Egyesületének.

Remélhetôleg a 2015-ös év végén 
megrendezenô karácsonyi vásáron is 
sikerül néhány Bagról származó ter-
mékkel megörvendeztetni a német 
testvértelepülés lakóit.

Fordította: Nagyné Bakti Zsófia

Nyugdíjas szilveszter



Mit eszünk ma?

Berei Zsolt – Spitzer Vivien

Hogyan jött ez a lehetôség?
Épphogy vége lett a tanévnek, amikor te-
lefonon kaptam a felkérést a Magyar Kör-
nyezeti Nevelési Egyesülettôl. Ennek a ci-
vil szervezetnek 17 éve vagyok tagja, több 
mint 3 éve önkéntes munkával is segítem: 
negyedévente írom és szerkesztem az 
egyesület lapjának módszertani mellék-
letét Módszerkosár címmel. Gondolom, 
ennek köszönhetô a megkeresés. 

A tulajdonképpeni pályázó az ELTE 
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola. Ôk vál-
lalták egy környezetvédelmi szakmai nap 
megszervezését, melynek keretében ve-
télkedôt is rendeztek budapesti partner-
iskolák számára. Ehhez kellett egy öko-
brosúrát írnunk.

Ketten készítették, a másik szerzô Dr. 
Szentpétery Lászlóné. Ez könnyebbé 
vagy nehezebbé tette az írást?
Is-is. Hatan dolgoztunk három témán, 
három korosztály számára. A témát is mi 

választhattuk, a központi gondolat a fenn-
tarthatóság volt. A kisiskolások számára 
Játék-tár, Játék-tér ökosan, a középisko-
lások számára Íróasztal címmel készült 
kiadvány. 

Az, hogy mi ketten a felsô tagozatot 
választottuk, egyértelmû volt, hiszen mind-
ketten ott tanítunk. Szerzôtársam Dunake-
szin lakik, biológiát és egészségtant tanít 
egy budapesti általános iskolában, emellett 
pedagógiai fejlesztô az OFI-ban.

Visszatérve az eredeti kérdésre: bi-
zony ehhez a közös munkához szükség 
volt a technika segítségére. Másfél hóna-
pon át minden este leültünk a saját szá-

mítógépünkhöz, és leírtuk, amit a témá-
hoz kapcsolódva fontosnak gondoltunk. 
Másnap délelôtt pedig  Skype-on egyez-
tettünk: mi maradjon, min változtassunk, 
mi hova kerüljön. Közben persze a szak-
mai lektorral is folyamatosan tartottuk 
a kapcsolatot. A leadás elôtti napokban 
szó szerint a bôség zavarával küzdöt-
tünk: hogyan csökkentsük az elkészült 
90 ezer karaktert a szerzôdésben vállalt 
60 ezerre.

Miért ezt a témát választották?
Valahogy magától jött… A másik két csa-
pat témaválasztása is egyértelmû volt: a 
játék, a tanulás a gyerekek, fiatalok min-
dennapi életéhez tartozik. A táplálkozás 
– a „kaja” – úgyszintén fontos szempont 
egy kamasz életében. Hadd idézzek né-
hány bekezdést a bevezetôbôl:

Mit eszünk ma? – hangzik el az év 365 
napján szinte valamennyi családban. De 
a kérdésnek van egy másik vonatkozása 
is: mit ettek az emberek 25-50-100 évvel 
ezelôtt, és mit (v)eszünk manapság?

Számodra az egyik legtermészete-
sebb mozdulat, hogy ha megéhezel 
vagy megszomjazol, kinyitod a hûtôt. 
Gondold el: az elsô háztartási hûtôgépek 
mindössze 100 évvel ezelôtt kerültek pi-
acra az USA-ban. Nálunk jóval késôbb, 
úgy 50 éve váltak általánossá. A fagyasz-
tógépek még késôbb. És addig? Addig 
az sem volt szokásban, hogy a gyerek 
a családi fôétkezéseken kívül csak úgy 
akármikor harapjon valamit… (Persze a 
frissen sült kenyérnek megehette a sar-
kát, lekvárfôzéskor is kapott egy kis kós-
tolót.)

Tamási Áron regényében a 15 éves 
Ábel fél évet egyedül tölt a Hargitán, aho-
vá vitt magával egy kecskét, két tyúkot, 
fôzô- és sütôedényeket, puliszkalisztet, 
szilvalekvárt, sót és oltóanyagot a tejhez. 

Gyalog mentek, és édesapjával ket-
ten mindent fel tudtak vinni a hegyre a 
többi szükséges holmival együtt. Sem 
autó, sem telefon, sem laptop. Se mikró, 
se hûtô, se kenyérsütô gép. Ez aztán a 
fenntartható életmód, és ez volt az igazi 
erdei iskola!

Mondhatod erre, hogy ne forgassuk 
visszafelé az idô kerekét. Ugyanakkor 
azt is tapasztalhatod, hogy mennyi min-
den „visszajön”, amirôl azt hittük, túlha-
ladta az idô – és a divat. 

A táplálkozástudomány mára bebi-
zonyította, hogy egészségesebb a barna 

Ezzel a címmel jelent meg egy 38 oldalas, fenntarthatóság-
ra, környezeti tudatosságra nevelő füzet felső tagozatos 
diákok számára. Erről kérdeztük az egyik szerzőt, Gyalog 
Éva tanárnőt.
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A BAGI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

„Számodra az egyik leg-
természetesebb mozdulat, 
hogy ha megéhezel vagy 
megszomjazol, kinyitod  
a hűtőt.”
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kenyér, barna cukor, barna rizs, mint a 
fehér. (Jóval drágábbak is!) Ábel példá-
jánál maradva: szerencsés, aki szert tud 
tenni igazi, hagyományosan készült, 
cukormentes szilvalekvárra. A kecsketej 
is drága csemege manapság, pedig sok 
tehéntej- és parlagfû allergiában szen-
vedô számára vitaminokban gazdag, 
tápláló alternatíva lehet(ne). A kukorica-
lisztrôl kiderült, hogy lisztérzékenyek is 
fogyaszthatják a belôle készült ételeket, 
mert nem tartalmaz glutént. A két tyúk 
tojásait ma 1-es kóddal (=szabadtartás) 
látnák el a boltok polcain – a kódok je-
lentésérôl késôbb olvashatsz.

Irodalmi példánál maradva: emlékez-
tek Petôfi Sándor: Fekete kenyér (1845) 
címû versére? 

„Miért aggódol, lelkem jó anyám, / 
Hogy kenyeretek barna, e miatt?”

Akkor ugyanis a jómód jele volt, ha 
egy család fehér kenyeret tett az asztalra, 
a szegényeknek csak barna jutott. 

A füzetben sok teszt, kérdéssor, rejt-
vény található. Ezeket hogyan illesz-
tették be az anyagba?
A felkérés úgy szólt, hogy kb. 70% tartal-
mazzon háttérismereteket, 30% lehet tu-
dáspróba, szövegértési feladat stb. Beval-
lom, számomra ezek voltak a kedveseb-
bek – és persze az irodalmi vonatkozá-
sok, ahogy ez a fenti idézetben olvasható.

Az Elôszó után rögtön egy Bevezetô 
teszt következik. Az elv az volt, hogy a 
gyereket az teszi kíváncsivá, ha kiderül 
számára, hogy mit nem tud. Akkor el-
kezdi keresni a választ. A vetélkedôre 
benevezô iskolák tanulói ezért két héttel 
a rendezvény elôtt megkapták a füze-
tet, hogy legyen idejük a felkészülésre. 
A helyszínen már nem használhatták.  

Mikor rendezték meg a vetélkedôt, 
és kik vettek részt rajta? 
A szakmai napot 2014. október 18-án 
tartották az ELTE Trefort Ágoston Gya-
korlóiskolában. Az elôadásokat követô 
vetélkedôn 15 felsô tagozatos csapat vett 
részt hat budapesti iskolából. Jó volt látni 
a gyerekek kezében az általunk össze-
állított feladatokat, amelyek a mi anya-
gunkra épültek. Sok jó ötletet ellestem a 
rendezés terén is.

A bagi iskolában hogyan hasznosítja 
ezeket?
Mivel mi is ökoiskola vagyunk, ami sok-
féle vállalt kötelezettséggel jár, az írás 
során nekem is megfordult ez a kérdés 
a fejemben. Bár egy osztályra valót nem 
kaptunk a kész, kinyomtatott példányok-
ból, mindhárom teljes anyag megvan 
mindnyájunk számítógépén. Nyomtatva 
csak a szerzôk kaptak egy-egy példányt, 
és kaptunk mindháromból az iskolánk 
könyvtára számára is.

Köszönjük a beszélgetést, és további 
jó munkát kívánunk!

1. Melyik fogást ne egye meg, aki laktóz
érzékeny?
a) zöldborsólevest
b) marhapörköltet
c) madártejet

2. Milyen sorrendben érnek Magyarorszá
gon az alábbi gyümölcsök?
a) földieper – sárgabarack – görögdinnye
b) görögdinnye – sárgabarack – földieper
c) sárgabarack – földieper – görögdinnye

3. Mik a cereáliák?
a) többnapos fesztiválok
b) gabonafélék
c) a szívből kivezető erek

4. Melyiket találod a táplálékpiramis  
legalsó szintjén?
a) joghurt
b) rozskenyér
c) szalonna

5. Melyikkel áll rokonságban a kökény?
a) almával
b) körtével
c) szilvával

6. Mit jelent a Fair Trade?
a) sportszerű küzdelem
b) méltányos kereskedelem
c) szőke herceg az angol mesékben

7. Melyik liszt tartalmaz glutént?
a) rizsliszt
b) rozsliszt
c) halliszt

8. Mi a gersli?
a) hántolt árpa
b) szerb étel
c)  a veteményeskert népies neve

9. Melyik országnak a legnagyobb az  
ökológiai lábnyoma?
a) India
b) Franciaország
c) Magyarország

10. Mi tette híressé Jamie Olivert?
a) főzős műsorai
b) a Hadd főzzek ma magamnak! című 
platinalemez
c) a 2014. évi foci vb

11. Hazai, mélyalmos tartásból származó 
tojást szeretnél venni. Minek kell szere
pelnie rajta?
a) 1MO
b) 2HU
c) 3MA

12. Mit visz magával egy tudatos vásárló?
a) pénzt, szatyrot/táskát, cédulát
b) pénzt, rágógumit, telefont
c) pénzt, dezodort, napszemüveget

1. Petőfi Szavalóverseny – Aszód – 
Aszód Városi Kulturális Központ  
szervezésében 
5 résztvevő
Katona Janka 4.b osztály 2. helyezés
Gyalus Noémi 5.a osztály  dicsérő oklevél

2. Kistérségi vetélkedősorozat
a) Mezei futóverseny 3. helyezés 
Karácsondi Soma 6.b  1. helyezés

Illés Liza 2.a  1. helyezés
Lakatos Erik 4.a  3. helyezés
Kanalas Krisztián 3.b  6. helyezés
Gyursánszki Máté 7.a  3. helyezés
Ódor Ágota Zsuzsanna 6.b  6. helyezés
b) Teremfoci 
1.-2.o. I. korcsoport  3. helyezés
3.-4. o. II. korcsoport  6. helyezés
5.-6. o. III. korcsoport  5. helyezés
7.-8. o. IV. korcsoport  1. helyezés

Versenyeredmények 2014-2015

Megoldókulcs: 1.c, 2.a, 3.b, 4.b, 5.c, 6.b, 7.b, 8.a, 9.c, 
10.a, 11.b, 12.a

Vállalkozó kedvű olvasóink számára itt 
a bevezető teszt, ami azt is bemutat-
ja, hányféle összefüggése van ennek a 
könnyűnek tűnő, hétköznapi témának. 
Jó tanulást! 

Fo
tó
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a

Shiitake gomba szárítása házilag –  környezet
barát ajándék

ÖKO KVÍZ
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Elkezdődött az új év
A karácsonyi ünnepeket és 
az elmúlt évet is lezárva, 
január 5-én az óvodában 
tovább folytatjuk néphagyo-
mányaink ápolását. 

Tóth Csabáné

Hittan foglalkozás keretében Ági néni 
elhívta az óvodásokat a templomba, 
ahol megnézhettük templomkertben 
az élô, és a templomban berendezett 
betlehemet. A gyerekek boldog mo-
sollyal énekeltek karácsonyi énekeket, 
Ági nénivel közös imát mondtak, mind-
annyian megsimogatták a báránykát. 

Január 6-án karácsonyi énekeinket 
felelevenítve minden csoportunk el-
búcsúzott a közösen felállított fenyô-
fától. Beszélgettünk a vízkereszt ün-
nepérôl, a Három királyok köszöntô-

jérôl. A következô szép idôszakról, a 
farsangról, amely vízkereszttôl ham-
vazószerdáig tart. 

Elkezdôdnek a fonós, szövôs já-
tékok és kézmûves tevékenységek a 
csoportokban, amelyek a hosszú téli 
estéket idézik fel.  Két csoportunk, 
a Sünis és a Madaras, minden cso-
portba Újévi köszöntésre ment, ahol 
szép énekeket énekeltek és nagyon 
sok jókívánságot mondtak: – Felejt-
sük el a patikát az újesztendôben! 
– Adjon Isten füvet, fát, tele pincét, 
kamarát! Ezek a jókívánságok remél-
jük meg is valósulnak. Köszönetkép-
pen almát, diót adtunk cserébe a kö-
szöntôknek.

A BAGI IGLICE NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÍREI

Kovács Istvánné

Örömünkre az önkormányzat dolgozói 
elkezdték az óvodai tornaszoba kialakí-
tását. Megkezdték a közfalak bontását. 
A gyermekeknek és az óvodapedagó-
gusoknak nagy álma teljesül akkor, ha 
a tornaszoba elkészül. Lehetôségünk 
lesz a gyermekek mozgásfejlesztését 
hatékonyabbá tenni, ezáltal a gyerme-
kek mozgása összerendezettebbé vá-
lik. A megfelelô mozgásfejlôdés hatás-
sal lesz egyéb képességek fejlôdésre is.

Új tornaszoba 
az óvodában

2015. JANUÁRBAGI HÍRLAP6



FARSANG

Papp Komáromi Judit

A farsang lehetôséget adott és ad az 
embereknek, hogy büntetlenül, ma-
gukat felvállalva megmutassák igazi 
arcukat, melyet eltakarnak a hétköz-
napokban, a társadalmi elvárásoknak 
megfelelôen. Kiben lakik a mindenkit 
megtréfáló kobold, kiben a minden-
kit kigúnyoló bohóc, kiben az utáno-
zó majom, a cigányasszony? 

Vegye fel mindenki a saját maszk-
ját, hogy megmutathassa igazi arcát. 
Errôl szól a farsang, s ennek az öröme 
világlik át a farsangi mulatságokban. 

Tessék tehát bálba menni, fel-
venni a maszkot s levenni az álarcot. 
Tessék örülni, fánkot sütni, temetni 
a telet és érezni az élet áradásának 
a kezdetét. 

Hogy hogyan kezd el éledni, éb-
redni a természet, az élet?

A néphagyomány a természeti 
erôk ébredését egy-egy jeles naphoz 
kötötte. 

Vízkereszt napján (ja-
nuár 6.)  a vizek ébred-
nek, Sebestyén napján 
(január 20.) a fák, Vince 
napján (január 22.) a 
venyigék. 

Ezen a napon 
nem illik az er-
dôbe menni, 
mert ekkor 
ülik nászu-
kat a mada-
rak. Elek 
n a p j á n 
(február 
11.) a 
csúszó-
mászók 
is befejezik téli álmukat, s a madarak 
is nekilátnak fészküket megrakni Bá-
lint napján, február 14-én. 

A farsang változó hosszúságú 
ünnep. A hagyomány szerint víz-
keresztkor (január 6.) kezdôdik, s 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezde-
téig tart (2015-ben február 18). 2015. január 24.  Vadászbál

2015. február 07. Iskolás farsangi bál
2015. február 14. Sportbál
2015. február 21. Horgászbál

Szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 
a Művelődési Ház vezetősége!

A báli szezon  
eseményei  

a Művelődési Házban

Indul a báli  
szezon
Itt a farsang áll a bál – kezdődik a mulatság, 
mindenki maskarát ölt. Maskarát, s nem álar-
cot, mondja Molnár V. Józsi bácsi Magyar 
Örökség-díjas néplélek- és néprajzkutató. Mi a 
különbség? Mielőtt tovább olvassák ezeket a 
sorokat, gondolkodjanak el ezen a kérdésen.
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NÉPI KALENDÁRIUM

Tábik Andrásné

Január 1.
A hónap elsô napja, latin néven 
Calendae Januariae, kiskarácsony 
napja, az újesztendô kezdete. Az 
emberek jókívánságokat mondtak, 
ajándékokat adtak egymásnak.

A január 1. évkezdetet XIII. Ger-
gely pápa naptárreformja tette ál-
talánossá a katolikus országokban 
(1582). Ez a nap jelentette az újév 
kezdetét, valamint a télközépi ün-
nepkört.

Számos népszokás, hiedelem, 
termés- és idôjárásjóslás kapcsoló-
dik ehhez a naphoz például: köszön-
teni, szerencsét kívánni legények, 
házasemberek jártak. Azért éppen 
férfiak, mert a hiedelem szerint ha 
elsônek férfi személy lép a házba, az 
szerencsét hoz az egész esztendôre, 
míg az asszony személy, az bizony 
bajt. 

Idôjárásra vonatkozóan: Ha újév 
napja világos, a termés nem lesz hiá-
nyos. Ha csillagos az ég, rövid lesz a 
tél. Ha olvad sok lesz a bor.

Sokféle munkatilalom is volt, pél-
dául: a mosás, a varrás, a fôzés tilal-
ma. Tilos volt a baromfihús, helyette 
a disznó, a bab, a lencse volt aján-
lott, anyagi bôséget varázslandó.

Újévkor az egész év sikerét igye-
keztek biztosítani, fontos volt a jó 
cselekedet, az év elsô napján.

Január 6. vízkereszt
Ezzel a nappal zárul a karácsonyi ün-
nepkör és kezdôdik a farsang ideje.

Jeles nap Krisztus Jordán folyóban 
való megkeresztelkedésének az ün-
nepe. E nap az ünnepi keresztelések 
napja lett. A katolikus egyház szoká-
sa szerint tömjént és vizet szenteltek.

A víz és tömjén megszentelésébôl 
keletkezett a házszentelés szokása, 
amely viszont már a háromkirályok 
tiszteletéhez kapcsolódik

A királyok nevei: Gáspár, Meny-
hért, és Boldizsár, perzsa, héber il-
letve babiloni eredetûek. Sok kedves 
régi népszokás fûzôdik ünnepük-
höz, január 6-hoz. Így az ôket meg-
jelenítô alakoskodók felvonulása já-
ték, amivel elsôsorban vízkeresztkor 
jártak házról házra.

Ennek része volt a csillagozás: a 
díszes papírsüvegben járó gyerekek 
csillagot hordoztak, csillagéneket 
énekeltek.
Idôjóslás: Ha vízkereszt vizet ereszt, 
a tél soká ki nem ereszt.

Január 22. 
Vince. Jelentése: gyôzedelmes. Nevé-
nek rokon hangzása, a vinum, „bor” 
szóval magyarázza, hogy a szôlészek 
szentje lett. Névnapja idôjárásából 
a bor termését szokták megjósolni. 
Hogyha fénylik Vince, tele lesz a pince.

Boldogasszony hava
Január 22. a Magyar kultúra napja is.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 

fejezte be a Himnusz írását. Ennek 
emlékére 1989-tôl ünnepeljük e na-
pon a magyar kultúra napját.

Január 25. 
Pál napja. Pál apostol megtérése elôtt 
nagy szerepet játszott a keresztények 
üldözésében. 

Mint az Új szövetségi Szentírásban 
olvasható, Pál, akit ekkor még Saul-
nak hívtak, egy ízben az „Úrnak tanít-
ványai ellen lihegve Damaszkuszba 
ment, amikor a város közelébe érke-
zett, hirtelen mennyei fény ragyog-
ta körül. A földre zuhanva hallotta, 
hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, 
Saul, miért üldözöl engem?” (Aposto-
lok csel. 9. fejezet) Az élmény hatásá-
ra megtért, és a kereszténység nagy 
térítô apostola lett.

Pál fordulása (január 25.) ennek a 
fordulatnak állít emléket. Ettôl kezd-
ve a zsidó Saul helyett római nevét a 
Paulust használta. (Zsidó származása 
mellett római polgár volt születésétôl 
fogva.)

Idôjárási, csillagászati tartalma is 
van az ünnepnek. Túl vagyunk már 
a tél felén, s várható, hogy az idô ha-
marosan jobbra fordul. Az idôjárási 
jövendölések világosan utalnak erre:

Pál fordulta hogyha tiszta, bôven 
terem mezô, puszta. Január, február, 
itt a nyár.

Január az év első 31 napos 
hónapja. A hónap névadója  
Janus, a kezdet és a vég is-
tene volt. A népi kalendári-
um szerint Boldog asszony 
hava. A Télhó a téli évszak-
hoz kapcsolódik, január az 
évszak közepe. A csillagá-
szati év megfelelő hónap-
neve után Vízöntő havának 
is nevezik. 
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Papp Komáromi Judit

Sokan egybôl mondják is a választ: C-vita-
min! Igen, a C-vitamin szedésével sokat se-
gíthetünk magunkon, erôsíthetjük immun-
rendszerünket, gyorsabban gyógyulhatunk 
meg betegségeinkbôl. A C-vitamin számos, 
az emberi szervezetben zajló folyamathoz 
nélkülözhetetlen. Szerepet játszik a hajszá-
lerek, a csontok és az inak felépítésében, 
szükséges az egészséges fogínyhez, egyes 
hormonok termeléséhez, valamint létfon-
tosságú a fertôzések elleni védekezésben. 
Egyes tudósok, mint a kétszeres Nobel-dí-
jas Linus Pauling szerint a C-vitaminnak 
szerepe van a rák gyógyításában is. Pauling 
ezen kijelentése erôsen megosztja az or-
vostársadalmat. Azt, hogy a C-vitamin való-
ban megakadályozza-e a rák kialakulását, 
bízzuk az orvostársadalomra. Tekintsünk 
inkább a saját lehetôségeinkre!
 
Mégis, hogyan juttassunk 
szervezetünkbe elég Cvitamint,  
és mennyi is az az „elég”?
A mai javasolt dózis Magyarországon 80 
mg, de a legújabb kutatások szerint napi 
300-1000 mg C-vitamin-bevitel jelentôsen 
hozzájárul egészségünk megôrzéséhez, a 
civilizációs betegségek – daganatok, szív- 
és érrendszeri problémák, allergia – elleni 
védelemhez. A C-vitaminnal foglalkozó tu-
dósaink, mint pl. Szentgyörgyi Albert nagy 
dózisban szedte a C-vitamint, kezdetben 

napi 1000 mg-ot, majd öregkorára napi 
8000 mg-ot. 

Szentgyörgyi Albert szerint a C-vitamin 
(aszkorbinsav) maga az élet. Nincs a mag-
ban, de a csírában már nagy mennyiségben 
van jelen. Természetes formában számos 
élelmiszerben megtalálható, mint az elôbb 
említett csírák, savanyú káposzta, csipke-
bogyó stb. 

A savanyú káposzta C-vitamin tartalma 
a többi élelmiszerhez viszonyítva magas 
– 100 g savanyú káposztában 40-50 mg 
C-vitamin (és számos egyéb hasznos vi-
tamin) található. 100 g savanyú káposzta 
elfogyasztásával fedezhetjük a napi szük-
ségletünk kb. felét (ha a jelenlegi ajánláso-
kat vesszük figyelembe). Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy a C-vitamin egy na-
gyon „sérülékeny” vitamin, felbomlik fény, 
levegô és hô hatására (pl. fôzés, fagyasztás, 
hosszas tárolás). Másrészt a hagyományos 
C-vitamin akár 80%-a is hasznosítás nélkül 
kiürül a szervezetünkbôl.

Létezhete túladagolás?
Vízoldható vitamin lévén nem lehet tú-
ladagolni. Sokan szednek viszont úgyne-
vezett „megadózisú” C-vitamint, mondván 
ettôl nem lehet semmi bajuk. Megfigyelé-
seken alapulva kijelenthetô, hogy a tartó-
san napi 1000 mg feletti C-vitamin bevitel 
káros lehet. A le g gyakoribb tünet ilyenkor 
a vesekô, de a szövetekben is lerakódhat a 
C-vitamin kis kristályok formájában.

Mit tehetünk?
A magam részérôl az ajánlásokat figyelem-
be véve az 1000 mg C-vitamin napi bevé-
tele mellett döntöttem. S kicsit utánanéz-
tem a jelenlegi ajánlásoknak, tudományos 
eredményeknek. 

Az utóbbi években került a kutatások 
homlokterébe, majd a lakosság számára is 
elérhetôvé vált, az un. liposzomális C-vita-
min. Míg a „hagyományos C-vitamin” szer-
vezetbôl, addig a liposzomális C-vitamin 
93%-a felszívódik és hasznosul. Így tehát 
elég belôle kevesebbet bevenni a kívánt 
hatás eléréséhez. 

A liposzomális C-vitamin esetében a 
C-vitamint körbeveszi egy foszfolipid ré-
teg. A foszfolipidek természetes anyagok, 
melyek sejthártya fô alkotórészei is, és nél-
külözhetetlen szerepet játszanak sejtjeink 
egészséges mûködésének megôrzésében. 
A foszfolipid réteg szerepe kettôs: Egyrészt 
megóvja a benne található C-vitamint a 
sérüléstôl és a szervezetbôl történô gyors 
kiürüléstôl. Másrészt képes úgy átlépni 
azokat a szervezetben lévô akadályokat, 
melyek a véráramba és a sejtekbe történô 
hatékony felszívódást gátolják, mintha 
azok ott sem lennének. Így a dózisok akár 
csökkenthetôk is, hiszen a teljes hatóanyag 
mennyiség eljut oda, ahol ténylegesen hat-
nia kell.

Források: Somlósi Lajos előadása;
http://www.hazipatika.com/taplalkozas/taplalekkie-
geszitok/cikkek/liposzomalis_c-vitamin_a_jovo_c-vi-
taminja/20131204120523; http://twice.hu/eletmod/
keszitsunk-otthon-rakolo-c-vitamint; http://hu.wiki-
pedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert; http://
www.pichlerne.gportal.hu/gindex.php?pg=23522811&-
nid=6489395

A Cvitamin
A télhez hozzátartozik az orr folyás, köhögés, 
„megfázás”- gondoljuk. De vajon tényleg így 
van? Léteznek-e olyan praktikák, amelyekkel 
elkerülhetjük ezeket a betegségeket, tüneteket? 

Liposzomális Cvitamint saját magunk 
is készíthetünk, a következők szerint:
3 csapott evőkanál szója vagy naprafor-
gó (hexán és adalékmentes) lecitint 2 dl 
langyos desztillált vízben csomómen-
tesre keverünk. Egy másik pohárban 
1 púpozott evőkanál aszkorbinsavat 
(gyógyszertárban kapható) feloldunk  
fél pohár cca 1 dl kézmeleg vízben.  
A két oldatott egy tálba össze kell ön-
teni, majd botmixerrel pár percig kell 
kavarni. Ezután az ultrahangos tisztító-
gépben 20-25 percig kezeljük a folyadé-
kot; ez ad lehetőséget a foszfolipidek-
nek hogy körbevonják a C-vitamint.  
A kész folyadékot hűtőben kell tárolni. 
Eltarthatósága max. 2 hét. Naponta  
3 evőkanál fogyasztása ajánlott.

EGÉSZSÉG

2015. JANUÁR BAGI HÍRLAP 9



Az újév első napjától a meg-
szokott időalapú matricák 
mellett (10 napos, havi, éves) 
az autósok az új megyei 
matricát is megvásárolhat-
ják. A megyei matricával egy 
megye gyorsforgalmi útjai 
rendkívül kedvező, évi 5 ezer 
forintos áron használhatók. 

A korábbiak mellett a megyei matrica 
és más új matricatípusok (D2, U) a szo-
kott értékesítési csatornákon válthatók 
meg: a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálta-
tó Zrt. ügyfélszolgálatain, az ematrica.
autopalya.hu weboldalon valamint a 
viszonteladók jelentôs részénél (pl. 
benzinkutakon).

A rendszeres autópálya-használat 
egy megyében a korábbi közel 43 ezer 
forint helyett a jövô évtôl mindössze 
5 ezer forintba kerül, így a munkahe-

lyükre ingázók, az akár több megyényi 
távolságból pl. a fôvárosba autózók ki-
adásai a töredékükre csökkennek.

Az autósok egyéni kalkulációik 
alapján mérhetik fel, hogy maradnak 

a számukra bevált szolgáltatásoknál, 
vagy az új alternatívával élve csökken-
tik úthasználati költségeiket. A sze-
mélygépkocsikra jelenleg is elérhetô 
matricatípusok ára egyébként három 
éve változatlan, és januártól sem emel-
kedik.

Türelmi idô is segíti a közlekedô-
ket, hogy megszokják, egy adott me-
gyében mely szakaszokon érvényes a 
megyei matrica.

Január elsejétôl az új területi alapú 
megyei matricák olcsóbb, gyorsabb, 
biztonságosabb autózást kínálnak a 
hazai gyorsforgalmi úthálózaton köz-
lekedôknek, de javasolt indulás elôtt 
tájékozódni a tervezett útvonal fizetôs 
szakaszairól.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Kommunikációs Fôosztály,  

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 
Kommunikációs Iroda)

Új autópályamatrica típusok is  
elérhetők január elsejétől

SZOLGÁLTATÁS

heti
(10 napos) országos

 7 fő
 3,7 t

+D2, B2 +D2, B2 +D2, B2 +D2, B2

 7 fő
 3,7 t

 7 fő
 3,7 t

 7 fő
 3,7 t

 7 fő
 3,7 t

 7 fő
 3,7 t

 7 fő
 3,7 t

 7 fő
 3,7 t

1 470 Ft

2 975 Ft

5 950 Ft

2 975 Ft

13 385 Ft

4 780 Ft

9 560 Ft

4 780 Ft

21 975 Ft

42 980 Ft

42 980 Ft

42 980 Ft

199 975 Ft

5 000 Ft

10 000 Ft

5 000 Ft

20 000 Ft

megyei
havi

D1M

D1

D2

U

B2

éves
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HIRDETÉS

Sportbál
Bag labdarúgásáért

2015. február 14.

Zene - Tánc - Vacsora
Zene: Galga Express Band

Asztalfoglalás, jegyek: 
Boda János 20/445 0307

Jegyár: 4000 Ft

Jó szórakozást!
Bagi TC 96. vezetôsége

Vásárolnék a következő dolgokat:

Régi magyar kerékpárokat, 1960 előttieket (WM, RM, stb.), ezekhez  
alkatrészeket

Pannónia kéthengeres motorkerékpárokat, P20-21 típusokat, ezekhez  
alkatrészeket

SIMSON ENDÚRÓ S 51 típusú motorkerékpárt, csak gyári állapotú érdekel, 
minden tartozékával, nem baj ha kicsit kopottas is, csak gyári legyen.  
Ehhez gyári (DDR) alkatrészeket.

Mz Ts 250 , 250/1  és ETZ 250 típusú motorkerékpárokat, papír nélküli 
is érdekel, de ha ki van vonva forgalomból az sem baj, csak a forgalmi 
legyen meg. Ezekhez gyári (DDR) alkatrészeket.

Zománcozott reklámtáblákat, utcatáblákat, régi fém olajosdobozokat,  
olajokat (Shell,  Agip,  Áfor, stb.), gyári fényezésű magyar Camping kerékpárt.

Tel.: 06 30 950-9383, este 18 óra után: 06 28 437-345, vagy hagyjon üzenetet és visszahívom. 
E-mail: rokakrisz@invitel.hu

Azonnali javítása, helyreállítása

Tel.: 06 20 333-2762
Falbontás és kiszállási díj nélkül, hétvégén és ünnepnapokon is!

Simon István

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSÔTÖRÉSEK

A hirdetés bemutatójának 20% kedvezményt adunk!

A-Z-ig, 0-tól 24 óráig

Támogatók: Bag Nagyközségi Önkormányzat, Bagi TC 96,  
Boda-General Kft., Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Gyere, emlékezz, szurkolj, szórakozz!!!! 
Bagi TC 96 Vezetőség
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BAGI TC 96 – BODA TIBOR „DZSÚDÓ”
Emléktorna

Bag  Sportcsarnok, 2015. 02. 01. vasárnap
Mérkőzések
1. 10:00 Bag - Galgahévíz    9. 14:00 Hévízgyörk - Tura
2. 10:30 Aszód - Hévízgyörk  10. 14:30 Galgahévíz - Iklad
3. 11:00 Iklad - Tura  11. 15:00 Aszód - Tura
4. 11:30 Aszód - Bag  12. 15:30 Hévízgyörk - Bag
5. 12:00 Hévízgyörk - Iklad  13. 16:00 Aszód - Iklad
6. 12:30 Galgahévíz - Tura  14. 16:30 Hévízgyörk - Galgahévíz
7. 13:00 Bag - Iklad  15. 17:00 Bag - Tura
8. 13:30 Aszód - Galgahévíz  17:30 Eredményhirdetés
             Díjátadás
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BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Telefon:  +36 (28) 504-135, 
 504-140, 504-141
Fax:  +36 (28) 504-136
e-mail:  bagpolghiv@bagfalu.hu, 
 titkarsag@bagfalu.hu

A Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadása:
Hétfő:  13:00-16:30-ig
Kedd:  nincs
Szerda:  7:30-12:00-ig és 13:00-16:00-ig
Csütörtök:  nincs
Péntek:  7:30-12:00-ig.

POLGÁRMESTER
Jamrik László
Telefon:  +36 30 667 0734
e-mail:  bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása:
hétfő:  13:00-16:00

ALPOLGÁRMESTER
Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása:
hétfő:  13:00-16:00

JEGYZŐ (18-as mellék)
Bognár Józsefné
e-mail:  jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8:00-12:00 óráig

PÉNZÜGYI CSOPORT 
 (17-es mellék)
Palya Szilvia
Telefon:  +36 20 29 777 35
e-mail:  penzugy@bagfalu.hu

ANYAKÖNYV  
(25-ös mellék)
Benke Henriett
Telefon:  +36 20 388 8224
e-mail:  anyakonyv@bagfalu.hu

ADÓ CSOPORT  
(23-as mellék)
Dudás Józsefné
Telefon:  +36 20 297 7990

Szabó Henrietta
Telefon:  +36 20 297 8435
e-mail:  ado@bagfalu.hu

MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS  
(12-es mellék)
Marosi Hajnalka
Telefon:  +36 30 667 0471
e-mail:  szocial@bagfalu.hu

MŰSZAKI ELŐADÓ,  
HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS  
(19-es mellék)
Benedek Miklós
Telefon:  +36 30 667 2540
e-mail:  muszaki@bagfalu.hu

I. SZÁMÚ RENDELŐ
Hősök tere 1. Dr. Balatoni Gyöngyi
Telefon: 06 (28) 504 – 215
Rendel:
hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16 (időpontkérés)
csütörtök: 8-12
péntek (páratlan héten): 8-11

II. SZÁMÚ RENDELŐ
Dózsa György út 53. Dr. Cséke Ibolya
Telefon: 06 (28) 408 – 031
Sürgős esetben és készenléti időben  
hívható mobilszám: 06 (70) 313 – 1138
Rendel:
hétfő: 8-12
kedd: 12-18
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros hét): 8-11

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE

Nappali, éjszakai és hétvégi ügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai 
ügyeletet is a Turai Központi Ügyelet látja el. 
Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 
8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától 
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető 
fel. Címe: Tura, Petőfi tér 2. Telefon : 104

A fogorvos rendelési ideje
Dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) 
Telefon : 06 (28) 409 – 670
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök 14-19 óráig
szerda, péntek 9-14 óráig

A kéményekből áradó füst miatt már kimozdulni sincs kedve, és végre tiszta levegőt szeretne szívni?
Elege van abból, hogy télen állandóan betegeskedik a gyerkőc?

Kipróbálna valami mást a gyógyszerek helyett, aminek nincs mellékhatása, csak hatása?

LÉLEGEZZEN FEL A KUCKÓ SÓBARLANGBAN!
Jelentkezzen be a 06-28/437-770-es, vagy a 06-30/641-4253-as telefonszámon!

További információ: www.kuckosobarlang.hu

+1 fő
INGYEN

Ezzel a kuponnal egy alkalommal 
1 fő helyett 2 fő sóbarlangozhat!

+
Minden gyereknek 

AJÁNDÉK JÁR!
Érvényes: 2015. április 30-ig

KUPON
KÖHÖGÉS, FULLADÁS,  

MEGFÁZÁS EGÉSZ TÉLEN
ISMERŐS?

Bagi Hírlap - Az Önkormányzat havonta 
megjelenő közéleti kiadványa.

Felelős kiadó: Jamrik László polgármester
Szerkesztőség: Angyal Tamás (főszerkesztő),  
Tábik Andrásné, Sima József
Tördelés: Básthy Andrea
Korrektúra: Gyalog Éva 
Nyomdai munkák: Mega Kft.
Email: ujsag.bagfalu@gmail.com
Hirdetési árak
1/1 oldal: 16 000 Ft
1/2 oldal:  8 000 Ft
1/4 oldal:  4 000 Ft
1/8 oldal:  2 000 Ft
Apróhirdetés: 500 Ft

Bag Nagyközség Önkormányzata a „Munkatörvénykönyvről szóló” 2012. évi I. törvény-
ben írtak alapján pályázatot hirdet 

Falugondnoki munkakör betöltésére.

A pályázati feltételekről, a pályázathoz csatolandó dokumentumokról, egyéb feltételekről, 
juttatásokról, a pályázat benyújtásának módjáról, helyéről és idejéről tájékozódjon a 
http://bagfalu.hu/hirek-aktualitasok/388-palyazat-falugondnok weboldalon!

További részletekről érdeklődni Jamrik László polgármesternél a +36-30-667-0734  
telefonszámon lehet.

Pályázat: Falugondnok

HIRDETÉS


