
Közmeghallgatás  
a Körforgalomról 

A 30-as főút bagi bekötőjénél 
megvalósítandó körforgalom 
ügyében közmeghallgatást 
tartott az önkormányzat
 / 2.

Bagi Polgárőr 
egyesület 

Évértékelés és  
kitüntetések átadása  
a polgárőrség  
közgyűlésén 
 / 5.

a tartalomból

Tilos a bel területi ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri égetése 

jogszabályváltozás

avarégetés 3.

tábik andrásné megemlékező beszédét – 
melyet 6. oldalon olvashatnak –, a nyugdíjas-
klub férfikórusának katonanóta válogatása 
követte. Az éneklésbe a jelenlévő hallgatóság 
is bátran bekapcsolódott. A temetőtől a Hősök 
teréig fáklyás felvonulásban haladt az ünnep-
lő közönség. Itt a koszorúzás alatt megcso-
dálhattuk a falunk gyermekei által korábban 
elhelyezett zászlókat, és meghallgathattuk 
balázs gergely szavalatát. 18:00 órára meg-

érkeztünk a művelődési házba, ahol jamrik 
lászló polgármester úr köszöntője és ünnepi 
beszéde után hallhattunk verset albert már-
ton előadásában, végignézhettük az általá-
nos iskola diákjainak ünnepi műsorát, majd 
a muharay elemér Népi együttes előadását. 
A Szózat közös eléneklésével ért véget Bag 
Nagyközség Önkormányzatának az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc évfordulójára 
rendezett ünnepsége. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
április 25-én (szombaton) 9:00 - 14:00 

óráig lomtalanítás lesz a faluban. 

helyszínek:
l vasútállomási COOP bolt  
l kultúrház parkoló  
l iskola előtti parkoló  
l Béke tér

figyelem! veszélyes anyagokat  
(pl. festék, vegyszerek, autó gumi, építési 

törmelék, háztartási gépek, stb.)  
nem szabad a kukás autókba tenni! 

Bag Nagyközség Önkormányzata

Lomtalanítás

szalézi szent ferenc: a kereszt
Azt a keresztet, ami most annyira
nyomja válladat,
mielôtt elküldte volna hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,
szeretô irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e,
nem nehezebb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta.
Szent kegyelmével,
Irgalmával
Megillatosította,
reád és bátorságodra
tekintett,
és így érkezik
a mennybôl a Kereszt,
mint Isten köszöntése,
mint a te
Istened szeretetének
irgalmas ajándéka.

ünnepeltünk, emlékeztünk
Március 15-én, vasárnap, az elmúlt évekhez képest jelentős tömeg gyűlt 
össze délután 5 órakor a temetőben Lázár Lajos tüzér főhadnagy sírja  
körül. Itt koszorúzással vette kezdetét a falu ünnepi rendezvénye. 

 1394 – 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja
XX I I .  év f .  3 .  szám  l 2015.  márc ius  l I ngyenes



a Polgármesteri hivatal hírei2 BAgI HírLAP  l   2015. MárCIuS

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház tájékoztatása
Parkoló felújítása, átalakítása

Tájékoztatjuk a kórházat felkereső be-
tegeket, látogatókat, hogy 2015. 02. 
18-án megkezdődött a kórház előtti 
parkoló felújítása, illetve átalakítása. 
A kivitelezés befejezését követően vár-
hatóan 2015. április 2-ától fizető parko-
ló létesül.

A befolyt összeget a parkoló burko-
latának javítására, a balesetmentes 
közlekedés biztosítására, illetve a ka-
merarendszer és folyamatos felügyelet 
eredményeként, a járművekkel kap-
csolatos bűncselekmények csökkenté-
sére kívánjuk fordítani. 

angyal tamás

A polgármester úr, a beruházó és a kivi-
telezô a nap délelôttjén tartott helyszíni 
sajtótájékoztatót, készítettek riportokat 
és televíziófelvételeket. Délután a mû-
velôdési házban Jamrik László polgár-
mester úr köszöntötte a megjelent lako-
sokat. A bevezetô után Nagy Szilvia a 
beruházó (NIF) képviseletében többek 
között elmondta, hogy egy nagyon rég-
óta húzódó probléma megoldása kezdô-
dött el végre. A tervek már 2011-ben el-
készültek, az engedélyek is régóta meg-
vannak, csak az anyagi fedezetre kellett 
ilyen sokáig várni. Viszont fontos dolog, 
hogy a projekt 100%-ban hazai forrásból 
kerül megvalósításra.

Horváth György a kivitelezô kép-
viseletében pár mondatban ismertette a 
körforgalom megépítéséhez kapcsolódó-
an elvégzendô tevékenységeket, úgymint 
fák kivágása, buszmegállók áthelyezése, 
úttest szélesítése, forgalom elterelése. Az 
ütemterv alapján a körforgalom kialakítá-
sa és megépítése három fô fázisra bontha-
tó aszerint, hogy melyik ágat építik, illet-
ve melyik lesz lezárva. Ezek sorrendben 
1. Bag-Aszód; 2. Budapest-Bag; 3. Aszód 
Budapest. A forgalomterelés lámpás és 
jelzôôrös irányítással lesz megoldva. A 
keresztezôdés domonyi ága az építkezés 
teljes ideje alatt 4 hónapig le lesz zárva. 
Ígéret hangzott el a domonyi részen fekvô 
mezôgazdasági út kiszélesítésére is.

A tájékoztatók utáni kérdések-észre-
vételek közül az elsô Sztán Istvántól, 
Aszód város polgármesterétôl érkezett. 

Közmeghallgatás a körforgalom 
építésének megkezdődéséről
Bag Nagyközség Önkormányzata 2015. 03. 09-én tartott tematikus 
közmeghallgatást a 30-as főút bagi bekötőjénél megvalósítandó kör-
forgalom ügyében. 

Ô jelezte, hogy a Bag és Aszód közöt-
ti „troszkás” út felújításával, szilárd út-
burkolattal való ellátásával csökkenteni 
lehetne a körforgalom építése miatt ki-
alakult kellemetlenségeket. Válaszként 
megtudhattuk Nagy Szilviától, hogy saj-
nos az az út így sem bírná el a 7.5 ton-
nánál nagyobb jármûvek átmeneti forgal-
mát, ezért ez az ötlet már annak idején 
is elvetésre került. Pauló Pál javasolta, 
hogy a keresztezôdés környéki munkála-
toknál felmart aszfaltot le lehetne teríteni 
az elôzôleg említett „troszkás” útra, javít-
va annak a minôségét. Szintén Nagy Szil-
via válaszából derült ki, hogy az aszfalt a 
közútkezelô tulajdona, azzal el kell szá-
molni, így sajnos nincs rá mód, hogy azt 
egyéb célokra felhasználhassák. Mezôfi 
Ferenc képviselô úr javaslatát, miszerint 
az építkezés idejére nyissák meg az M3 
autópálya lezárt domonyvölgyi felhajtó-
ját, tehermentesítve ezzel az építkezés 
bagi szakaszát az Aszód-Kartal, Illetve 
Domony-Iklad felôl érkezô autópályára 
felhajtó forgalomtól, a Magyar Közúttal 
és az Állami Autópálya Kezelôvel egyez-
tetni fogják. Egy ilyen engedélyeztetési 
folyamat nagyon sok idôbe telik. Ezeket 
a lépéseket annak idején kellett volna 
megvitatni, amikor a tervek és a közbe-
szerzési kiírás megszületett, ugyanis félô, 
hogy most már nincs elég idô ilyen kikö-
téseket beemelni a projektbe. 

A közmeghallgatást Jamrik László 
polgármester úr zárta, örömét fejezvén 
ki, hogy végre valóban megkezdôdött a 
környék legnagyobb közlekedési problé-
májának megszüntetése. A Galga mente 
közös sikerének nevezte, hogy hamaro-
san pont kerülhet ennek régóta húzódó 
ügynek a végére.

•  30 percnél rövidebb várakozás  
INgYENES

•  30 percen túli várakozás alkalman-
ként 500.- Ft. a megváltott jegy este 
22 óráig érvényes (22 órától reggel 6 
óráig a parkolás ingyenes)

• havi bérleti díj 6. 000.- Ft/hó

váraKozási díjaK:
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A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Hivatal 
2015. március 28. és április 23. között ebzárlatot és legel-
tetési tilalmat rendelt el Bag nagyközség területén a vörös 
rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt. Ez idô 
alatt:
–  a tartási helyén minden kutya és macska elzárandó, ill. 

a kutyákat megkötve, vagy elzárva úgy kell tartani, hogy 
azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek

–  a kutyát tartási helyérôl csak pórázon vezetve és szájko-
sárral szabad kivinni

–  a településrôl kizárólag csak érvényes veszettség elleni 
védôoltással rendelkezô kutyát vagy macskát a hatósági ál-
latorvos kedvezô eredményû vizsgálata után szabad kivinni

–  az ebzárlat alatt befogott húsevôket hatósági megfigyelés 
alá kell helyezni az ebzárlat idôtartamára

–  az ebzárlat alatt húsevô állatok összevezetésével járó ren-
dezvény nem tartható

2015. 03. 09.
Bognár Józsefné, Bag Nagyközség jegyzôje

ebzárlat és legeltetési tilalom

Változtak az égetés szabályai.

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelete az Országos Tûzvédelmi 
Szabályzatról

111. A szabadtéri tûzgyújtás és 
tûzmegelôzés szabályai

225. §
(1) Ha jogszabály másként nem rendel-
kezik, a lábon álló növényzet, tarló, nö-
vénytermesztéssel összefüggésben és a 
belterületi ingatlanok használata so-
rán keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. (!!!)
(2) Mentesül az égetési, tûzgyújtási tila-
lom alól a katasztrófavédelmi szerv állo-
mánya, ha tevékenysége a károk csök-
kentésére, a tûz terjedésének megakadá-
lyozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendel-
kezik, az ingatlan tulajdonosa, használó-
ja köteles a területet éghetô hulladéktól 
és további hasznosításra nem kerülô szá-
raz növényzettôl mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhe-
lyezkedô létesítményeket, az önkor-
mányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi 
szerv vezetôje által megbízott személyek 
a szabadtéri tüzek korai szakaszban tör-
ténô észlelése céljából térítésmentesen 
igénybe vehetik.

226. §
(1) Külterületen az ingatlan tulajdo-
nosa, használója a tûzvédelmi ha-
tóság engedélyével legfeljebb 10 ha 
egybefüggô területen irányított ége-
tést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonat-
kozó kérelem tartalmazza:

a)  a kérelmezô nevét és címét,
b)  az égetés pontos, földrajzi koordiná-

tákkal vagy helyrajzi számmal mega-
dott helyét,

c)  az égetés megkezdésének és tervezett 
befejezésének idôpontját (év, hónap, 
nap, óra, perc),

d)  az irányított égetés indokát,
e)  az égetéssel érintett terület nagyságát,
f)  az égetés folyamatának pontos leí-

rását,
g)  az égetést végzô személyek nevét, 

címét,
h)  az égetés felügyeletét biztosító sze-

mély nevét és címét, mobiltelefon-
számát,

i)  a tûz továbbterjedésének megakadá-
lyozására tervezett intézkedéseket és

j)  a helyszínen biztosított, a tûz továbbter-
jedésének megakadályozására készen-
létben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésôbb az égetés ter-
vezett idôpontját megelôzô 10. napig be 
kell nyújtani az engedélyezô tûzvédelmi 
hatósághoz.
(4) A tûzvédelmi hatóság a kérelmet an-
nak beérkezésétôl számított 5 munkana-
pon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tûz nem 
hagyható ôrizetlenül, és veszély esetén, 
vagy ha az irányított égetést befejezték, 
azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végez-
hetô, hogy az a környezetére tûz- és rob-
banásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a 
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a 
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. §
(1) Az irányított égetés során a tarlóége-
tés csak az alábbiak szerint végezhetô:
a)  a tarlónak minden oldalról egyidejû-

leg történô felgyújtása tilos; az égetés-
hez csak a tarlómaradványok használ-
hatók fel; a szalmát elégetéssel meg-
semmisíteni, lábon álló gabonatábla 
mellett tarlót égetni tilos,

b)  a tarlót vagy az érintett szakaszokat 
a tarlóégetés megkezdése elôtt lega-
lább 3 méter szélességben körül kell 
szántani, és az adott területen az apró 
vadban okozható károk elkerülése 
érdekében vadriasztást kell végrehaj-
tani, a fasorok, facsoportok védelmé-
re a helyi adottságoknak megfelelô, 
de legalább 6 méteres védôsávot kell 
szántással biztosítani,

c)  tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb terüle-
ten szakaszosan végezhetô, és csak az 
egyik szakasz felégetése után lehet a 
másik szakasz felégetéséhez hozzá-
fogni,

d)  a tarlóégetés során tûzoltásra alkalmas 
kéziszerszámmal ellátott, megfelelô 
létszámú, kioktatott személy jelenlé-
térôl kell gondoskodni, és legalább 
egy traktort ekével a helyszínen ké-
szenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és 
egyéb növényi hulladék irányított ége-
tése során az (1) bekezdés szabályait 
kell alkalmazni.

tilos az avarégetés!

Bag Nagyközség Önkormányzata már 
dolgozik egy központi zöldhulladék-tá-
roló / komposztáló kialakításán (felte-
hetően a volt homokbánya területén), 
ahová – ha megvalósul – mindenki 
kihordhatja a nem komposztált zöld 
hulladékát, illetve gondolkodunk a be-
gyűjtésről is.

jogszabályváltozás
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jelen vannak: Jamrik László polgármes-
ter, Varga András, Deli József, gyóni János, 
Katona Ervin, Mezőfi Ferenc László Sima 
József képviselők
meghívottak: Bognár Józsefné jegyző
Polgármester megnyitja az ülést, köszön-
tötte a képviselőket és a meghívottakat. 
Megállapította, hogy a minden képviselő 
jelen van, a képviselő-testület határozatké-
pes. Ezután ismertette a napirendi pontokat.

A képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta a napirendi pontokat.
1.)  Bag Nagyközség Önkormányzat és In-

tézményeinek 2015. évi költségvetés 
megtárgyalása. Előadó: Jamrik László 
polgármester

2.)  Bag Nagyközség Önkormányzat belső 
ellenőrzési terve. Előadó: Jamrik László 
polgármester

3.)  Közterület név használat – rózsa Ferenc 
utca. Előadó: Jamrik László polgármes-
ter

4.)  Bag Nagyközség Önkormányzat I. félévi 
munkaterve. Előadó: Jamrik László pol-
gármester

5.)  Egyebek

1.) Bag Nagyközség öNkormáNyzat 
és iNtézméNyeiNeK 2015. évi  
Költségvetés megtárgyalása
Jamrik László: A pénzügyi bizottság részle-
tesen megtárgyalta a költségvetést. Elfoga-
dásra javasolta.
Katona Ervin: A 4 millió Ft, nagyon kevés a 
szociális ügyekre.
Jamrik László: Ez egy nagyon szoros költ-
ségvetés. A konszolidáció következménye, 
hogy megszorítások vannak. Nagyon sok 
az állami elvonás, pl. a gépjárműadó 60%-
a. Segélyezésben is történik változás, de 
lehetőségeinkhez mérten próbálunk segí-
teni. Minden pályázati lehetőséget meg kell 
majd ragadnunk. Megköszönöm a készítők 
munkáját. A pénzügyi bizottság javaslata 
alapján, kérem szavazzunk a költségvetés 
elfogadásáról.

A képviselő testület 7 igen szavazattal az 
alábbi rendeltet alkotta:

bag Nagyközség önkormányzat Kép-
viselő-testületének 1/2015. (ii. 16) ön-
kormányzati rendelete az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről

2.) Bag Nagyközség Belső  
elleNőrzési terve 2015.
Bognár Józsefné: A pénzügyi bizottság 
megtárgyalta a Vincent Auditor Kft ajánlatát, 
amit a bizottság elfogadott.
Jamrik László: A pénzügyi bizottság javas-
lata alapján kérem elfogadni a belső elle-
nőrzési tervet.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:
6/2015. (ii.16) képviselő-testületi hatá-
rozat 
bag Nagyközség önkormányzat Képvise-
lő-testülete a magyarország helyi önkor-
mányzatokról szóló 2011. évi ClXXXiX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva 
az alábbi határozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzata a 
2015. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta a 
Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségekkel való gazdálkodás ellenőrzése

A jelzett feladatot 70.000 Ft + áFA, azaz 
hetvenezer forint + áFA munkadíjért tudjuk 
vállalni.

Iparűzési adóbevallások ellenőrzése 
1-10 vállalkozás behívásával

A jelzett feladatot 140.000 Ft + áFA, azaz 
száznegyvenezer forint + áFA munkadíjért 
tudjuk vállalni.

Az árajánlatunkban feltüntetett összegek 
tartalmazzák a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. 
§-ában kötelezően előírt belső ellenőrzési 
vezetői feladatok ellátását
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
végrehajtásban közreműködik: polgár-
mester, jegyző, pénzügyi és adó csoport

3.) közterület NévHaszNálat –  
rózsa fereNC utCa
Jamrik László: A Pest Megyei Kormányhi-
vatal Törvényességi Felügyeleti Osztály fel-
hívására a rózsa Ferenc utca nevét Mötv. 
14§ (2)-(3). Bek. alapján módosítani szüksé-
ges. A bizottság javaslata alapján, mely sze-
rint az utca neve legyen rózsa utca, kérem 
elfogadni szíveskedjetek.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:
7/2015. (ii.16) képviselő-testületi hatá-
rozat 
bag Nagyközség önkormányzat Képvise-
lő-testülete a magyarország helyi önkor-
mányzatokról szóló 2011. évi ClXXXiX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva 
az alábbi határozatokat hozta:

A Pest Megyei Kormányhivatal törvényes-
ségi felhívására a településen a rózsa Ferenc 
utca közterület elnevezés sérti a Mötv. 14§ 
(2)-(3). bek. foglalt rendelkezéseit. A képvise-
lő-testület döntött a rózsa Ferenc utca átne-
vezéséről, így az utca neve: rÓZSA utca.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
végrehajtásban közreműködik: polgár-
mester, jegyző, népesség nyilvántartó

4.) bag Nagyközség önkormányzat i. fél-
évi munkaterve
Bognár Józsefné: A mellékelt írásos anyag 
alapján kérem a tisztelt Képviselő urakat, 
hogy a munkatervet nézzétek meg, gya-
korlatilag a már előzőekben megbeszéltek 
alapján került összeállításra.
Jamrik László: Kérem, szavazzunk.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:
8/2015. (ii.16) képviselő-testületi hatá-
rozat
bag Nagyközség önkormányzat Képvise-
lő-testülete a magyarország helyi önkor-
mányzatokról szóló 2011. évi ClXXXiX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva 
az alábbi határozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat kép-
viselő-testülete elfogadta a 2015. I. félévi 
munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
végrehajtásban közreműködik: polgár-
mester, jegyző

5.) egyeBek
Bognár Jószefné tájékoztatta testületet a 
2015. évi szociális ellátások változásáról. 
Ehhez kell igazítani a helyi rendeletet is. A 
testület megkapta a rendeletet, a 8/2004. 
(VII.22.) sz. rendelet hatályát veszti.
Jamrik László: Kérem a melléklet írásos 
anyag alapján a 2/2015 (II.16.) Bag Nagy-
község Önkormányzat Szociális rendeletét 
elfogadni szíveskedjetek.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
az alábbi rendeletet alkotta:
bag Nagyközség önkormányzat képvi-
selő-testületének 2/2015. (ii.16.) önkor-
mányzati rendelete a pénzbeli és termé-
szetben nyújtott szociális és egyes sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Katona Ervin: A Béke utcai árok takarítását 
el kellene végezni, mert nagy esőzések al-
kalmával nem tud a víz elfolyni.
Jamrik László: A falugondnok majd a köz-
foglalkoztatott állománnyal kitakarítja.

gyóni János: A faluban a korlátokat is helyre 
kellene állítani.

Deli József: Kapnak-e a munkások munka-
védelmi oktatást?
Jamrik László: Igen, részt kell venni oktatá-
son minden alkalmazottnak, szerződésünk 
van Sáhó Béla munkavédelmi szakember-
rel, nem csak a közfoglalkoztatottaknak. 
Valamint munkavédelmi ruhát is kaptak 
a közfoglalkoztatottak, ennek a költségét 
85%-ban téríti a munkaügyi központ.

A Polgármester bezárta az ülést.

-k.m.f.-
Jamrik László  Bognár Józsefné
 polgármester         jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: a Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében  
2015. február 16-án megtartott képviselőtestületi ülésen.
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2015. február 24-én került sor a 
Bag Polgárőrség évértékelővel 
egybekötött közgyűlésére. Az 
esemény mezőfi Ferenc pol-
gárőr parancsnok köszöntőjével 
és a tavalyi évben végzett munka 
ismertetésével indult. 

angyal tamás

Az évértékelô után Dr. Bilisics Pé-
ter, a Pest Megyei Polgárôr Szövetség 
elnöke vette át a szót. Dicsérô szavak-
kal illette az egyesületünk által vég-
zett munkát. Kiemelte, hogy a megyei 
szervezetben nagyon jó híre van a bagi 
polgárôröknek. Támogatását kívánta 
kifejezni azzal is, hogy felajánlott egy 
ajándékkártyát, amivel 20% kedvez-
ménnyel tudunk vásárolni formaruhát 
és technikai felszerelést az erre szako-
sodott partner üzletekben.

Az elnök úr beszéde után Jamrik 
László polgármester szólalt fel. Utalt 
rá, hogy a választási gyûlésén tett ígé-
retét, miszerint javítani kell a falu köz-
biztonságát, csakis a polgárôrséggel 
szorosan együttmûködve lehet betar-
tani. Egyöntetûen társai ebben a meg-
választott képviselôk, igyekezni fog-
nak a jövôben is minden tôlük telhetôt 
megtenni. Személyes tapasztalatai és a 
hozzá eljutott hírek alapján is sokat ja-
vult az emberek biztonságérzete. Úgy 
tûnik, valóban igaz a pletyka, miszerint 
a falu új vezetése és képviselôtestülete 
miatt sok tilosban járó úgy érzi, hogy 
igenis van már félnivalója Bagon is. 
Jó úton halad a közös munka. Jamrik 
úr javasolta, hogy az eddigi számokat 

meghaladva növekedjen 
a polgárôrség létszáma, 
igyekezzünk több em-
bert toborozni, idôseket 
és fiatalokat egyaránt, 
akik hajlandóak tenni a 
falujuk biztonságáért. A 
beszéd végén jó munkát, 
sok sikert és jó egészséget 
kívánt a szervezet tagjai-
nak és a vezetôségnek.

Gódor Ferenc, az 
Aszódi Rendôrôrs pa-
rancsnoka elmondta, 
hogy Bag az ô illetékes-
ségi területébe tartozik, és 
mindig is problémás terü-
letnek minôsült bûnelkö-
vetési szempontból. Viszont – utalva 
Bilisics úr szavaira – polgárôrségünk 
teljesítménye messze meghaladja a 
hasonló településeken dolgozó szer-
vezetekét. A bagi polgárôrség saját 
statisztikai számai is magasak, viszont 
a közös szolgálatok és intézkedések, 
amikben rendôrjárôr és a polgárôr 
közösen dolgozik, kiemelkedôen 
magasak járási, sôt megyei szinten is. 
A rendôrség fontos, kiemelt partner-
ként tekint településünk polgárôrsé-
gére. A parancsnok úr is megerôsítet-
te, hogy a hozzá eljutott visszajelzések 
alapján is nôtt a lakosság szubjektív 
biztonságérzete!

Az értékelôk után ismét Dr. Bili-
sics Péter kért szót. Az Országos Pol-
gárôr Szövetség kitüntetését adta át  
Leszák Lászlónak, a „Polgárôr Ér-
demkeszeszt” arany fokozatát. Ez az 
Országos Polgárôr Szövetség egyik leg-
magasabb szintû kitüntetése.

A szervezetben végzett 
munkájukért emléklapot 
kaptak még az alábbi pol-
gárôrök: Leszák László-
né, Hajdú Mónika, Taks 
Sándor, Fábián Zoltán, 
Jámbor Csaba, Kiss 
János, Jermi Norbert, 
Hajdú László, Borbély 
István, Angyal Levente, 
Szlucska Pál, Leszák 
Márk, Tüdôs János, 
Mogyoródi István.

A gyûlés végén a tag-
ság egyhangúlag meg-
szavazta, hogy elfogadja 
Fekete László felvételi 

kérelmét. Mezôfi Ferenc 
köszöntötte az új tagot, majd neki is 
és a teljes tagságnak további sikeres 
járôrözést és nyugodt szolgálatot kí-
vánt.

Polgárőr közgyűlés és évértékelő
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tábik andrásné

1848. március 13-án írta Petôfi Sán-
dor fenti sorokat, és mi 2015. már-
cius 15-én itt állunk a temetônkben 
és tisztelettel emlékezünk a szent 

nevekre: Petôfi Sándorra, aki fiatal volt és lelkes. Fegyvere a 
vers volt, Kossuth Lajosra, Jókai Mórra, Táncsics Mihályra, az 
Aradi vértanúkra és sorolhatnék még számtalan nevet.

S itt domborodik egy sír, Lázár Lajos tüzér fôhadnagy 
sírja, s talán még néhány honvéd-harcosé, akik nevét nem 
ismerjük. Lázár Lajos 1819-ben született és 1902-ben halt 
meg. Bátyja Lázár Vilmos aradi vértanú, aki 1815-ben szüle-

tett Nagybecskereken. Lázár Lajos tüzér fôhadnagy jelentôs 
szerepet töltött be a szabadságharcban. A korabeli jegyzetek 
szerint Bem apó parancsôrtisztje volt, és itt ismerkedett meg 
Petôfi Sándorral is, akivel baráti kapcsolatban állt. Világos 
után Törökországba emigrált, ahol nyelvtanításból élt. Az 
1867-es kiegyezés után Budapestre költözött, késôbb beteg-
sége miatt Domonyvölgyben lakott. Itt tanított 17 évig, majd 
nyugdíjba ment. Élete utolsó 10 évét Bagon töltötte. 1902 
nyarán halt meg. 

Síremlékét 1907-ben emelték az ô és bajtársai emlékére.
Ôk a mi hôseink, és mindenki, aki a szabadságért harcolt 

1848 és 1849-ben, akik megfogalmazták 1848 márciusában, 
hogy mit kíván a magyar nemzet.

„Legyen jogegyenlôség hazánkban,
Ne legyen senki jogkiváltságban.” – írta Táncsics Mihály
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 
„Egyenlôség, szabadság, testvériség!” – hangzott a 12 

pont bevezetô és zárómondata.
 Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Megemlékezés a temetőben
„Hol sírjaink domborulnak,

Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett,

Mondják el szent neveinket”.

1848. március 15-e a függetlenségért folytatott évszázados harcaink szimbóluma, a polgári jogegyenlőség jelképe. 
E napon, néhány elszánt fiatal dacolva a hatalommal, órák alatt a feje tetejéről a talpára állította a világot. Ezek a 
nagyszerű hazafiak teremtették meg itthon a modern értelemben vett alkotmányosság alapjait. Egyöntetűen fogal-
mazva meg a célt: a nemzet felemelkedése, a nemzet megmaradása, a nemzet szabadsága.

1848-49 hősei tudták: ahhoz, hogy mindezt elérjük, össze kell fognunk. Ezt nekünk is szem előtt kell tartanunk. 
Ne csak rágódjunk régi dicsőségünkön, tegyünk is a hazáért, falunkért. Ne azon tűnődjünk, hogy miért tarthatjuk 
a markunkat, hanem azon gondolkozzunk, hogy mit adhatunk nemzetünknek, községünknek. A felnőtt nemzedék 
kötelessége, hogy egybetartsa a nemzetet, szülőfalunkat, és fejlődve, büszkén adja át az utókornak. Éppen ezért 
nem lehetünk közömbösek sem az ország, sem szülőfalunk iránt, mert akkor érdemtelenné válunk a hazára. 

részlet Jamrik lászló polgármester úr ünnepi beszédéből
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Március 15.
dobosné szilágyi gabriella

Március 15-én, vasárnap ünnepeltük az 1848-as forradalom 167. 
évfordulóját. Idén az idő is kegyesebb volt hozzánk, mint az 
elmúlt két évben, így sor kerülhetett az iskolától a művelődési 
házig tartó felvonulásra is.

Diákjaink már nagyon várták, hogy fáklyával kezükben vo-
nulhassanak a fôúton a március 15-i forradalom megünnep-
lésére. A temetôben Lázár Lajos sírjánál adóztunk tisztelettel 
a hôsöknek, majd a Hôsök terén koszorúztunk.

A mûvelôdési házban a községi megemlékezésen sze-
repeltek növendékeink. Évtizedek óta hagyomány, hogy 
az ötödik osztályosok készülnek mûsorral ezen a szép ün-
nepen. Idén Gyalog Éva tanár néni vezetésével készültek 
versekkel, szép gondolatokkal tanulóink, míg a zenészeket 
Sima István tanár bácsi tanította be. A mûsor szövege ki-
hangsúlyozta a szabadság, az egyenlôség, a magyarságtudat 
fontosságát, ahogy ezt a következô idézet is bizonyítja:

„…Nem tudom,  
   hogy ki volt nagyobb.
Csak áldom  
   az Istenemet,
Amért én is  
   magyar vagyok.”

            (Tóth Kálmán)
A színvonalas mûsor, a gyerekek ügyes szereplése méltó 

fénnyel vonta be ezt a szép ünnepet.

Tisztelt Szülők!
az elsősök beiratkozása április 16-án 8-19 óráig és április  

17-én 8-18 óráig lesz az iskolában. 
Mindenki hozza magával a
-  szakvéleményt  (óvoda, nevelési tanácsadó,  

képességvizsgáló állította ki),
-  lakcímkártyát,
-  születési anyakönyvi kivonatot,
-  pénzt (1500 Ft) a tornapólóra,
-  ha gyermekvédelmi támogatást kapnak, vagy a gyermek  

tartósan beteg, az ezekről szóló igazolásokat,
-  ha kérik a diákigazolványt, akkor NEK azonosítót és 1400 Ft-ot. 

(A NEK azonosítót az aszódi okmányirodában kell kérni.)
A 16-áig a beiratkozó gyerekek szülei döntsék el, hogy 

gyermekük számára kérnek-e napközit, illetve, hogy hittanra 
vagy erkölcstanra fog-e járni a gyermek. 

szeretettel várjuk a körzethatáron belül élő, lakcímmel 
rendelkező gyermekeket! 

a boNifáC alaPítváNy, mely az iskola és az iskolás  
gyerekek megsegítésére jött létre, továbbra is szeretné,  

ha a felajánlható 1%-ot adójukból az iskola kapná.
az alapítvány adószáma:   

18674482-1-13

szásziné győri éva

Február 13-án megtartották Aszódon a Kazinczyról el-
nevezett Szép magyar beszéd versenyt. Az 5-6. osztályos 
korcsoportból Faragó Panna (6.b) II. helyezést ért el,  
Ujvári Gábor Rómeó (5.a) különdíjat kapott. 

Február 25-én Aszódon Tankerületi játékos sportver-
seny volt. Csapatunk összesítésben a III. helyezést érte 
el. Gratulálunk a gyerekeknek, és köszönjük a felkészí-
tést tanáraiknak!

Március 2-án Versünneppel emlékeztünk meg isko-
lánk névadójának, Arany Jánosnak a születésnapjáról.

Március 7-én a Szent Rita Karitász szervezésében a 
Fôvárosi Nagycirkuszba látogatott el 31 tanulónk. Nagy 
élmény volt, hiszen diákjaink egy része még sohasem járt 
ott.  Köszönjük a lehetôséget a gyermekek nevében is! 

Március 10-én a hitoktatók részvételével megtartot-
tuk a HIT- ÉS ERKÖLCSTAN oktatásról szóló tájékozta-
tó szülôi értekezletet.   

Március 13-án Vácott voltunk a megyei szépíró ver-
senyen. Berki Barbara Evelin 2.b osztályos tanulónk 
második lett a korcsoportjából, így iskolánkat ô fogja 
képviselni az országos versenyen Budapesten.

Március 15-én aktív résztvevôi voltunk a községi 
rendezvénynek. 

Márciusban hirdették ki a Magyar UNICEF Bizottság és 
a Szitakötô folyóirat által januárban kiírt pályázat ered-
ményét. A pályázók közül Szabados Réka 6. b osztá-
lyos tanuló kiemelkedôen színvonalas munkáját oklevél-
lel és könyvjutalommal díjazták.

Kötelezettségünknek eleget téve elküldtük a nyolca-
dikosok jelentkezési lapját, illetve a napokban elkészí-
tettük az igények szerinti módosításokat is. Reméljük, 
minden tanítványunkat felveszik a számára legmegfe-
lelôbb iskolába.

iskolánkban 
történt
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óvodai beiratkozás
Tisztelt Szülôk! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az óvodai 
beiratkozás 2015. április 27-én hét-
fôn, és 28-án kedden lesz az Iglice 
Óvodában, 8:00-16:00 óráig.

„A nemzeti köznevelésrôl szóló 
2011. évi CXC. törvény 8. § (2) az aláb-
biakat mondja ki: A gyermek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdô napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Ennek alapján az óvodáztatás  
3 éves kortól kötelezô.

Kérjük a kedves szülôket, gyerme-
keiket a megjelölt két nap valamelyikén 
szíveskedjenek óvodánkba beíratni.

Kérjük, hozzák magukkal a gyer-
mek és a szülôk személyazonosításra 
alkalmas személyazonosítót és lakcím-
kártyát, TAJ kártyát.

Sok szeretettel várjuk a leendô óvo-
dásokat. 

  
Az óvoda nevelôtestülete nevében: 

Kovács Istvánné

_  igen világosak és tágasak a csoportszobák,

_  a csoportszobák szépen berendezettek, és jól felszereltek,

_  nincsenek a csoportok túlzsúfolva, a gyermeklétszám nem magas,

_  az udvara tágas, szép és biztonságos játékokkal van telepítve,

_  a tornaszoba is megvalósult,

_  rendelkezik só szobával, ahol a gyermekek terápiában vesznek részt,

_  az óvodapedagógusok magasan képzettek, folyamatosan továbbképzik 

magukat, nagy tapasztalattal rendelkeznek, elhivatottak

_  az óvodában a legmodernebb módszereket és eszközöket alkalmazzák 

a hatékony nevelés érdekében,

_  a gyermekekkel empatikusak, figyelembe veszik az egyéni igényeket,

_  a munkatársak igen elkötelezettek a gyermekek iránt,

_  „néphagyományőrzés az óvodában” helyi pedagógiai programmal ne-

velik a gyermekeket, az ünnepkörök és évkörök fonalára fűzik fel a ne-

velési és fejlesztési feladatokat,

_  óvodában az ünnepeken is népi ruhába öltözhetnek a gyermekek, népi 

gyermekjátékukkal örvendeztetik meg a szülőket, érdeklődőket, 

_  megismerkednek a gyermekek a különböző népi kismesterségek 

alapjaival (szövés, fonás, agyagozás, gyöngyfűzés, varrás, stb.)

_  hagyományosan minden ősszel, az egyik szombat délelőtt, néphagyo-

mányőrző bemutatót tartanak az óvoda udvarán, a szülőknek, nagy-

szülőknek, közös családi nap keretében, 

_  gyermekeink szereplőként részt vesznek a falukarácsonyon, a falunapon,

_  középső csoporttól kezdve a gyermekeket a DIFEr rendszerrel mérik, 

_  a fejlődésben megrekedt gyermekeket egyénileg fejlesztik,

_  három fejlesztő pedagógus segíti a képességek fejlesztését,

_  kihasználják adott esetben a vegyes csoportokban rejlő óriási nevelő 

erőt,

_  rendszeresen jár logopédus a nagycsoportosokhoz,

_  a tanév során több alkalommal nyitott az óvoda, ilyenkor módjuk van a 

szülőknek betekintést nyerni az óvoda mindennapjaiba, 

_  az újonnan érkező gyermekek számára lehetőség van a folyamatos, 

szülős beszoktatásra,

_  havonta működik Babamama klub a 3 év alattiak óvodához szoktatása 

érdekében,

_  igény szerint hittanfoglalkozások segítik a vallásos nevelést,

_  az óvoda elnyerte a Zöld Óvoda címet, ennek során kiemelt feladatuk a 

környezeti nevelés, részt vesznek, a Te Szedd mozgalomban, 

_  séták kirándulások során a gyermekek megismerik szűkebb környe-

zetüket,

_  a közeli sportpályát is kihasználják a mozgásfejlesztésre,

_  az óvoda befogadó, inkluzív intézmény,

_  az óvoda színes, melynek során a különböző gyermekek megismerik 

egymást, 

_  minden gyermek együtt játszik, tevékenykedik, a legnagyobb egyetér-

tésben,

_  szükség esetén 3 év alatti gyermeket is fel tudnak venni,

_  az Óvoda a gyermekekért Alapítvány támogatja az óvoda munkáját,

_  több intézménnyel és civil szervezettel tartanak nagyon jó kapcsolatot, 

_  az óvoda munkáját segíti az SZMK is.

azért választom a bagi óvodát gyermekem számára, mert

Új  játék az óvoda udvarán

labáthné gódor anna

Március elsô hetében nagy munkálatok 
folytak az óvoda udvarán. Új udvari já-
tékot telepítettek a vár helyére. Varga 
András alpolgármester úr felajánlott 
tiszteletdíjából vásárolt az óvoda játé-
kot, mely közel 700.000 forintba került.

A gyerekek három nap múlva 
nagy örömmel vették birtokba a két-

tornyú, csúszdás, létrás várat. A játék 
jó lehetôséget nyújt a gyerekeknek a 
nagymozgások, egyensúlyérzék, test-
séma, bátorság, türelem fejlesztésére. 
Közben tapasztalatokat szerezhetnek 
az oldaliságról, irányokról.

Mozgás közben megtanulnak alkal-
mazkodni, együttmûködni, figyelnek 
egymás és saját maguk testi épségére.

Köszönjük a gyerekek nevében a 
felajánlást!
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Csejtei jánosné (sándor erzsébet)

12 évnyi vezetés után Balázs János, a Szinkron Nyugdíjas 
Egyesület elnöke, a januárban tartott éves beszámoló köz-
gyûlésen nagy sajnálatunkra bejelentette, hogy nem kívánja 
tovább vezetni az egyesületet, így lemond az elnöki posztról. 
Vele együtt a vezetôségi tagok is bejelentették lemondásu-
kat. A tagság nehezen, de elfogadta a döntésüket. A február-
ban tartott tisztújító gyûlésen a tagság egyhangú szavazással 
Csejtei Jánosnét (Sándor Erzsébet) választotta meg az 
egyesület új elnökévé. Titkos szavazással megválasztották 
az új vezetôségi tagokat is Torda János, Maschek Lászlóné, 

Aszódi Ferenc és Halász Tiborné személyében. Az új 
elnökasszony beköszönô beszédében megköszönte a lekö-
szönô elnöknek és a vezetôségi tagoknak az eddigi sikeres 
munkát, és kérte a tagság együttmûködô részvételét az ô és 
társai további munkájához.

Vezetőségcsere a Szinkron Nyugdíjas Egyesületben

A Szinkron Nyugdíjas Egyesület 2015. május 2-án ismét meg-
rendezi a több éves múltra visszatekintő Nyugdíjasok Megyei 
Majálisát. A Dózsa györgy Művelődési Ház szabadtéri színpa-
dán a megyei nyugdíjas csoportok műsora után vendégzene-
karok fogják szórakoztatni a közönséget. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk az egész napos rendezvényre!

szabóné lászló teréz

Hagyományaink szerint az idén is 
hosszasan készültünk a szabadság-
harc évfordulójának ünneplésére, 
versekkel, dalokkal, mondókákkal. 
Az elô készületek során párták, csá-
kók, lovak, kardok, zászlók készültek 
a kis vitézek, kis leányok számára.

Minden évben szívesen vesznek 
részt az óvodások a vitézi élet felidé-
zésében, utánzásában. Az ünnep reg-

gelén boldogan érkeztek a gyermekek 
kokárdával a szívük felett. A csopor-
tokban külön-külön is megemlékez-
tünk a szabadságharcról, az óvodás 
gyermekek életkorának megfelelô 
dramatikus játékokkal. Majd hagyo-
mányainknak megfelelôen elvittük 
ajándékainkat a hôsöknek, a bagi 
emlékmûhöz.  Az úton énekelve, me-
netelve folytattuk a megemlékezést 
vidám hangulatban. A neveket olvas-
va a gyerekek boldogan ismerték fel 
a hasonló kereszt- és vezetékneveket.

„Pereg a dob: Tra-ta-ta,…” (Drégely László)

Van-e jó sírás?

Bár borongós volt az idô, de az idén is 
sikerült az óvodás gyermekekkel vidámmá 
varázsolni az ünnepi megemlékezést.

Húsvétkor ünnepli a keresztény-
ség Jézus Krisztus feltámadását. 
A Húsvét a legrégibb keresztény 
ünnep és egyúttal a legjelentősebb 
is az egyházi év ünnepeinek sorá-
ban. Az előkészületi idő a nagyböjt, 
amely Jézus negyvennapos böjtjé-
nek emlékére, önmegtartóztatásá-
ra tanít. A Húsvét ünnepét megelőző 
vasárnap, Virágvasárna-
pon arról emlékezik meg 
az egyház, hogy Krisztus 
pálmaágakat lengető tö-
meg éljenzése közepette 
vonult be szamárháton 
Jeruzsálembe. 

Ilyenkor hagyományo-
san barkát szentelnek, s körme-
netben vonulnak be a templomba. 
A Nagycsütörtök Krisztusnak az 
Olajfák-hegyén történt elfogatását 
idézi emlékezetünkbe. Nagypén-
tek Krisztus Pilátus általi halálra 
ítélésének, megostorozásának és 
kereszthalálának a napja. Nagy-
szombat este körmenetekkel 

emlékezik meg a keresztény világ 
arról, hogy Jézus - amint azt elő-
re megmondta - harmadnap, azaz 
húsvétvasárnap hajnalán feltá-
madt halottaiból.

Húsvéthétfő a Húsvét vasárnap-
ját követő hét első napja, számos 
népszokás kapcsolódik hozzá.

Húsvét másnapja a locsolkodás 
napja, a tisztító rítus mara-
déka. A hímes, vagy piros 
tojás készítése és ajándé-
kozása a locsoló legények-
nek, általánosan elterjedt 
húsvéti szokás. Vallásos 
szimbólumként a föltá-
madt Krisztust jelképezi.

Egykor vidéken a lányokat a kút-
hoz vitték és vödörrel leöntötték. A 
népszokás ma is él. A legények a 
locsolásért piros vagy hímes tojást 
kapnak a lányoktól.

A Húsvét a Kereszténység leg-
szebb, legboldogabb, legjelentő-
sebb Ünnepe. Jézus feltámadott, 
örvendjünk!

Péter visszaemlékezett jézus szavára, aki azt mondta neki: „mi-
előtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. aztán 
kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.” mt 26:75

„...keserves sírásra fakadt.”
gondoljunk csak bele, milyen sokáig küszködhetett Péter, mikor 

reggelente meghallotta a kakaskukorékolást! Ez a bűnbánat, és Jézus 
bűnbocsánata tudta csak megváltoztatni az életét.

Leggyakrabban gyerekeket látunk keservesen sírni, néha talán nő-
ket, de nagyon ritkán láthatunk kemény férfiakat ilyen helyzetben. Eb-
ben a történetben azonban egy kemény férfi, az egyik oszlop-apostol 
sír keservesen. Úgy kell neki, megérdemelte! – mondanánk, ha nem 
sírnánk néha titokban mi is. Az is furcsa ebben a történetben, hogy ezt 
a sírást egy kakaskukorékolás váltja ki Péterből. 

Hogy Isten mi mindent fel tud használni arra, hogy minket figyel-
meztessen! Erre még ez a sokszor nevetséges állat is alkalmas lehet. 
Péternek használt a kakaskukorékolás. Sírásában volt valami meg-
tisztító és meggyógyító. 

régi istentiszteleti gyakorlatban látunk ilyen imakérést, hogy add 
meg nekünk a könnyek ajándékát! 

Eleink még tudták, hogy Isten a könnyekkel valami olyat ad, amit 
sírás nélkül nem fogunk megkapni. Adjon urunk olyan sírást, amiből 
bűnbánat, megtérés és új élet fakad!

Lejegyezte: szt.

 húsvét üNNePe
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bag Nagyközség önkormányzata a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Bag Nagyközség Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
a munkavégzés helye: Pest megye, 2191 Bag,  
Szent Imre utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: A 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet alapján 
történő munkavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védő-
női feladatokat, valamint a terhes- és csecsemőgondozást.

illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
3 Szakirányú felsőfokú végzettség,
3   védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
3   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
3   magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
3   Főiskola, Védőnő,
3   Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat védőnői munkakörben

elvárt kompetenciák:
3   Kiváló szintű kommunikációs készség, problémamegoldó 

készség, önálló munkavégzési képesség, terhelhetőség,

a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3   részletes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okirat 

másolata , 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
3  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul

a munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
a pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár 
Józsefné nyújt a 06-30/667-4590 -os telefonszámon.

a pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata 
címére történő megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 243/2015, valamint a munkakör megnevezé-
sét: Védőnő. 
Személyesen: Pest megye, 2191 Bag, Szent Imre utca 52.
a pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

Pályázat védőnői állásra
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bagi hírlap - Az önkormányzat  
havonta megjelenő közéleti kiadványa

Felelős kiadó:   
Jamrik László polgármester
szerkesztőség:  
Angyal Tamás (főszerkesztő),  
Tábik Andrásné, Sima József
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

hirdetés

Vásárolnék  
a következő dolgokat:

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

Pannónia kéthengeres motorkerék
párokat, P20-21 típusokat, ezekhez  
alkatrészeket

SIMSON ENDÚRÓ S 51 típusú motor
kerékpárt, 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, 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

Nyer
Nem lehet vitás, nyerni jobb, mint veszí-
teni.

A nyer alapjelentése: valakivel ve-
télkedve megszerez, elér valamit; ha-
szonra tesz szert. A nyer igével alkotott 
terjengős kifejezések száma igen nagy. 
gyakori, elkoptatott szókapcsolatok, és 
logikátlanok is, mert nem érvényesülnek 
bennük a nyer alapjelentései.

Például: kinevezést nyer valahová, 
beutalást nyert, elhelyezést nyert, tá-
jékoztatást nyert, felvilágosítást nyer, a 
munka befejezést nyert, megállapítást 
nyert. stb. 

A magyar nyelvnek nyeresége lenne 
abból, ha elhagynánk ezekből a szókap-
csolatokból a nyer igét. Nem egysze-
rűbb, ha így mondjuk? Kinevezték, be-
utalót kapott, elhelyezték, tájékoztatták, 
felvilágosították, a munkát befejezték, 
megállapították.

Láthatóan egyszerűbb. Minél egysze-
rűbb, annál érthetőbb. Tartsuk ezt mindig 
szem előtt!

NagyságreNd
A hivatali és a sajtónyelv felkapott szava, 
de megfertőzte már a köznapi nyelvet is. 
Olykor valóban használatos és szüksé-
ges, főleg akkor, amikor valamely szám, 

mennyiség durván kerekített, rendsze-
rint a 10-nek valamely egész kitevőjű 
hatványával megadott közelítő értéket 
fejezzük ki. Ha azonban nincs nyomós 
okunk használatára, inkább az egysze-
rűbb nagy, nagyságú, jelentős, fon-
tos, erősségű, méretű mellékneveket 
használjuk helyette. A milliós nagy-
ságrendű beruházások helyett: milliós 
beruházás. A Tokió nagyságrendű város 
helyett: Tokió méretű város.

A „füstölgő jelszó” most is, máskor is 
érvényes: minél egyszerűbb, annál ért-
hetőbb.

giczi rudolf

Csak úgy füstölgök magamban
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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 előzetes  
bejelentkezés szerint:
hétfő:  13:00-16:00

alPolgármester
varga andrás
alpolgármester ügyfélfogadása előzetes  
bejelentkezés szerint:
hétfő:  13:00-16:00

Jegyző (18-as mellék)
bognár józsefné
e-mail:  jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes  
bejelentkezés szerint:
Csütörtök: 8:00-12:00 óráig

PéNzügyi CsoPort 
 (17-es mellék)
Palya szilvia
Telefon:  +36 20 29 777 35
bagyin jánosné, bognár anita
Pénztáros: horváth andrásné (15-ös mellék)
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)
albert Csabáné
Telefon:  +36 20 297 7990

szabó henrietta
Telefon:  +36 20 297 8435
e-mail:  ado@bagfalu.hu

muNKaügy, szoCiális ügyeK 
(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

ügyfélszolgálat: 22-es mellék, 
gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat: 
16. mellék.

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

hirdetés

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


