XXII. évf. 4. szám • 2015 április - május • Ingyenes
Az önkormányzat közéleti kiadványa

1394 - 2015

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA
Bag Nagyközség Önkormányzata tisztelettel hívja és várja
a falu lakóit és minden érdeklődőt a változatos szórakozást ígérő
Falunapra.

JÚLIUS 3. PÉNTEK

19:30 ROCKPÉNTEK

az Angel of Song, a Semmi Pán(i)k
és a Bajnok Rock Team közreműködésével

JÚLIUS 4. SZOMBAT

Délelőtt 10:00 órától

Ünnepélyes megnyitó
Beszédet mond Jamrik László polgármester
Bagi óvodások, iskolások bemutatkozása
A Gödöllői Kutyasport Központ oktató jellegű
kutyabemutatója

Délután 14:00 órától

Muharay Elemér Népi Együttes és a
Szinkron Nyugdíjas Egyesület műsora

HEGESHOW-K
ERÉKPÁROS S
HOW
BUDAPEST RA
3+2 EGYÜTTE GTIME BAND
S ÉLÔ KONCER
T
A TARTALOMBÓL

Tájékoztató
az égetésről

Álláslehetőség
Bag Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

Védőnő
munkakör betöltésére.
Bővebben: 4. oldal

Bővebben: 10. oldal

Bag Nagyközség Polgármestere és Képviselő-testülete tájékoztatja Önöket,
hogy 2015.

Június 12-én pénteken 18:00 órától
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart

a Dózsa György Művelődési Ház nagytermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KÍSÉRŐPROGRAMOK:
főzőverseny • a Galga Moped
Klub veterán jármű bemutatója •
kézműves kirakodóvásár • ugrálóvár, arcfestés

Egész nap sül
a túrós, meggyes, mákos,
káposztás RÉTES.
Részletes program
a plakátokon, szórólapokon!
Mindenkit szeretettel vár Bag
Nagyközség Önkormányzata
(A szervezők a változtatás jogát fenntartják!)

VÉRADÁS
2015. június 4.
csütörtök

15:30 - 18:00
Véradás helye:
Bag, Művelődési Ház
2191 Bag, Petőfi tér 1/a.
A véradásra feltétlenül hozza magával személyi igazolványát (vagy
útlevelét, vagy jogosítványát) és
lakcímkártyáját, valamint a TAJ
kártyáját!
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete március
26-án testületi ülést tartott, ahol a következő képviselő testületi határozatokat
hozta.

11/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta az Iglice
Napközi Otthonos Óvoda tervét 2015. évi
továbbképzési 230 000 Ft összegben, ami
az óvoda 2015. évi költségvetésében
szerepel.

9/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a Gödöllői
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi
tevékenységéről szóló írásos és szóbeli
beszámolót.

12/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Káré Tibor, 2182
Domony, Nyár utca 7. szám alatti lakossal
a 2,21 ha területű, Bag Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában lévő,
2921 hrsz. földterület 5 évre szóló,
haszonbérletbe adási szerződését megkösse, évi 45.000.- Ft haszonbérleti díj
megállapítása mellett.

10/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete az alábbiak szerint
döntött a 2015. évi költségvetés terhére a
benyújtott civil szervezetek támogatásáról.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bagi Polgárőrség
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület
Bagi Muharay Népművészeti Egyesület
Bagi TC 96'
Bonifác Alapítvány
Helytörténeti Baráti Társulat
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
Százvirágú Kendő Alapítvány
Szent Rita Karitász Csoport
Szinkron Nyugdíjas Egyesület

500 000 Ft
100 000 Ft
1 700 000 Ft
1 500 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
400 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
300 000 Ft

Összesen:

5 000 000 Ft

13/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a pénzügyi
bizottság javaslata alapján, hogy a Bagi
Arany János Általános Iskola tanulói
30.000 Ft - azaz harmincezer forint - támogatásban részesüljenek, akik részt
vesznek a Gödöllői Katasztrófavédelmi
Kirendeltség szervezésében meghirdetett
Katasztrófavédelmi versenyen.

16/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete tudomásul vette a
PMKH Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet végzését. Az anyagi
lehetőség szerint a legfontosabb hiányosságot pótolja. A finanszírozási lehetőségek szerint 2016. évi költségvetésben a
védőnői szolgálat felújítását és az eszközök beszerzését előtérbe helyezi.

14/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete belépési szándékát
fejezte ki a Mária Úti Közhasznú Egyesületbe, és kapcsolattartónak Sima József
képviselőt kérte fel.

17/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. április 1-jé-től
Katona Miklósnak az óvoda gondnoknak
a korábbi 4.000 Ft-os pótlékát, bruttó
10.000 Ft-ra emeli.

15/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul a Bagi
Arany János Általános Iskola alapító okirat
módosításához, amely az SNI tanulók
feladat ellátását érinti.

18/2015. (III.26)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete Gyóni János 2191
Bag, Szent András u. 2. szám alatti lakost
választotta bírósági ülnöknek.
Közre adta: Bognár Józsefné jegyző

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete április 30-án
ülést tartott, ahol a következő határozatokat hozta.
19/2015. (IV.30.)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a Gödöllői
Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló írásos és szóbeli beszámolót.
20/2015. (IV.30.)
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Kató
Consulting által elkészített vizsgálati
anyagokat:
I. kötet Bag Nagyközség Önkormányzat működése és gazdálkodása
2010-2014. év közötti időszakban.
II. kötet Az energetikai fejlesztési
projekt megvalósításának körülményeijavaslat projekt lezárására.
III. kötet Szakértői jelentés Bag
Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről. A teljesítésigazolást követően az elvégzett
vizsgálat, szerződés szerinti 2 960 000 Ft,
átutalásra kerüljön.
2.) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
tegyen javaslatot 2015. május 15-ig a
vizsgálat eredménye alapján a további
intézkedésekre.
3.) Bag Nagyközség Önkormányzat
SZMSZ-nek megtárgyalása
Bognár Józsefné jegyző ismertette az ide vonatkozó jogszabályokat,
majd részletesen az SZMSZ-ben leírtakat.
A Képviselő-testület működését, bizottságok működését és egyéb feladatok
meghatározását. A Képviselő-testület 7
igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
BAG NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2015. (IV.30.) önkormányzati
rendelete
a Szervezeti és Működési
Szabályzatról
4.) Bagi Polgármesteri Hivatal SZMSZnek megtárgyalása.
Bognár Józsefné jegyző ismertette a jogszabályt, az SZMSZ-t és mellékleteit.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
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BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4/2015. (IV.30.) önkormányzati
rendelete
a Szervezeti és Működési
Szabályzatról
5.) Bag Nagyközség Önkormányzat
2014-2019. évi gazdasági programja
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a Bag Nagyközség
Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági
programját megalkotta
6.) Reorg-Consult Kft. és Winergy
Mérnökiroda Bt ajánlatának megtárgyalása
22/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi
határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a Winergy
Mérnökiroda Bt ajánlatát, 1 800 000 Ft +
áfa – azaz egymillió-nyolcszázezer + áfaösszegben. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. A KEOP-20124.10.0/E pályázat kötbér befizetéséből
kerül kifizetésre az elvégzett szolgáltatás.
23/2015. (IV.30.)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a ReorgConsult Kft ajánlatát, 250 000 Ft + áfa –
azaz kettőszáz-ötvenezer + áfa- összegben. A szerződés aláírására felhatalmazza
a polgármestert. A pályázati önerő támogatás lehívásából kerül kifizetésre az elvégzett szolgáltatás.
7.) Bagi Polgármesteri Hivatal 2015. évi
közigazgatási szünet megtárgyalása
24/2015. (IV.30.)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének döntése, hogy a

Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási
szünetet tart 2015. augusztus 03-20-ig.
Ezen idő alatt (ügyfélfogadási napokon)
csak telefonos ügyelet és ügyfélszolgálati
iroda működik.
8.) Egyebek
8/1 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségi
nyilatkozat megtárgyalása. 25/2015.
(IV.30.)
1.) Bag Nagyközség Önkormányzata az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. Törvény 5/B
§ (2) bekezdésének c) pontjára hivatkozással kéri az illetékes egészségügyi
ellátási területek kialakításánál, vegyék figyelembe, hogy Bag település egészségügyi ellátási területe az egészségügyi
ellátórendszer átalakítását követően a
hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozzon.
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az
illetékes egészségügyi államigazgatási és
a hatvani kórház részére hivatalból küldje
meg.
8/2 Darányi Ignác Terv keretében
pályázat benyújtásának megtárgyalása
26/2015. (IV.30.)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének döntése, hogy a
Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának
a 6/2015. (III. 13.) számú közleménye az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére új gépjármű beszerzésére pályázatot nyújt be.
Támogatási kérelemben terepjáró
esetén nettó 5 millió forint, mikrobusz
esetén nettó 8 millió forint összegben.
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8/3 COOP bolt bővítése miatti telek
átalakítás megtárgyalása 27/2015.
(IV.30.)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan, valamint a 3 hrsz.-ú
Galga Coop Zrt. tulajdonában lévő ingatlan változási vázrajzban feltüntetett telekalakításhoz hozzájárul. Valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a Galga
Coop Zrt. kérelmezővel (2194 Tura, Rákóczi u. 25.) 5.- Ft-os névleges vételárban
megállapodva, a Bag belterület 2/2 hrsz.ú önkormányzati ingatlan, valamint a 3
hrsz.-ú Galga Coop Zrt. tulajdonában lévő
ingatlan telekalakítása során elveszített
46 m 2 -ről az adásvételi szerződést
megkösse.
8/4 Kárpátaljai magyarok megsegítésének megtárgyalása 28/2015. (IV.30.)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta Pótápi
Árpád János államtitkár úr a kárpátaljai
magyar települések megsegítésére felhívását. A Képviselő-testület döntött egy
település majdani kiválasztásáról, esetlegesen egy kulturális rendezvény keretében gyűjtés szervezése, vagy bevétel egy
részét adományként átadni.
8/5 Bagi Hírlap megjelenésével kapcsolatos megbeszélés 29/2015. (IV.30.)
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta, hogy a
Bagi Hírlap 2 havonta jelenjen meg 1300
példányban, 12 oldal terjedelemben,
térítés nélkül eljuttatva a lakosságnak.
Készült a Képviselő-testületi
jegyzőkönyv alapján.

a Postánkról
Jamrik László Polgármester
Úr részére
Bag Nagyközség Önkormányzata
Tisztelt Polgármester Úr!
Bag település postai ellátásának körülményeire vonatkozó megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom.
A Magyar Posta - mint felelős
nemzeti vállalat - felé tulajdonosi elvárás az ésszerű, felelős gazdálkodás,
mely elvárás teljesülése érdekében körültekintő szakmai elemzések alapján
dönt beruházási források allokálásáról, továbbá kiemelt figyelmet fordít a

rendelkezésre álló források felhasználására.
A Magyar posta a Kormány
gazdaságpolitikai célkitűzéseivel
összehangolt üzleti stratégiát alkotott,
amelynek végrehajtása a beruházási
célú ráfordítások szerkezetére is hatást
gyakorol. A vállalat kiemelt figyelmet
fordít a pénzügyi szolgáltatások megújítására, a csomaglogisztikai ágazatban való szerepvállalás bővítésére és
az állami közműszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek hatékony biztosítására. A postai hálózat modernizációjával kapcsolatos munka természetesen folytatódik, ugyanakkor a
vállalati költségvetés hangsúlyainak

áttolódásával a fiókok teljes körű
korszerűsítésének megvalósítása inkább középtávon képzelhető el.
Ezen körülményeket is mérlegelve, az Ön kérésére a Magyar Posta
újra megvizsgálta a bagi kirendeltség
ügyét és ismételten úgy találta, hogy a
fiók teljes körű felújítása vagy új helyre
költöztetése sajnos csak a következő
1-2 évben történhet meg.
Kérem a döntés elfogadását, és
köszönöm megértő türelmét.
Budapest, 2015. április 22.
Tisztelettel:
Németh Lászlóné államtitkár
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Tájékoztató az égetésről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat 6/2009-es rendelete alapján, avart
és más kerti hulladékot csak és kizárólag megfelelő időjárási viszonyok (szélcsend) mellett, a
tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, ha éppen nincs tűzgyújtási tilalom,

keddi és pénteki napokon, 13:00 és 18:00 óra között
szabad égetni.
Az égetendő hulladék kommunális, vagy ipari eredetű
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb.)
hulladékot NEM tartalmazhat.
Kérjük Önöket, hogy a békés egymás mellett élés érdekében a fentieket tartsák be legyenek
szívesek! Kérjük, főként a nagy melegben nyitva lévő ablakokra való tekintettel, a fentiekre
figyelmeztessék a hirdetést nem olvasó szomszédaikat, ismerőseiket is!
Bag Nagyközség Önkormányzata

Tájékoztató a pénzügyi biztonságról
A Sajóvölgye Takarékszövetkezet által
nyújtott betétbiztonságról
Tisztelt Jamrik László Polgármester Úr!
Szeretnénk tájékoztatni Önt takarékszövetkezetünk hosszú távon is biztonságos működését garantáló
fontos intézményi változásokról, és arról, hogy milyen
előnyöket jelent mindez önkormányzati partnereink
számára.
Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy az elmúlt másfél
évben, az integrációs törvény hatályba lépését követően
gyökeres változások indultak el a szövetkezeti hitelintézeti
szektorban, amelyek a takarékszövetkezetek hosszú távon is
stabil és biztonságos működésének biztosítását és intézményi feltételeinek kiépítését szolgálják.
Ennek érdekében 2013. júliusa óta az MNB, mint
Felügyelet mellett egy új, a korábbi intézményvédelmi
szerveknél erősebb ellenőrzési és intézkedési jogosítványokkal felruházott szervezet a Szövetkezeti Hitelintézetek
Integrációs Szervezete (SZHISZ) is folyamatosan nyomon
követi a takarékszövetkezetek gazdálkodását, működését.
A kettős ellenőrzési-felügyeleti rendszer létrehozása mellett az integrációs törvény egyik legfontosabb
célja egy olyan új garanciaközösség létrehozása volt a
takarékszövetkezeti szektorban, amely minden eddiginél nagyobb pénzügyi biztonságot nyújt a takarékok
ügyfelei, betétesei, valamint a takarékok számára is. A
törvény szerint csak azok a takarékszövetkezetek csatlakozhattak a megújuló rendszerhez, amelyek átestek egy
szigorú átvizsgáláson és megfeleltek a vizsgálat követelményeinek. Ez a vizsgálatsorozat mára lezárult, a Takarékszövetkezetek Garanciaközössége 2014. december 10én teljes körűen kiépült, és a Sajóvölgye Takarékszövetkezet is tagja lett.

A garanciaközösség létrejöttének köszönhetően a
takarékszövetkezeteknél számlát vezető, vagy betétet
elhelyező ügyfelek - magánszemélyek, vállalkozások és
önkormányzatok - megtakarításai gyakorlatilag 100%-os
védelmet élveznek. A takarékok újonnan létrehozott saját
Tőkefedezeti Alapjának helytállási kötelezettsége ugyanis az
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nem fedezett
betétekre - 100 000 euró feletti betétösszegek, önkormányzati, állami betétek - is kiterjed.
Mindez azt is jelenti, hogy a hatályos törvényi
szabályozás szerint Magyarországon a pénzintézetek
közül kizárólag az integrált takarékoknál vezetett
önkormányzati betétek, követelések védettek.
Azok az Önkormányzatok, amelyet takarékszövetkezetnél vezetik a számláikat a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
20/A paragrafusának (3 - 4) bekezdése alapján részesülnek
védelemben. A szövetkezeti hitelintézetekkel szembeni
követelésüket, a teljes betétállományukat a 20/A paragrafus
(4) bekezdése szerinti sorrendben védi a takarékszövetkezetek saját Tőkefedezeti Alapja - az SZHISZ,
valamennyi szövetkezeti hitelintézet és a Takarékbank Zrt.
teljes tőkéjének és likviditásának erejéig. Ennek anyagi
fedezetét az is biztosítja, hogy a Magyar Állam 2013-ban 136
milliárd forintot juttatott a szövetkezeti hitelintézeti
integráció részére.
Bízunk benne, hogy az egyedülálló intézményi
garanciák létrejöttét követően takarékszövetkezetünk
megerősödve, a korábbiaknál is aktívabban - hitelekkel,
számlavezetéssel és egyéb pénzügyi szolgáltatásokkal járulhat hozzá a térség fejlődéséhez.
Kazincbarcika, 2015. március 18.
Eddigi bizalmát megköszönve, üdvözlettel
dr. Kriston Krisztián Elnök-ügyvezető
Sajóvölgye Takarékszövetkezet

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

május hónaptól kezdődően a szelektív hulladék gyűjtésének
időpontja módosul, minden hónap 3. péntekére.
Szíveskedjenek az új időpontot figyelembe venni a hulladék kihelyezésekor!

Hírek, információk
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Országszerte
személyesen
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Generali Biztosító – Bag

Új képviseleti pont
nyílt Bagon
Az ország legkiterjedtebb tanácsadói és képviseleti hálózatának
bővítésével Bag lakói mostantól még könnyebben tájékozódhatnak a személyre szabott
igényeket kielégítő biztosítási és megtakarítási lehetőségekről, a Generali Biztosító
ugyanis megnyitotta legújabb képviseletét a településen. A társaság célja, hogy az ország valamennyi járásában jelen legyen, hiszen a személyes tanácsadást semmi sem
pótolhatja a cég filozófiája szerint.
A biztosítótársaság számára kiemelten fontos, hogy közvetlen jelenlétének
köszönhetően, piacait megismerve az ország minél több településén a helyi igényeknek
megfelelő biztosítási szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel az ott élő embereket és a helyi
intézményeket fenyegető kockázatokat kezelje és csökkentse. A Generali több mint
3100 településen biztosítja ügyfeleit; több mint 210 képviseleti pontból álló értékesítési
hálózatának további bővítése és minőségi fejlesztése pedig egyértelmű prioritás a cég
számára 2015-ben.

Bár a biztosító korábban is jelen volt a településen,
az új képviseleti pont segítségével a Generali Biztosító
méginkább jelen lehet a település életében. Megismerheti a helyi igényeket, élethelyzeteket, és ezekre személyre szabott megoldásokat tud ajánlani.
·
Több mint 1100 lakást biztosít a községben és környékén, és az elmúlt időszakban több nagy kártérítést
is fizetett. A legnagyobbak között szerepelt egy tűzesetből eredő kár, melyre több mint 16 millió forintot
térített a biztosító.
·
Nagyságrendileg 1000 gépjárművet is biztosít a
Generali a térségben: 2014-ben kgfb és casco keretében több mint 16 millió forintot térített a biztosító.
·
A Generali nagyságrendileg 500 életbiztosítást
nyújt a környék lakosainak. E biztosítások körében
tavaly több mint 35 esetben összesen több mint 15
millió forintot térített.
A képviseleti pontokon a Generali Biztosító lakossági
biztosításai mellett a Generali Nyugdíjpénztár, a Generali Egészségpénztár, az Európai Utazási Biztosító és
Europ Assistance biztosítási megoldásai is elérhetőek.

B A G á z s Jog k l i n i k a
Amíg a jogi egyetemre
jártam, azt tanították nekem, hogy egy társadalom,
akkor igazságos és fejlődő,
ha minden tagját ugyanazok
a jogok illetik meg és
ugyanazok a kötelezettségek terhelik. Frissen végzett
Az adósságkezelő támogató
jogászként, amikor elkezdcsoport legutóbbi ülésén.
tem dolgozni a BAGázs
Közhasznú Egyesület Jogklinika Programjában azt láttam, hogy a
bagi romatelep igencsak bővelkedik a társadalmi kihágásokban és
jócskán van tere az illegális életvitelnek. Ugyanakkor azt is láttam,
hogy a kevés munkalehetőség, a rossz körülmények, a hatalmas
adósságok ellenére az itt élők többsége igyekszik a maximumot
kihozni a helyzetből. A munkatársaimmal csináltunk egy felmérést a
telepi élethelyzetekről, ahol kiszámítottuk az adósságok mértékét és
éves növekedését, majd összevetettük a családok egy főre jutó jövedelmével. Nem könnyű adósságkezelésről gondolkozni az így
kapott számok tükrében, a BAGázs mégis azt a célt tűzte ki maga elé,
hogy a helyiekkel együttműködve adósságkezelésbe fog. Nekem
nagyon nehéz elképzelni azt a helyzetet, hogy egy napon arra ébredek, betemetnek a tartozásaim, kikapcsolták az áramom és nincs
senki, akihez segítségért fordulhatnék. Azt is nehéz felfognom, hogy
miért vesz fel valaki hitelt, ha nem tudja majd visszafizetni, vagy
miért fizet ki egy lakásért többszázezer forintot úgy, hogy nem köt
adásvételi szerződést?
A valóság viszont azt mutatja, hogy igenis létezik az a kilátástalanság, létezik az a tapasztalatlanság, amikor logikusnak tűnnek az
ilyen képtelen döntések. Ez viszont senkit sem mentesít a döntéssel
együtt járó felelősség alól. Ezek súlyos hibák, amiért súlyos árat kell
fizetni. Ha most megnézek egy néhány évvel ezelőtti hitelfelvételt, a
tőke összegének háromszorosával terhelt kamatokat látok, ha megnézek egy tulajdoni lapot, azon csupa ismeretlen név szerepel, működő villanyórát pedig alig találni… Ezek az emberek mégis csatlakoztak a programhoz, pedig hosszú még a legális életvitelhez vezető
út.
Tekintsük társadalmunkat olyannak, amelyben mindenki
értékes, minden embert ugyan azok a jogok illetnek meg és ugyan
azok a kötelezettségek terhelnek. A köztünk élő kisebbségek ugyan

úgy szerves alkotóelemei a rendszernek, mint mi, a többség. Azonban őket körbeveszi egy fal, ami sokak számára láthatatlan. A körülöttük lévő falat elkezdhetik lebontani azzal, hogy befejezik a
nyolc osztályt, érettségit és szakmát szereznek, ha munkát találnak és
valóban legális életvitelt folytatva, fizetnek az áramért, a fáért. Ezt a
falat csak ők bonthatják le. Azonban, ha kinyitjuk a szemünket,
láthatjuk, hogy előttünk – a többség előtt – is áll egy fal, amit
előítéletnek nevezhetünk. Ezt a falat csak azok láthatják, akik mindennapi életük során megtapasztalják az elutasítást, akiknek a
munkaadók leteszik a telefont, ha bemutatkoznak, akik háta mögött
összesúgnak, hogy jól be kell zárni az ajtót, ha ezek a környéken
dolgoznak… Ezt a falat csak mi, a többség bonthatjuk le. A feladat
mindenki számára egyformán nehéznek ígérkezik. Egyik oldalon
nem értik, hogy miért járna ingyen az, amiért dolgozni kell, hogy
miért kell csaknem végzetes hibát elkövetni a segítségért. A másik
oldalon nem értik, hogy miért utasítják el őket, és miért csak éppen
annyi a segítség szorult helyzetükben, hogy „éhen ne haljanak”.
A BAGázs olyan emberekkel dolgozik Jogklinika Programjában, akik már megértek a cselekvésre, akik tanultak a korábbi
hibákból és tenni akarnak a változásért. A jelentkezési időszakban
hetente jártak a jogsegély alkalmakra konzultáció végett, hivatalos
úton tisztázták adósságaik mértékét és természetét, kiszámolták
háztartásuk havi egyenlegét és elkezdték fizetni régóta gyűlő tartozásaikat. Március óta ezek az emberek rendszeresen és aktívan részt
vesznek az egyéni megbeszéléseken és a támogató csoport ülésein,
ahol nemcsak a BAGázs dolgozóit, de egymást is motiválják a munkában. Ezek az emberek a belső fal mellé léptek és elkezdtél lebontani azt. Egy – a programban résztvevő - telepi férfi szavait kölcsönözve: „Hajlandóságot, együttműködést kell mutatni, először a kulcsembereket kell meggyőzni mindkét oldalon. Fontos, hogy kiépüljön a bizalom.
Nem szabad, hogy kívülről csak azt lássák, hogy csak kérünk és kérünk. Meg
kell mutatni, hogy lehet más és utána azok is beállnak a sorba, akik maguktól
nem akartak változni.” De hiábavaló az erőfeszítésük, ha az előítéletek
falán túl nem történik semmi, ha a többség nem akarja, vagy éppen
nem tudja meglátni tetteiket. A BAGázs ablakot nyit ezen a falon, amelyen keresztül hónapról-hónapra be lehet majd pillantani a csoport életébe, egyéni történetekbe és abba, hogy milyen is az élet a
telepen.
dr. Kovács Krisztina,
BAGázs Jogklinika Programfelelős, Vodafone Főállású Angyal
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„ Fénnyel vegyül
az emlék”
Kiss Anna: Ragyogás című verséből származik a fenti idézet, ami
a költőnő versei alapján készült illusztrációkból összeállított kiállításnak volt a mottója. Fényből és emlékből pedig volt bőven azon az
utolsó márciusi délutánon! Ragyogó napsütés fogadta az iskola
zsibongójába érkező vendégeket. A szereplő gyerekek szemében az
izgalom csillogott, a felnőttekébe az emlékek csaltak könnyeket.
Azért jöttünk össze, hogy megemlékezzünk iskolánk egykori igazgatójáról, Fodor Mihályról. Az Ő tiszteletére lett meghirdetve az a rajzpályázat, amelyből a kiállítás anyaga összeállt. Közel száz pályamű
érkezett, elsőstől a nyolcadikosig minden évfolyam képviseltette
magát. A meghívottak között ott voltak a rajzok készítői, jelen volt
néhány szülő, pedagógus.
A megnyitó kezdetén Begidsán Bence 5. a osztályos tanuló klarinétjának tiszta, erőteljes hangja töltötte be a máskor oly zajos zsibongó csöndjét. Vangelis: Chariots of fire című művét adta elő, majd
Katonáné Kovács Erika a rendezvény háziasszonyaként köszöntötte a megjelenteket. Ezt követte Bankó Edit beszéde, aki megismertetett minket Kiss Annával, az ő különös világával, és végül eljutottunk Fodor Mihályhoz, aki nagyon szerette a költőnő verseit.
Íme, az elhangzott beszéd:
Kedves Jelenlévők!
Szeretném Önöket meghívni egy utazásra a képzelet világába! Képzeljenek
el egy esőcseppet, amire egy tavaszi zápor után ráragyog az első napsugár! Képzeljék el, amint az erdőszélen hanyatt fekve hallgatják a nyári szellőtől suhogó
leveleket! Képzeljük el az alkonyati fényeket, a vízesés hangját, a fatüzelés illatát! Mindannyian tudjuk, ezeket most csak elképzeltük, felidéztük, tehát nem a
valóság, ellenben azok az érzések, hangulatok, amelyeket ezek az emlékek,
képek felidéztek bennünk, nagyon is valóságosak. Ilyenek a Kiss Anna-versek
is. Az 1939-ben Gyulán született és az idén februárban Balassi-emlékkarddal
kitüntetett, József Attila-díjas költőnő versei ugyanis olyan képzeletbeli világba
vezetnek minket, amelynek megértéséhez elő kell hívnunk a lelkünkből az évek
során ott összegyűlt minden emlékünket, tudásunkat, érzéseinket. A Kiss

Anna-versek különös világot tárnak elénk, amely egyszerre építkezik a folklórból, a népmesékből, a babonákból, a vallási rítusokból. Ezekből teremtett a
költő mítoszt, amely valóságosnak tűnik, mégis olyan, mintha ezt a valóságot egy
áttetsző fátyolon, lelkünk fátyolán keresztül látnánk, és csak képi, hangulati,
érzelmi szinten tudjuk megragadni. Így van ez A legkisebb fiú című költeményében is. Már első olvasásakor egyszerre éreztem magam a mesék és az evangéliumok világában. Felsejlett bennem A csillagszemű juhász története, a János
vitéz óriásai, Assisi Szent Ferenc legendái, a vihar lecsendesítése, a hegyeket megmozgató hit ereje, de a világ kegyetlensége is. Ugyanis a világ nem értékeli a legkisebb fiúk ártatlanságát, segítőkészségét, erejét, bátorságát, szelídségét, bizalmát, tisztaságát. Mintha manapság a jó nem nyerné el jutalmát. Kiss Anna
kedvelője, Fodor Mihály igazgató úr is legkisebb fiú volt a szó valódi és átvitt
értelmében is. A hajdúdorogi fiú két bátyja urán elindult a művészet, a színjátszás birodalmába, alkotott és ajándékba adott egy világot, amelyben a csúnya
szép, az ügyetlen ügyes, a félénk bátor, a bűnös tiszta lehetett, és amelyben a
legkisebb fiúk mindig elnyerték jutalmukat. Most Kiss Anna tiszteletére és
Fodor Mihály emlékére hallgassák meg A legkisebb fiú című költeményt!
Baranyi Tamás 7. b osztályos tanuló mondta el a verset,
majd Katonáné Kovács Erika és Volterné Jamrik Éva „betanításában” az 1. a és 3. a osztályos tanulók adtak elő egy „szösszenetet”
Kiss Anna: Öreglegények című verséből. Fantasztikus élmény volt!
A gyerekek lubickoltak a szerepükben, öröm volt őket nézni! Még fel
sem ocsúdtunk, a nevetéstől kicsorduló könnyeinket törölgettük,
mikor is újra bepillanthattunk az öreglegények életébe. Az énekkar a
Kaláka megzenésített változatát adta elő a gitárosok és furulyások
kíséretében és Sima István tanár bácsi vezényletével. Erika és Boda
Regina átadta a pályaművek készítőinek az emléklapokat, majd
néhány szavas zárszó után megnéztük a kiállított képeket, átadtuk
magunkat a mesék varázslatos világának.
Szerintem Misinek tetszett volna ez a délután, az Ő szeme
is fénylett attól, amit látott és lemosolygott ránk!
Szekeresné Fercsik Anna

Katasztrófavédelmi vetélkedő
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség az idén tavasszal is megrendezte ifjúsági versenyét. A korábbi évekhez hasonlóan, most is képviselte iskolánkat egy 4
főből álló csapat a vetélkedőn, amelyet a gödöllői tűzoltóság épületében tartottak április
10-én. A csapat tagjai Széles Bernadett Zita
8.a, Balázs Dávid 8.b, Dezamics Balázs 7.a és
Tüdős Marcell 7.a osztályos tanulók voltak.
A verseny célja, hogy a tanulók felkészüljenek a veszélyekre, elméletben és gyakorlatban, az életkori sajátosságoknak megfelelő formában adjanak számot a katasztrófavédelmi ismereteikről, az önmaguk és
mások mentésében szerzett jártasságukról,
ügyességükről.
Először az írásbeli kérdéseket kellett
megválaszolniuk a csapatoknak. A teszt magába foglalta a polgárvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és elsősegélynyújtási
ismereteket. A gyakorlati rész 10 állomásból
állt, a vezetők katasztrófavédők, tűzoltók,
rendőrök, mentősök és vöröskeresztesek

voltak. A feladatok nagyon sokszínűek voltak, nyúlgátat építettek, túlélőcsomagot készítettek, csáklyáztak, sebesültet szállítottak
hordágyon, bemutatták, hogyan kell sérültet
stabil oldalfekvésbe helyezni, baleset bejelentését gyakorolták, kerékpárral versenyeztek, sőt még tálcatüzet is kellett oltaniuk.
A vetélkedőn 21 csapat indult, 4 középiskolás és 17 általános iskolás, a bagiak a 11.
helyet szerezték meg. A verseny végén minden résztvevő kapott egy ajándékcsomagot

a csapat

és meghívtak minket egy ebédre az egyetemi
étkezdébe. A versenyt civil szervezetek és
önkormányzatok támogatták, többek között Bag Nagyközség Önkormányzata is.
Diákjaink nagyon jól érezték magukat, sokat
tanultak és hasznos tapasztalatokat szereztek, talán még valamelyikük kedvet is kapott,
hogy ilyen szakmát válasszon magának.
Gratulálunk nekik a szép eredményért!
Horváthné Maczkó Katalin

stabil oldalfekvés
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Március 22.
A víz világnapja
Az Iglice óvodában is ezen a napon,
sőt egész héten át a víz körül forgott a világ. Hiszen
nem lehet elég korán elhinteni a gyermekekben a
VÍZ fontosságát, hogy nekünk embereknek és más
élőlények számára is maga az élet.
S hogy minél sokoldalúbb, élményszerűbb
ismeretekhez jussanak a gyerekek, olyan játékokat,
kísérleteket állítottunk össze, melyek tapasztaláson
alapulnak, és érzékszerveiket jól megmozgatják.
Nagy lelkesedéssel fogadták, amikor bevittük a vízasztalt a csoportba. Ez nem is csoda, hiszen ki látott
már olyan gyereket, aki ne szeretne pancsolni. Ez
esetben még a felnőttek jóváhagyását is megkapták
hozzá, de tudatosítva bennük, hogy a víz kincs és
ezért a pancsolással csínján bánjunk.
A nagyok otthonról hozott vízzel – és annak
élővilágával foglalkozó könyvekből, csigákból, kagylókból rendeztek kiállítást. Itt nem volt tilos a kiállítási tárgyakat megérinteni. Sőt forgathatták lapozgathatták azokat. A látottakat közösen megbeszélték. Volt olyan csoport ahol a víz körforgását dramatikus játék formájában mozgással érzékeltették.
Hallhatták a Csobbancs című mesét. Más csoportban az óvó néni maga talált ki egy történetet, mely
végig kalauzolta a gyerekeket egy páracsepp viszontagságos utazásán. És persze a fizika törvényeivel
sem lehet elég korán elkezdeni az ismerkedést. Különböző anyagú tárgyakat ejtettünk a vízbe, megfigyeltük mi úszik, illetve mi merül el. Más-más formájú üvegedénybe öntöttünk vizet, láthatták, hogy a
víz mindig az adott edény formáját veszi fel. Összehasonlításokat végezhettek: pl. sósvíz-édesvíz,
állóvíz- folyóvíz stb. Ezek a fogalmak megteltek
tartalommal a gyerekek számára.
A környezetvédelem fontosságát hangsúlyozta az a kísérlet, amikor olajat öntöttünk a vízbe.
Megfigyelték, hogy úszik a víz felszínén. Okosan
megfogalmazták a nagyobbak, mennyi bajjal jár a víz
szennyezettsége, hogy ez hogyan hat az élőlények
életére. A gyerekek kreativitása alakult miközben
különböző színű festékeket csepegtettek előre vízzel
átitatott rajzlapra. Így gyönyörű szivárványszínű képeket alkottak. Esztétikai érzékükre hatottak a
szebbnél szebb fotók folyókról, vízesésekről, tengeri
élőlényekről. A nagyobbak az aranyos patakhoz
tettek egy élményszerző sétát. És persze még hoszszasan lehetne sorolni, mi mindennel foglalkoztunk
ezekben a napokban.
Persze tudjuk, nem elég egy nap, de egy
egész hét sem arra, hogy a VÍZ-zel foglalkozzunk, ez
egész évben feladatunk. De mégis jó, ha kiemelten
egy-egy napra erre fókuszál a VILÁG – és persze
mint csepp a tengerben – az Iglice óvoda apraja
nagyja is.
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Pünkösdi hagyomány az óvodában
A 2014-15 tanévben is megtartottuk a pünkösdöt, a hozzá kapcsolódó
népszokások felelevenítésével. Reggel a gyermekek nagy csokor virággal érkeztek, és elkezdődött a nagy munka. Minden kislánynak kötöttek pünkösdi koszorút, minden fiúnak bokrétát az óvodapedagógusok a gyermekek segítségével.
Miután elkészültek a koszorúk kötésével, elkezdődött csoportonként a pünkösdi
király választása. Az a fiú lett a pünkösdi király, aki az ügyességi játékokban a
legjobban teljesített.
A pünkösdi királykisasszony megválasztása következett. Az a lány lett a
pünkösdi királykisasszony, aki a legkisebb, legügyesebb a csoportban. Elkezdődtek a pünkösdi körjátékok, rigmusok, köszöntők játszása.
Mindezt fokozta, hogy ezen a napon a Madaras csoport tagjai népi ruhába öltözve jártak csoportról csoportra, és eljátszották a többieknek a Pünkösdi
Köszöntőt. Gyönyörű pünkösdi rózsából font koszorúban, bokrétában, népviseletben, maradandó élményt nyújtottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt, gyönyörű, esztétikus mozgásukkal, szépen csengő énekükkel. Köszöntőjükben kérték:
EKKORA LEGYEN A KENDTEK KENDERE! Ágaskodva, feltartott kézzel
igyekeztek minél magasabbat mutatni a gyermekek.

Ismerkedés a szennyvíztisztító teleppel
Március 22-én a Víz világnapját ünnepeljük szerte a világban. Nálunk az
óvodában is számtalan program,játék, kísérlet segíti azt, hogy a gyermekek
megértsék miért fontos a környezetvédelem,mit tehetünk a vízkészlet megóvása
érdekében,egyáltalán azt, hogy a víz milyen fontos szerepet játszik életünkben.
Március 19-én, (csütörtökön) két csoport is felkerekedett, hogy előzetes
megbeszélés után meglátogassa a térség Szennyvíztisztító telepét. Délelőtt
ragyogó napsütésben sétálva érkeztünk meg a telepre, ahol már vártak minket.
Tóth Tibor a telep vezetője köszöntötte a gyerekeket, és az ő nyelvükre
lefordítva elmagyarázta a víztisztítás lényegét. Azt a körforgást, amelynek során a
szennyezett vízből többszöri ülepítés, szivattyúzás, körforgás után olyan minőségű víz keletkezik, amely a Galga vizébe vezetve nem károsítja az élővilágot.
Megfigyeltük a gyerekekkel a folyamat ezen részét is, amikor a tisztítás után már
tiszta vízként ömlik a csöveken keresztül a patakba.
Nagyon érdekes és tanulságos volt a kirándulás, az előadás, a technológia. Mi felnőttek is új ismeretekhez jutottunk általa, amit majd tovább adhatunk
a gyermekeknek, amikor lehetőség lesz rá. Utólag beszélgetve a gyerekekkel
kiderült, hogy mire emlékeznek a látottakból, hallottakból és mit értettek meg.
Többen is elmondták, hogy „Nem szabad beledobni semmit a WC-be, mosogatóba, mert eldugulhat a csatorna. Valamint, hogy ott tisztítják meg a piszkos
vizet ahol voltunk.” Búcsúzóul kaptunk ajándékba gyümölcsöt, amit azután az
óvodába visszatérve el is fogyasztottunk.
Köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk a látogatásra.
P.M.

Vá l t o z á s o k a z ó vo d á ba n

Nagy ütemben halad a tornaszoba kialakítása, befejezése a na-

pokban várható.

Elkezdődött a fedett kerékpár tároló kialakítása is.

Ezekről bővebben a következő számban tájékoztatjuk az olvasókat.
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Gyermek születik

Nyugdíjasok Megyei Majálisa
A Szinkron Nyugdíjas Egyesület
szervezésében 2015. május 2-án tartottuk
meg a hagyományos Nyugdíjasok Megyei
Majálisát. Sajnos a programokat az eső miatt nem lehetett kint a szabadtéren megtartani, ahogy terveztük, így bent a Művelődési Ház termében tekinthették meg az
érdeklődők a 11 meghívott csoport és a bagiak színvonalas műsorát. A tagjaink által
helyben készített finom ebéd, a sokféle
sütemény, sör, bor, kávé elfogyasztása után

fergeteges hangulat kerekedett. A terem
megtelt a táncosokkal, a zenét a mindig
professzionális teljesítményt nyújtó Galga
Expressz zenekar valamint két külföldi
vendég zenekar biztosította. Délután az idő
jórafordultával már kint a szabadban és az
utcán is folytattuk a mulatást.
Biztosak vagyunk benne, hogy a
résztvevő személyek mindegyike jól érezte
magát!
Sándor Erzsébet

Szeretnénk köszönetet mondani a támogatóinknak, akik segítségünkre
voltak, hogy megrendezhessük ezt a nagyszabású rendezvényt:
Polgármesteri Hivatal Bag • Jamrik László Polgármester • Varga András
Alpolgármester • Hugi Italdiszkont • Tóth Zsolt (TUTI ostya) • Gergely János
(Gergely Tészta) • Barabás Sándor • a Szinkron Nyugdíjas Egyesületünk tagjai

Bálint Piroska (2011.05.)

Isten ott van

Fotó: Balázsné Kapuszta Anikó
Fotó: facebook.com/GalgaExpressBand

Amikor a vajúdás végén
felsír a kisgyermek
A boldogságtól szemeidből
könnyek peregnek.
Felsóhajtasz:
végre megszületett,
Megnézed, magadhoz öleled.
Ó, a te drága egyetlen kincsed.
Boldogan mondod:
édesanya lettem.
Kisfiú vagy kislány,
az mindegy, mondod.
Következő percben,
már a nevén szólítod.
Órákig nézed
csöppnyi kezét, lábát.
„Hála Istennek, hogy
egészséges a drágám.”
Karodban tartod, átöleled,
ő a szemével keres.
Egy életen át tartó kötelék ez.
Isten hozott téged kis ember!
Legyen tartalmas, szép az életed.
Adja Isten, hogy szerető
családban cseperedj fel!

* Ahogy nyílnak a kertemben
a gyönyörű virágok.
Köztük múlatom a rohanó
időt.
* Isten megteremtett
egy csodálatos világot.
Eget-földet, napot-holdat
és csillagot.
* Isten ott van egy gondolatban.
Isten ott van az álmaimban.
Isten ott van az éjszakában.
* Isten és az ember keze
ott van mindenütt. Mindenütt
Bálint Piroska (2008.09.03.)

ford. dátum idő

Bagi TC'96
felnőtt labdarúgócsapatának
eredményei a bajnokság hajrájában:
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

04.04
04.12
04.19
04.26
06.30
05.10
05.17
05.24
05.31
06.06

15:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:30
17:00
17:00

hazai csapat

vendég csapat

eredmény

Bagi TC '96
- Csővár SE
Fortuna SC-Kismaros - Bagi TC '96
Bagi TC '96
- Püspökhatvan SE
Galgahévíz SK
- Bagi TC '96
Szabadnapos Bagi TC '96
Bagi TC '96
- Iklad KFC
Aszód FC
- Bagi TC '96
Bagi TC '96
- Isaszegi SE
Gödöllői EAC
- Bagi TC '96
Bagi TC '96
- Valkó KSK

2-2
1-0
4-2
0-6
1-1
2-2
2-2

A tabella állása két fordulóval a bajnokság vége előtt:
hely csapat

Csapatunk a Csővár elleni mérkőzést megelőzően

U21-es csapatunk Budakalász ellen
Fotó: Tóth Mihály

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zöldség - Gyümölcs
Bolt nyílt
Új zöldséges nyílt Bagon.
Naponta friss áruval,
bő választékkal,
kulturált, rendezett
környezetben.

Bag, Szt Imre út 69.
(Fanatix és a Generali mellett)

Nyitva tartás: H-P: 7:30-18:00
Szo: 7:30-12:00

ÚJ!

Kisnémedi
Verőce SE
Iklad KFC
Aszód FC
Csővár SE
Vác-Deákvár SE
Isaszegi SE
Bagi TC '96
Gödöllői EAC
Fortuna SC-Kismaros
Erdőkertesi SE
Valkó KSK
Püspökhatvan SE
Vácduka-Beton LM KSK
Galgahévíz SK

M

GY D V

LG

KG

GK

P

26
26
26
27
26
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26

25
18
16
15
14
13
13
10
11
9
6
7
5
5
1

113
62
64
67
62
64
61
49
62
39
50
39
49
38
14

28
25
44
51
52
46
47
30
58
48
47
121
78
88
70

85
37
20
16
10
18
14
19
4
-9
3
-82
-29
-50
-56

75
58
52
48
44
43
42
39
35
32
25
22
21
18
6

0
4
4
3
2
4
3
9
2
5
7
1
6
3
3

1
4
6
9
10
10
10
7
13
12
13
18
15
18
22
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Pályázat védőnői állásra
Bag Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
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 védőnői feladatokat,
valamint a terhes- és csecsemőgondozást.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, Védőnő,
 Védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, Védőnő,
 Védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű kommunikáció készség, problémamegoldó készség,
önálló munkavégzési képesség, terhelhetőség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 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 betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
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 adat-bázisban szereplő azonosító
számot: 243/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

személyesen: Bognár Józsefné, Pest megye, 2191 Bag, Szent
Imre utca 52.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Galga Tv - 2015. május 8.
 www.bagfalu.hu - 2015. május 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: alapjuttatáson felül lakbértámogatást nyújt az Önkormányzat.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Dicsérjek is!
E rovatomban nagy hevülettel szoktam ostorozni a
divatos, de magyartalan, terjengős kifejezéseket és más nyelvi
kifejezésbeli hibákat. Most dicsérni szeretném a divatos kifejezésekben azokat, amik véleményem szerint szemléletesek,
humorosak és nem szegényítik a magyar nyelvet, sőt gazdagítják azt. Nézzünk néhány példát!
Ezt dobta a gép – a sors ezt mérte rám
Csőrözés – csókváltás
Majd koccanunk – majd találkozunk, mint a biliárdgolyók.
Told el a kerékpárodat! - tűnj el innen!
Ne ekézz, savazzál már! – ne bírálj, csepülj annyira!
Kifújt – vége lett, mint a kilyukasztott és leeresztett kerékpárbelsőnek, vagy labdának.
Most mit rugózol, kattogsz ezen? – Felesleges azt újra – újra
felhoznod szemrehányásként.
Lepattint – elküld magától, mint nem kívánatos valakit.
Védjük anyanyelvünket, de ne zárkózzunk el annak gazdagodása elől!

Közhelyekről
Hernádi Miklós megállapítása a közhelyekről. Közhely minden megállapítás vagy megnyilvánulás, amelyet helyettem bárki más is közreadhatna. A társadalom tagjainak
gondolkodásbeli közössége teszi, hogy nagyon nagyszámúak
azok a megállapítások a mindennapi érintkezésben, amelyek –
bármilyen konkrét helyzetben hangzanak is el – teljességgel
közkeletűek, nélkülözik az egyéni lelemény pecsétjét, nem tartalmaznak jóformán semmi információt az adott helyzetre
vonatkozóan, hacsak nem azt, hogy az egyén a saját helyzetét
egynek véli a hasonló helyzetek garmadájával, és ilyen minőségben kommentálja azt. Aki ezt az igen hosszú magyarázó
mondatot előhozta, elolvasta, az megérdemli, hogy most már
következzenek a példák. Kifejezés közhelyek: sikító frászt
kapok, könyörögve kérlek, megmondom a frankót, ezt nem
hiszem el (!), gyakorlatilag, ha minden igaz, első és legfontosabb, még egyszer mondom, te, hallod (?), te haver, képzeld el
(!), csak egy kicsit, abszolút, max. (maximálisan), Jézus, Úristen! (a bibliai 10 parancsolat is bűnnek tekinti az Úr nevének
szíreszóra való használatát), és még volna sorolni valóm. Hogy
minden „füstölgésem” végén, majdnem, mint a csemegét,
szolgáljak a tisztelt olvasónak egy pár egyéb közhellyel, sorolom is azokat: ÁBRA: Mi az ábra? Mint a mellékelt ábra
mutatja! Mint a „meglékelt” ábra mutatja. ADOTTSÁGOK:
Nem teszik lehetővé! Belőlük kell kiindulni. Számolni kell vele.
AJÁNDÉK: Nagyobb öröm ajándékot adni, mint kapni.
Ajándék lónak túros a háta. Gyereknek nem kellett volna!
Nincs szebb ajándék egy csokor virágnál, abban minden
benne van: a figyelem, a szeretet, minden. Modoros közhely a
VISZLÁT. Tehát, kedves olvasó így köszönök el: a
VISZONTLÁTÁSRA!
Giczi Rudolf

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Leszák László, a Bag
Polgárőrség Egyesület aktív tagja, életének 56. évében elhunyt.
Bag Polgárőrség Egyesületnek 8 éve legaktívabb tagja
volt, 2008-óta csoportvezető-szolgálat szervezőként példamutatóan tevékenykedett. A nap bármely szakában lehetett rá számítani és
nem volt olyan polgárőrséggel kapcsolatos dolog, amiben ne próbált volna segíteni. Felesége alelnök az egyesületben, valamint a fia
is polgárőr. Az orvosok a közelmúltban gyógyíthatatlan betegséget
diagnosztizáltak nála, ennek ellenére erejéhez képest, betegségéről
tudomást sem véve, az utolsó pillanatig is dolgozott a település
biztonságáért. Munkásságáért a közelmúltban megkapta a Polgárőr
Érdemkereszt Arany fokozatú elismerését.

A Polgármesteri Hivatal hírei
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LÁTHATATLAN, AKÁR A SZÉL
„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de
nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki,
aki Lélektől született.” (Jn 3:8)
A szél hallható a fák ágai között,
susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis
láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön
vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek munkája
a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a szél mozgását. Valaki lehet,
hogy nem tudja megmondani megtérésének pontos idejét vagy helyét, vagy nyomon
követni az összes körülményeket, ez
azonban még nem bizonyítja, hogy az illető
megtéretlen.
Valaki által, aki éppoly láthatatlan,
mint a szél, Krisztus állandóan munkálkodik a szívben. Lassan-lassan - talán az ember számára észrevétlenül - a reá tett benyomások a lelket Krisztus felé vonják. Ilyen
élmények érhetik az embert, ha Róla elmélkedik, olvassa a Szentírást, vagy egy prédikátortól élőszóban hallgatja az igét.
Egyszerre csak, amikor a Szentlélek
határozottabban kérlel, a lélek boldogan
adja át magát Jézusnak. Sokak szerint ez a

Bennünk az Isten!
Mózes első könyvében olvassuk,
hogy az Isten az embert a föld porából
teremtette, és saját lelkét lehelte bele. Így
lett az ember, élő lélekké. Amikor a bűneset bekövetkezett, az ember elveszítette
az isteni életet.
Isten Pünkösdkor lehelt másodszor az emberi testre, amikor azt olvassuk:
„És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy
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Vásárolnék
a következő dolgokat:
Régi magyar kerékpárokat,
1960 előttieket (WM, RM, stb.),

hirtelen megtérés; valójában azonban Isten
Lelke hosszan tartó munkájának eredménye; türelmet, időt igénylő folyamat.
Bár maga a szél láthatatlan, de
hatásai láthatóak, érezhetőek. Ugyanígy
nyilvánvalóvá válik a Lélek szívben történő
munkálkodása az olyan ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a szív
felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a
bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke
lép a harag, irigység és összeférhetetlenség
helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi
fény tükröződik. Senki sem láthatja a kezet,
amely leemeli a terhet, nem láthatja a menynyei udvarokból alászálló fényt. Az áldás
akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát
Istennek. Ekkor az emberi szem számára
nem látható hatalom új lényt hoz létre Isten
képmására.
Lejegyezte: sz.t.
sebesen zúgó szélnek zendülése és eltölté az egész
házat.” A tanítványok együtt voltak a felsőházban és hallották ezt a hihetetlen nagy
leheletet. Nem csak ők, hanem a többi
összegyűlt ember is. Azóta a Szentlélek itt
van, és Isten Lelke fúj, ahova akar.
Karácsony annyit jelent: Velünk
az Isten! A kereszt alatt megértjük: Értünk
az Isten! Pünkösdkor pedig: Bennünk az
Isten! Befogadhatod Jézust a Lélek által,
ha kész rá a szíved.

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, 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

APRÓHIRDETÉS
Eladó: szekrénysor, ülőgarnitúra,
szőnyegek, autós gyerekülés, futóbicigli, 20-as lányka kerékpár.
Érdeklődni: a 30/638-4577-es telefonszámon.

I M P R E S S Z U M
Bagi Hírlap
Az önkormányzat közéleti kiadványa
Felelős kiadó:
Jamrik László polgármester
Szerkesztőség:
Angyal Tamás (főszerkesztő),
Tábik Andrásné,
Sima József
Tördelés: 2D Grafikai Studio
Nyomdai munkák: Ondrik Bt.
E-mail: ujsag.bagfalu@gmail.com

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hirdetési árak:
1/1 oldal:
1/2 oldal:
1/4 oldal:
1/8 oldal:
Apróhirdetés:
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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

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

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.

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

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

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

ADÓ CSOPORT (23-as mellék)
Albert Csabáné
Telefon:
+36 20 297 7990
Szabó Henrietta
Telefon:
+36 20 297 8435
E-mail:
ado@bagfalu.hu

POLGÁRMESTER
Jamrik László
Telefon:
+36 30 667 0734
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE

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

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

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-os mellék.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSŐTÖRÉSEK
Azonnali javítása, helyreállítása
Falbontás és kiszállási díj nélkül, hétvégén és ünnepnapokon is!

Tel.: 06 20 333-2762
A-Z-ig, 0-24 óráig

Simon István

A hirdetés bemutatójának 20% kedvezményt adunk!

