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KISS DANIELLA
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Bag Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
és az ÚJ KENYÉR ünnepén

MAGYARORSZÁG SZÉPE

a bagi római katolikus templomban

2015. AUGUSZTUS 20-án

9 órakor kezdődő ünnepi szentmisére
és a 10 órakor kezdődő
megemlékezésre a templomkertbe.

Beszédet mond: Jamrik László polgármester
A szentmisét celebrálja és az új kenyeret
megáldja Karácsondi Mihály plébános

Szeretettel várunk
mindenkit!
A TARTALOMBÓL
Bővebben: 4-5. oldal

„Kedves Bagiak! Tisztelt Vendégeink!
Hálásan köszönöm a szervezőknek, a támogatóknak, a
szereplőknek, kézműveseknek, vendéglátósoknak, a rétest
készítőknek, a főzőversenyben résztvevőknek,
rendőreinknek, polgárőröknek, minden fellépőnek,
meghívott vendégeinknek, hogy a dolgos hétköznapok után a nagy meleg ellenére is - részt vettek rendezvényünkön és
együtt ünnepelhettünk. Részvételükkel színesebbé,
maradandóbbá tették falunapi rendezvényünket. Még
egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt, mert ünnepelni
csak együtt, közösen jó és felemelő érzés. .” Jamrik László

Fotó: MTI

Falunap

A bagi Kiss Daniellát választották 2015 legszebb
lányának a Magyarország Szépe versenyen, így ő képviseli majd az országot a Miss World 2015 nemzetközi döntőjén a kínai Szanjában. Nemcsak a szakmai zsűri, hanem
a közönség is Daniellát találta a legszebb magyar lánynak
ebben az évben. Idén is több mint ezer jelentkező közül
választották ki azt a 16 lányt, akik megmérkőztek a győzelemért és akik közül a bagi lány nyerte el a koronát!
Kedves Daniella!

FALUGAZDÁSZ fogadó órák rendje
Bag Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Szent Imre u. 52.

Szerda 08:00-11:30, 12:30-14:00
Tel.:06 28 567 085
Maczó Tamás 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. Tel.: +36-30-418-3789
(Felhívjuk a Tisztelt Kamarai tagok figyelmét, hogy amennyiben a járás falugazdásza egyéb okokból nem tartózkodik a megadott fogadóhelyeken a fent írt
időpontokon, úgy érdeklődjön a megadott telefonszámokon az ügyfélfogadásról.)

Szívből örülünk és gratulálunk, hogy Te lettél
Magyarország szépe. Bag Nagyközség
Önkormányzata és a magam, illetve
mondhatom, hogy minden bagi lakos nevében
köszönjük kitartásodat, fáradságodat és
kérjük, hogy képviseld a bagiakat a nagy
világban, melyhez további jó erőt, egészséget
és kitartást kívánunk őszinte szeretettel.
Jamrik László
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete
2015. június 12-én ülést tartott, ahol a következő határozatokat hozta.
1.) Közterület használati rendelet módosítása
Bag Nagyközség Önkormányzatának 7/2015 (VI.12.) számú rendelete, amely módosítja a 1/2014. (II. 05.) számú
rendeletét
Miszerint a közterület használati rendelet mellékletét módosítjuk, 5m2-ig 5 000 Ft, és 5m2 felett pedig további 1 000 Ft /m2.
2.) Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium jövőjével kapcsolatos megbeszélés
48/2015. (VI. 12) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért
egyet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési
intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről
szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet azon rendelkezésével,
mely alapján az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül. A Képviselő-testület véleménye alapján a fenti rendelkezés hatására a nagy
múltú gimnáziumban felmenő rendszerben megszűnhet a
gimnáziumi képzés, mely nem csak a település, hanem közvetlenül az egész Galga-mente lakosságát érinti hátrányosan.
A képviselő-testület tisztelettel kéri a miniszter Úr támogatását
és közbenjárását, hogy az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium,

Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium a 120/2015. (V.21.)
Korm. rendelet 1. § 4) bekezdésében hivatkozott 4. mellékletbe
kerüljön át, és fenntartása a 4. mellékletben meghatározott
módon kerüljön megosztásra a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között.
3.) Zöld Híd, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázat benyújtás
49/2015. (VI. 12) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek látja a pályázat benyújtását, mivel a települési hulladékok elszállítása indokolt, a veszély elhárítás érdekében a
szolgáltatásra szükség van. A társulás esetében nincs felróható
magatartás. Pogácsás Tibor államtitkár úr által megküldött
levél alapján, a rendkívüli önkormányzati keretből támogatást
kívánunk igénybe venni. Törzstőke-pótlását az önkormányzat
önerőből nem tudja finanszírozni.
Bag településre vetített törzstőke-pótlás összege 2015. évben,
lakosságszám arányosan: 7 509 197 Ft, azaz hétmillióötszázkilencezer-egyszázkilencvenhét forint
4.) Bagi Polgármesteri Hivatal köztisztviselők cafeteria
juttatás szabályzat megtárgyalása
50/2015. (VI. 12) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta, és elfogadta a 1/2015 (VI.12.) sz. a Köztisztviselők
cafeteria juttatásának részletes szabályzatát.
Készült a képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján

TISZTELT LAKOSOK!
Czakó Norbert telepvezető tájékoztatása
alapján a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. az
év végéig a következő napokon fogja elszállítani a
szelektíven gyűjtött hulladékot:


Augusztus 21.

Közigazgatási szünet miatt
a Polgármesteri Hivatal
2015. augusztus 3-tól 20-ig zárva tart.
Ügyelet az ügyfélszolgálaton
ügyfélfogadási időben


Szeptember 18.

Október 16.

November 20.

December 18.

A Társaság havonta egyszer,
minden hónap harmadik péntekén,
reggel 7 és este 7 óra között gyűjti be
Bagon a szelektív hulladékot.
A kommunális hulladék elszállítása
továbbra is a csütörtöki napokon történik.

hétfő, szerda és pénteki napokon lesz.
Ügysegédi szolgálat
minden szerdán 9-11 óráig
(Hévízgyörkön hétfőnként 14-16 óráig).

Ügyeleti számok:
06 28/504-140, 504-135.
Első ügyfélfogadási nap:
augusztus 24.

A Polgármesteri Hivatal hírei
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Közmeghallgatás
2015. június 12-én Bag Nagyközség
Önkormányzata közmeghallgatást tartott a Dózsa
György Művelődési Házban.
A megjelenteket Jamrik László polgármester köszöntötte a képviselőtársai
nevében is. Külön tisztelettel üdvözölte
Gódor Ferencet, a Gödöllői Rendőrkapitányság r. alezredesét, Bolbás
Norbert r. főhadnagyot, az Aszódi Rendőrőrs parancsnokát, valamint az új
körzeti megbízottat, Cserni Jánost.
Megköszönte a választók bizalmát, majd
felvázolta az előzményeket. Ígéretüket
betartva, megtörtént az önkormányzat
gazdálkodásának átvilágítása (a vizsgálati anyag megtekinthető a honlapon).
Sok megoldatlan feladat hárul, hárult az
önkormányzatra, pl. a 200 milliós GEO
pályázattal kapcsolatban. Az átadás
ugyan megtörtént 2014. szeptember 25én, de nem működött a geotermikus
fűtés. A teljes átadásra 2015. május15-én
került sor. Megszűnt a könyvtár, a művelődési háznak nem volt igazgatója.
A polgármester szóvá tette, hogy a választások után sok kifizetetlen számla
érkezett (pl. jogvédő díjak, perköltségek,

normatíva visszafizetés stb., ami nem
kis terhet jelentett az önkormányzatnak.
Jó hír azonban, hogy
·
2014. decemberében a rulírozó hitelt
visszafizettük.
·
Nagy mennyiségű faaprítékot kaptunk az erdészettől.
·
Új jegyzője van a falunak, a művelődési háznak igazgatója.
·
Hamarosan megnyitjuk a könyvtárat is.
·
Falugondnokot választottunk.
·
Hazai és külföldi kapcsolatainkat
megújítottuk, ápoljuk.
·
Az óvodában hamarosan átadásra
kerül a tornaszoba.
·
Az Aszódra vezető úgynevezett
troszkás út ismét járható.
·
Takarítjuk, szépítjük a falut.
Terveink a jövőre vonatkozóan:
utak és járdák felújítása, építése; az
orvosi rendelők felújítása; egészségház,
bölcsőde építése. A posta ügyében foly-

tatjuk a tárgyalásokat. Ingatlan vásárlása egy faluház kialakításához. Intézményeink folyamatos karbantartása,
felújítása.
A pályázati lehetőségeket továbbra is
maximálisan szeretnénk kihasználni.
Jamrik László polgármester megköszönte a bagi vállalkozóknak és az intézményi dolgozóknak a támogatást, segítséget, melyre a jövőben is számít.
A lakosság részéről ismét felvetődött a
közbiztonság. Mile Mária elmondta,
hogy nem érzi magát biztonságban, félti
a gyerekeit, megoldást vár, otthon szeretné érezni magát a saját falujában. A
polgármester biztosította a felszólalót,
hogy mindent megtesznek és azon vannak, hogy a béke és nyugalom érdekében
minél jobb biztonsági feltételeket
teremtsenek.
A további kérdések és válaszok, valamint a közmeghallgatásról készült
jegyzőkönyv megtekinthető a honlapon.
Tábik Andrásné

Húsz éve testvérvárosunk Malsfeld
Malsfeld és Bag négynapos programmal ünnepelte a két
település között 20 éve fennálló barátságot.
2015. június 3-án ötvenen indultunk németországi
testvértelepülésünkre, Malsfeldbe. A meghívottak közt volt a
Muharay Elemér Népi Együttes néhány tagja is, akik táncaikkal még felejthetetlenebbé tették az ünnep estéjét. A megérkezés után rövid pihenő következett, majd a helyi Lövész Egyesület meghívásának tettünk eleget. Itt mindenki kipróbálhatta
célbalövő tudását. Kirándultunk Sababurgba és Borkenbe,

ahol megtekintettük a Bányászati Múzeumot, valamint hajóztunk a Singliser-tavon. Az idei évben is a Nyerges Lászlónál
tartott jó hangulatú vacsorával záródott a malsfeldi rendezvénysorozat. Októberben az erdélyi testvértelepülésünk,
Zabola lakóinak egy csoportja látogat Bagra, hogy megújítsák a
10 évvel ezelőtt kötött baráti szerződést. Nagy szeretettel és
tartalmas programokkal várjuk őket!
Nagyné Bakti Zsófia
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A Falunapon történt...
Július első hétvégéjén került megrendezésre a Falunap és Rétesfesztivál, ezúttal az edzőpályán.
A szervezők számtalan programmal várták a falu apraját-nagyját.

A Bagi Arany János Általános Iskola diákjai

Pénteken este rendhagyó módon a rockzene kedvelői
népesítették be a színpad előtti táncteret, hogy az Angel of Song
Band from Hungary, a Semmi Pánik és a Bajnok Rock Team
zenéjével hangolódjanak a hajnalig tartó bulira.
Szombaton Jamrik László polgármester köszöntőjét
követően a legkisebbek vették birtokba a színpadot. Játékkal, zenével, tánccal bizonyították tehetségüket az Iglice Óvoda, az Arany
János Általános Iskola és a Muharay Elemér Népi Együttes gyermekcsoportjai. Az óvoda dolgozói kézműves foglalkozással várták a
kicsiket. A Galga Moped Klub veterán motorbemutatójának, a
postagalamb kiállításnak, a kisvonatnak nagy sikere volt gyerekek
és felnőttek körében egyaránt.

A Muharay Elemér Népi Együttes legkisebbjei

Jamrik László polgármestertől. Erzsi néni 40 évig szolgálta településünk iskoláját, nagymértékben hozzájárulva a bagi gyerekek
oktatásához. Kissé távolabb, a fák árnyékában felállított sátrak
alatt készített ételekkel a főzőverseny résztvevői tették próbára az
alkalmi zsűri ízlelőbimbóit. A túloldalon kézműves kirakodók
kínálták színes portékáikat. Gyöngyékszerek, nemez, filc, textil,
fazekas termékek, kézműves szappanok, hímzések és viseletek
vonzották magukra a látogatók figyelmét.
A Falunap és Rétesfesztivál programjait a szervezők igyekeztek úgy összeállítani, hogy minden korosztály számára kielégítő
és változatos legyen, különböző műfajokból válogatva. Helyi művészeti csoportjaink után vendégművészeket köszönthettünk településünkön, illetve köszöntötte őket helyettünk Cziráné Bakonyi
Bernadett, aki a kánikula ellenére, egész nap hősiesen helytállva
volt a rendezvény műsorvezetője. Hegedűs László világklasszis
triálos és csapata népszerű kerékpár showja után a nemzetközi hírű
Budapest Ragtime Band, az egyik legjobb, jelenleg létező dixielanddzsessz-ragtime együttes koncertezett.
Este a 3+2 Együttes élő koncertje, majd a GPS zenekar
utcabálja fokozta a jó hangulatot. A Falunap és Rétesfesztivál
eseményeire a koronát egy káprázatos tüzijáték tette fel.

A Muharay Elemér Népi Együttes gyermekcsoportja

A rendezvény védjegyévé vált bagi rétest a Muharay Elemér
Népi Együttes tagjai készítették és kínálták. A generációkat
összekötő többnapos munka gyümölcseként fogyaszthatták a vendégek a több ezer szelet rétest, amely ismét kevésnek bizonyult. A
tikkasztó hőség ellenére a délután folyamán is sokakat köszönthetett Karácsondi Mihály plébános, aki hangsúlyozta az együtt
ünneplés fontosságát. A Szinkron Nyugdíjas Egyesület kórusa és a
Muharay Együttes hagyományőrző és ifjúsági csoportja is a tőlük
megszokott módon, színvonalas produkciókkal szórakoztatta a
nagyérdeműt. Ezután került sor a Bag Nagyközségért Emlékplakett
átadására, melyet az idei évben Nagy Jánosné, a Bagi Arany János
Általános Iskola pedagógusa és igazgató helyettese vehetett át

A Muharay Elemér Hagyományőrző Együttes

A Muharay Elemér Népi Együttes Ifjúsági csoportja

Azt gondolom, ismét bebizonyosodott, kellenek ilyen alkalmak, hogy a hétköznapok taposómalmából kilépve elfeledjük a
gondokat, önfeledten szórakozzunk a régen látott barátokkal,
ismerősökkel, rokonokkal, falubeliekkel.
Katona Hargita

A Szinkron Nyugdíjas Egyesület kórusa

2015. évi Falunap és Rétesfesztivál támogatók: Árla Magyarország Kft., Aszódi Polgámesteri Hivatal, Bag Nagyközség Önkormányzata, Bagi Arany János Általános Iskola,
Bagi Polgármesteri Hivatal, Bagi Polgárőr Egyesület, Barabás Sándor, Börze-gasztro Kft., Daköv Kft. – Bagi Üzemigazgatóság, Deli-vill Kft., Deme és csordás Kft., Domonyi
Polgármesteri Hivatal, Domoszlai pékség, Dózsa György Művelődési Ház, Drill Kft., Fanatix Bt., Fanatix italdiszkont, Fitting Kft., Galgatáj vadásztársaság, Gergely food Kft.,
Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal, Hrncsár László, Hugital Kft., Iglice Napközi Otthonos Óvoda, Ikladi Polgármesteri Hivatal, Ka-tibi söröző, Kéménymester bau Kft., Kissfest Bt.,
Mezőbag Kft., Muharay Elemér Népművészeti Egyesület, Összefogás Hévízgyörkért Egyeseület, Palya autóvillamossági Kft., Pintér Sándor, Sajóvölgye Takarékszövetkezet,
Sápi Zoltán, Szinkron Nyugdíjas Egyesület, Tuti ostya, Varga András, Varga Júlia, V-forg Kft., Virág trend Kft., Aszód Katasztrófavédelmi Örs, GPS zenekar, Aszód, Galgamácsa,
Héhalom, Hévízgyörk, Tura polgárőr egyesületei
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Aki szervezett már családi, baráti összejövetelt, jól tudja, milyen előkészületekkel jár,
mennyi apró dologra kell gondolni, hogy kellemesen, jó hangulatban teljen el az együttlét.
Mennyivel inkább így van ez, ha egy egész falu kedvére akarunk tenni! Hiszen falubeliek és
idegenek, kicsik és nagyok, szereplők és nézők, a legkülönbözőbb érdeklődésű emberek
várják már évek óta a hagyományosan nyár elején megrendezésre kerülő fesztivált.

Fotó: Balázs Gergely, Urbán László

Erről kérdeztük Jamrik László polgármester urat.
Hány falunapnak volt eddig a
„házigazdája”?
1996-ban rendeztünk először falunapot, tehát az ez évi a 12. volt, melyet
polgármesterként nyitottam meg, illetve köszöntöttem a falunap résztvevőit.
Van-e köztük olyan, amelyik valamiért különösen emlékezetes?
2001-ben ünnepeltük a művelődési
ház 40 éves jubileumát, ebből az alkalomból díszpolgári címet adományoztunk Tóth Sándorné Juliska néninek, aki
a háznak nyitásától kezdve gondnoka
volt.
Mi számított idén újdonságnak a korábbiakhoz képest?
Kezdettől fogva arra törekedtem,
hogy a bagi civil szervezetek, művészeti
csoportok, oktatási intézmények részvételével tegyük vonzóvá, szórakoztatóvá ezt a napot.
Mikor kezdték el az idei falunap
előkészítését?
A téli hónapokban az önkormányzat képviselő testülete és bizottságai
több alkalommal tárgyaltak arról, hogy
hol, milyen programokkal kerüljön
megrendezésre a falunap.
Milyen civil szervezetek, intézmények, testületek vettek ebben
részt?

A falunap időpontjának meghatározása után a művelődési bizottság
irányításával a Muharay Népművészeti
Egyesület, Szinkron Nyugdíjas Egyesület, iskola, óvoda, Bagi TC, különböző
vállalkozások vezetői egyeztettek a
rendezvényről.
Ki hagyta jóvá a végleges programot?
A végleges program kialakítását a
művelődési bizottság hagyta jóvá.
Hogyan, milyen csatornákon reklámozták?
A Galga TV-ben, a Bagi Hírlapban,
községünk honlapján ( www.bagfalu.hu), ezen kívül szórólapokon, plakátokon, külön meghívókon hirdettük a
falunap és a rétesfesztivál programjait.
Mik azok az állandó műsorok, kik
azok a szereplők, akikre minden évben számíthatunk?
Kezdettől fogva a Muharay Elemér
Népi Együttes hagyományőrző, ifjúsági és gyerekcsoportjaira, korábban a
„Fapihe” színjátszó csoportra, a zeneiskola növendékeire, az iskola, óvoda
gyerekcsoportjaira, a nyugdíjas klubra.
Kik döntenek a hivatásos vendégművészek kiválasztásáról?
Régebben a művelődési bizottság
és a művelődési ház vezetői tettek javaslatot a vendégművészek meghívására.

Mikor egészült ki a rendezvény a rétesfesztivál elnevezéssel?
2006. után került először megrendezésre a falunap keretein belül a rétesfesztivál.
Hány asszony sütött rétest a mostani
alkalomra?
A Muharay együttes tagjai vállalták
teljes egészében a rétes készítést.
Előfordult-e már, hogy nem fogyott
el mind?
Tudtommal mindig kevés volt az elkészített rétes, idén is elfogyott már
kora délután. Óriási sikere van a bagi
rétesnek, még a fővárosból is jöttek
vendégek rétest vásárolni.
Szokott-e elismerő, vagy akár elmarasztaló kritikát kapni a rendezvény ideje alatt?
Péntek este egy népszerű vállalkozó
a koncert közben nosztalgiázott, hogy
20 évvel ezelőtti hangulatot teremtettünk. De volt olyan visszajelzés is,
hogy szombaton este a zenekar korán
abbahagyta a zenélést, tudvalévő, hogy
a fiataloknál éjfélkor kezdődik a buli.
Utólag milyen volt a visszhangja az
idei falunapnak?
Pénteken és szombaton is, és azóta
is sok pozitív visszajelzés érkezett a bagiaktól, ismerősöktől, a környező
településekről.
Köszönöm a beszélgetést!
Gyalog Éva

Triál show
Fent: 3+2 Együttes,
Budapest Ragtime Band
Lent: Angel Of Song Band
GPS zenekar
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Köszönjük a tornaszoba kialakítását!
Miután már többször hírt adtunk az óvodában folyó
munkálatokról, most egy kicsit bővebben tudunk róla
tájékoztatni.
Az év elején rögtön megkezdődtek a bontási munkálatok a tornaszoba kialakításához. Alpolgármester Úr, az
Önkormányzat, az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány anyagi
segítségével vált lehetővé a helyiség kialakítása. Fizikai munkájukkal az önkormányzat dolgozói, és a közhasznú dolgozók
segítették az építkezést. Csak a támogatók összefogásával
valósulhatott meg ez a nagy munka. A tornaszoba elkészülésével évtizedes hiányt tudtunk pótolni. A gyermekek, az
óvodapedagógusok és a magam nevében köszönöm valamennyi támogatónknak és a fizikai munkát végzőknek a segítségét. Támogatásukkal, munkájukkal lehetővé tették a gyermekek számára a biztonságos mozgást, a modern tormaszerek
alkalmazását, a gyönyörű sportburkolatú 50 m2-es helyiségben. Ezáltal a gyermekek mozgása még összerendezettebbé
válik, megtanulják a bordásfalon való mászást, függeszkedést,
tornázást. A mozgásfejlesztés elősegíti a gyermekek különböző képességeinek fejlődését is. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Szintén óriási hiányt sikerült pótolni a kerékpártároló
kialakításával. Több dolgozónk és néhány gyermek is szívesen
közlekedik kerékpárral. A kerékpárok kulturált elhelyezése
nem volt megoldott az intézményben. Segítségünkre ismét
Alpolgármester Úr volt. Támogatásával tudtuk beszerezni a
szükséges zárszelvényt, betont. Önkormányzattól kaptuk a

tetejére szükséges fémlemezeket. Szülők segítettek a tartó
oszlopok beállításában, betonozásában. Kádár Péter pedig a
hegesztésben volt segítségünkre. Ismét összefogás jellemezte
a tevékenységet. Az utóbbi időkben alig láttunk erre példát az
intézményünk háza táján. Nagyon köszönjük ismét a
segítségét támogatóinknak és a munkálatok elvégzőinek.
Kovács Istvánné

ELSŐÁLDOZÁS
2015. május 24-én, pünkösdkor volt Bagon az
elsőáldozás. Benedek Józsefné (Ági néni), és Misi
atya irányította a leendő elsőáldozók felkészülését.
Ági nénit a gyerekek már óvodás korukban megismerték, és nagyon szerették a heti egyszeri hittanos
foglalkozást. Első és második osztályban is ő hozta
közelebb tanítványaihoz Isten jóságát és szeretetét.
Harmadikban, az elsőáldozás évében Misi atya
folytatta a megkezdett áldozatos munkát.
Az ünnepi szentmisén tíz gyerek járult az oltárhoz, hogy részt vehessen első szentáldozásán. Ezt
az alkalmat még emlékezetesebbé tette a
„Galgaudete” gitáros templomi énekkar szolgálata.
Paltán Bernadett

BÉRMÁLÁS

Fotó: Pintér Dávid

Május 31-én Dr. Beer Miklós, a
Váci Egyházmegye püspöke látogatott el
falunkba, hogy a Karácsondi Mihály
plébános által felkészített bérmálkozóknak kiszolgáltassa a bérmálás szentségét.
A keresztségi fogadalmat megújították, a bérmálás szentségében részesültek: Nagy Csenge, Kovács Veronika,
Bárány Evelin, Fodor Flóra, Bagi György,
Varga Gábor, Movik Donát, Katonás
Péter, Kádár Norbert, Volter Domonkos,
Oravecz Orsolya, Józsa Szimonetta,
Gyurika Henrietta, Zsabin Annamária,
Katona Anna, Haraszti Dóra, Újj Ildikó,
Dolhai Máté
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Erdei iskola, Bánk
2015. május 11-én 49 tanulóval és három kollégámmal
(Horváthné Maczkó Katalin, Szekeresné Fercsik Anna, Boda
Regina) elindultunk, hogy 5 kellemes napot töltsünk el a bánki
ÖKO-LAND erdei iskolában. A szállás igényes, jól felszerelt
faházakban volt. Házigazdáink Márta Attila és Balog István
voltak. Attila az étkezés és a programok megszervezője, míg
István bácsi a növények és állatok, illetve a kézművesség
szakértője.
A megérkezés napján a már hagyománynak számító
falukutatáson vettek részt a táborozó gyerekek. Második nap
gyalogtúráztunk Romhányba, majd innen busszal mentünk egy
tehenészetbe, ahol a gyerekek friss tejet és sajtot kóstolhattak.
Megismerhették a tej útját a fogyasztókig, és megsimogathatták

Kitűnő tanulók:
1.a

Balázs Ákos, Balázs Botond, Fényes
Benedek, Hajdú Kristóf

1.b

Bélteki Attila, Csepeli János, Farkas Bence,
Kanalas Rajmond, Palya Benjámin, Roskó
Gábor

2.a

Gyalus Noémi, Deme Adrienn, Horváth
Ágoston, Illés Liza, Kajári Dorottya, Kis
Virág

2.b
3.a

Pálos Zoltán
Begidsán Lilla, Gergely Balázs, Kajári
Máté, Labát Veronika, Palya Félix, Péter
Petra, Szabados Tamás

4.a

Faragó Boróka, Deme Adél, Györgyfi
Gergely, Zsoldos Zsófia

4.b

Katona Janka, Péter Sára, Tóth Vera

5.a

Angyal Virág, Balázs Dávid, Begidsán

5.b

Albert Fanni, Juhász Barbara

Bence, Gyalus Tünde, Újvári Gábor
6.b

Faragó Panna, Boda Eszter, Halász Lili,
Szabados Réka

7.b

Tóth Tamás
A nyolcadikosok közül Lengyel Zsombor

8 éven át tartó példamutató szorgalmáért és
magatartásáért, Repei Júlia pedig közösségi
munkájáért érdemelt dicséretet.

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei
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a kis állatokat. A harmadik és negyedik napon a gyerekek négy
csoportban kézműves foglalkozásokon és mini olimpián vettek
részt. A kézműves foglalkozáson bőröztek és agyagoztak, az
olimpián pedig megtanulták használni pl. a magyar dobócsillagot és a légpuskát valamint ügyességi és sorversenyeken
vettek részt. A kész tárgyakat hazavihették. Harmadik nap este
István bácsi az alaszkai vadászélményeiről tartott rendkívül
színes fényképes előadást. Utolsó este tábortűz mellett megtudtuk a mini olimpia eredményét, utána énekkel és
gitározással múlattuk az időt.
Az utolsó napon „vízilabdáztak” a gyerekek - egy kicsit
másképp - és csoportokban előadták az első napon kapott
mondákat. Délután élményekkel és új tudással feltöltődve
érkeztünk haza.
Pótháné Geier Tünde
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Beszámoló
a Bagi Arany János Általános Iskola 2014-2015-ben végzett munkájáról

A Bagi Arany János Általános Iskola (ez iskolánk hivatalos
neve) a település legnagyobb intézménye, méltán áll az érdeklődés
középpontjában. Engedjék hát
meg, hogy néhány mondatban olykor statisztikai adatokat is
közölve - megosszam az olvasóval
tapasztalatainkat.
Az iskola szakmai alapdokumentuma (Alapító Okirat) alapján
működtet alsó és felső tagozatot; ellátja a
sajátos nevelési igényű (SNI) enyhe
értelmi fogyatékos tanulók nevelését,
oktatását integrált és gyógypedagógiai
körülmények között is. Az épület
akadálymentes, mozgássérült tanulókat
is elláthatna, de erre az utóbbi 5 évben
nem volt példa. Idén kezdeményeztük,
hogy beszédfogyatékos tanulókat is
fogadhassunk, mert az a jó, ha az ép
értelmi képességű, jó magaviseletű, de
beszédhibával küzdő bagi gyerekek
ellátása is helyben történik.
Mivel ez a település egyetlen iskolája, tanulói összetétele nagyon szélsőséges. Éppen az ebből fakadó nehézségek
miatt okozott riadalmat a mendemonda,
miszerint a domonyi iskola hozzánk fog
tartozni. Szerencsére év végére ez a kérdés rendeződött: az ikladi iskolát mégsem adja át a KLIK (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ) az evangélikus egyháznak, így a Domonyi Koren
István Tagiskola továbbra is az Ikladi
Német Nemzetiségi Általános Iskola
tagintézménye marad, nem fog Baghoz
tartozni.
Enélkül is voltak nehézségeink,
hiszen 10 tanuló esetében volt elköltözés
és 11 tanuló esetében Bagra költözés. A
költözések hátterében leginkább gyermekelhelyezés, illetve tartozások miatti
lakóhely elhagyás állt. Legtöbb esetben a
szülők közti egyet nem értés a gyermek
magatartására, tanulmányi munkájára
is hatással volt.
Közel 90 tanuló érte el a 100 óra,
ebből 25 fő a 200 óra feletti hiányzást. A
törvény szerint 250 óra hiányzás felett a
tanuló az évet megismétli, ha a nevelőtestület másként nem dönt. (1 esetben

igen, 10 esetben nem támogattuk az
osztályozó vizsga letételét a javító
vizsgán 2015. augusztus 27-28-án.)
Sikerélményeink is voltak, hiszen
43 tanulónk ért el kitűnő tanulmányi
eredményt, és nyolcadikosainkat is sikerült beiskolázni az általuk választott
iskolák valamelyikébe. A felvételi vizsgák
és a tanulmányi eredmények alapján 4 fő
gimnáziumban, 15 fő szakközépiskolában és 9 fő szakiskolában fog továbbtanulni.
A tankerületi versenyen (sport,
művészetek, természetismeret, informatika) is szép eredményt ért el iskolánk:
Tura mögött a II. helyen sikerült végeznünk.
418 (tavaly 513) dicséretet és 300
(tavaly 162) figyelmeztetést osztottunk
ki a tanév folyamán, ami feltételez némi
magatartás romlást, az összesített tantárgyi eredmények azonban nem
romlottak jelentősen a tavalyi eredményekhez képest. Tanulmányi eredményünk a magatartás és szorgalom jegyek
nélkül: 3,8. (Ebbe az eredménybe nem
számítanak bele a hiányzás miatt értékelhetetlen tanulók, míg a beírásoknál
nagyban rontják eredményeinket.)
Ingyenes tankönyvet összesen
210, ingyen étkezést (127 étkezőből) 106
tanuló kapott. Minden tanuló (291 fő)
kapott iskolatejet, és hatodikig az összes
tanuló (224 fő) számára biztosítva volt a
gyümölcs is.
Ebben a tanévben is szerveztünk
napközit, tanulószobát, iskolaotthont az
1-2. évfolyamon, és minden nap a tanulók rendelkezésére állt a könyvtárterem.
25 féle szakkörünk is volt, 379 bejegyzett
tanulóval.
Idén második éve, hogy a hittan órarendi keretek között - az erkölcstan
órákkal bontásban valósult meg. 4
egyház (katolikus, evangélikus, református és Hit gyülekezet) hitoktatója
tartott iskolánkban hitoktatást. Katolikus hittant összesen 73-an, reformátust
5-en, evangélikust 4-en, a Hit gyülekezetének hitoktatását 8-an kérték.
Összesen (az 1-2. és az 5-6. évfolyamon)
hittanos volt 90 tanuló, és erkölcstant
tanult 63 tanuló.
A szokásos programok mellett
(ünnepségek, bálok, bábelőadások,
színházlátogatások, kirándulások, erdei
iskola) két ingyenes zenei koncert is színesítette hétköznapjainkat.
A mindennapi munka megszervezésénél legfontosabb feladatunk az
iskolai munkarend és szakos ellátottság
biztosítása, a jólneveltségi szint megtartása, a rongálások kiküszöbölése volt.

Továbbra is sikerült minden
partnerünkkel ápolni a jó kapcsolatot,
ennek keretében jutalomkirándulásainkat a KLIK (Fertőd-Nagycenk),
Bag Nagyközség Önkormányzata a
Bonifác Alapítványon keresztül (Visegrádi Kispalotai játékok), és a bagi Szent
Rita Karitász (Budapest Fővárosi Nagycirkusz) finanszírozta.
Új, egyúttal hagyományteremtő
lehetőség kapcsolatunk a Honvédelmi
Minisztériummal, (képviselőinek látogatása során a katonaság életbe pillanthattak bele tanítványaink); illetve a
mesterségek bemutatkozási lehetősége
is (Nagy /Bagács/ József az ácsmesterségbe engedett bepillantást tanítványainknak.) A következő tanévekben is
örömmel teszünk eleget az ilyen jellegű
megkereséseknek.
Szintén hagyományteremtő kezdeményezés, hogy a tanévzáró ünnepségen a kitűnők és a tantestületi dicséretben részesülők mellett az önkormányzat képviseletében Jamrik László
polgármester úrtól a szép eredményeket
elérő, de egyébként még nem jutalmazott
tanulók kétszemélyes, tíz alkalomra
szóló uszodabérletet kaptak.
A 2014/15-ös tanévvel elégedettek lehetünk, hiszen legfontosabb
céljainkat elértük. Kötelező és vállalt
feladatainkat elláttuk, szakköri formában és szabadidős tevékenységeken is
gondoztuk a tehetséget, fejlesztettük
tanítványaink készségeit/képességeit,
fejlesztő foglalkozásokon pedig egyéni
megsegítést is kaptak tanítványaink.
Nagy rongálások illetve fegyelmi vétségek miatti fegyelmi tárgyalások nem
voltak. Tanulóink magaviseletét mindenhol dicsérték, remélem, jövőre sem
lesznek rosszabbak, mint idén voltak.
Sőt!
Sajnos tanáraink megkezdték a
nyugdíjba vonulást, ami számukra egy
szép életszakasz lezárása és a nyugalmasabb idők kezdete, míg az iskola
számára nagy kihívás megtalálni a
megfelelő embereket a feladatok elvégzésére.
Az iskola valamennyi szereplője
nevében kívánok Nagy Jánosnénak és
Nagy Tibornénak nyugdíjba vonulásuk
alkalmából jó egészséget! Köszönöm az
iskoláért végzett áldozatos munkájukat.
A többi kollégának és nektek,
kedves gyerekek, nagyon jó pihenést,
feltöltődést és élményekkel teli nyarat
kívánok!
Szásziné Győri Éva

Egyházi hírek
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Jó lelkiismeretetek legyen!

A lelkiismeret érzékeny műszer. Pál apostol azt mondja, hogy teljes
lelkiismerettel szolgált az Istennek
(Apcsel. 23:1, 2Tim. 1:3). A Magyar
Értelmező Szótár szerint a lelkiismeret
az egyénnek saját magára vonatkozó
erkölcsi tudata illetve az önmagától
megítélt erkölcsi állapota.
Van-e mindenkinek lelkiismerete, és egyforma-e az? A Biblia világosan tanítja, hogy más a hívők és más a
hitetlenek lelkiismerete. A hívők lelkiismeretét Krisztus vére tisztítja meg
„Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által
önmagát áldozta fel ártatlanul az
Istennek, mennyivel inkább megtisztítja
lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.
(Zsid. 9:14). A Titusz 1:15 szerint pedig a
hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem
megfertőztetett azoknak mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Tehát
mindenkinek van lelkiismerete, de nem
egyforma.
Miért adta nekünk Isten ezt az
„érzékeny műszert”? Ha nem lenne lel-

kiismeretünk, még több bűnt követnénk
el. A lelkiismeret mindig figyelmeztet
minket arra, ha valami nem helyénvalót
akarunk tenni. Aki ezt a figyelmeztetést
nem veszi figyelembe, annak lelkiismeret-furdalása van, és nincs békessége. Ha nem akarunk engedelmeskedni
a lelkiismeretünknek, az a testi állapotunkon is meglátszódik, pl.: hevesebben
ver a szívünk, izzad a tenyerünk, idegesebbek leszünk. Ilyenkor küzdelem
folyik a lelkünkben, ahogyan a rajzfilmekben is látjuk: egy kisördög és egy
angyalka vitatkozik. Tedd meg – mondja
az ördög. Ne, ne tedd, tudod, hogy ezt
nem szabad. Nem lesz nyugtod utána –
így az angyal. Az ördög akkor győzedelmeskedik bennünk, ha elaltatja a lelkiismeretünket, vagyis okot találunk arra,
hogy megtegyük. Két banális példa.
Például lopni készül az ember a boltban,
és azt mondja magában, szegény vagyok,
nincs munkám, ha nem eszem, éhen
halok. Enni talán bűn?... Vagy sikkasztani készül valaki a cégnél, és így nyugtatgatja magát: megint nem kaptam meg
a 13. havi fizetést, a jutalmat is másnak
adták, pedig én kétszer annyit tettem a
cég sikere érdekében, nem becsül meg a
főnök. Ezt a kis plusz pénzt megérdemlem, úgysem veszik észre… Ha ilyen önigazoló érvekkel megnyugtatjuk lelkiismeretünket, akkor már nem tud figyelmeztetni a bajra Isten.
Vannak emberek, akiknek lelkiismerete erőtlen (1Kor. 8:7). Ezért kéri
Isten, hogy tartsuk meg a hitünket és a jó
lelkiismeretünket (1Tim. 1:19). „Járul-

junk hozzá (Krisztushoz) igaz szívvel,
hitnek teljességével, mint akiknek
szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől”
(Zsid. 10:22).
Az Úr a lelkünkön keresztül vezet minket. A Példabeszédek 20:27-ben
ezt olvassuk: „Az Úrtól való szövétnek az
embernek lelke, aki megvizsgálja a
szívnek minden rejtekét”. Egyik német
fordítás szerint ez így hangzik: „A lelkiismeret az Isten lámpája, amely bevilágít az emberi szívbe és annak elméjébe”. Vagyis Isten a mi lelkünkön, lelkiismeretünkön keresztül világosít meg
és vezet bennünket.
Figyelj mindig a lelkiismeretedre, és tartsd tisztán! Mit jelent ez?
Minél tisztább egy készülék, különösen
egy mérőkészülék, annál pontosabban
tud mérni. Vigyázzunk a helytelen
szokásokkal, cselekedetekkel. Ha például hazudunk egyszer, aztán még egyszer,
később már észre sem vesszük, hogy
nem mondunk igazat, olyanná lett életünkben a hazugság, mint a reggeli kávé.
Ha sokszor el is bukunk életünk során,
álljunk fel, és törekedjünk a tiszta lelkiismeretre! Dávid királlyal együtt így
könyörögjünk Istenhez: „Tiszta szívet
teremts bennem, oh Isten, és az erős
lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől és e te Szentlelkedet
(vezetésedet) ne vesd el tőlem. Add
vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem”. (Zsolt. 51:12-13) Ámen.

Az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon támogatása
„- Hogy lehetsz boldog ezekkel a fogyatékos, süket
vagy vak gyerekekkel?
- Milyen rossz kérdés! De fel kell tenni, mert ha senki
sem boldog, ha velük van, akkor ezek a gyerekek nem
fejlődhetnek!”
(John Van Mieghem, belga pszichológus, gyógypedagógus, az otthon támogatója)

Bag falu katolikus lakossága Karácsondi Mihály atya kezdeményezésére
évek óta támogatja az ipolytölgyesi Szent
Erzsébet Otthon lakóit. Ne csak télen, az
adventi időszakban, hanem akár évente
többször is gondoljunk az otthonban lakó,
fogyatékkal élő emberekre!
Tresóné Szalai Zsuzsanna igazgatónő melegszívű bátorítására szerveződött
a támogatás. Összefogtak a felajánlók, és
magánkezdeményezésük során édes és sós
süteményeket adtak át az otthon lakói számára 2015. július 12-én.
Kétszeri, főétkezés utáni édességet
ajánlott fel a Tuti Ostya üzem tulajdonosa,

egyszeri uzsonnára való szórt magvas perecet pedig a Domoszlai Pékség tulajdonosa. Ezenkívül házi süteményekkel
kedveskedtek a támogatók. Figyelembe
véve azt, hogy a lakók között előfordul
cukorbeteg, gyomorbeteg és normál étkezésű. Magánfelajánlók többen is voltak:
Gólyáné Dudás Edit, Gyóni Jánosné,
Horváth Mihályné, Horváth László és
Horváth Lászlóné.
Az intézményvezető hálás szívvel
vette át a gyermekek nevében a süteményeket. Aminek azért örült, mert az otthon
lakói nem minden nap jutnak ezekhez a finomságokhoz.
K.-né

Lejegyezte: szt.

Az alábbi számlaszámra
történő befizetéssel,
átutalással Ön is tudja
támogatni a Katolikus
Szeretetszolgálat
ipolytölgyesi Szent
Erzsébet Otthonának
alapítványát:
10402908-2901573500000000
A Szent Erzsébet Otthon lakói
és munkatársai nevében
hálásan köszönöm
kedvességüket és a nagylelkű
támogatásukat!
Szalai Zsuzsanna igazgatónő
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Kitettség
Aki kiáll az esőre, az ki van téve annak, hogy megázik.
Bizony ez már így van. Akinek vaj van a fején, az ne álljon a
tűző nap sugarai alá, mert ki van téve annak, hogy orcájára
csurognak az olvadó vaj elinduló erecskéi. Mostanában nagyon sokszor hallom, olvasom, hogy pl. országunknak nagy a
külkereskedelmi kitettsége, az intézmények kitettek a központi költségvetés számadatait tekintve. A kitett kifejezés
besorolható a divatos, de csak körmönfontan értelmezhető
kifejezések sorába. Mondjuk, írjuk csak nyugodtan: függ valamitől, sérülékeny, érzékeny valamely szempontból. A
„kitettet” tegyük a megfelelő értelmi körébe!
Újabb közhelyek a múlthavi ígéretemnek megfelelően.
Akadályok: Közbejöttek. Elháríthatatlanok. Azért vannak,
hogy leküzdjük őket. Nincsenek leküzdhetetlen akadályok,
csak tehetetlen emberek. Egy gyerek nem akadály.
Lehatárol
Evvel az igekötővel nagyon gyakran találkozunk, ha kell, ha
nem. Ezzel a „nemmel” foglakozom most.

a kerülendő példa
lehatárol
leigazoltat
leinformál
lekérdez
ledegradál
lebüntet
lefektet (alapelveket)
leépít

a javasolt példa
elhatárol, körülhatárol.
igazoltat
értesülést, adatokat kér, vagy
szerez. (álláshirdetésben már
nemigen pótolható mással)
használható, bár jó helyette olykor
a jellemez, minősít.
lefokoz,valamivé alacsonyít.
megbüntet
írásba foglalták az alapelveket
csökkent, megszüntet, elbocsát,
visszafejleszt.

Újabb közhelyek:
Akar: Csak akarni kell! Ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit
akarsz. Sokat akar a szarka, de nem bírja cérnával. (a farka?)
Csak azt hallja meg, amit akar.
Aki: Aki hallja, adja át! Akinek Isten hivatalt ad, észt nem ad
hozzá. Aki nincs itt, tegye fel a kezét! Aki ezt jobban csinálja, az
csal, vagy festi magát.
Én most leköszönök. Jaj, dehogyis! Elköszönök.
Giczi Rudolf

Vedd fel a kesztyűt! - BAGázs Jogklinika Program
(Az előző lapszámban megjelent, a BAGázs Jogklinika Programjáról szóló cikk folytatása.)

A bagi cigánytelepet körülvevő
falakat erős kőből építették. A kábítószer-használat, a lopások, a garázdaságok és a balhék pedig az évek során
még erősebbé tették azokat. A falak
ugyan csak a képzeletben léteznek, de a
jelentésük nagyon is valóságos. A többségi társadalom és az onnan kiszorult
kisebbségek között magasodnak, és
lezárják az integráció útját.
A BAGázs Adósságkezelő Programjában együtt dolgozunk húsz adósságcsapdába esett családdal, akiket
egyénileg és csoportban is támogatunk
tartozásaik rendezésében és az illegális
élethelyzet felszámolásában. Támogató
Csoportunk tagjai nemrégiben azt a
feladatot kapták, hogy gondolják végig,
miért kérnek segítséget. Azt válaszolták,
hogy „azért vagyunk itt, mert becsületesen szeretnénk élni és beilleszkedni a
társadalomba.” A telepiek segítséget kérnek abban, hogy tartozásaikat el tudják
rendezni, hogy rá tudjanak kötni a csatornára, hogy be legyen vezetve a víz és az
áram… De ezt nem kérik ingyen. A csoportban és az egyéni találkozások során
is sokszor hangsúlyozzuk, hogy mindennek ára van. Ami azt jelenti, hogy ha
kérnek valamit, azért adniuk is kell
valamit cserébe. Mit tudnak tenni a közösségért, mi olyat adhatnak a falunak az
adósságkezelő csoport tagjai, amitől
mindenki jobban érzi majd magát?

Látjuk és halljuk azokat a problémákat,
amelyek gondot okoznak a falunak.
Tönkreteszik a közterületeket, eldobálják a szemetet, kábítószert használnak
stb... Négy évvel ezelőtt egy megbeszélést
szervezett a BAGázs, amelyre képviselőket, falubelieket és telepieket is elhívott, hogy együtt keressünk megoldásokat a problémákra. Akkor a mások
hibáztatása, a „nem tudom” kifogások
erősebbek voltak a megoldások keresésénél, még nem álltunk készen az együttműködés megvalósítására.
Négy év elteltével már nemcsak
látjuk és halljuk ezeket a problémákat,
hanem beszélni is tudunk róla. A minap
nálunk járt a bagi önkormányzat képviselő-testületének három tagja, és részt
vettek az adósságkezelő csoport szokásos
megbeszélésén. Beszélgettünk a problémákról és megoldásokat kerestünk,
együtt. Megegyeztünk, hogy a nehéz
körülmények ellenére sem vagyunk
tehetetlenek. Meg tudjuk tenni például,
hogy összeszedjük a szemetet és
ügyelünk a rendre, a tisztaságra. Meg
tudjuk tenni, hogy csatlakozunk a falubeli közösséghez, és szemétszállítási díj
ellenében saját szemeteskukát rendelünk. Húsz telepi család, a jelen lévő bagi
képviselők és a BAGázs is részese volt
ennek a megállapodásnak.
Azért, hogy beváltsuk ígéreteinket, megrendeltük a szemétszállító

szolgáltatását, és Adósságkezelő Programunk keretein belül szemétszedési
akciót szerveztünk a telep minden
utcájában. A program helyi koordinátora, Kanalas Roland, kesztyűket és
zsákokat vásárolt, vezetésével az
adósságkezelő csoport tagjai „utcafelelősöket” választottak maguk közül, és
a lehető legtöbb szomszédot bevonva
elkezdték a nagytakarítást. Közel nyolcvanan – felnőttek és gyerekek együtt –
harminc zsák szemetet szedtek össze két
óra leforgása alatt. Szavaikat kölcsönözve:
„A közösséget összekovácsoló
munka volt, és mindenkinek nagy öröm,
hogy tiszta a telep.”
„Rossz érzés, hogy mások eldobálják a szemetet és semmibe veszik a
munkánkat. Fontos, hogy odafigyeljünk
a többiekre, rájuk szóljunk, példát mutassunk, hogy ne szemeteljenek, és megtartsuk a rendet.”
Az Adósságkezelő Program részeként a szemétszedési akciókat
továbbra is megszervezzük, kétheti
rendszerességgel. Célunk, hogy a fal
lebontásával a telepiek megmutathassák: „Nem szemétben élünk.”

2015. július 13.
Kovács Krisztina
Vodafone Főállású Angyal/
BAGázs Jogklinika Programfelelős
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VAKÁCIÓ alatt is biztonságban
A legtöbb helyen véget ért az iskola és a gyerekeknek kezdődik a nyári
szünet. Ebben az időszakban különösen
fontos odafigyelni arra, hogy mivel töltik
a szabadidejüket a fiatalok.
A nyári hónapok a közös programok,
a nyaralás, a szórakozás és a strandolás időszaka. A tanév befejezésével a gyerekek nyakába rengeteg szabadidő szakad, amit fontos, hogy hasznosan és biztonságban
töltsenek el. A szülők számára fontos, hogy
végiggondolják a lehetőségeket és tervezzék meg gondosan a nyári programokat,
hogy a szabadság valóban a pihenésnek, a
regenerálódásnak és ne a kárrendezésnek
vagy az orvosi rendelők, kórházak látogatásának az ideje legyen. Ügyeljenek környezetükre, biztonságukra, a testi épségükre,
hogy ne váljanak a nyári hónapokban sem
bűncselekmény áldozatává. A tanév befejeztével az iskolai kötelezettségek alól hirtelen
felszabadult fiatalok gyorsan kiengednek,
legtöbbször könnyelműen élik meg a nyári
szünidő adta szabadságot. Amennyiben
egyedül kell otthon hagyniuk gyermeküket
nagyon fontos, hogy tisztázzák vele a
biztonságát érintő alapvető szabályokat:

- Idegeneket ne engedjen be a lakásba!
- A véletlenül elöl hagyott gyógyszerek, alkoholos italok veszélyesek lehetnek, még kíváncsiságból se próbálja ki azokat!
- Ha egy elektromos készülék elromlott, ne
nyúljon hozzá, várja meg a szülőket, amíg
hazaérnek!
- Ha tűz ütne ki a lakásban, fontos, hogy
ismerje a tűzoltók számát, amit azonnal hívni
kell és hagyja el a lakást! Ne próbálja meg
egyedül eloltani a tüzet, mert könnyen füstmérgezést kaphat vagy megsérülhet!
Az interneten való szörfözés jó kikapcsolódásnak tűnhet, de itt is fontos az
óvatosság:
· Idegeneknek soha ne árulja el, hogy egyedül van otthon!
· Senkinek ne adja meg a lakcímét, személyes adatait!
· Ha nyaralni megy a család, az időpontot a
közösségi oldalakon soha ne írja ki, mert
ez nyílt meghívó a betörők számára!
· Ha chat-en idegenek hívják el találkozóra, mondjon minden esetben NEM-et!
Molnár Edina r.fhdgy, sajtóreferens
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
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Vásárolnék a következő dolgokat:
Régi magyar kerékpárokat,
1960 előttieket (WM, RM, stb.),
ezekhez alkatrészeket
Pannónia kéthengeres motorkerékpárokat, P20-21 típusokat, ezekhez
alkatrészeket
SIMSON ENDÚRÓ S 51 típusú
motorkerékpárt, csak gyári állapotú
érdekel, minden tartozékával, nem
baj, ha kicsit kopottas is, csak gyári
legyen. Ehhez gyári (DDR) alkatrészeket.
Mz Ts 250, 250/1 és ETZ 250
típusú motorkerékpárokat, papír
nélküli is érdekel, 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

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!

12

Szolgáltatás

BAGI HÍRLAP • 2015. JÚNIUS - JÚLIUS

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-os mellék.

Bagi TC'96
A Bagi TC '96 sportegyesület keres
focizni szerető fiúkat és lányokat
5-től 16 éves korig.
Jelentkezni lehet Simó László edzőnél
a 06 (30) 590 4606 telefonszámon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
látogatási ideje

2015. 06. 22-től
az alábbiak szerint módosult:

hétfőtől szombatig 16:00 - 18:30
vasárnap 13:00 - 17:00
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 • Korrektúra: Gyalog Éva • Tördelés: 2D Grafikai Studio
Nyomdai munkák: Ondrik Bt. • E-mail: ujsag.bagfalu@gmail.com

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
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
(16 óra után a munkából jövőket látjuk el.
Előzetes bejelentkezés szükséges!)
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros hét): 8-11
A rendelés utolsó órájában csak a bejelentkezett
betegeket tudjuk fogadni!
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

