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Bag Nagyközség Önkormányzata
az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tiszteletére ünnepi megemlékezésre
hívja a falu lakóit.

2015.

október 22-én,
csütörtökön

17 órakor Koszorúzás
a Hősök terén

˝
18 órakor Ünnepi musor
a Dózsa György Művelődési Házban

Legyen méltó,
közös ünnepünk!
A TARTALOMBÓL

BAGIAK
SZÜRETI
A
S
Á
L
U
N
O
FELV
megérett a szőlő nedüt adó leve,
eljött hát a szüret vígságos ideje.

2015.

OKTÓBER havának
10. napján, 13 órakor
kezdetét veszi a

BAGIAK SZÜRETI FELVONULÁSA,

amely nagyközségünk
területét

ÚJABB ÚTVONALON járja!

MEGÁLLÓK:
PERES (Turul-szobor) • ÓVODA • ISKOLA •
HATÁR ÚT - SZENT IMRE U. • HŐSÖK TERE •
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Szóljon gyorsan mindenki sógornak,
komának, eljött az ideje a

SZÜRETI BÁL

Mulasson a falu apraja és nagyja,
búját és bánatát
mindenki otthon hagyja.
Kívánunk sok jót, bort és egészséget,
a művelődési házban jó mulatást néktek.

18 ÓRÁTÓL

A NYITÓTÁNCOT A BAGI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
8. ÉVFOLYAMA járja, a talpalávalót a Galga Express Band fújja.

Belépődíj: 500 Ft

Tüdőszűrés Bagon
3. oldal

Lomtalanítás
4. oldal

Végre új polgárőr autó Bagon
4. oldal

Újra megnyílt a könyvtár
6. oldal

NAK.

Büfé a helyszínen!

Vígadjon a falu apraja és nagyja,
vígadjon reggelig mindenki, ha bírja!
Mindenkit szeretettel vár Bag Nagyközség
Önkormányzata, a Muharay Elemér
Népi Együttes és a Bagi Arany János
Általános Iskola 8. évfolyama
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jegyzőnk neve Bognár Józsefnéről,

Burghardtné Tóth Ilona -ra változott.
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete 2015. augusztus 27-én rendkívüli ülést tartott,
ahol a következő határozatokat hozta.
1.) 52/2015. (VIII. 27) Képviselő-testületi határozat
Védőnői pályázat megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján
Márkus Anett pályázatát, határozatlan időtartamú kinevezéssel védőnői munkakörben, azzal a feltétellel, hogy 1 éven
belül sikeres nyelvvizsgát szerez.
2.) 53/2015. (VIII. 27) Képviselő-testületi határozat
Védőnői pályázat megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján
Péterfi Anikó pályázatát, határozott időtartamú kinevezéssel –
Marinka Edit távollétére - védőnői munkakörben, azzal a feltétellel, hogy 1 éven belül sikeres nyelvvizsgát szerez. (Időközben Péterfi Anikó visszalépett.)
3.) 54/2015. (VIII. 27) Képviselő-testületi határozat
Galga Express Band utazási támogatási kérelme
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 50 000 Ft,
azaz ötven-ezer forint összeggel támogatja az utazást, azzal
feltétellel, hogy egy rendezvényen térítésmentesen zenélnek.
4.) 55/2015. (VIII. 27) Képviselő-testületi határozat
Galga-mente Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzem.) Társulás megszüntetésének megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, a Galga-mente Víziközmű Beruházást Lebonyolító és
Működtető (Üzemeltető) Társulás megszűnését.
5.) 56/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az Arany János Általános Iskola nyári felújításairól
és tanterem átalakításáról.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
az Arany János Általános Iskola nyári felújítási munkák és
tanterem átalakításáról szóló tájékoztatót, melynek összege
561 965 Ft
Készült a képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete 2015. szeptember 17-én ülést tartott, ahol a
következő határozatokat hozta.
1.) 57/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2015. I.
félévi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 2015. I.
félévi pénzügyi beszámolóját.
2.) 58/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat II. félévi munkatervének
megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta

Bag Nagyközség Önkormányzat II. félévi munkatervét.
3.) 59/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
DAKÖV Kft. 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervének
megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
DAKÖV Kft. 2016-2030. évi fejlesztési gördülő tervének
elkészítését, és engedélyezését.
4.) 60/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatban való részvétel megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz.
5.) 61/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Pest Megyei díjak javaslatainak megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztor
Bélát, Veresegyház polgármesterét javasolja Pest Megye Díszpolgára címre.
6.) 62/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Pest Megyei díjak javaslatainak megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Bilisics
Pétert a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, javasolja Pest
Megyéért Emlékérem címre.
7.) 63/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 2/2015. (IX. 17.) sz Közszolgálati Szabályzatát.
8.) 64/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
A 46/2014. (IX.25.) 2 § (1) BM rendelet alapján az önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújt be 158 erdei köbméter mennyiségre. A kormányrendelet értelmében köbméterenként
1.000.- Ft + ÁFA szállítási díj megfizetését vállalja önrészként,
melynek összege: 200 660.- Ft, valamint a részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Az önrészt a 2015. évi költségvetésből
biztosítja.
9.) 65/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
a Bag Nagyközség kitüntetéseiről, falunapról melynek kiadása
2 733 806 Ft, bevétele, támogatások: 251 000 Ft, közterület
használat 90 000 Ft, fűnyíró traktor (750 000 Ft) vásárlásról
szóló tájékoztatót.
10.) 66/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Dr. Péter Mihály, Dr. Péter Mihályné és Péter Tibor kérelmet
adtak be haszonbérleti díj 50%-os elengedésére.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet nem támogatja.
11.) 67/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Malsfeld testvérvárosi kapcsolat megerősítése
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra
is támogatja a Bag és Malsfeld között meglévő testvérvárosi
kapcsolatot és együttműködést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodások aláírására, a kapcsolat ápolására, együttműködésére.
12.) 68/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Nepomuki Szent János Szobor felújítása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Nepomuki Szent János szobor
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kapcsán, vegye fel a kapcsolatot Balázs Bálint szobrásszal, és
tárgyaljon a szobor felújítási munkálatairól.
13.) 69/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Könyvtár használati díj megtárgyalása.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár használati díjat 500 Ft/év, az internet használati díjat minden megkezdett óra szerint 100 Ft/órában állapítja meg. 18
éves korig és 65 év felett a könyvtárhasználat, díjmentes.
14.) 70/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Prevenció Bt. Kérelme, bútorzat beszerzésére.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Prevenció Bt. kérelmét elutasítja, mert a 2015. évi költségvetésben
nem került betervezésre. Amennyiben a jövő évben a költségvetés összeállítása előtt kérelmet nyújt be, a 2016. évi költségvetésben figyelembe veszi a Képviselő-testület.
15.) 71/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
600 hrsz. kocsma épületnél aprítéktároló építése.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kb. bruttó 1,2-1,25 millió forintba kerülő aprítéktárolóhoz szükséges anyagok megrendelésében, és a tároló megépítésében intézkedjen, amely a 600
hrsz. ingatlan területén kerül megvalósításra.
16.) 72/2015. (IX. 17.) Képviselő-testületi határozat
Neumann-ház megvételére ajánlattétel.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Neumann-ház megvételére
tegyen ajánlatott és tárgyaljon a tulajdonosokkal.
Készült a képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján.

EBZÁRLAT és LEGELTETÉSI TILALOM
A vörös rókák
veszettség elleni orális immunizálása miatt

2015. október 03-tól október 29-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!
Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések:
Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa,
Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród,
Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, Veresegyház,
Verseg, Zsámbok.

Az ebzárlat tartama alatt:

A tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a
kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy
emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni

A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos
kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófamentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk
idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.

Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható!

A Polgármesteri Hivatal hírei
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

BAG
nagyközségben

2015. október 15. -től 2015. október 22. -ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfő és szerda 1200-1800 óráig
Kedd, csütörtök, péntek 800-1400 óráig
A tüdőszűrés helye:
Bag, Dózsa György Művelődési Ház
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft,
mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a
szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb
tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség
időben történő felismerésére! Kérjük a vizsgálatra, hozza
magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha
van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

F E L H Í V Á S
Tisztelt Lakosok, Hozzátartozók!
Bagi Polgármesteri Hivatal a temető
nyilvántartás felülvizsgálatát végzi,
és ehhez kérjük az Önök segítségét az alábbiakban:
- sírhelyek megváltása (lejárati idő, sírhely
újra megváltás, lemondó nyilatkozatok).
- adatok egyeztetése (elhunytakra és eltemettetőkre (hozzátartozókra) vonatkozóan).
Kérjük, hogyha az Ön gondozásában álló
sír(ok) megváltási ideje lejárt, abban az esetben
keresse fel a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatát. Amennyiben nem tart igényt a továbbiakban a sírhely(ek)re, akkor azt egy lemondó nyilatkozattal megteheti. Lemondó nyilatkozat kérhető az
ügyfélszolgálaton, letölthető a www.bagfalu.hu
weboldalon, vagy kérésére email-ben megküldjük.
Az adategyeztetésekben is kérjük az
Önök segítségét! Egyeztetés céljából fel fogjuk
keresni azokat a személyeket telefonon, postai úton
vagy email-ben, akik a nyilvántartásunkban szerepelnek, de adatai nem pontosak, vagy hiányosak.
Elérhetőségeink:
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Telefon: 06 28 504 – 140 /22 mellék
Email: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu
Kérjük szíves együttműködésüket!
Bag, 2015. szeptember 17.
Tisztelettel: Burghardtné Tóth Ilona jegyző
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LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Bag településen
2015. november 21-én (szombaton)
reggel 8 órától
lomtalanítást szervezünk.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált
hulladékot az adott napon délután 14 óráig juttassa el a
Petőfi tér sarkán álló volt kocsmaépület (jelenleg
közhasznú bázis) udvarára. A lomok odaszállításához az
önkormányzat közhasznú munkásai segítséget nyújtanak,
amennyiben azt legkésőbb
november 20-án 10:00-ig jelzi a műszaki előadónál, a
+36-30-667-25-40
telefonszámon, vagy a muszaki@bagfalu.hu e-mail címen.
Tájékoztató: LOM
LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási
berendezés stb. Elektronikai hulladék csak veszélyes összetevő
nélkül szállítható el (pl. hűtőszekrény motor nélkül, televízió
képcső nélkül).
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok
esetben nem beazonosítható, és a csomagoló anyagok
sérülése miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent!
El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása,
használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj,
olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok. Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési
törmelék, autó alkatrész, állati tetem, zöldhulladék.

Végre új polgárőr autó Bagon
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
2015 áprilisában pályázatot írt ki új autókra. Mivel a Bagi Polgárőr Egyesület megalakulása óta (2002) csak használt autókat
tudott beszerezni, ezért úgy gondoltuk, hogy a már két évvel
ezelőtt elbukott pályázatunk ellenére ismét próbálkozunk.
Nem kevés biztatást kaptunk a polgárőrség megyei elnökétől,
Bilisics Pétertől, valamint a polgármesteri hivatal képviselőtestülete és Jamrik László polgármester úr is maximális támogatásáról biztosított. Ilyen háttérrel joggal bíztunk a sikerben,
de sajnos első körben nem nyertünk. Elkeseredtünk, de Bilisics
úr és polgármester úr is biztatott bennünket, hogy fussunk
neki a második körnek. Megtettük, és nem hiába!
2015 júliusában az MVH tájékoztatott bennünket,
hogy nyertünk a pályázaton egy SUZUKI Vitara Algripp
(benzines) típusú személygépkocsit, melynek ellenértékét teljes egészében az MVH téríti. Ezt követően készítettük össze a
pályázathoz szükséges dokumentumokat. Ebben a pályázatíró
cég, a PANNON HOLD Kft.(melyet az Országos Polgárőr Szövetség bízott meg), Leszák Lászlóné alelnök, valamint a feleségem is nagy segítségemre voltak. Az anyag hiánytalan beküldését követően a gépkocsit 2015. augusztus 19-én vettük át a
JPautó Suzuki kereskedésben, Egerben. Ezt követően 2015. augusztus 22-én Százhalombattán, a Pest megyei polgárőr napon adta át hivatalosan is az MVH helyettes államtitkára.
Büszkék vagyunk az új autóra! Minden korábbi
híresztelés ellenére (hogy ha új testület és új polgármester lesz
Bagon, akkor esélyünk sem lesz pályázni) a sok önzetlenül
belefektetett munka meghozta az eredményt. Még egyszer
köszönöm mindazok munkáját, akik elősegítették, hogy ezt
elérjük.
Mezőfi Ferenc, Bag Polgárőrség Egyesület elnöke

V É G R E B I Z TO N S Á G O S S Á VÁ LT
A GALGAMENTE KAPUJA

A tervezett határidőnek megfelelően július végén átadásra
került Bag település
határában a 30-as út
régóta várt körforgalmi csomópontja. A 19 méteres belső és 25 méteres külső
sugarú, közvilágítással kialakított körforgalom, amely a három buszmegálló öböllel, szervizúttal, gyalogos átkelőhelyekkel, járdákkal és útcsatlakozásokkal a biztonságos
közlekedést teremti meg Bag település külterületén.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
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Hol sírjaink
domborulnak…
Magyar katonákra emlékeztek
Przepiorówban!
Centenáriumi zarándoklat indult Bagról a lengyelországi Przepiorów-ba, hogy megemlékezzenek az
I. Világháború során, ott elesett magyar katonákról. A magyar csoportot Tóth Gábor a Magyar-Lengyel Baráti Tagozat korábbi elnöke vezette, aki komoly szerepet játszott
abban, hogy két évvel ezelőtt a két ország közösen emlékművet avatott fel a hősi halottak tiszteletére.
A magyar-lengyel közös történelem egyik legvéresebb, de mindemellett egyik legfelemelőbb pillanata volt a
placzkowicei csata, amelyben Przepiorównál hétszáz katona
vesztette életét az oroszokkal szembeni harcokban.
Az Osztrák-Magyar Monarchia és a lengyel nép
védelmében 1915. május 20-24-e között zajló, véres ütközetről
Vitéz Deseő Lajos, nyugdíjazott tábornok is megemlékezik
memoárjaiban, külön fejezetett szentelve a dicsőséges, végül
győzelemmel végződő csatának. Az ott lakók máig emlékeznek
a magyarok önfeláldozó tetteire, és immár 100 éve gondozzák
a névtelen katonák tömegsírjait. 2015 júniusában Magyarországot képviselve a Piros Bagért Egyesület szervezésében
zarándoklat indult Przepiorówba, hogy megemlékezzenek az
ott elesett hősi halottakról. A bagi lakosokból álló csoportot
Tóth Gábor vezette, aki a Magyar-Lengyel Baráti Tagozat
korábbi elnökeként jelentős szerepet játszott abban, hogy a
helyszínen két évvel ezelőtt felavattak egy magyar-lengyel
közös emlékművet az ottani dicsőséges csata és a hősi
elhunytak emlékére.
A centenáriumi megemlékezésre 2015. június 20-án
került sor a bagi zarándokok és a helyi lengyel elöljárók,
lakosok részvételével. Az ünnepség nyitányaként szent misét
celebráltak Przepiorów templomában, amelyen a bagi vendégek mellett megjelent a helyi vajdaság vezetője, Przepiorów
polgármestere és jegyzője, valamint az ott lakó lengyel iskolások, cserkészek. A misét követően ünnepélyes koszorúzásra
került sor a 2013-ban felavatott, przepiorówi hősi emlékműnél. A magyar vendégek képviseletében Tóth Gábor
elmondta: „A fiatal nemzedék hagyományőrző szerepét
mindenképpen érdemes kiemelni és egyúttal megköszönni,
hiszen 100 éve az itt lakó iskolások gondozzák és ápolják az
elesett katonák emlékét és sírjait, továbbadva ezt a csodálatos gesztust a következő generációknak. A Przepiorów-

ban lakók vendégszeretete és az általuk megszervezett
centenáriumi ünnepség is kiváló példája a magyar-lengyel
barátságnak.” A hivatalos ünnepséget egy állófogadás zárta,
majd a magyar vendégek ezt követően ellátogattak az erdőben
fekvő tömegsírok egyikéhez, ahol szintén elhelyezték nemzeti
szimbólumainkat, így a magyar nemzeti zászlót.
A több napos, lengyel kirándulás során a Bagról
érkezők megtekintették Tarnówban, Bem tábornok vagy,
ahogy mi ismerjük Bem apó emlékművét is, aki egy tó közepén
felállított gyönyörű sírhelyen nyugszik. Ezzel is emlékezve a
több évszázados, magyar-lengyel múltra, amelyben közös
uralkodók, számtalan hősies csata és önfeláldozó esemény
fűzte egyre szorosabbá a két ország és nemzet barátságát.
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon segítették a
zarándoklat létrejöttét, külön köszönet a Magyar Honvédség
vezetésének és Roman Kowalski lengyel nagykövet úrnak.
Piros Bagért Egyesület

Isten hozott! Babazászló köszöntse a születést!
A Bagi Római
Katolikus Egyházközség a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom több kezdeményezéséhez is kapcsolódva szeretné felhívni a figyelmet a család és gyermekvállalás jelentőségére,
erősítve ezzel a gyermek- és családbarát
szemléletet szűkebb környezetünkben.
Az Oberfrank Pál által megálmodott
babazászló abból az ötletből született,
hogy ne csak a fekete zászlóval jelezzük,
ha valaki eltávozott közülünk, hanem

színes kedves zászló mutassa azt is, ha új
baba születik a családba. Ezzel a pici
lépéssel is hozzájárulhatunk ahhoz,
hogy pozitív gondolatok szülessenek az
élet minden területén, és legyenek jó
példák előttünk. Az első zászlók a nyár
végén Bagon is megjelentek.
A vándorbölcső ötletét is a Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom
tette népszerűvé. Az egyházközségünkben szintén a nyár végén indult
útjára egy bölcső. A Bagi Egyházközség
első családi napján adta át Karácsondi
Mihály plébános atya, első lakója
Begidsán Ottó Tamás. Ha lakója kinövi,

újabb családhoz kerülhet.
Az örömteli születések után sokszor
fáradt, nehéz hétköznapok következnek
a kisgyerekes családok életében. Ilyenkor jó összejönni más, hasonló helyzetben lévő családokkal. Ennek alapja a
már 3 éve működő anyuka klub a plébánián, ahol a közös problémák-örömök
átbeszélése mellett a gyerekek is megbarátkozhatnak egymással. Szeretettel
várjuk a 3 év alatti gyermekeket és
anyukáikat minden első és harmadik
hétfőn 10 és 12 óra között a plébánia
közösségi termében!
Katona Ildikó
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Újra megnyílt a könyvtár
Korunkban bizonyára sokan felteszik a kérdést, hogy szükség van-e ma egyáltalán könyvtárra,
amikor az információ házhoz jön, az interneten sok
dokumentum, könyv, folyóirat hozzáférhető. A
válasz: igen. Mert a könyvtár nem csupán könyvek
tárháza, hanem élettel teli tér, s mint ilyen, elengedhetetlen egy jól működő település életében.
Ezt a nézetet vallva döntött úgy Bag
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy újranyitja az elődeik által bezárt községi
könyvtárat.

Jamrik László polgármester
köszöntötte a vendégeket

Werner Ákos, a PMK igazgatója
méltatta az együttműködést

A cél megvalósításában a Pest Megyei Könyvtár
nyújtott segítséget, amely a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszeren keresztül támogatja könyvtárunk működését. Új
könyvekkel, folyóiratokkal, dokumentumokkal látják el a bagi
könyvtárat, támogatják könyvtári rendezvények, programok
szervezését, ingyenes könyvtárközi kölcsönzést biztosítanak
az olvasók számára.
A felújított olvasótermekkel, internet-hozzáféréssel,
gyereksarokkal rendelkező könyvtár megnyitására szeptember 20-án, vasárnap 16 órakor került sor. A hivatalos megnyitót követően Vig Balázs meseíró volt a vendégünk, aki Három
bajusz gazdát keres című mesekönyvét mutatta be a bagi gyerekeknek, gyermeklelkű felnőtteknek. Balázzsal a találkozás
mindig nagyon kalandos és mulatságos. Most sem volt ez másként. A gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat az
interaktív könyvbemutatón. Könyvtárunk újranyitása kapcsán hirdettük meg a „meseKÖNYVtár” rajzpályázatot, ahol az
5-10 éves gyerekeknek azt a feladatot adtuk, hogy illusztrálják
a szívüknek kedves mesét. A pályázatra összesen 57 rajz érkezett, amelyből a zsűri 10 művet választott ki. A díjazottak Vig
Balázs dedikált mesekönyveivel térhettek haza. A többi pályázó kisgyermek se távozott üres kézzel, ők Tábik Andrásné
(Szociális, oktatási és művelődési bizottság külsős tagja) fel-

HÉTFŐ:
14:00-18:00
KEDD:
9:00-12:00 és 13:00-16:00
SZERDA:
ZÁRVA
CSÜTÖRTÖK: 9:00-12:00 és 13:00-16:00
PÉNTEK:
14:00-18:00
Minden hónap első szombatján: 9:00-12:00
2191 Bag, Petőfi tér 1/a
Tel: 06 28 504 146 · E-mail: konyvtar.bag@gmail.com
Beiratkozási díj: Felnőtteknek: 500 Ft/év
18 év alatt és 65 év felett: ingyenes
A beiratkozási kedvezményre való jogosultságot minden
beiratkozáskor hitelt érdemlően igazolni kell.

ajánlásának köszönhetően apró meglepetésben részesültek.
Ugyancsak remek szórakozásnak bizonyult a népi játszótér
kipróbálása, mely bebizonyította, hogy a gyerekekhez hasonlóan a felnőtteket is rabul ejti az igényes ügyességi játékok
sokasága.
A könyvtárosi feladatokat Balázsné Kapuszta Anikó
látja el, aki segédkönyvtárosi képesítéssel rendelkezik. Heti
négy napon, összesen húsz órában várja az olvasókat. Az olvasószolgálat ellátása mellett rendszeresen szervezünk majd
könyvtári programokat is. Bízom benne, hogy minden művelődni, kikapcsolódni, informálódni vágyó bagi lakos megtalálja a neki megfelelő szolgáltatást. A közel hétezer kötetes
állomány, az olvasóközpontú gondolkodás, a barátságos környezet lehetőséget ad erre. Kívánom, hogy sokan éljenek vele!
Találkozzunk a könyvtárban!
Katona Hargita

a meseKÖNYVtár rajzpályázat díjazottai is megkapták
megérdemelt jutalmukat
Rajzpályázat díjazottai:
Kápolnási Krisztián, Lakatos Kiara, Vidák Angyalka, Kanalas
Amanda, Horváth Noa, Berki Barbara, Gáspár Fanni Nárcisz,
Égető Eszter, Paltán Benedek, Barabás Benedek

Karácsondi Mihály plébános felszentelte a megújult könyvtárat • Vig Balázs meseíró is vendégeskedett nálunk • A népi játszótér is nagy sikert aratott
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„Piros bagi határba nagy a zsivaly,
lárma, készülődnek a faluba
betakarításra.”
Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda gyermekei,
dolgozói nevében meghívom a kedves szülőket,
érdeklődőket az óvodások néphagyományőrző
játékára, melyet

2015.10.03-án szombaton 10:00-kor
tartunk az óvoda udvarán.
A délelőtt folyamán a tornaterem átadására is sor
kerül.
Kovács Istvánné óvodavezető
A tanév kezdetén - amellett, hogy nagyon jó újra
együtt lenni -, mindig szembesülünk azzal a ténnyel, hogy bár
sokan itt vannak velünk, mégis hiányérzetünk van: a tavalyi
nyolcadikosok már nincsenek közöttünk, és a pedagógusok
körében is mindig történik valami változás. Most sincs ez
másként.
A tavalyi tanévben nyugdíjba ment Nagy Jánosné
intézményvezető-helyettes, így idén Mekesné Kajtor Szilvia
veszi át a helyettesi teendőket. Természetesen hozzá és Maschekné Torda Amália intézményvezető-helyettes asszonyhoz
is ugyanolyan bizalommal fordulhatnak, mint eddig. Nagy Tiborné, ahogy sokan ismerik: „Rozika néni” sem kezdi már meg
ezt a tanévet, így tőle is el kellett búcsúznunk. Nehéz pótolni a
tapasztalt, 40 évet pedagógus pályán töltő kollégákat. Köszönjük áldozatos munkájukat, amit a bagi gyerekekért végeztek. Rozika helyett Vargáné Válent Andrea került iskolánkba,
aki a leendő elsősök osztályfőnökének, Gigorné Pórlaki Judit
tanító néninek lett a párja. A 27 gyerekkel – legnagyobb örömünkre - egy teljesen megújult, nagyméretű tanteremben
kezdhették a munkát. Köszönjük az iskolások és a magunk
nevében Bag Nagyközség Önkormányzatának a támogatását, a
Deli-Vill Kft-nek, a Boda-Generál Kft-nek és Kádár Péternek az
áldozatos munkáját. Öröm volt a tanévnyitó ünnepség után
megmutatni a jelen lévő képviselő uraknak a szép új termet.
Visszajött hozzánk dolgozni Baráth Balázs napközis
nevelőnek, és nálunk helyezkedett el Urbán Anikó francia
nyelvtanár is. Ennek köszönhetően, idén már francia szakköröket is tudunk indítani. A 3.a osztályosok osztályfőnöke Boda
Regina, míg a leendő ötödikeseké Horváthné Maczkó Katalin
és Kuthi Józsefné lettek. A többi kolléga természetesen viszi az
osztályát tovább. Elment az iskolából Gyetván Orsolya gyógypedagógus is, helyette Süle Jánosné és Sebestyén Krisztina
fogják ellátni a hiányzó fejlesztési órákat. A fizikaórákat Kongsaysak Phayboun fizikatanár fogja ellátni, aki Ikladról jár át
hozzánk. Októbertől új testnevelő tanárt is kapunk, ami a testnevelés órák megnövekedett száma miatt válik egyre fontosabbá. Fránki Katalin Gödöllőről jár majd ki hozzánk.
Remélem, sok ember számára jó hír, hogy Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár asszony kinevezett
újabb 5 évre a Bagi Arany János Általános Iskola élére.
Mindenkinek köszönöm a támogatását.
A gyerekek között is láthatunk új, eddig nem ismert
kedves arcokat, hiszen az elballagó gyerekek helyett érkeztek új
kispajtások, a volt ovisok személyében, akik nagyon sok élményt, tudást hoztak az Iglice Napköziotthonos Óvodából.
Pénteken vagy szombaton mindenki megkapta a könyveket;
nagy könnyebbség, hogy az elsősök, másodikosok és harmadikosok tankönyveiért nem kellett fizetni. Bag Nagyközség Önkormányzatának Szociális Bizottsága idén is biztosította az
évkezdésünket. A tőlük kapott 150 ezer forintból íróeszközöket, füzeteket, labdákat, készség- és képességfejlesztő játékokat, eszközöket vásároltunk.

Vannak dolgok, amik nem változnak: idén is vannak
nyolcadikosaink, akik különböző méréseken, vizsgákon esnek
át, vagyis egymást fogják érni a feladataik, így számukra ez az
év nagyon gyorsan el fog múlni, de ilyen változatlan dolog az is,
hogy a gyerekeknek évfolyamtól függetlenül 16 óráig az iskolában kell tartózkodniuk, kivéve, ha a szülő felmentést kér a
délutáni foglalkozások alól. Minden évfolyamon 5 testnevelés
óra lesz egy héten, már csak 8. évfolyamon marad a három.
Emiatt egyre több osztályban megjelenik a 0. illetve a 7. tanóra.
Jó hír, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától
50 m2 tatami szőnyeget kapunk (átlagosan 17.500 Ft/m2), így a
JUDO oktatásnak sem lesz semmi akadálya. Már megkezdődtek a tárgyalások az oktatókkal. Lesz katolikus, református,
evangélikus és Hit gyülekezeti hit- és erkölcstan, és a pedagógusok által tartott erkölcstanoktatás is. Az iskolaotthonos osztályban délelőtt és délután is lesznek tanórák, amiket szabadfoglalkozások követnek majd. A nem iskolaotthonos osztályoknak délután napközis, tanulószobai, vagy szakköri jellegű
foglalkozásokat tartunk.
Ha a gyermek egész nap az iskolában tartózkodik,
akkor az étkezéséről is gondoskodni kell. Bár új vállalkozó
vezeti a konyhát - Sebestyén Tamás személyében -, a jól működő dolgokon nem kíván változtatni, vagyis a véleményünket
figyelembe veszi, és az ebédet is az oviban kell befizetni,
ugyanúgy, mint eddig.
Mi ebben a tanévben is igyekszünk a régi, megszokott
színvonalat biztosítani a ránk bízott gyerekek számára, de
szeretnénk újításokat is bevezetni, természetesen továbbra is
elsősorban a gyermekek érdekeit tartva szem előtt. De akárhogy is alakul az év, biztos vagyok benne, hogy együtt minden
akadályt le tudunk győzni, és a támogató közegben „közös
gyermekeink” a lehető legtöbbet fejlődnek majd.
Megköszönve megtisztelő támogatásukat, a pedagógusoknak el nem fogyó türelmet, a gyerekeknek kitartást, a
szülőknek, támogatóknak felénk való bizalmat, és mindannyiunknak jó egészséget, mindenre elég időt és sikerélményeket
kívánok a 2015/2016-os tanévben.

Szásziné Győri Éva
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„… a nép dala életet hirdet, el nem múló életet.”
(Kodály Zoltán)

Tóth Sándorné
Juliska néni
a Népművészet
Mestere
Államalapító Szent István
király ünnepének alkalmából
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Budai Várban
átadta a Népművészet Mestere
díjakat. A díjazottak között volt
falunk szülöttje, Tóth Sándorné
Juliska néni is.
A Népművészet Mestere
díj azoknak a népművészeknek
adományozható állami kitüntetés, akik munkásságuk során kiemelkedő teljesítményt értek el a
népművészet területén. Juliska
néni sokoldalú, több évtizedes,
hagyományt ismerő és megismertető tevékenységéért, énekes,
táncos tudásáért, együttesi munkájáért kapta ezt az elismerést.
Ebből az alkalomból látogattuk meg Juliska nénit Katona Hargita
művelődési ház igazgatóval, hogy személyesen is köszöntsük, átadjuk szívből jövő jókívánságainkat.
Kedvesen, mosolygósan fogadott bennünket. Az asztalon sütemény
(amit ő sütött), fotók, oklevelek, albumok és természetesen a legfrissebb, a
„Népművészet Mestere” cím.
Örömmel nyújtotta felénk a díszoklevelet, amit nem kis áhítattal vettünk a
kezünkbe. Volt mellette egy frissen készült gyönyörű képeskönyv is, amiben a
kitüntetés pillanatait láthattuk. Juliska
néni fia készítette az albumot, azt
hiszem ennél szebb elismerő ajándékot
nem is kaphatott volna. Gratulálunk
ehhez is.

Kérdésünkre, hogy honnan a
zene, a dal szeretete, Juliska néni elmesélte: édesapja zenész volt, az egész
család szerette a táncot, a zenét. Édesapjától sok dalt, népi éneket tanult, aki
az 1930-as évektől Tóth András zenekarának brácsása volt. Fiatal lányként
gyakran ott volt a próbákon, így folyamatosan kapcsolatban volt a zenével.
Juliska néni több évtizede, a
mai napig anyanyelvi szinten ápolja,
műveli a népzene, a népdal szeretetét.
2003-ban Piros bagi nagy határ Juliska némi kedves dalai címmel CD
jelent meg. Rónai Lajos, aki zenei rendezője volt a CD-nek, népzenész, a FIXSTIMM zenekar tagja, így írt róla:
„Szakmai körökben mindenki Juliska
néninek ismeri. Az ország szinte minden részében hallották már sajátosan
csengő hangját. Csodálatosan érthető
szövegkiejtése és szülőföldjére jellemző
ízes tájszólása még élvezetesebbé teszi
előadását. Dalaiban benne van egész
életének öröme, bánata, ugyanakkor
éneklését letisztult, méltóságteljes
nyugalom hatja át.” Igen, ezt a mai napig így érezzük és így is van.
Tóth Sándorné Tóth Julianna
Juliska néni számos díj, kitüntetés,
arany minősítés, elismerő oklevél tulajdonosa. Néhány ezek közül: 1985-től
a bagi Asszonykórus tagjaként és szólistájaként minden alkalommal aranyminősítés. 1987. Országos Balladaéneklő Verseny első helyezés. Szintén
ebben az évben, Életet az éveknek első
helyezés. 1997. Vass Lajos nagydíj.
2002-ben a Magyar Népművelők
Egyesülete Pest megyei Szervezete jubileumi medaliont adományozott a megyében eltöltött 40 éves munkája
elismeréseként. 2004-ben a Magyar
Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Minisztere
„Életfa-díjat” adományozott. 2005ben Bag Nagyközség Önkormányzatától a Bag Díszpolgára címet kapta.
2011-ben Portörő-díjban részesült több
asszonytársával: Balázs Jánosé, Fazekas Jánosné (elhunyt), Hajdú Józsefné,
Kovács Andrásné, Lados Istvánné,
Tóth Jánosné, Tóth Mihályné. 2014ben hagyományőrző tevékenységéért a

Bag Nagyközség Önkormányzata nevében Jamrik
László polgármester köszöntötte szívből jövő jókívánságaival a falu első Népművészet
Mestere címmel kitüntetett
lakóját, Tóth Sándorné Juliska
nénit.
„Kedves Juliska Néni!
„Népművészet Mestere" címhez
szívből gratulálok. Mindig meghatódom és elszorul a szívem,
könnyeimmel küszködöm, amikor
Juliska nénit hallom énekelni.
Szeretném, ha még nagyon
sokáig énekelne, a fiataloknak
továbbra is átadná dalait és
énektudását, melyhez kívánok az
önkormányzat, magam és családom nevében nagyon jó egészséget és szeretetet családja
körében.”

„Bag Nagyközségért” kitüntetést kapta.
Négy évtizede tagja a Muharay Elemér
Népi Együttesnek.
Azét írtam le mindezt, hogy
méltassam Juliska néni életútját, mely
nekünk is oly sokat adott. A népdalokon keresztül az érték, amit közvetített,
közvetít, felbecsülhetetlen. Hírét vitte a
falunknak határainkon innen és határainkon túl.
Juliska néni, köszönet mindenért! Kívánunk jó egészséget, szeretetet, örömet; tartalmas, békés, áldott
éveket családja és falunk közösségei
körében.
Köszönjük a szép dalt, amit
kaptunk.
„Piros bagi nagy határ, nagy
határ,
Keskeny gyalogút vezet rajta
át…”
Tábik Andrásné

Egyházi hírek
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Élő rózsafüzér
a Galga völgyében
2015. szeptember 12-én,
Mária neve napjának ünnepén, végre
verőfényes időben zarándokolta végig a
több mint 20 kilométeres távot a Galga
völgyében Aszód, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura és Kartal római katolikus
népe. A zarándoknap már reggel nyolc
óra előtt kezdetét vette a legtávolabbi
településekről indulók számára. Így úton
voltak már az aszódiak és a turaiak. Aszódról egy keresztalja araszolt a városon, majd a vasút és autópálya szegélyezte völgyön át. Kicsit gyérecskén,
mert mindössze heten gyalogoltunk. A
bagi templomban – ahová az aszódiak
mellé a nyugatról érkezőket is várták –
csatlakoztunk a helybeliekhez, ahol
kézhez vehettük a zarándokok számára
megjelentetett imafüzetet. Ennek bevezetőjében többek között ezt írta Karácsondi Mihály plébános atya: „Hisszük
és reméljük, hogy ez a mai forrongó
világunk, ahol oly sok békétlenség, harc
és öldöklés uralkodik, az ilyen és ehhez
hasonló zarándoklatok által, s nem utolsó sorban a szerzetesek önfeláldozó
élete által lassan megnyugszik, és eltűnik belőle minden békétlenség, nyug-

talanság, hogy az emberiség nagy családja örömben és testilelki nyugalomban élhessen ezen a földön. Abban
reménykedünk, hogy mennyei Atyánk
meghallgatja zarándoklatunk imádságát, amelyben a békéért, az emberiség
egységéért és szerzeteseink kitartásáért
könyörgünk. Kívánatos, hogy mindannyian megérezzük közös imádságunk erejét, amely képes lesz megváltoztatni a világot.”
A zarándoklatra Bagról indulók Hévízgyörkön találkoztak Tura, Galgahévíz és
Hévízgyörk népével. Az útra kelőket a
templomokban az elmélkedések és tanúságtételek után a helybeli plébános atyák
bocsájtották el, és minden településen
harangzúgás fogadta őket. Kartalra 130
zarándok érkezett, és folytatta útját
Aszód-Szentkeresztre, majd Aszódra. A
korábbi gyakorlatnak megfelelően, a za-

rándokokat fogadó települések lakói közül sokan a települések határában fogadták és odáig kísérték az úton lévőket.
Ahogy mondani szokás, héttől hetvenhét
éves korig mindenki gyalogolt. Zengtek
az énekek, mondtuk a Rózsafüzér imádságot, messzire szállt mindez Isten magas ege alatt, mert szólt a „zarándok
rádió”, működött a mobil hangosítás. A
zarándoklatot Polcz Zoltán és Ecseri Pál
átmeneti diakónusok vezették, akik Bagon ill. Turán készülnek papi hivatásukra. A zarándoklat állomáshelyein a
hívek és a Karitász helyi szervezetének
aktivistái gondoskodtak pogácsáról,
zsíros kenyérről és vízről, hogy az úton
lévők pótolhassák az elveszett energiát.
A nap végén, este hat órakor hálaadó
szentmisével ért véget az engesztelő
zarándoklat.
Klamár Zoltán

„KÖSZÖNTVE KÖSZÖNJÜK” - DON BOSCO NYÁRI ORATÓRIUM

Idén nyáron 6. alkalommal került megrendezésre a
Nyári Oratórium. Idei szlogenünk „KÖSZÖNTVE
KÖSZÖNJÜK” volt. Ugyanis az oratórium alapítójának, Bosco
Szent Jánosnak a 200. születésnapját ünnepeltük együtt a
gyerekekkel egy héten keresztül.
Nyári oratóriumunk az idén hétfőtől szombatig tartott
(július 20-25.). Az oratórium előtti vasárnapon a mogyoródi
Szalézi Nővérek animátorrá avattak 6 fiatalt, akik egy kétéves
képzés keretében teljesítették a feltételeket. A felavatott animátorok Hévízgyörkről: Basa Bettina, Illés Dorottya, Kolozs
Ildikó, Kolozs János; Bagról: Albert Márton, Horváth Gergely.
Reméljük, hogy a többiek is követik példájukat. Hétfőn szentmisével nyitottuk meg az oratóriumot. A szentmisében az egy
éve alakult Galgaudete ifjúsági énekkar közreműködött.
A népes gyereksereg, naponta körülbelül 70-75 fő, nagy
lelkesedéssel vett részt a különféle foglalkozásokon, beszélgetéseken és játékokban. Az idén is nagyon sikeresek voltak a

zenés táncok, bánszok. A kézműves foglalkozásokon készült
alkotásokat az utolsó napon kiállítottuk az Apostol Szállásán.
A hetet az idei évben is egy kétórás záróműsorral fejeztük be, melyet a nagy forróságra való tekintettel a művelődési
házban tartottunk. Köszönjük a lehetőséget Polgármester
úrnak és a művelődési ház dolgozóinak. A szülők és hozzátartozóik ízelítőt kaptak a hét programjából, illetve ekkor került
sor a délutáni csapatversenyek eredményének kihirdetésére.
Szeretném megköszönni – a bagi és hévízgyörki animátorok és az őket segítő felnőttek nevében is – mindazoknak,
akik valamilyen formában segítették az oratórium lebonyolítását: az animátorokat ellátó bagi és hévízgyörki asszonyok gondoskodását, valamint a hangosításhoz szükséges eszközök biztosítását a bagi művelődési háznak és az iskolának, a foglalkozásokhoz biztosított sátrakat, a felajánlott gyümölcsöket és
süteményeket. Az oratórium év közben is várja a gyerekeket
minden hónapban egy szombat délelőtt.
Horváth Gergely
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A polgármesteri Hivatal hírei
Érdekességek

Viszlát fájdalom
Véleményem szerint a címet alkotó mondat az
utóbbi évek legbutább reklámjának jelszava. És akkor még
finoman fogalmaztam! Mert mit is mond a jelszó? Azt mondja,
hogy most fáj valamim, ezt most valamely fájdalomcsillapítóval szüneteltetem, de bármikor szívesen látom újra
kedvenc fájdalmamat: VISZLÁT. A normál ember annak
köszön viszlát-tal, sőt viszontlátással, akivel újra szívesen
találkozna a kellemes vagy hasznos élmény miatt, amiben
együtt részesültek. Nem hiszem, hogy ezt még jobban érdemes
taglalni, magyarázni. Tehát mi lenne a helyes jelszó?
Hát az, hogy: fájdalom, a soha viszontlátásra!
Újabb közhelyek:
ARANY: Hallgatni arany, beszélni tarifa szerint. Sárból,
vagy másból, nem lehet aranyat csinálni. Legjobb az arany
középút. Az aranytojást, tojó tyúkot kár megenni. Arany
van a torkában. A pénz, kérem, elromolhat, de az arany, az
mindig érték marad. Aranycsapat.
ÁRT: Az sose árt, hogy… Ártani éppen nem árt, de nem is
használ. Árt a szépségnek. (Ez mire kell neked? – kérdésre:)
Nem árt. Legyen! Jó az, ha van.
Való világ
Ha valaki azt hinné, hogy most a való ellen vonom ki a kardomat, az téved, hisz jelzői szerepű határozószóink kiegészítőjeként gyakran használjuk a való szót. Pl.: a munkához való
jog, a nyersanyaggal való takarékoskodás. Azonban mostanában feltűnik olyan helyeken is, ahol semmi keresnivalója. Pl.:
külföldön való tartózkodás, az adóhivatalhoz való jog, hálózatban való gondolkodás. Helyesen: külföldi tartózkodás, az
adókivetés joga, hálózati megoldás keresése, megvitatása. A
valót lehet helyettesíteni más igéből képzett melléknévi
igenévvel. Pl.: az igazgatóval folytatott tárgyalás, a létért folyó
küzdelem, a sportban elért eredmények.
„Valójában” a Való világ címet csak azért adtam cikkemhez, mert most az egyik TV csatornán ez a műsor sokakat
érdekelhetett. Nos, a való a címben a valóságos szó régieskedő, már kevéssé használatos rövid alakja, s itt, így helyes
a használata.
Újabb közhelyek:
ASZTAL: Nem az én asztalom. Gyerekkorában az asztal
körül kergették… Hogy kerül a csizma az asztalra? Fehér
asztal mellett mégis csak más. A vitás kérdéseket zöld
asztal mellett kell eldönteni.
BAJ: Nincs neked valami bajod? Az előbb még semmi bajod
nem volt. Semmi baja, csak a torka véres. Ebből még baj lesz,
meglátjátok. A baj nem jár egyedül. Mindenkinek megvan a
maga baja. Abból sosincs baj, amit nem csinál meg az ember.
Giczi Rudolf

A Bagi TC'96 eredményei:
ford. dátum idő
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

08.16
08.23
08.30
09.06
09.13
09.19
09.27
10.04
10.11
10.18
10.25
11.01
11.08
11.15
11.22

17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:00
15:00
14:00
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00

hazai csapat vendég csapat
Fortuna SC - Bagi TC ’96
Bagi TC ’96 - Vác-Deákvár SE
Zsámboki SE - Bagi TC ’96
Bagi TC ’96 - Csővár Reménység SE
Valkó KSK - Bagi TC ’96
Gödi SE Bagi TC ’96
Bagi TC ’96 - Dunakeszi Kinizsi USE
Verőce SE - Bagi TC ’96
Bagi TC ’96 - Püspökhatvan SE
Iklad KFC Bagi TC ’96
Bagi TC ’96 - Aszód FC
IBG-Vácduka KSK - Bagi TC ’96
Bagi TC ’96 - Hévízgyörki SC
Erdőkertesi SE - Bagi TC ’96
Bagi TC ’96 - Dány KSK

eredmény
0-2
1-1
0-2
3-0
4-1
0-1
2-0
nincs lejátszva
nincs lejátszva
nincs lejátszva
nincs lejátszva
nincs lejátszva
nincs lejátszva
nincs lejátszva
nincs lejátszva

Az október 1-én tartandó Idősek Világnapja
alkalmából köszönti Bag Nagyközség idős
lakosait Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester valamint a
település Képviselő-testülete!

Intés az öregebbek tiszteletére
Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón
s ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.
Kosztolányi Dezső

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 tabella állása a 7. fordulót követően:
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapat
Verőce SE
Iklad KFC
Valkó KSK
Vác-Deákvár SE
Bagi TC ’96
Zsámboki SE
Hévízgyörki SC
Dunakeszi USE
Püspökhatvan SE
Aszód FC
Fortuna SC-Kismaros
IBG-Vácduka KSK
Erdőkertesi SE
Dány KSK
Gödi SE
Csővár SE

M GY D V LG KG GK
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0

0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
1
1
2
3
3
4
4
4
4
5
6
6
7

38
22
36
24
12
19
18
16
21
13
9
16
9
9
7
4

9
7
11
14
5
13
12
10
21
14
13
31
18
27
22
46

29
15
25
10
7
6
6
6
0
-1
-4
-15
-9
-18
-15
-42

P
18
18
16
16
16
15
10
10
9
9
9
9
4
3
0
0
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Állapotfelmérés
avagy mit árul el rólunk a testünk egy perc alatt?
Manapság egyre többet hallani a természetes gyógymódok előnyeiről, de a sokszor ellentmondásos információk
miatt nehéz eldönteni, hogyan is induljunk el ezen az úton.
Ebben nyújt óriási segítséget egy egyszerű, gyors és fájdalommentes állapotfelmérés.
Az állapotfelméréseknek több fajtája van, legnépszerűbb a mágneses sejtrezonanciás vizsgálat. Egy speciálisan
erre a célra kifejlesztett készülék mindössze egy perc alatt feltérképezi az egész szervezetet, majd különböző szempontok
alapján megmutatja, hol tapasztalható eltérés a normál átlaghoz
képest. Természetesen a készüléket csak képzett személy kezelheti, aki mintegy 30-40 perc alatt összefoglalja az eredményeket,
majd javaslatot tesz a problémák megoldására. Mivel az orvosok
általában egy konkrét betegséget vizsgálnak – nyilván amivel
hozzájuk fordulunk, és ami a szakterületük, – nem tudják
komplexen nézni az egész szervezet állapotát. Ehhez számos
további vizsgálatra, vérvételre, stb. lenne szükség, ami rengeteg
időbe telik.
Az állapotfelmérés során fény derülhet olyan problémára, ami esetleg befolyással van más szervek működésére, sőt
figyelmeztet a lelki eredetű betegségekre is, amelyek megfelelő
kezelés nélkül előbb-utóbb fizikai tünetekhez vezetnének.
Azoknak, akik rendszeres gyógyszerszedők, nem kell
mesélni a gyógyszerek káros mellékhatásairól. Az állapotfelmérés során ajánlott termékek 100%-ban természetes eredetűek,
melyeket biztonsággal szedhetünk, hiszen káros mellékhatásoktól mentesek, rendkívül jó felszívódásúak, és már akár pár
nap után kifejtik pozitív hatásukat.
Ma már annyiféle vitamin és táplálék kiegészítő van
forgalomban, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik köztük.
Honnan tudjuk, mi való nekünk, melyiknek jobb a felszívódása?
Ebben is segít az állapotfelmérés, hiszen itt mindenki személyre
szabott tanácsot kap az eredményeinek megfelelően.
Szerencsére mindehhez nem kell messzire utazni, vagy
hónapokig várakozni, mert Kartalon a Kuckó Sóbarlang és
Egészségcentrumban hetente szervezünk állapotfelmérést. A
bejelentkezés telefonon, történik, a 06-30/641-4253-as számon.
A felmérést 14 év felettieken tudjuk elvégezni, a gyermekek
részére a szülővel folytatott konzultációt követően tudunk étrend
kiegészítőt ajánlani. A vizsgálat hossza a tanácsadással együtt
45-50 perc, ára pedig 1.500 Ft.
Az állapotfelmérésről bővebben olvashat a
www.kuckosobarlang.hu/allapotfelmeres oldalon.
Ruszkai-Simon Anna

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!
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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
TITKÁRSÁG: 11-es mellék
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

HÁZIORVOSOK
RENDELÉSI IDEJE
I. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Balatoni Gyöngyi • Hősök tere 1. •
Tel.: 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
Dr. Cséke Ibolya • Dózsa György út 53.
• Tel.: 06 (28) 408 – 031
Sürgős esetben és készenléti időben
hívható: 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 1419 óráig, szerda, péntek 9-14 óráig

ALPOLGÁRMESTER
Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
JEGYZŐ (18-as mellék)
Burghardtné Tóth Ilona
Tel.:
+36 30 667 4590
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Csütörtök: 8:00-12:00 óráig
PÉNZÜGYI CSOPORT (17-es mellék)
Bognár Anita
Tel.: +36 20 438 7788
Bagyin Jánosné
Tel.: +36 20 275 2576
Horváth Andrásné Tel.: +36 20 297 7865
E-mail:
penzugy@bagfalu.hu
Pénztár e-mail:
penztar@bagfalu.hu
ANYAKÖNYV (25-ös mellék)
Benke Henriett
Tel.:
+36 20 388 8224
E-mail: anyakonyv@bagfalu.hu

ADÓ CSOPORT (23-as mellék)
Albert Csabáné
Tel.:
+36 20 297 7990
Szabó Henrietta
Tel.:
+36 20 297 8435
E-mail: ado@bagfalu.hu
MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS ÜGYEK
(12-es mellék)
Marosi Hajnalka
Tel.:
+36 30 667 0471
E-mail: szocial@bagfalu.hu
MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉKI
ÜGYINTÉZÉS (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.:
+36 30 667 2540
E-mail: muszaki@bagfalu.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(22-es mellék)
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT
(16-os mellék)

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

Eladó egy KIKA-ban vásárolt
Fortuna II. komplett hálószobabútor kitűnő állapotban.
Ágyneműtartós, jól kihasználható polcos és akasztós szekrényekkel. A sarokelem teljes sarkot elfoglaló hatalmas
befogadóképességű.
Méretei: 370x225cm. Az ágykeret
180x200cm. Akár ágyráccsal és matraccal együtt!

Érdeklődni: 06 (30) 251-4389

