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A TARTALOMBÓL

12. oldal

6. oldal

13. oldal

7. oldal

Adok neked valamit, mondta
nekem egy kisleány.

Kezében rajzok, papírlapok.
Ezt neked adom szeretettel.

Mondta mosolyogva, tágra nyílt
nagy szemekkel

Fehér papíron Karácsonyfa.
Rajta pár szem szaloncukor.
Én is adok neked valamit,

hogy emlékezz reám.
Karácsony-Karácsony úgy várunk

rád, énekel egy kis család.
Karácsony-Karácsony, az év

legszentebb napja.
Valahol a Földön egy gyermek születik,

mert az Úr azt akarja.
Karácsony-Karácsony, úgy vártunk
téged, énekel egy boldog család.

Karácsonyfán pár szem szaloncukor,
meg valami más.

Várjuk az Úr egyszülött fiát.
Ha szeretet - boldogság van.

ha a lélekben béke van,
Akkor nekem itt van Betlehem.

Bálint Piroska

Készüljünk együtt az ünnepekre!
Szeretettel várunk mindenkit!
Bag Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Nagy tisztelettel és szeretettel 
meghívunk minden kedves bagi lakost

a Dózsa György Művelődési Házban 
tartandó

karácsonyi forgatagra.

 

Karácsondi Mihály plébános 
közreműködésével

Jamrik László polgármester

Bag Nagyközség apraja-nagyja 
előadásában

kézműves kirakodóvásár,
gobelin kiállítás,

forró tea, forralt bor,
zsíros kenyér kínálás

FalukarácsonyFalukarácsonyKarácsony - Karácsony!

Zabolaiak Bagon

Óvodai hagyomány-

őrzés

Bagi búcsú

Figyeljünk egymásra 
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. november 19-én ülést tartott, ahol a következő hatá-

rozatokat hozta.

73/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 

2015. III. negyed évi pénzügyi beszámolóját az alábbi teljesítési 

főösszegekkel:

Teljesített bevételek: 296 176 e Ft

Teljesített kiadások: 262 338 e Ft

74/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

döntése, amelyben a Bagi Polgármesteri Hivatal, alapító okiratát 

módosítja, és egységes szerkezetben elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz a 

szükséges módosításokat továbbítja az alapító okiratokat egysé-

ges szerkezeti formában, hatályba lépések időpontja a törzsköny-

vi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától történik.

75/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 

döntése, amelyben a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, 

alapító okiratát módosítja, és egységes szerkezetben elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz a 

szükséges módosításokat továbbítja az alapító okiratokat egysé-

ges szerkezeti formában, hatályba lépések időpontja a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától történik.

76/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 

döntése, amelyben az Iglice Napközi Otthonos Óvoda, alapító 

okiratát módosítja, és egységes szerkezetben elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz a 

szükséges módosításokat továbbítja az alapító okiratokat egysé-

ges szerkezeti formában, hatályba lépések időpontja a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától történik.

77/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015/16. évi munka-

tervét.

78/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Iglice Napközi Otthonos Óvoda óvónői létszám bővítés kérelmét 

elhalassza, és a 2016. évi költségvetés tervezésekor újratárgyalja.

79/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Pest megye társadalmi – gazdasági fejlődése 

érdekében, Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá válását.

80/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

továbbiakban is Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás keretében kívánja a családsegítő és gyer-

mekjóléti feladatok ellátását biztosítani. 

81/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata a 2016. évi belső 

ellenőrzési tervet elfogadta a Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

1. Dózsa György Művelődési Ház működésének, 

gazdálkodásának ellenőrzése. A jelzett feladat 70.000 

Ft + ÁFA, azaz hetvenezer forint + ÁFA munkadíj.

2. A 2015. évi „egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 

feladatok támogatása” igénylésének és elszámolásának 

ellenőrzése az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 

vonatkozásában. A jelzett feladat 210.000 Ft + ÁFA, azaz 

kétszáztízezer forint + ÁFA munkadíj.

Az árajánlatban feltüntetett összegek tartalmazzák a költség-

vetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában kötelezően 

előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását.

82/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete az Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi programját át-

tekintette és megállapította, hogy felülvizsgálata nem szükséges, 

ezért változatlan formában elfogadta. A Helyi Esélyegyenlőségi 

program jelen határozat melléklete 2017. november 30-ig 

hatályos.

83/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy a 103/2010 (I. 27.) NVT számú határozattal 

Bag Nagyközség Önkormányzat tulajdonába került, Bag 600-as 

hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az átvételtől szá-

mított 15 évig nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan meg-

állapodást (pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen 

olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az 

ingatlan kikerül az Önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ez az 

időpont 2025.03.18-án jár le.

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete úgy nyilatkozik, hogy az ingatlanátadási szerződésben foglalt 

átvevői vállalást teljesítette, az ingatlant nem idegenítette el, nem 

kötött olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és nem végzett 

semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredmé-

nyeképpen az ingatlan kikerült volna az Önkormányzat tulaj-

donából, így az azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának 

tulajdonát képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. 

pontjában meghatározott feladat, miszerint az ingatlant az 

önkormányzat intézmény alapítására került átadásra, jelenleg 

megvalósítás alatt áll. Az ingatlant az önkormányzat a közhasznú 

foglalkoztatottak bázisának kívánja átalakítani.

84/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

javaslatát elfogadja és felkéri polgármester urat, hogy a kör-

forgalomhoz vezető Dózsa György úti járdaszakasz megvilágítá-

sának kivitelezésére a Deli-Vill Kft.-vel a bruttó 1.053.584.- Ft-os 

azaz egymillió-ötvenháromezer- ötszáznyolvannégy forint össze-

gű szerződést megkösse.

A kivitelezés összegét a 2015. évi költségvetés pénz-

maradványából finanszírozza a Képviselő-testület, amit a 2015. évi 

zárszámadásnál módosít.

85/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 100 

000 Ft-tal (azaz egyszáz-ezer forinttal; 10 000 Ft/gyermek) 

összeggel támogatja a Rákóczi Szövetséget. Felkéri a polgár-

mestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.

86/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

PTV Bizottság javaslata alapján a Börze-Gasztro Kft-vel bérleti 

szerződést köt a Bagi Arany János Általános Iskola büfé üzemelte-

tésére 1 éves időtartamra 15 000 Ft/hó (áfa mentes) bérleti díj + 5 

000 Ft/hó (bruttó) rezsi költséggel. A szerződés megkötésére a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, egyben tájé-

koztassa a KLIK-et 15 napon belül a bérbadásról.

87/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött a Dózsa György Művelődési Ház büfé felújításáról. Az 

elvégzendő munkálatokról az ülés időpontjáig árajánlat még nem 

érkezett be. A munkálatok végzését össze kell hangolni a műve-

lődési ház rendezvényeivel.

88/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött az Iglice Napközi Otthonos Óvoda kérelmét az udvari 

játékok felújításával kapcsolatban elhalasztotta, és 2016. évi költ-

ségvetés tervezésekor újratárgyalja.

89/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött Szent Imre u. 53. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan 

helyiségben kialakítandó KMB irodáról. A kivitelezésére a SE-TA 

Plusz '12. Kft által benyújtott, bruttó 1 853 692 Ft – azaz egymillió-

nyolcszázötvenháromezer- hatszázkilencvenkettő forint – össze-

gű árajánlata szerint, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szerződés aláírására.

Második ütemben a KMB iroda melletti helyiség, a Bagi 

Polgárőr Egyesület részére kerül majd kialakításra, kivitelezésre. A 

kivitelezés összegét a költségvetési pénzmaradványból finanszí-

rozza a Képviselő-testület, amit a 2015. évi zárszámadásnál 

módosít.

90/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

heti 2 x 1,5 óra időtartamra a BAGázs FC U9 és U14 korosztály 

számára rendelkezésre bocsátja a tornacsarnokot az alábbi felté-

telek megtartása mellett:

·Tornacsarnok házi rendjének betartása,

·Személyes felelősség és állandó felügyelet vállalása a 

BAGázs részéről konkrét személyek megjelölésével.

·Írásban rögzített feltételek mellett dr. Both Emőke 

(BAGázs), Bag Nagyközség Önkormányzat részéről 

Mezőfi Ferenc képviselő

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a megállapodás 

azonnal megszűnik a tornacsarnok használatára.

92/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta Varga András alpolgármester tiszteletdíj és költség-

térítés lemondását 2014. október 12-től-2015. december 31-ig. 

Egyéni döntés alapján támogatja a helyi szervezeteket, intéz-

ményeket és magánszemélyeket. Felajánlott támogatások részle-

tezése a pénzügyi kimutatásokba megtalálható.

96/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Prevenció Bt. kérelmét újratárgyalta és döntött a PTV Bizottság 

javaslata alapján. 

A II. sz. orvosi rendelőben szolgálatot teljesítő Dr. Cséke 

Ibolya, mint Prevenció Bt orvosi bútorzatra 208 000 Ft összegben, 

továbbá 3 db ablakfelület homokfúvott matricázásra vonat-

kozóan, bruttó 45 000 Ft értékben beadott kérelmet elfogadja.

98/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Dr. Jován László beadványát, és megbízza Mezőfi 

Ferenc képviselőt, hogy vegye fel a kapcsolatot az ügyvéddel to-

vábbi konzultáció céljából, és személyesen hívja meg egyeztetésre 

a Bagi Polgármesteri Hivatalba.

99/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tá-

mogatja Albert Márton Bag, Peres u. 10. szám alatti hallgató Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

100/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Baranyi Réka Bag, Vasút u. 12. szám alatti hallgató Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

101/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Movik Bence Bag, Attila u. 9. szám alatti hallgató Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

102/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Mudris Dávid László Bag, Szent András u. 54. szám alatti 

hallgató Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

103/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Purczel Tamás Bag, Szent Imre u. 73. szám alatti 

hallgató Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

104/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete meghatalmazza Jamrik László polgármestert azzal, hogy a 
2bagi 2304 hrsz. alatt felvett 543 m  nagyságú, szőlőművelési ágú, 

2valamint bagi 2302 hrsz. alatt felvett 1018 m  nagyságú, szőlő-

művelési ágú ingatlan vonatkozásában ajándékozási szerződést 

kössön a jelenlegi telekkönyv szerinti tulajdonosokkal. Név szerint 

az ajándékozó Fonyó Tibor Jánosné és Winkler Róbert Endre, 

mindketten Bag, Patak u. 6. sz. alatti lakossal. 

A meghatalmazás alapján a polgármester jogosult a 

megajándékozott Bag Nagyközség Önkormányzat helyett a fen-

tiekben megjelölt ingatlanok tulajdonjogának elfogadására és 

ingyenes megszerzésére. Az ezzel kapcsolatos okirat aláírására és 

ügyvéd meghatalmazására a szerződés telekkönyvi előterjesztése 

érdekében. A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

Készült a Képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján

Kedves Bagiak!

Mindezen gondolatok jegyében kívá-
nok minden bagi családnak szeretetteljes, 
békés, boldog karácsonyt. 

várakozás, az együttlét és beszélgetés, a szeretet és a 
megbecsülés a legszebb ajándék, amint a Szent 
Család, Mária és József is szegényes jászolban a leg-A karácsony küszöbén, mint 
nagyobb szeretettel várta a Megváltó születését. polgármester köszöntöm Önö-
Minden más ajándék csak ezután következhet, csak ket. Advent a karácsony kapuja, 
megpróbálhatja kifejezni a megbocsátást és a sze-a várakozás ünnepe, a Megváltó 
retet érzését.eljöveteléig tartó várakozás idő-

Kérem, gondoljanak erre, hogy a kará-szaka. Minden adventi vasár-
csonyi csillogás és pompa közepette is meglássák a nap eggyel több gyertya fénye mutatja a karácsony 
lélek kicsiny gyertyafényét: a szeretet, ami minden közeledtét, ezért feldíszítettük mi is a falu kará-
pénzért kapható cicománál szebben világít.  csonyfáját. A karácsony a családok ünnepe, hiszem, 

hogy Bag lakossága is alkot egyfajta családot. Meg-
kezdődik a karácsonyi csodavárás ideje. Hogy mi 
kerül a feldíszített fa alá ajándék gyanánt? Bár-
milyen giccsesen is hangzik, úgy érzem a közös 

Jamrik László polgármester
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. november 19-én ülést tartott, ahol a következő hatá-

rozatokat hozta.

73/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta Bag Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek 

2015. III. negyed évi pénzügyi beszámolóját az alábbi teljesítési 

főösszegekkel:

Teljesített bevételek: 296 176 e Ft

Teljesített kiadások: 262 338 e Ft

74/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

döntése, amelyben a Bagi Polgármesteri Hivatal, alapító okiratát 

módosítja, és egységes szerkezetben elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz a 

szükséges módosításokat továbbítja az alapító okiratokat egysé-

ges szerkezeti formában, hatályba lépések időpontja a törzsköny-

vi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától történik.

75/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 

döntése, amelyben a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, 

alapító okiratát módosítja, és egységes szerkezetben elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz a 

szükséges módosításokat továbbítja az alapító okiratokat egysé-

ges szerkezeti formában, hatályba lépések időpontja a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától történik.

76/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 

döntése, amelyben az Iglice Napközi Otthonos Óvoda, alapító 

okiratát módosítja, és egységes szerkezetben elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz a 

szükséges módosításokat továbbítja az alapító okiratokat egysé-

ges szerkezeti formában, hatályba lépések időpontja a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától történik.

77/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015/16. évi munka-

tervét.

78/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Iglice Napközi Otthonos Óvoda óvónői létszám bővítés kérelmét 

elhalassza, és a 2016. évi költségvetés tervezésekor újratárgyalja.

79/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja, hogy Pest megye társadalmi – gazdasági fejlődése 

érdekében, Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá válását.

80/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

továbbiakban is Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás keretében kívánja a családsegítő és gyer-

mekjóléti feladatok ellátását biztosítani. 

81/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata a 2016. évi belső 

ellenőrzési tervet elfogadta a Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

1. Dózsa György Művelődési Ház működésének, 

gazdálkodásának ellenőrzése. A jelzett feladat 70.000 

Ft + ÁFA, azaz hetvenezer forint + ÁFA munkadíj.

2. A 2015. évi „egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 

feladatok támogatása” igénylésének és elszámolásának 

ellenőrzése az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 

vonatkozásában. A jelzett feladat 210.000 Ft + ÁFA, azaz 

kétszáztízezer forint + ÁFA munkadíj.

Az árajánlatban feltüntetett összegek tartalmazzák a költség-

vetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában kötelezően 

előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását.

82/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete az Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi programját át-

tekintette és megállapította, hogy felülvizsgálata nem szükséges, 

ezért változatlan formában elfogadta. A Helyi Esélyegyenlőségi 

program jelen határozat melléklete 2017. november 30-ig 

hatályos.

83/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy a 103/2010 (I. 27.) NVT számú határozattal 

Bag Nagyközség Önkormányzat tulajdonába került, Bag 600-as 

hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az átvételtől szá-

mított 15 évig nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan meg-

állapodást (pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen 

olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az 

ingatlan kikerül az Önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ez az 

időpont 2025.03.18-án jár le.

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete úgy nyilatkozik, hogy az ingatlanátadási szerződésben foglalt 

átvevői vállalást teljesítette, az ingatlant nem idegenítette el, nem 

kötött olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és nem végzett 

semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredmé-

nyeképpen az ingatlan kikerült volna az Önkormányzat tulaj-

donából, így az azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának 

tulajdonát képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. 

pontjában meghatározott feladat, miszerint az ingatlant az 

önkormányzat intézmény alapítására került átadásra, jelenleg 

megvalósítás alatt áll. Az ingatlant az önkormányzat a közhasznú 

foglalkoztatottak bázisának kívánja átalakítani.

84/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

javaslatát elfogadja és felkéri polgármester urat, hogy a kör-

forgalomhoz vezető Dózsa György úti járdaszakasz megvilágítá-

sának kivitelezésére a Deli-Vill Kft.-vel a bruttó 1.053.584.- Ft-os 

azaz egymillió-ötvenháromezer- ötszáznyolvannégy forint össze-

gű szerződést megkösse.

A kivitelezés összegét a 2015. évi költségvetés pénz-

maradványából finanszírozza a Képviselő-testület, amit a 2015. évi 

zárszámadásnál módosít.

85/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 100 

000 Ft-tal (azaz egyszáz-ezer forinttal; 10 000 Ft/gyermek) 

összeggel támogatja a Rákóczi Szövetséget. Felkéri a polgár-

mestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.

86/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

PTV Bizottság javaslata alapján a Börze-Gasztro Kft-vel bérleti 

szerződést köt a Bagi Arany János Általános Iskola büfé üzemelte-

tésére 1 éves időtartamra 15 000 Ft/hó (áfa mentes) bérleti díj + 5 

000 Ft/hó (bruttó) rezsi költséggel. A szerződés megkötésére a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, egyben tájé-

koztassa a KLIK-et 15 napon belül a bérbadásról.

87/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött a Dózsa György Művelődési Ház büfé felújításáról. Az 

elvégzendő munkálatokról az ülés időpontjáig árajánlat még nem 

érkezett be. A munkálatok végzését össze kell hangolni a műve-

lődési ház rendezvényeivel.

88/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött az Iglice Napközi Otthonos Óvoda kérelmét az udvari 

játékok felújításával kapcsolatban elhalasztotta, és 2016. évi költ-

ségvetés tervezésekor újratárgyalja.

89/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

döntött Szent Imre u. 53. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan 

helyiségben kialakítandó KMB irodáról. A kivitelezésére a SE-TA 

Plusz '12. Kft által benyújtott, bruttó 1 853 692 Ft – azaz egymillió-

nyolcszázötvenháromezer- hatszázkilencvenkettő forint – össze-

gű árajánlata szerint, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a szerződés aláírására.

Második ütemben a KMB iroda melletti helyiség, a Bagi 

Polgárőr Egyesület részére kerül majd kialakításra, kivitelezésre. A 

kivitelezés összegét a költségvetési pénzmaradványból finanszí-

rozza a Képviselő-testület, amit a 2015. évi zárszámadásnál 

módosít.

90/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

heti 2 x 1,5 óra időtartamra a BAGázs FC U9 és U14 korosztály 

számára rendelkezésre bocsátja a tornacsarnokot az alábbi felté-

telek megtartása mellett:

·Tornacsarnok házi rendjének betartása,

·Személyes felelősség és állandó felügyelet vállalása a 

BAGázs részéről konkrét személyek megjelölésével.

·Írásban rögzített feltételek mellett dr. Both Emőke 

(BAGázs), Bag Nagyközség Önkormányzat részéről 

Mezőfi Ferenc képviselő

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a megállapodás 

azonnal megszűnik a tornacsarnok használatára.

92/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta Varga András alpolgármester tiszteletdíj és költség-

térítés lemondását 2014. október 12-től-2015. december 31-ig. 

Egyéni döntés alapján támogatja a helyi szervezeteket, intéz-

ményeket és magánszemélyeket. Felajánlott támogatások részle-

tezése a pénzügyi kimutatásokba megtalálható.

96/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Prevenció Bt. kérelmét újratárgyalta és döntött a PTV Bizottság 

javaslata alapján. 

A II. sz. orvosi rendelőben szolgálatot teljesítő Dr. Cséke 

Ibolya, mint Prevenció Bt orvosi bútorzatra 208 000 Ft összegben, 

továbbá 3 db ablakfelület homokfúvott matricázásra vonat-

kozóan, bruttó 45 000 Ft értékben beadott kérelmet elfogadja.

98/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Dr. Jován László beadványát, és megbízza Mezőfi 

Ferenc képviselőt, hogy vegye fel a kapcsolatot az ügyvéddel to-

vábbi konzultáció céljából, és személyesen hívja meg egyeztetésre 

a Bagi Polgármesteri Hivatalba.

99/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tá-

mogatja Albert Márton Bag, Peres u. 10. szám alatti hallgató Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

100/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Baranyi Réka Bag, Vasút u. 12. szám alatti hallgató Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

101/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Movik Bence Bag, Attila u. 9. szám alatti hallgató Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

102/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Mudris Dávid László Bag, Szent András u. 54. szám alatti 

hallgató Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

103/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Purczel Tamás Bag, Szent Imre u. 73. szám alatti 

hallgató Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatát 2015/16. tanévre.

104/2015. (XI. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete meghatalmazza Jamrik László polgármestert azzal, hogy a 
2bagi 2304 hrsz. alatt felvett 543 m  nagyságú, szőlőművelési ágú, 

2valamint bagi 2302 hrsz. alatt felvett 1018 m  nagyságú, szőlő-

művelési ágú ingatlan vonatkozásában ajándékozási szerződést 

kössön a jelenlegi telekkönyv szerinti tulajdonosokkal. Név szerint 

az ajándékozó Fonyó Tibor Jánosné és Winkler Róbert Endre, 

mindketten Bag, Patak u. 6. sz. alatti lakossal. 

A meghatalmazás alapján a polgármester jogosult a 

megajándékozott Bag Nagyközség Önkormányzat helyett a fen-

tiekben megjelölt ingatlanok tulajdonjogának elfogadására és 

ingyenes megszerzésére. Az ezzel kapcsolatos okirat aláírására és 

ügyvéd meghatalmazására a szerződés telekkönyvi előterjesztése 

érdekében. A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

Készült a Képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján

Kedves Bagiak!

Mindezen gondolatok jegyében kívá-
nok minden bagi családnak szeretetteljes, 
békés, boldog karácsonyt. 

várakozás, az együttlét és beszélgetés, a szeretet és a 
megbecsülés a legszebb ajándék, amint a Szent 
Család, Mária és József is szegényes jászolban a leg-A karácsony küszöbén, mint 
nagyobb szeretettel várta a Megváltó születését. polgármester köszöntöm Önö-
Minden más ajándék csak ezután következhet, csak ket. Advent a karácsony kapuja, 
megpróbálhatja kifejezni a megbocsátást és a sze-a várakozás ünnepe, a Megváltó 
retet érzését.eljöveteléig tartó várakozás idő-

Kérem, gondoljanak erre, hogy a kará-szaka. Minden adventi vasár-
csonyi csillogás és pompa közepette is meglássák a nap eggyel több gyertya fénye mutatja a karácsony 
lélek kicsiny gyertyafényét: a szeretet, ami minden közeledtét, ezért feldíszítettük mi is a falu kará-
pénzért kapható cicománál szebben világít.  csonyfáját. A karácsony a családok ünnepe, hiszem, 

hogy Bag lakossága is alkot egyfajta családot. Meg-
kezdődik a karácsonyi csodavárás ideje. Hogy mi 
kerül a feldíszített fa alá ajándék gyanánt? Bár-
milyen giccsesen is hangzik, úgy érzem a közös 

Jamrik László polgármester
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Finanszírozás i k iadás ok 0 0 0 166 639 166 639

K IAD ÁSOK  

M IN D ÖSSZES EN  13 096 86 589 75 378 331 683 506 746  

Tájékoztató Bag Nagyközség Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról

mányzat gazdálkodása kiegyensúlyo- vételek figyelembevételével 506.746e 
Szeretném tájékoztatni Önö- zott, törvényi előírásoknak mindenben Ft bevételi és 506.746e Ft kiadási 

ket településünk anyagi helyzetéről. A megfelel, ezt az alábbi kimutatások főösszeggel fogadta el Bag Nagyközség 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöki hűen tükrözik: Önkormányzatának Képviselő-testü-
pozícióját 2015 májusától látom el. Na-             A 2015.évi költségvetést az lete az 1/2015. (II. 16) sz. önkor-
gyon sok nehézség ellenére az Önkor- állami támogatások és a működési be- mányzati rendeletében.

Az első félév folyamán A harmadik negyedévben
·6.828 e Ft értékben ·Lakásfenntartási támogatásra 376 e,
o szociális (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási ·bérkompenzációra 446 e Ft-t kaptunk,

támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás), ·előző évi elszámolásból eredően 1 539 e Ft, gyermek-
o gyermekjóléti és étkeztetési támogatás, védelmi támogatásként Erzsébet utalványban 1 780 e Ft 
o és bérkompenzáció jogcímek alapján kaptunk központi bevételekből képeztünk előirányzatot.

támogatást a Magyar Államkincstártól. Felhalmozási célú bevételünk ingatlanértékesítésből és a Ne-
·7.918 e Ft értékben Egyéb működési bevételünk keletke- pomuki Szent János szobor felújítására kapott lakossági 

zett a betervezetten felül. adományokból, összesen 2.000 e Ft értékben került módosí-
·Talajterhelési díjból ugyancsak többletbevételünk 1.500 e tásra. Iparűzési adó bevételeink alakulása lehetővé tette to-

Ft mutatkozott. vábbi 1.200e Ft bevonását a költségvetésbe. A negyedév során 
·6.035 e Ft-t kaptunk a MÁK-tól 2014 decemberében. 

teljes egészében előirányzatot kellett képezni (központi uta-
Ennek az összegnek a pénzügyi rendezéséhez az előző évi 

sításra) a 2014. évi költségvetési maradványból. Ebből még 
pénzmaradványból előirányzatot kellett képezni.

12.111 e Ft volt szabad összeg, melyet dologi kiadásokra 
Így összesen  e Ft-tal tudtuk megemelni mind a 

terveztünk be. Így a költségvetésünk bevételi és a kiadási 
bevételi, mind a kiadási összeget.

főösszege is 548.479e Ft-ra növekedett.
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BE VÉ TE L EK 
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k iadások 0 0 0,0 % 0 0 0 ,0% 2 29 5 1 64 2 7 1,5% 21  9 89 20 17 8 9 1,8% 24  2 84 21 82 0 8 9,9 %
Finanszírozási 

k iadások 0 0 0,0 % 0 0 0 ,0% 0 0 0,0% 172  6 74 79 79 1 4 6,2% 172  6 74 79 79 1 0,0 %
KIAD ÁS OK 

MINDÖ SS ZE S EN 13  096 4  1 05 3 1,3 % 78  5 65 33 42 9 42 ,5% 75 37 8 3 7 20 2 4 9,4% 361  9 88 1 87 92 5 5 1,9% 529  0 27 2 62 66 1 4 9,6 %
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Teljesítésünk a harmadik negyedévben a már módosított előirányzathoz viszonyítva, a következő táblázatban látható.

 

Pénztár Bank Összesen Pénztár Bank Összesen

Önkormányzat 406 840 29 313 292 29 720 132 Önkormányzat 244 355 43 606 152 43 850 507

Polgármesteri Hivatal 155 975 311 744 467 719 Polgármesteri Hivatal 147 075 0 147 075

Óvoda 84 030 3 912 87 942 Óvoda 133 005 1 057 134 062

Műv.ház 175 530 105 051 280 581 Műv.ház 121 700 1 780 123 480

Mindösszesen 822 375 29 733 999 30 556 374 M indösszesen 646 135 43 608 989 44 255 124

Pénzkészlet 2015.06.30 Pénzkészlet 2015.09.30

 

Önkormányzatunkra a 2015. évben szigorú fegyelmezett gazdálkodás volt jellemző, ezt a fenti számadatok is alátámasztják. 

Tisztelt Lakosok!
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Finanszírozási 
k iadások 0 0 0,0 % 0 0 0 ,0% 0 0 0,0% 172  6 74 79 79 1 4 6,2% 172  6 74 79 79 1 0,0 %
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 Sima József
Bag Nagyközség Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke

Gazdálkodásunk a következőképpen alakult a már módosított előirányzathoz képest 2015.06.30-ig:

Értesítjük a lakosságot, hogy Bag településen a Magyar Kémény Kft. látja el

 a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást.

A Kft. alkalmazottjai

2015. november 1. és 2015. december 31. között keresik fel 
Bag lakásait.

A Társaság alkalmazásában álló dolgozók fényképes igazolvánnyal valamint 

névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Hatvan, Szepes Béla u. 2.:

Hétfő: 8:00-18:00

Csütörtök: 8:00-16:00

Telefon: +36-20/348-1764

Hatvan, Hrsz 054/14 - Csány felé 

vezető úton, Hatvantól kb. 2km

Munkanapokon: 9:00-14:30

Telefon: +36-37/340-402

Szállítás, konténer rendelés:

Telefon: +36-37/342-622

Bag-Hévízgyörk:

Bag, Polgármesteri Hivatal

Szent lmre út 52.

2016. évi ügyfélfogadási idő az 

alábbi napokon 14-16 óra között:

Március 9.

Június 8.

Szeptember 7.

December 7.

2016. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

JANUÁR 15.

FEBRUÁR 19.

MÁRCIUS 18.

ÁPRILIS 15.

MÁJUS 20.

JÚNIUS 17.

AUGUSZTUS 19.

SZEPTEMBER 16.

OKTÓBER 21.

NOVEMBER 18.

DECEMBER 16.

Pénzkészletünk a félév végén és a harmadik negyedév végén:
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E lõirányz at megne vezé se
eredeti 

elõ irányzat
eredeti elõirányz at

eredeti 

elõirányz at

eredeti 

e lõirányza t

eredeti 

elõ irányzat

M ûködés i bev éte le k 0 8 024 400 305 683 314 107

Felhalmozási bevé tele k 0 0 0 21 000 21 000

Finanszírozás i bev éte lek 13 096 78 565 74 978 5 000 171 639
B EV ÉTE LE K 

M IN D ÖSSZES EN  13 096 86 589 75 378 331 683 506 746
M ûködés i k iadás ok  13 096 86 589 73 878 141 544 315 107

Felhalmozási kia dások 0 0 1 500 23 500 25 000
Finanszírozás i k iadás ok 0 0 0 166 639 166 639

K IAD ÁSOK  

M IN D ÖSSZES EN  13 096 86 589 75 378 331 683 506 746  

Tájékoztató Bag Nagyközség Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról

mányzat gazdálkodása kiegyensúlyo- vételek figyelembevételével 506.746e 
Szeretném tájékoztatni Önö- zott, törvényi előírásoknak mindenben Ft bevételi és 506.746e Ft kiadási 

ket településünk anyagi helyzetéről. A megfelel, ezt az alábbi kimutatások főösszeggel fogadta el Bag Nagyközség 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöki hűen tükrözik: Önkormányzatának Képviselő-testü-
pozícióját 2015 májusától látom el. Na-             A 2015.évi költségvetést az lete az 1/2015. (II. 16) sz. önkor-
gyon sok nehézség ellenére az Önkor- állami támogatások és a működési be- mányzati rendeletében.

Az első félév folyamán A harmadik negyedévben
·6.828 e Ft értékben ·Lakásfenntartási támogatásra 376 e,
o szociális (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási ·bérkompenzációra 446 e Ft-t kaptunk,

támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás), ·előző évi elszámolásból eredően 1 539 e Ft, gyermek-
o gyermekjóléti és étkeztetési támogatás, védelmi támogatásként Erzsébet utalványban 1 780 e Ft 
o és bérkompenzáció jogcímek alapján kaptunk központi bevételekből képeztünk előirányzatot.

támogatást a Magyar Államkincstártól. Felhalmozási célú bevételünk ingatlanértékesítésből és a Ne-
·7.918 e Ft értékben Egyéb működési bevételünk keletke- pomuki Szent János szobor felújítására kapott lakossági 

zett a betervezetten felül. adományokból, összesen 2.000 e Ft értékben került módosí-
·Talajterhelési díjból ugyancsak többletbevételünk 1.500 e tásra. Iparűzési adó bevételeink alakulása lehetővé tette to-

Ft mutatkozott. vábbi 1.200e Ft bevonását a költségvetésbe. A negyedév során 
·6.035 e Ft-t kaptunk a MÁK-tól 2014 decemberében. 

teljes egészében előirányzatot kellett képezni (központi uta-
Ennek az összegnek a pénzügyi rendezéséhez az előző évi 

sításra) a 2014. évi költségvetési maradványból. Ebből még 
pénzmaradványból előirányzatot kellett képezni.

12.111 e Ft volt szabad összeg, melyet dologi kiadásokra 
Így összesen  e Ft-tal tudtuk megemelni mind a 

terveztünk be. Így a költségvetésünk bevételi és a kiadási 
bevételi, mind a kiadási összeget.

főösszege is 548.479e Ft-ra növekedett.
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M ûkö dé si  

be vé te le k  0 7 70 0,0 % 0 0 0 ,0% 40 0 14 0 3 5,0% 329  9 53 1 69 12 0 5 1,3% 330  3 53 1 70 03 0 5 1,5 %

Fe lha l m ozá s i 

be vé te le k 0 0 0,0 % 0 0 0 ,0% 0 0 0,0% 21  0 00 81 3 3,9% 21  0 00 81 3 3,9 %

Fi nan sz ír ozá s i 

be vé te le k  13  096 3  3 38 2 5,5 % 78  5 65 33 03 1 42 ,0% 74 97 8 3 7 38 7 4 9,9% 11  0 35 0 0,0% 177  6 74 73 75 6 4 1,5 %
BE VÉ TE L EK 

MINDÖ SS ZE S EN 13  096 4  1 08 3 1,4 % 78  5 65 33 03 1 42 ,0% 75 37 8 3 7 52 7 4 9,8% 361  9 88 1 69 93 3 4 6,9% 529  0 27 2 44 59 9 4 6,2 %
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Finanszírozási 

k iadások 0 0 0,0 % 0 0 0 ,0% 0 0 0,0% 172  6 74 79 79 1 4 6,2% 172  6 74 79 79 1 0,0 %
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Teljesítésünk a harmadik negyedévben a már módosított előirányzathoz viszonyítva, a következő táblázatban látható.

 

Pénztár Bank Összesen Pénztár Bank Összesen

Önkormányzat 406 840 29 313 292 29 720 132 Önkormányzat 244 355 43 606 152 43 850 507

Polgármesteri Hivatal 155 975 311 744 467 719 Polgármesteri Hivatal 147 075 0 147 075

Óvoda 84 030 3 912 87 942 Óvoda 133 005 1 057 134 062

Műv.ház 175 530 105 051 280 581 Műv.ház 121 700 1 780 123 480

Mindösszesen 822 375 29 733 999 30 556 374 M indösszesen 646 135 43 608 989 44 255 124

Pénzkészlet 2015.06.30 Pénzkészlet 2015.09.30

 

Önkormányzatunkra a 2015. évben szigorú fegyelmezett gazdálkodás volt jellemző, ezt a fenti számadatok is alátámasztják. 

Tisztelt Lakosok!
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Finanszírozási 
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 Sima József
Bag Nagyközség Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke

Gazdálkodásunk a következőképpen alakult a már módosított előirányzathoz képest 2015.06.30-ig:

Értesítjük a lakosságot, hogy Bag településen a Magyar Kémény Kft. látja el

 a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást.

A Kft. alkalmazottjai

2015. november 1. és 2015. december 31. között keresik fel 
Bag lakásait.

A Társaság alkalmazásában álló dolgozók fényképes igazolvánnyal valamint 

névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Hatvan, Szepes Béla u. 2.:

Hétfő: 8:00-18:00

Csütörtök: 8:00-16:00

Telefon: +36-20/348-1764

Hatvan, Hrsz 054/14 - Csány felé 

vezető úton, Hatvantól kb. 2km

Munkanapokon: 9:00-14:30

Telefon: +36-37/340-402

Szállítás, konténer rendelés:

Telefon: +36-37/342-622

Bag-Hévízgyörk:

Bag, Polgármesteri Hivatal

Szent lmre út 52.

2016. évi ügyfélfogadási idő az 

alábbi napokon 14-16 óra között:

Március 9.

Június 8.

Szeptember 7.

December 7.

2016. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

JANUÁR 15.

FEBRUÁR 19.

MÁRCIUS 18.

ÁPRILIS 15.

MÁJUS 20.

JÚNIUS 17.

AUGUSZTUS 19.

SZEPTEMBER 16.

OKTÓBER 21.

NOVEMBER 18.

DECEMBER 16.

Pénzkészletünk a félév végén és a harmadik negyedév végén:
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Az aszódi SZTK Laboratóriumában

A háziorvosi beutalóval rendelkező betegek részére 

időpontot személyesen a laboratóriumi 

adminisztráción lehet kérni, vagy

a +36 30/498-4918 telefonszámon, 

munkanapokon 12:00 és 15:00 óra között. 

A szakrendelő járóbetegeinek az érintett rendelések 

dolgozói fogják intézni az időpontkérést, amiről 

tájékoztatást adnak a laborba beutaltaknak. 

A Recepción csak a leletkiadás történik.

2015. november 16-tól
előjegyzési rendszer került 

bevezetésre.

Aszódi SZTK Laboratóriumába

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS

SZÜKSÉGES!

2015. október 1-jén érkezett az erdélyi Zabola 
község küldöttsége Bagra. A szívélyes fogadtatás után 
mindenki a vendéglátó családjánál töltötte a nap hátralévő 
részét.

Pénteken egy egésznapos kirándulás keretében ven-
dégeink megtekintették az egri várat, majd csobbanhattak az 
egerszalóki fürdő medencéiben.

Szombaton a családi programokon, kirándulásokon 
jobban megismerhették egymást a vendégek és a vendéglátók. 
18 órakor kezdődött az ünnepség a helyi művelődési házban, 
ahol a két község polgármestere megújította a 10 évvel ezelőtt 
kötött testvérvárosi szerződést. Albert Márton szavalata min-
den jelenlévőben gondolatokat ébresztett a barátság fontos-
ságáról. Az est meghívott vendégei között volt Karácsondi 
Mihály plébános, a képviselő-testület tagjai, Szásziné Győri 
Éva igazgatónő, Katona Hargita, a művelődési ház igazgatója, 
valamint a Muharay Elemér Népi Együttes Ifjúsági Csoportja, 
akik a zabolai néptáncegyüttes műsora után szórakoztatták a 
közönséget. Ezt követte a táncház, melyhez a Fix Stimm zene-
kar szolgáltatta a zenét. A vacsora után jó hangulatú bál kezdő-
dött,  a GPS zenekar húzta a talpalávalót.

A zabolai vendégek számára felejthetetlen volt ez a 
néhány Bagon töltött nap, amit a vasárnap reggeli búcsúzás-
kor többen is kifejeztek.

A vendégek ellátását és a programok költségeit 
(800.000 Ft) nyertes pályázatból (342.000 Ft), az egyesület 
tagjainak befizetéseiből, valamint a helyi önkormányzat tá-
mogatásából (50.000 Ft) fedeztük.

Erdélyi vendégek Bagon

Nagyné Bakti Zsófia

A Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási 

Hivatala tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 

kormányablak kialakítása miatt az

2015 12. 10-14-ig az ügyfélfogadás szünetel!

2015 12. 15-től az Aszódi Járási Hivatal Hatósági 

és Gyámügyi Osztálya ügyfélfogadási rendje a fenti 

címen a következő:

Hétfő 8:00 - 16:00, Szerda: 8:00 - 18:00

Az Okmányiroda szintén a fenti címen, módosult 

ügyfélfogadási renddel működik:

2015. 12.15. - 2016. áprilisig az ügyfélfogadás rendje 

a következő: 

Sorszámhúzás: minden nap 12 óráig

Internetes bejelentkezés: 13-15 óráig

Telefonos/személyes bejelentkezés: 16 órától - 

ügyfélfogadási idő végéig.

Az épületben nincs akadálymentesített bejárat, így 

kérjük kerekesszékes ügyfeleinket, hogy az  átmeneti időszakban 

szíveskedjenek a legközelebbi okmányirodához fordulni.

Ez idő alatt folyamatosan működő legközelebbi okmányirodák:

•Gödöllői Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

2100 Gödöllő Kotlán Sándor u. 1.

•Hatvani Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

3000 Hatvan Balassi Bálint út 14.

•Aszódi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának

Turai Kirendeltsége

2194 Tura Petőfi Sándor tér 1.

Aszódi Járási Hivatal ideiglenesen új helyre költözik:

ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET

2170. ASZÓD BAROSS TÉR 2.

Immáron 5. alkalommal ren- erdőben. Utána a „nyolcadrészbe” is jezte jókívánságait. Iglice díjat az idén 
deztük meg óvodánkban Mihály-napi ment egy csoport, kukoricáért. Mi a „ká- Varga András és az Óvoda a Gyermeke-
ünnepünket, október 3-án szombaton az posztáskertben” szedtük fel a zöldsé- kért Alapítvány számára szintén Kovács 
óvoda udvarán. geket. Végül a legnagyobbak a tököt, s a Istvánné adta át, köszönettel a torna-
Az óvó nénik népdalcsokorral hívogatták káposztát gyűjtötték össze. Miután a terem megépítésében való segítségért, 
a gyerekeket a munkára. A kellemes őszi zöldségek, termések a kamrába, pincébe közreműködésért. Ezután ettünk, ittunk 
napsütésben eljátszottuk a növények be- kerültek vígan táncra perdültünk. Ko- a jól végzett munka örömére, a fela-
takarítását. A kicsik szüleikkel együtt vács Istvánné óvodavezető átadta az jánlott süteményekből, lángosból. 
szedték a kendert. A nagyobbak a újonnan elkészült tornatermünket, ame- Köszönjük szépen a gazdag kí-
krumpliföldön jártak, majd a következő lyet Karácsondi Mihály atya megáldott. nálatot! Jövőre legyenek Önök is a ven-
csoport gombát, csipkebogyót szedett az Jamrik László polgármester úr is kife- dégeink! Viszontlátásra!

2015. szeptember 24-én az Iglice óvoda óvo- hallani és látni, hogy a riadt, rövid időre fogságba esett ma-
dásai izgalmas kalandra készültek. darak a gyűrűzés után szabadságukat visszanyerve, örömük-
Az aranyos patak partjára madárlesre indultunk, s ehhez még ben távozóban trilláztak egyet. Koleszár Balázs így hívta fel a 
ráadásul az időjárás is kedvezett. A Magyar Madártani Egye- gyerekek figyelmét „Hallgassátok, mindjárt elköszön!” 
sület két szakemberének, Horváth Tibornak és Koleszár Megfigyelhettük azt is, hogy a madárhálóba került 
Balázsnak a munkáját figyelhetük meg, miközben a madarak madarakat hogyan veszik ki sérülés nélkül a hálóból. Ez nem 
őszi jelölő gyűrűzését végezték. A madarakat az előző este volt egyszerű mutatvány, ugyanis rémült madarak csőrükkel, 
kifeszített madárhálókkal fogták be. A gyerekek két csoportra karmaikkal kapaszkodtak a hálóba. Nagyon élményszerű, 
bontva közelítették meg az adott területet. Reményen felül tartalmas, hasznos programban volt részünk. Nem csak a 
akadt sok féle madárfajta a hálóban. Ebből kiderült, hogy gyerek, de mi felnőttek is sok új tudással gazdagodtunk ezen a 
településünk és környéke igen gazdag énekes madarakban. délelőttön.
Élményszerű volt ilyen közvetlen közelről szemügyre venni a A madaraknak a kis ijedelmen túl nem esett bántó-
sok kismadarat. dása, csak egy kis számozott gyűrűt kaptak a lábukra, mely 

A teljesség igénye nélkül említve nevüket igen hosszú segítségével nyomon követhető vonulásuk és sok információ-
a sor: széncinke, kékcinke, fekete rigó, énekes rigó, barátpo- hoz jutnak a szakemberek a madarak életmódjával kapcso-
száta, csilp-csalp, füzike, stiglinc, stb. A legbájosabbak közé latban. Ez a nap arra is jó lehetőség volt az ismeretnyújtáson 
tartozott az ősz apó, melynek különlegessége, hogy a család: túl, hogy figyelmeztessen minket arra, hogy felelősséggel 
papa, mama és a fióka együtt repül, így a madárhálóba is tartozunk a környezetünkben élő élőlények iránt. Ennek kö-
szorosan egymás mellé kerültek. Ügyelni kell arra, hogy a gyű- vetkeztében óvodánk is egyre madár csalogatóbbá válik. Több 
rűzés után egyszerre engedjék el őket, nehogy elszakadjanak madárodút is elhelyeztünk az udvar fáin, mely télen búvó-
egymástól. Egyebek között megtudhatták a gyerekek, fel- helyként-, tavasszal pedig költőhelyként szolgál. A téli idő-
nőttek egyaránt hogyan különböztethető meg egymástól a hím szakban a madáretetők nem maradnak üresen, folyamatosan 
illetve a tojó cinege /a hímnek erőteljesebb fekete folt van a vendégül látjuk majd a segítségünkre szoruló énekes bará-
hasán/, hogy melyik madár milyen odúba fészkel. Érdekes volt tainkat.

Az október 11-ei, vasárnapi 
szentmise keretében megtörtént a leen-
dő elsőáldozók befogadása az egyház-
községbe. Idén 15 kisgyermek készül a 
Jézussal való találkozásra. 

A gyermekek egy-egy rövid részt vá-
lasztottak a kezükben tartott Szentírásból, 
amit felolvastak, majd egy mondattal megma-
gyarázták azt is, hogy miért pont erre a rész-
letre esett a választásuk. A gyerekek mögött 
kezeseik álltak. Ők azok a fiatalok, akik taná-
csaikkal, példájukkal támogatják a kicsiket, 
amíg el nem érkezik az elsőáldozás pillanata.

Mihály atya pár szót szólt a gyerekek-
hez, a szülőktől és a többi hívektől pedig azt 
kérte, imáikkal támogassák a gyerekeket, hogy 
méltóan tudjanak felkészülni a Krisztussal 
való találkozásra.

„Piros bagi határba nagy a zsivaj, lárma,

készülnek a faluba betakarításra.”

Szabóné László Teréz

Befogadás

H.G.V

BAGI HÍRLAP • 2015. OKTÓBER - DECEMBER



BAGI HÍRLAP • 2015 JÚNIUS - JÚLIUS6 Közösségi hírek 7Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda híreiBAGI HÍRLAP • 2015. OKTÓBER - DECEMBER

Az aszódi SZTK Laboratóriumában

A háziorvosi beutalóval rendelkező betegek részére 

időpontot személyesen a laboratóriumi 

adminisztráción lehet kérni, vagy

a +36 30/498-4918 telefonszámon, 

munkanapokon 12:00 és 15:00 óra között. 

A szakrendelő járóbetegeinek az érintett rendelések 

dolgozói fogják intézni az időpontkérést, amiről 

tájékoztatást adnak a laborba beutaltaknak. 

A Recepción csak a leletkiadás történik.

2015. november 16-tól
előjegyzési rendszer került 

bevezetésre.

Aszódi SZTK Laboratóriumába

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS

SZÜKSÉGES!

2015. október 1-jén érkezett az erdélyi Zabola 
község küldöttsége Bagra. A szívélyes fogadtatás után 
mindenki a vendéglátó családjánál töltötte a nap hátralévő 
részét.

Pénteken egy egésznapos kirándulás keretében ven-
dégeink megtekintették az egri várat, majd csobbanhattak az 
egerszalóki fürdő medencéiben.

Szombaton a családi programokon, kirándulásokon 
jobban megismerhették egymást a vendégek és a vendéglátók. 
18 órakor kezdődött az ünnepség a helyi művelődési házban, 
ahol a két község polgármestere megújította a 10 évvel ezelőtt 
kötött testvérvárosi szerződést. Albert Márton szavalata min-
den jelenlévőben gondolatokat ébresztett a barátság fontos-
ságáról. Az est meghívott vendégei között volt Karácsondi 
Mihály plébános, a képviselő-testület tagjai, Szásziné Győri 
Éva igazgatónő, Katona Hargita, a művelődési ház igazgatója, 
valamint a Muharay Elemér Népi Együttes Ifjúsági Csoportja, 
akik a zabolai néptáncegyüttes műsora után szórakoztatták a 
közönséget. Ezt követte a táncház, melyhez a Fix Stimm zene-
kar szolgáltatta a zenét. A vacsora után jó hangulatú bál kezdő-
dött,  a GPS zenekar húzta a talpalávalót.

A zabolai vendégek számára felejthetetlen volt ez a 
néhány Bagon töltött nap, amit a vasárnap reggeli búcsúzás-
kor többen is kifejeztek.

A vendégek ellátását és a programok költségeit 
(800.000 Ft) nyertes pályázatból (342.000 Ft), az egyesület 
tagjainak befizetéseiből, valamint a helyi önkormányzat tá-
mogatásából (50.000 Ft) fedeztük.

Erdélyi vendégek Bagon

Nagyné Bakti Zsófia

A Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási 

Hivatala tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 

kormányablak kialakítása miatt az

2015 12. 10-14-ig az ügyfélfogadás szünetel!

2015 12. 15-től az Aszódi Járási Hivatal Hatósági 

és Gyámügyi Osztálya ügyfélfogadási rendje a fenti 

címen a következő:

Hétfő 8:00 - 16:00, Szerda: 8:00 - 18:00

Az Okmányiroda szintén a fenti címen, módosult 

ügyfélfogadási renddel működik:

2015. 12.15. - 2016. áprilisig az ügyfélfogadás rendje 

a következő: 

Sorszámhúzás: minden nap 12 óráig

Internetes bejelentkezés: 13-15 óráig

Telefonos/személyes bejelentkezés: 16 órától - 

ügyfélfogadási idő végéig.

Az épületben nincs akadálymentesített bejárat, így 

kérjük kerekesszékes ügyfeleinket, hogy az  átmeneti időszakban 

szíveskedjenek a legközelebbi okmányirodához fordulni.

Ez idő alatt folyamatosan működő legközelebbi okmányirodák:

•Gödöllői Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

2100 Gödöllő Kotlán Sándor u. 1.

•Hatvani Járási Hivatal Okmányirodai Osztály

3000 Hatvan Balassi Bálint út 14.

•Aszódi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának

Turai Kirendeltsége

2194 Tura Petőfi Sándor tér 1.

Aszódi Járási Hivatal ideiglenesen új helyre költözik:

ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET

2170. ASZÓD BAROSS TÉR 2.

Immáron 5. alkalommal ren- erdőben. Utána a „nyolcadrészbe” is jezte jókívánságait. Iglice díjat az idén 
deztük meg óvodánkban Mihály-napi ment egy csoport, kukoricáért. Mi a „ká- Varga András és az Óvoda a Gyermeke-
ünnepünket, október 3-án szombaton az posztáskertben” szedtük fel a zöldsé- kért Alapítvány számára szintén Kovács 
óvoda udvarán. geket. Végül a legnagyobbak a tököt, s a Istvánné adta át, köszönettel a torna-
Az óvó nénik népdalcsokorral hívogatták káposztát gyűjtötték össze. Miután a terem megépítésében való segítségért, 
a gyerekeket a munkára. A kellemes őszi zöldségek, termések a kamrába, pincébe közreműködésért. Ezután ettünk, ittunk 
napsütésben eljátszottuk a növények be- kerültek vígan táncra perdültünk. Ko- a jól végzett munka örömére, a fela-
takarítását. A kicsik szüleikkel együtt vács Istvánné óvodavezető átadta az jánlott süteményekből, lángosból. 
szedték a kendert. A nagyobbak a újonnan elkészült tornatermünket, ame- Köszönjük szépen a gazdag kí-
krumpliföldön jártak, majd a következő lyet Karácsondi Mihály atya megáldott. nálatot! Jövőre legyenek Önök is a ven-
csoport gombát, csipkebogyót szedett az Jamrik László polgármester úr is kife- dégeink! Viszontlátásra!

2015. szeptember 24-én az Iglice óvoda óvo- hallani és látni, hogy a riadt, rövid időre fogságba esett ma-
dásai izgalmas kalandra készültek. darak a gyűrűzés után szabadságukat visszanyerve, örömük-
Az aranyos patak partjára madárlesre indultunk, s ehhez még ben távozóban trilláztak egyet. Koleszár Balázs így hívta fel a 
ráadásul az időjárás is kedvezett. A Magyar Madártani Egye- gyerekek figyelmét „Hallgassátok, mindjárt elköszön!” 
sület két szakemberének, Horváth Tibornak és Koleszár Megfigyelhettük azt is, hogy a madárhálóba került 
Balázsnak a munkáját figyelhetük meg, miközben a madarak madarakat hogyan veszik ki sérülés nélkül a hálóból. Ez nem 
őszi jelölő gyűrűzését végezték. A madarakat az előző este volt egyszerű mutatvány, ugyanis rémült madarak csőrükkel, 
kifeszített madárhálókkal fogták be. A gyerekek két csoportra karmaikkal kapaszkodtak a hálóba. Nagyon élményszerű, 
bontva közelítették meg az adott területet. Reményen felül tartalmas, hasznos programban volt részünk. Nem csak a 
akadt sok féle madárfajta a hálóban. Ebből kiderült, hogy gyerek, de mi felnőttek is sok új tudással gazdagodtunk ezen a 
településünk és környéke igen gazdag énekes madarakban. délelőttön.
Élményszerű volt ilyen közvetlen közelről szemügyre venni a A madaraknak a kis ijedelmen túl nem esett bántó-
sok kismadarat. dása, csak egy kis számozott gyűrűt kaptak a lábukra, mely 

A teljesség igénye nélkül említve nevüket igen hosszú segítségével nyomon követhető vonulásuk és sok információ-
a sor: széncinke, kékcinke, fekete rigó, énekes rigó, barátpo- hoz jutnak a szakemberek a madarak életmódjával kapcso-
száta, csilp-csalp, füzike, stiglinc, stb. A legbájosabbak közé latban. Ez a nap arra is jó lehetőség volt az ismeretnyújtáson 
tartozott az ősz apó, melynek különlegessége, hogy a család: túl, hogy figyelmeztessen minket arra, hogy felelősséggel 
papa, mama és a fióka együtt repül, így a madárhálóba is tartozunk a környezetünkben élő élőlények iránt. Ennek kö-
szorosan egymás mellé kerültek. Ügyelni kell arra, hogy a gyű- vetkeztében óvodánk is egyre madár csalogatóbbá válik. Több 
rűzés után egyszerre engedjék el őket, nehogy elszakadjanak madárodút is elhelyeztünk az udvar fáin, mely télen búvó-
egymástól. Egyebek között megtudhatták a gyerekek, fel- helyként-, tavasszal pedig költőhelyként szolgál. A téli idő-
nőttek egyaránt hogyan különböztethető meg egymástól a hím szakban a madáretetők nem maradnak üresen, folyamatosan 
illetve a tojó cinege /a hímnek erőteljesebb fekete folt van a vendégül látjuk majd a segítségünkre szoruló énekes bará-
hasán/, hogy melyik madár milyen odúba fészkel. Érdekes volt tainkat.

Az október 11-ei, vasárnapi 
szentmise keretében megtörtént a leen-
dő elsőáldozók befogadása az egyház-
községbe. Idén 15 kisgyermek készül a 
Jézussal való találkozásra. 

A gyermekek egy-egy rövid részt vá-
lasztottak a kezükben tartott Szentírásból, 
amit felolvastak, majd egy mondattal megma-
gyarázták azt is, hogy miért pont erre a rész-
letre esett a választásuk. A gyerekek mögött 
kezeseik álltak. Ők azok a fiatalok, akik taná-
csaikkal, példájukkal támogatják a kicsiket, 
amíg el nem érkezik az elsőáldozás pillanata.

Mihály atya pár szót szólt a gyerekek-
hez, a szülőktől és a többi hívektől pedig azt 
kérte, imáikkal támogassák a gyerekeket, hogy 
méltóan tudjanak felkészülni a Krisztussal 
való találkozásra.

„Piros bagi határba nagy a zsivaj, lárma,

készülnek a faluba betakarításra.”

Szabóné László Teréz

Befogadás

H.G.V
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Hagyomány iskolánkban, hogy hődik a rossz. Hogy Szent Mihály ark- • Célbadobással kell eltalálniuk a 
szeptember 29-én, Mihály angyal a mennyek kapujában a földi férget.

napon a szabadban foglalkozunk a 6-10 pályafutásunk végén mérlegével igazsá- • Sárkánytojás-vadászat során az el-
éves korosztállyal, Szent Mihály-napi gosan dönt. A mese címe egy varázserejű rejtett  kis tojás alakú dobozkákat 
Próbát kell teljesíteni a gyerekeknek. tárgyra utal, amelynek erejével Szent meg kell keresni, a benne talált 

Az idén az edzőpályát válasz- Mihály segít legyőzni a sárkányférget, rejtvényt megfejteni.
tottuk helyszínül, mert szép tiszta a kör- amely a gonoszt testesíti meg. A • Kézfogással kört alakítva jó tulaj-
nyezet, jól belátható, tágas. A művelő- mennyek kapuját őrző Szent Mihály donságra kinyílik a kapu, rosszra 
dési háztól, ahol reggel gyülekeztünk, letaszítja a Földre az angyalok ellen zárva marad.
közösen vonultunk át a próbázáshoz. felkelő szörnyeteget, melynek következ- • A sárkányfogóban összekapasz-

A témát, amely köré a moz- tében az addig boldogan élő emberek kodott gyerekek jelenítik meg a sár-
gásos, játékos feladatokat rendeltük,  pozitív jelleme negatívvá változik. Nem kányt, s hol a fejnek kell elkapnia a 
immár tíz éve ugyanaz a mese  szolgálja. szeretik többé egymást, irigyek, rossz- farkat, hol fordítva. Akit elkaptak, 
Címe: Fénykard. Az alsó négy évfolya- indulatúak lesznek. A gonosz uralmának kiesik.
mon minden szeptemberben elővesszük egy lovag vet véget, aki fénykardjával  • Az Adj király katonát! közismert 
ezt a mesét, a kisebbeknek elolvassuk, a megöli a sárkányt. A próbák során vo- játék mintájára védeni kell a meny-
harmadik és negyedikesek már önállóan nódnak be a gonoszt megtestesítő sár- nyek kapuját, a sárkány bejutását 
is meg tudnak ismerkedni vele. Kérdez- kány elleni küzdelembe a gyerekek. Já- megakadályozni.
heti  az olvasó: Nem unják meg minden tékosan, indirekt módon fejlesztjük 
Szent Mihály nap előtt ismételni,  ugya- erkölcsi érzéküket, morális gondolko- A délelőtt végére mindannyian elfárad-
nazt a történetet végighallgatni vagy dásmódjukat, egész személyiségüket, tunk a küzdelemben, s azzal a meggyő-
olvasni? (A pedagógusnak pedig, úgy- miközben testüket is jól megmozgatjuk. ződéssel indultunk haza, hogy a jóság 
mond, a könyökén jöhet már ki.) Felnőtt Néhány példa a próbákra: erősebb a gonosznál. Úgy legyen!
és gyermek nagyon szereti ezt a mesét, • Szimbolikus mocsáron kell átvere-
mert jólesik a lelkünknek újra és újra kedniük magukat, hogy elérjék a Gigorné Pórlaki Judit
átélni, hinni, hogy győz a jó, s megbűn- sárkányt.

A többórás felvonulás alatt tanítványaink igazán jól 
érezték magukat, bár egy kissé talán elfáradtak. A művelődési 
házba visszatérve megpihenhettünk, ehettünk, ihattunk. A 
szíves vendéglátást Bag Nagyközség Önkormányzatának 
köszönhettük. A különös az eddigi évekhez képest az volt, hogy 
még csak ezek után következett a nap megkoronázásául a 
nyitótánc, majd minden megjelentnek lehetősége nyílt mu-
latni. Azt gondolom, hogy egy  nagyon emlékezetes nap végén 
térhettünk nyugovóra. Álljon itt egy első kézből származó 
beszámoló Cserni Fanni 8. b. osztályos tanuló tollából:

„A szüreti bál nem csak maga a 'Szüreti bál', ahol 

Szüreti felvonulás

Szent Mihály-nap az alsó tagozaton

csak próbákra járunk nagy nehezen, és majd leszakad a 
lábunk, és abbahagyjuk. Ilyenről szó sincs. Ezt szinte 
mindenki élvezi.

A Szüreti a világ legjobb élménye. Október 10-én 
volt a bál, talán 1 órától 8 óráig tartott.  Eszméletlen jó volt, és 
én személy szerint bánom, hogy ilyen hamar vége lett. Cso-
dálatos, hogy ilyen hamar betanultuk a koreográfiát. Persze 
voltak nehézségek a ruhákkal és a párokkal kapcsolatban. A 
próbákat mindenki élvezte, izgalmas volt és fárasztó is egy-
ben, de megérte!.. Alig várjuk a farsangi bált!”

A fenti vélemény csak egy a sokból, de a táncolók 
közül szinte mindannyian visszaforgatták volna az idő kerekét, 
hogy még egyszer átélhessék azt a napot. Álljon itt köszönet a 
felejthetetlen élményért Bag Nagyközség Önkormányzatának 
az ötletért, Katona Hargitának a rengeteg teendőért, ami a 
szervezéssel és lebonyolítással járt, és nem utolsó sorban a Mu-
haray Elemér Népi Együttesnek a ruhákért, a tánc betanítá-
sáért és minden segítségért, amellyel a szereplésünk zökkenő-
mentes lehetett. Továbbá köszönjük mindenkinek a segítséget 
a ruhák beszerzésében és abban, hogy tanítványaink ilyen 
nagyszerűen megállták a helyüket.

Dobosné Szilágyi Gabriella

Október 10-én a nyolcadik osz-
tályos tanulóink várva várt szüreti 
mulatságára került sor. A sok-sok 
készülés mellett azért is aggód-
hattunk, hogy az időjárás kegyes 
lesz-e hozzánk, valamint hogy az 
évtizedek óta megszokott iskolai 
szüreti bálhoz képest meg tudjuk-
e mozgatni a falu apraját-nagyját.
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ó Október utolsó tanítási nap-
jának reggelén, kicsit fázósan dideregve 
gyülekeztünk a művelődési ház előtt. 
Jólesett belépni a fűtött épületbe. Miu-
tán mindenki helyet talált magának, és 
elcsendesedett a terem, a színpadon 
megjelent a narrátor, és elmondta, mi-
ért gyűltünk össze. Tetszett, hogy nem 
csak az '56-os eseményekre emlékez-
tünk, hanem József Attila születésének 
110. évfordulójára, és a nemrég elhunyt 
egykori köztársasági elnökre, Göncz Ár-
pádra is. Kicsit személyesebbé vált az 
ottlétünk.

A Himnusz után elkezdődött a 
műsor József Attila Levegőt! című ver-
sével. A hetedikes gyerekek fegyelme-
zetten álltak, jártak-keltek a színpadon, 
s idézték a költő szavait. Majd a két nar-
rátor röviden, a kicsi gyerekek számára 
is érthetően megfogalmazva felidézte a 
20. század eseményeinek legfontosabb 
mozzanatait, ami az '56-os forradalom 
kirobbanásához vezetett. Aztán változik 
a színpadkép, hat gyerek karácsonyfát 
mintázva elhelyezkedik a színpadon. 
Két segítő (egyesével) égő gyertyát visz a 
gyerekek kezébe. Közben a nézőtéren 
síri csendben figyelnek társaik, mi tör-
ténik. Miközben szemeinkkel látjuk a 
csillogó karácsonyfát, felhangzik Márai 
Sándor: Mennyből az angyal című verse. 
Tisztán, megkérdőjelezhetetlenül. Az-
tán egy újabb képváltás, a színpad köze-
pén egymás mögé felsorakozott gyere-
kek, hátul kétoldalt a gyertyát tartók. 
Nagy Imre beszédét halljuk halálos íté-

Emberek, nem vadak -

elmék vagyunk!

Szivünk, mig vágyat érlel,

nem kartoték-adat.

(József Attila: Levegőt!)

Nemzeti ünnepünk: Október 23. 

letének kihirdetése után. Csupán egy-
két mondat gyerekenként, majd a záró-
mondat: „Kegyelmet nem kérek.” S 
megjelenik egy fekete kabátos alak, és 
elvezeti a beszélőt. De egy újabb „Nagy 
Imre” lép előre, aki megismétli: „Ke-
gyelmet nem kérek.” S őt is elvezetik. Ez 
ismétlődik összesen hatszor. Borzonga-
tó érzés. Biztos vagyok benne, hogy ez a 
jelenet mindenkit megérintett, ha 
hallott már, ha nem 1956-ról. 
Majd a két narrátor beszámolt a kivég-
zésekről, a jeltelenül elföldelt holttes-
tekről és az 1989 tavaszán megtörtént 
exhumálásokról. Elhangzott még né-
hány gondolat 1956 üzenetéről, s egy 
újabb József Attila-vers, az Ars poetica 
adott keretet a műsornak. A Szózat meg-
hallgatása után elindultunk az iskolába, 
folytatódott a nap a megszokott kerék-
vágásban.
De este hat órára ismét összegyűltünk, 
hogy a faluval együtt megadjuk a tisz-
teletünket az ötvenhatos hősöknek. Az 
est „házigazdája” Albert Márton volt. 
Ebben a műsorban a mi hetedikeseink 
szereplése csak egy „epizód” volt, de 
nem akármilyen! Ami reggel önmagá-
ban is kerek egész volt, a nagyok ünne-
pébe is szépen belesimult, emelte annak 
ünnepélyességét. Nagyon fegyelme-
zetten, szép magyar beszéddel, komo-
lyan adták elő műsorukat, ami másod-
jára is ugyanúgy magával ragadta a hall-
gatót. Jamrik László polgármester úr 
ünnepi beszédét, a Muharay együttes 
hagyományőrző csoportjának „Ne so-

rozzanak többet katonának” című elő-
adását Marci fűzte egy szálra, az emlé-
kezés és a tiszteletadás szálára. A műsor 
elején Kossuth Lajos szavait idézte, 
később elmondta Dutka Ákos: Ember és 
magyar című versét, végül Szentkúti 
Ferenc: Hősköltemény egy pesti srácról 
című művével fejezte be a műsort. S 
persze az ünnepség elején a Himnusz, a 
végén pedig a Szózat közös éneklése. És 
hogy milyen ereje van, ha sokan egyet 
akarnak, azt mi magunk is megtapasz-
talhattuk. A Szózat éneklése CD-ről fel-
csendülő zenei háttérrel indult, de egy 
idő után a nézőtéren éneklő embereket 
elragadta az „ár”, s kicsit más ritmusban 
énekeltek. Néhány másodpercig zavaró 
volt, hogy nem ott tart a zene, mint az 
ének, de végül fent is meghallotta valaki, 
kikapcsolta a CD-lejátszót, és csak az 
emberek egységes hangját lehetett hal-
lani. Nagyon szép pillanat volt. 
Végezetül álljon itt azon tanulóknak a 
neve, akik részt vállaltak a műsorban:
Balugyánszki Viktória, Bartók Evelin, 
Kádár Roland, Kerék Barbara, Maksa 
Méta, Ocsovszki Bianka, Soltész Barna 
(7.a osztály) 
Benedek Ákos, Boda Eszter, Faragó 
Panna, Halász Lili, Haller Vivien, 
Szabados Réka  
(7.b osztály) és Fényes Boldizsár (6.a 
osztály) 
A műsort „Jöjj el, szabadság!” címmel 
Gyalog Éva rendezte.

Szekeresné Fercsik Anna

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei
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Hagyomány iskolánkban, hogy hődik a rossz. Hogy Szent Mihály ark- • Célbadobással kell eltalálniuk a 
szeptember 29-én, Mihály angyal a mennyek kapujában a földi férget.

napon a szabadban foglalkozunk a 6-10 pályafutásunk végén mérlegével igazsá- • Sárkánytojás-vadászat során az el-
éves korosztállyal, Szent Mihály-napi gosan dönt. A mese címe egy varázserejű rejtett  kis tojás alakú dobozkákat 
Próbát kell teljesíteni a gyerekeknek. tárgyra utal, amelynek erejével Szent meg kell keresni, a benne talált 

Az idén az edzőpályát válasz- Mihály segít legyőzni a sárkányférget, rejtvényt megfejteni.
tottuk helyszínül, mert szép tiszta a kör- amely a gonoszt testesíti meg. A • Kézfogással kört alakítva jó tulaj-
nyezet, jól belátható, tágas. A művelő- mennyek kapuját őrző Szent Mihály donságra kinyílik a kapu, rosszra 
dési háztól, ahol reggel gyülekeztünk, letaszítja a Földre az angyalok ellen zárva marad.
közösen vonultunk át a próbázáshoz. felkelő szörnyeteget, melynek következ- • A sárkányfogóban összekapasz-

A témát, amely köré a moz- tében az addig boldogan élő emberek kodott gyerekek jelenítik meg a sár-
gásos, játékos feladatokat rendeltük,  pozitív jelleme negatívvá változik. Nem kányt, s hol a fejnek kell elkapnia a 
immár tíz éve ugyanaz a mese  szolgálja. szeretik többé egymást, irigyek, rossz- farkat, hol fordítva. Akit elkaptak, 
Címe: Fénykard. Az alsó négy évfolya- indulatúak lesznek. A gonosz uralmának kiesik.
mon minden szeptemberben elővesszük egy lovag vet véget, aki fénykardjával  • Az Adj király katonát! közismert 
ezt a mesét, a kisebbeknek elolvassuk, a megöli a sárkányt. A próbák során vo- játék mintájára védeni kell a meny-
harmadik és negyedikesek már önállóan nódnak be a gonoszt megtestesítő sár- nyek kapuját, a sárkány bejutását 
is meg tudnak ismerkedni vele. Kérdez- kány elleni küzdelembe a gyerekek. Já- megakadályozni.
heti  az olvasó: Nem unják meg minden tékosan, indirekt módon fejlesztjük 
Szent Mihály nap előtt ismételni,  ugya- erkölcsi érzéküket, morális gondolko- A délelőtt végére mindannyian elfárad-
nazt a történetet végighallgatni vagy dásmódjukat, egész személyiségüket, tunk a küzdelemben, s azzal a meggyő-
olvasni? (A pedagógusnak pedig, úgy- miközben testüket is jól megmozgatjuk. ződéssel indultunk haza, hogy a jóság 
mond, a könyökén jöhet már ki.) Felnőtt Néhány példa a próbákra: erősebb a gonosznál. Úgy legyen!
és gyermek nagyon szereti ezt a mesét, • Szimbolikus mocsáron kell átvere-
mert jólesik a lelkünknek újra és újra kedniük magukat, hogy elérjék a Gigorné Pórlaki Judit
átélni, hinni, hogy győz a jó, s megbűn- sárkányt.

A többórás felvonulás alatt tanítványaink igazán jól 
érezték magukat, bár egy kissé talán elfáradtak. A művelődési 
házba visszatérve megpihenhettünk, ehettünk, ihattunk. A 
szíves vendéglátást Bag Nagyközség Önkormányzatának 
köszönhettük. A különös az eddigi évekhez képest az volt, hogy 
még csak ezek után következett a nap megkoronázásául a 
nyitótánc, majd minden megjelentnek lehetősége nyílt mu-
latni. Azt gondolom, hogy egy  nagyon emlékezetes nap végén 
térhettünk nyugovóra. Álljon itt egy első kézből származó 
beszámoló Cserni Fanni 8. b. osztályos tanuló tollából:

„A szüreti bál nem csak maga a 'Szüreti bál', ahol 

Szüreti felvonulás

Szent Mihály-nap az alsó tagozaton

csak próbákra járunk nagy nehezen, és majd leszakad a 
lábunk, és abbahagyjuk. Ilyenről szó sincs. Ezt szinte 
mindenki élvezi.

A Szüreti a világ legjobb élménye. Október 10-én 
volt a bál, talán 1 órától 8 óráig tartott.  Eszméletlen jó volt, és 
én személy szerint bánom, hogy ilyen hamar vége lett. Cso-
dálatos, hogy ilyen hamar betanultuk a koreográfiát. Persze 
voltak nehézségek a ruhákkal és a párokkal kapcsolatban. A 
próbákat mindenki élvezte, izgalmas volt és fárasztó is egy-
ben, de megérte!.. Alig várjuk a farsangi bált!”

A fenti vélemény csak egy a sokból, de a táncolók 
közül szinte mindannyian visszaforgatták volna az idő kerekét, 
hogy még egyszer átélhessék azt a napot. Álljon itt köszönet a 
felejthetetlen élményért Bag Nagyközség Önkormányzatának 
az ötletért, Katona Hargitának a rengeteg teendőért, ami a 
szervezéssel és lebonyolítással járt, és nem utolsó sorban a Mu-
haray Elemér Népi Együttesnek a ruhákért, a tánc betanítá-
sáért és minden segítségért, amellyel a szereplésünk zökkenő-
mentes lehetett. Továbbá köszönjük mindenkinek a segítséget 
a ruhák beszerzésében és abban, hogy tanítványaink ilyen 
nagyszerűen megállták a helyüket.

Dobosné Szilágyi Gabriella

Október 10-én a nyolcadik osz-
tályos tanulóink várva várt szüreti 
mulatságára került sor. A sok-sok 
készülés mellett azért is aggód-
hattunk, hogy az időjárás kegyes 
lesz-e hozzánk, valamint hogy az 
évtizedek óta megszokott iskolai 
szüreti bálhoz képest meg tudjuk-
e mozgatni a falu apraját-nagyját.
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ó Október utolsó tanítási nap-
jának reggelén, kicsit fázósan dideregve 
gyülekeztünk a művelődési ház előtt. 
Jólesett belépni a fűtött épületbe. Miu-
tán mindenki helyet talált magának, és 
elcsendesedett a terem, a színpadon 
megjelent a narrátor, és elmondta, mi-
ért gyűltünk össze. Tetszett, hogy nem 
csak az '56-os eseményekre emlékez-
tünk, hanem József Attila születésének 
110. évfordulójára, és a nemrég elhunyt 
egykori köztársasági elnökre, Göncz Ár-
pádra is. Kicsit személyesebbé vált az 
ottlétünk.

A Himnusz után elkezdődött a 
műsor József Attila Levegőt! című ver-
sével. A hetedikes gyerekek fegyelme-
zetten álltak, jártak-keltek a színpadon, 
s idézték a költő szavait. Majd a két nar-
rátor röviden, a kicsi gyerekek számára 
is érthetően megfogalmazva felidézte a 
20. század eseményeinek legfontosabb 
mozzanatait, ami az '56-os forradalom 
kirobbanásához vezetett. Aztán változik 
a színpadkép, hat gyerek karácsonyfát 
mintázva elhelyezkedik a színpadon. 
Két segítő (egyesével) égő gyertyát visz a 
gyerekek kezébe. Közben a nézőtéren 
síri csendben figyelnek társaik, mi tör-
ténik. Miközben szemeinkkel látjuk a 
csillogó karácsonyfát, felhangzik Márai 
Sándor: Mennyből az angyal című verse. 
Tisztán, megkérdőjelezhetetlenül. Az-
tán egy újabb képváltás, a színpad köze-
pén egymás mögé felsorakozott gyere-
kek, hátul kétoldalt a gyertyát tartók. 
Nagy Imre beszédét halljuk halálos íté-

Emberek, nem vadak -

elmék vagyunk!

Szivünk, mig vágyat érlel,

nem kartoték-adat.

(József Attila: Levegőt!)

Nemzeti ünnepünk: Október 23. 

letének kihirdetése után. Csupán egy-
két mondat gyerekenként, majd a záró-
mondat: „Kegyelmet nem kérek.” S 
megjelenik egy fekete kabátos alak, és 
elvezeti a beszélőt. De egy újabb „Nagy 
Imre” lép előre, aki megismétli: „Ke-
gyelmet nem kérek.” S őt is elvezetik. Ez 
ismétlődik összesen hatszor. Borzonga-
tó érzés. Biztos vagyok benne, hogy ez a 
jelenet mindenkit megérintett, ha 
hallott már, ha nem 1956-ról. 
Majd a két narrátor beszámolt a kivég-
zésekről, a jeltelenül elföldelt holttes-
tekről és az 1989 tavaszán megtörtént 
exhumálásokról. Elhangzott még né-
hány gondolat 1956 üzenetéről, s egy 
újabb József Attila-vers, az Ars poetica 
adott keretet a műsornak. A Szózat meg-
hallgatása után elindultunk az iskolába, 
folytatódott a nap a megszokott kerék-
vágásban.
De este hat órára ismét összegyűltünk, 
hogy a faluval együtt megadjuk a tisz-
teletünket az ötvenhatos hősöknek. Az 
est „házigazdája” Albert Márton volt. 
Ebben a műsorban a mi hetedikeseink 
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Benedek Ákos, Boda Eszter, Faragó 
Panna, Halász Lili, Haller Vivien, 
Szabados Réka  
(7.b osztály) és Fényes Boldizsár (6.a 
osztály) 
A műsort „Jöjj el, szabadság!” címmel 
Gyalog Éva rendezte.

Szekeresné Fercsik Anna

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei
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kőzzenek egymással, és kiderüljön, ki a Másnap a felső tagozatosok 
legjobb játékkártyában. Két csoportban következtek, akik amőbában mérték 

Az idei tanévben a Diákönkor- folytak a mérkőzések: az egyik cso- össze tudásukat. Itt is két csoportban 
mányzat egy játékos vetélkedő soro- portban az elsősök és másodikosok, a folyt a csata: ötödik – hatodik és hetedik 
zatot indított a közelgő olimpia je- másik csoportban a harmadik és – nyolcadikosok alkották a csoportokat. 
gyében. Minden hónapban más-más negyedikesek játszottak. Forgószínpad- Nagy odafigyeléssel, és nagyon jó han-
feladatban mérik össze tudásukat szerűen mindenki játszott mindenkivel gulatban folyt a játék. Nagyon izgalmas 
diákjaink. a csoportján belül. A játék elején még mérkőzések zajlottak, és jó hangulat-

Az október a logikai játékok kissé félősen, majd az idő előrehalad- ban telt a délután. 
hónapja volt. Először az alsó tagozatos tával egyre jobban belelendülve folytak Köszönet a Diákönkormány-
diákok ültek asztalhoz, hogy megmér- a mérkőzések. zat tagjainak a segítségért! 

„Irány az Olimpia!”
JÁTÉKOS VERSENYSOROZAT

Kuthi Józsefné programszervező
Alsó tagozatosok versenye Felső tagozatosok versenye

Október 6-a nemzetünk gyásznapja, amikor arra 
emlékezünk, hogy Aradon kivégezték a 13 honvédtábor-
nokot és Pesten gróf Batthyány Lajost, az ország első 
független, felelős minisztériumának elnökét.

Iskolánkban sok éves hagyománya van e nap megünnep-
lésének. Így történt ez az idei tanévben is. Október 6-án minden 
tanuló a művelődési ház előtt gyülekezett, hogy az első tanítási órát 
rendhagyó módon megemlékezéssel töltse. A Himnusz eléneklése 
után a 7. évfolyamos diákok egy nagyon színvonalas és szép 
műsorral idézték fel a nap eseményeit, gyertyákkal emlékeztek a 
mártírokra. A rendkívül szép, megható program fontos része a 
gyerekek hazaszeretetre nevelésének, a hősök tiszteletének. A 
megemlékezés, mint mindig, interaktív volt, hiszen a tanulók 
együtt énekelhették a szereplőkkel a Jaj, de búsan süt az őszi nap 
sugara kezdetű dalt, amit már a korábbi énekórákon tanultak, 
hallottak.

Horváthné Maczkó Katalin

MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 6-ÁN

A műsort Sima István állította össze és tanította be, 
technikai asszisztense Gódor Bálint volt.

November 11-én a hazai nemzeti rock 

egyik legismertebb zenekara, a Kárpátia adott 

fantasztikus hangulatú koncertet a Bagi Dózsa 

György Művelődési Házban. A nagyterem zsúfolá-

sig megtelt gyerekkel, fiatallal, öreggel. Sokan jöttek 

Bagról, a szomszéd településekről és messzebbről is.

A zenekar nem csak a legfrissebb, augusztus 

20-án megjelent "Tartsd szárazon a puskaport" című 

album számait játszotta, hanem a régebbi, sikeres 

kedvenceket is. A többszáz fős közönség végig-

tombolta a másfél órás koncertet, ismét bizonyítva, 

hogy A Galga mentén van fogadóközönsége az 

igényes koncerteknek.

Az idősek világnapja alkalmából Bag polgármestere, Jamrik László és 
alpolgármestere, Varga András köszöntötte Katona Andrást.

Katona András, 1919. 11. 15-én született, jövő hónapban ünnepli 96. születésnapját. 
András nyugdíjas éveit jelenleg gyermekeinél tölti. Három gyermeke született Terka, Mariska 
és László. András bácsinak 6 unokája és 12 dédunokája van. Aktív korában a vasútnál 
dolgozott hosszú ideig, majd raktárosként illetve laktanyaőrként munkálkodott. A korábbi 
köszöntésekről is hálával és jóleső érzéssel mesél, mert immáron harmadjára is Ő a legidősebb 
bagi lakos. 

Bag legidősebb embere

Angyal Tamás

Belépődíj: 7000 Ft/fő
vacsorával, éjféli pezsgővel, újévi falatokkal

Részletek a plakátokon!
Információ: Balázsné Kapuszta Anikó

06-20-237-1441

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei10
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Az ősz vége felé közeledve az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, már 

sok helyen megjelent a hajnali fagy, lassan beköszönt a tél.

A hideg időjárás fenyegetést jelent a fedél nélkül élőkre, azonban nem csak ők 

vannak veszélynek kitéve, hanem azok a többnyire idős, egyedül élő emberek is, 

akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre tekintettel - vagy egyéb 

körülmények miatt - nem tudják befűteni a lakásukat. Így előfordulhat olyan 

haláleset, ami kihűlés következménye, de ez sok esetben elkerülhető, megelőz-

hető. Az ilyen tragédiák megelőzése össztársadalmi érdek, az egyes állampol-

gároknak is fontos szerepe van ebben. Pest megyében a járőrök rendszeresen 

keresik fel azokat a személyeket, akik a sűrűn lakott városrészektől távolabb, rossz 

körülmények között vagy egyedül élnek. Ellenőrzik a parkokat, buszmegállókat és 

a vasútállomásokat is. 

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy senki ne menjen el a hidegben 

földön vagy padon fekvő ember mellett, illetve, ha tudomásukra jut, hogy a 

környezetükben valaki fűtetlen lakásban él, akkor értesítsék az illetékes 

hatóságokat a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 A helyzet nem volt valami ró- jukkal Bagra jöttek, hogy egy önkéntes BAGázs fejenként 100.000, egy összeg-
zsás: nem tudtuk, hogy az egyes házak- nap keretében segítsenek a villanyórák ben 1.000.000 forintot fizet ki, amiért 
hoz mikor és ki volt utoljára fogyasz- felszerelésénél és kicseréljék az ajtókat cserébe a további tartozásokat elen-
tóként bejelentve, hogy mit lehet tenni a és ablakokat. Ezen a napon az adós- gedik. A családok pedig vállalták, hogy a 
300.000 és 1,5 millió forint között ságkezelő csoport falubeli és telepi tag- nekik kölcsönadott összeget, havi 
mozgó tartozásokkal és nem tudtuk azt jai a prezisekkel együtt, egy nagy lépést 10.000 forintos részletekben visszafi-
sem, hogy mekkora munka lesz a fo- tettek a társadalmi integráció felé. A zetik és továbbra is részt vesznek az 
gyasztási helyek helyreállítása. Mégis Bagázs egyik legfontosabb alapelve, adósságkezelésen, mert nem akarnak 
belevágtunk a megvalósításba. Egy éven hogy nem adományozunk, ezért az visszakerülni az adósságcsapdába. A 
át dolgoztunk közösen azon, hogy önkéntes napra jelentkezni is csak sokféleképpen érkező segítség, a 
tisztázódjanak a körülmények, hogy önrész vállalása mellett lehetett. Össze- kedvező fogadtatás és hit új lendületet 
részletfizetés kezdődjön, hogy mérő- sen 22 család fizette be a 15.000- adott a folytatáshoz, az önkéntesnap 
órákat szerelhessünk fel és legálissá 20.000 forintos hozzájárulást és így után megnyitottunk az adósságkezelést 
váljon az áramhasználat. Az volt a mindegyiküknél nyílászárókat cserél- a csatlakozni vágyók előtt. Reményeink 
célunk, hogy mindenki tiszta lappal in- hettünk, hogy a téli időszakban ne kell- szerint jövőre újabb 15 család csatla-
dulhasson és az is, hogy a csoport tagjai jen minden pénzüket az utca fűtésére kozik a legális áramhasználók köréhez.
felkészüljenek a jövőbeni fogyasztásra, költeni a rosszul szigetelő ajtók vagy Köszönjük a támogatást a 
arra, hogy az áramért rendszeresen fi- ablakok miatt. 15 családnál pedig el- Prezi.Com Kft-nek és 
zetni kell, amihez spórolni szokás. indult a szabvány mérőhelyek kiala- munkavállalóinak.
Tervet készítettünk a tudatos felhasz- kítása és megkezdődött a kártyás vil- Köszönjük a Deli-Vill Kft. 
nálásról és elkezdtünk támogatókat lanyórák felszerelése. A Prezi nap munkáját a villanyórák 
keresni előrefizetős mérőórák felszere- visszhangja és sikere másokat is fele- felszerelésénél.
léséhez. lősségvállalásra és támogatásra ösz- Köszönjük az adósságkezelő 

Egy évet vártunk rá, míg végül tönzött. csoport résztvevőinek 
a kemény munka és kitartás ered- Az ERSTE Stiftung nyertesnek elkötelezettségét. 
ményre vezetett. A Prezi.Com nagy- nyilvánította a BAGázs kártyás villany- Köszönjük a BAGázs 
vállalat vezetősége felfigyelt a prog- óra pályázatát és novemberben az önkénteseinek elképesztő 
ramra és úgy döntöttek, hogy ez évi Elmű-Émász Hálózati Kft. vezetősége segítségét. 
céges csapatépítésre szánt pénzüket a előtt is bemutathattuk a programot. A 
BAGázsnak adományozzák. Október szolgáltató elé azzal a koncepcióval 
20-án több mint 100 munkavállaló- érkeztünk, hogy a családok nevében a 

Reflektorfényben
az adósságkezelés

A BAGázs adósságkezelő programjának egyik legfontosabb témáját 
határozta meg ez a kérés. Nem titok, hogy a cigánytelep nagy része nem a 
szokásos módon vételezi az áramot. Egy éve, az adósságkezelés ötletének meg-
születésével szinte egyidőben, a telepiek részéről az a nagyon erős igény érkezett 
a BAGázshoz, hogy vonjuk be az áramhasználat legalizálását is a célok közé. 
Azért, mert ez így normális. Mielőtt elmondanám, hogy mi történt az elmúlt egy 
évben, be kell valljam, én nagyon féltem, hogy már az  indulásnál túl nagy fába 
vágjuk a fejszénket.

„Az áramban kell segítség, az nem olyan, amit egyedül is meg tudunk oldani és az nem luxus.”

Kovács Krisztina
Jogklinika programfelelős

FIGYELJENEK EGYMÁSRA!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Tegyünk együtt azért, hogy senki

ne essen a hideg idő áldozatául!

Az ősz beköszöntével októberben rövidülnek a nap-

palok. Az időjárási körülmények megváltoznak, ködös, párás, 

hideg reggelekre ébredünk. Fel kell készülniük a járműveze-

tőknek is a megváltozott látási- és időjárási viszonyokra. 

Ennek elmulasztása balesetveszélyes helyzeteket idézhet elő, 

de akár súlyosabb következményekkel is járhat. Ebben az idő-

szakban a balesetek jelentős részének oka az, hogy a gépjármű-

vezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően 

közlekednek. Számukra a legtöbb problémát a csúszós út és a 

romló látási viszonyok jelentik. Csúszóssá válik az úttest az utakat 

szegélyező növényzetről, belógó faágakról lehulló levélzetre le-

csapódott párától, valamint a lehullott levelekre eső csapadéktól. 

Veszélyforrás lehet a mezőgazdasági területekről felhordott sár-

szennyeződés, amitől szintén  nagymértékben csúszóssá válik az 

úttest. A csúszós úton való közlekedés valamennyi járműkate-

góriára veszélyt jelent. A köd és a szitáló eső miatt csúszóssá váló 

utak az őszi hónapokban mindennapossá válnak.

A jeges útszakaszt nem minden esetben lehet időben 

észre venni. Ahol csillogó az út burkolata és a jármű kerekei azon 

szakaszon sercegő hangot adnak, akkor vizes az útfelület, de ha 

nem hallunk ilyen hangot, akkor lefagyott útszakaszon közle-

kedünk.  Ilyenkor a hirtelen irányváltoztatást és fékezést kerülni 

kell. Ősszel gyakran találkozhatunk olyan útszakaszokkal - akár 

nappal is-, ahol a foltokban előforduló köd korlátozza a belátható 

útszakasz hosszát. Az évszakra jellemző, hogy éjszaka, de gyakran 

a nappali órákban is fagypont körüli a hőmérséklet. A száraz és 

nedves útszakaszok hirtelen válthatják egymást, ami fokozott 

óvatosságot és figyelmet kíván a járművezetőktől. A nyári útviszo-

Legyenek óvatosabbak és körültekintőbbek az utakon!

ŐSZI KÖZLEKEDÉSI TANÁCSOK

nyokhoz képest nagyobb követési távolságot kell tartani, lassab-

ban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkezésének kocká-

zata.

Lényeges, hogy a járművezetők felkészüljenek a megvál-

tozott körülményekre, valamint a gépjárműveket, járműveket 

műszakilag megfelelően felkészítsék. A gépjárműveket a KRESZ-

ben foglaltaknak megfelelően kell felkésízteni. Át kell vizsgálni 

minden jelző- és világítóberendezést, a fékrendszert, a gumiab-

roncsokat és az ablaktörlő berendezéseket. A lámpatestek fény-

ereje a foncsorok mattosodásától, párosodásától, az izzók elhasz-

nálódásától nagymértékben csökkenhet. A különböző szennyező-

dések, a sár és a vízpermet jelentősen ronthatják a fényerőt, ezért 

rendszeresen ellenőrizni kell a fényszórók állapotát. A kötelezően 

előírtakon túl nem árt ellenőrizni az akkumulátor állapotát sem, 

mivel a hideg időben növekedhet az akkumulátor igénybevétele. 

Menet közben is gyakran előfordul, hogy a szélvédő belülről pá-

rásodni kezd. Nagy veszéllyel járhat, ha a jármű vezetője nem  lát ki 

jól a szélvédőn, ezért a párát lefújó berendezésnek is jól kell 

működni. Fontos a szélvédő tisztasága is, így elengedhetetlen a jól 

működő ablaktörlő. Ne hagyjuk teljesen elhasználódni az ablak-

törlő lapátot, mert túl nagy árat fizetheünk, ha nem megfelelően 

látunk ki a szélvédőn.

Kiemelten kell kezelni a szélvédő és az oldalsó ablakok 

jég és hó mentesítését is a fagyos időjárás beköszöntével, továbbá 

használjunk az évszaknak megfelelő ablakmosó folyadékot! 

Balesetmentes közlekedést kíván a Pest Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság

A bagi római katolikus templo- mindenki kiért, a kántor is lejött a kó- ra kedves lánynak adtak ajándékba. Míg 
mot 1772-1774 között építették és Szent rusról és elindult a körmenet. A mise a gyerekeknek más finomságokat, 
András tiszteletére lett felszentelve. után otthon finom búcsúi ebéd készült, édességeket vettek szüleik, nagyszüleik, 
Szent András apostol így nem csak a bár szegény világ volt, mégis a búcsú ezt hívták búcsúfiának. Kedvelt szórako-
templom, hanem falunk védőszentje is. napjára a gazdasszonyok kitettek zási lehetőség volt a búcsúban a ringlis-
Az ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb eső magukért. A búcsúra eljöttek vendég- pil, amit kétkezi erővel kellet még üze-
vasárnapon tarjuk Bagon a templom ségbe a más falubeli rokonok, ismerő- meltetni, így gyakorta a helyi legények 
búcsúünnepét, amely nevét onnan sök. Ritka család volt, amelyiknél nem hajtották, ha egy fiú három kört hajtott, 
kapta, hogy ezen a napon búcsút lehet volt vendég. A búcsúi lakoma elmarad- azután ingyen fölülhetett vagy fölültet-
nyerni a híveknek. Nekünk, katoli- hatatlan része volt a híres bagi rétes. hette a lányt a hintába. A búcsú napján 
kusoknak ez annyit jelent, hogy Isten a Szokásban volt, hogy búcsúkor a cigá- este András-napi bált tartottak a falu-
szentgyónásban megbocsátotta a bűne- nyok elmentek házakhoz énekelni, ban, amit vagy egy legénybanda, vagy 
inket, a búcsúnyerés során pedig elen- zenélni, valamit várva érte. A faluban később már valamilyen szervezet ren-
gedi az értük járó büntetést. Tulajdon- 60-70 évvel ezelőtt három oláh cigány- dezett. Ez volt az utolsó nagyobb mulat-
képpen ez a „búcsú” szó jelentése, család élt, akiket mindenki ismert. Ők, ság karácsony előtt, hiszen másnaptól 
később a népnyelvben pedig új értelmet de a közeli falvak cigányai is járták a falut elkezdődött az adventi időszak, amiben 
is kapott. búcsúkor, szépen énekeltek, amiért cse- nem volt helye a nagyhangú mulatozá-

A búcsú napjának természetesen rébe pénzt, rétest vagy valami harapni- soknak, ma is csendben, a hajnali mi-
napjainkban is legfontosabb eseménye valót kaptak. sékkel készülünk a karácsonyra. 
az ünnepi szentmise. A régi világban Délután az emberek rendre A régi szokások közül van, ami megma-
megtelt ilyenkor a templom, olyannyira, visszamentek a litániára a templomba, radt, olyan, ami átalakult és olyan is, ami 
hogy még a templom előtt is bővén majd azután családostul elmentek a ba- mára elveszett. Egy azonban nem vál-
álltak. A mise végén ünnepi körmentet zárokhoz, melyeknek helyszíne a temp- tozott: Falunk védőszentje Szent And-
tartottak a templom körül. A lépcső lom mellett volt. Régen nem volt annyi rás, kinek ünnepén most is összejövünk 
elején a lobogókkal megálltak, felsora- sátor, ahogy teltek az évek, úgy nőtt a az ünnepi szentmisére és kérjük a szent 
koztak a Máriáslányok, majd a minis- számuk. Az árusoktól legények mézes- apostol közbenjárást Istennél.
tránsok és a pap, végül pedig mikor kalács szívet vásároltak, amit a számuk-

A régi világból: A bagi búcsú

Volter Domonkos

BAGI HÍRLAP • 2015. OKTÓBER - DECEMBER



12 Közösségi hírek 13Közösségi hírekBAGI HÍRLAP • 2015. OKTÓBER - DECEMBER

Az ősz vége felé közeledve az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, már 

sok helyen megjelent a hajnali fagy, lassan beköszönt a tél.

A hideg időjárás fenyegetést jelent a fedél nélkül élőkre, azonban nem csak ők 

vannak veszélynek kitéve, hanem azok a többnyire idős, egyedül élő emberek is, 

akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre tekintettel - vagy egyéb 

körülmények miatt - nem tudják befűteni a lakásukat. Így előfordulhat olyan 

haláleset, ami kihűlés következménye, de ez sok esetben elkerülhető, megelőz-

hető. Az ilyen tragédiák megelőzése össztársadalmi érdek, az egyes állampol-

gároknak is fontos szerepe van ebben. Pest megyében a járőrök rendszeresen 

keresik fel azokat a személyeket, akik a sűrűn lakott városrészektől távolabb, rossz 

körülmények között vagy egyedül élnek. Ellenőrzik a parkokat, buszmegállókat és 

a vasútállomásokat is. 

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy senki ne menjen el a hidegben 

földön vagy padon fekvő ember mellett, illetve, ha tudomásukra jut, hogy a 

környezetükben valaki fűtetlen lakásban él, akkor értesítsék az illetékes 

hatóságokat a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 A helyzet nem volt valami ró- jukkal Bagra jöttek, hogy egy önkéntes BAGázs fejenként 100.000, egy összeg-
zsás: nem tudtuk, hogy az egyes házak- nap keretében segítsenek a villanyórák ben 1.000.000 forintot fizet ki, amiért 
hoz mikor és ki volt utoljára fogyasz- felszerelésénél és kicseréljék az ajtókat cserébe a további tartozásokat elen-
tóként bejelentve, hogy mit lehet tenni a és ablakokat. Ezen a napon az adós- gedik. A családok pedig vállalták, hogy a 
300.000 és 1,5 millió forint között ságkezelő csoport falubeli és telepi tag- nekik kölcsönadott összeget, havi 
mozgó tartozásokkal és nem tudtuk azt jai a prezisekkel együtt, egy nagy lépést 10.000 forintos részletekben visszafi-
sem, hogy mekkora munka lesz a fo- tettek a társadalmi integráció felé. A zetik és továbbra is részt vesznek az 
gyasztási helyek helyreállítása. Mégis Bagázs egyik legfontosabb alapelve, adósságkezelésen, mert nem akarnak 
belevágtunk a megvalósításba. Egy éven hogy nem adományozunk, ezért az visszakerülni az adósságcsapdába. A 
át dolgoztunk közösen azon, hogy önkéntes napra jelentkezni is csak sokféleképpen érkező segítség, a 
tisztázódjanak a körülmények, hogy önrész vállalása mellett lehetett. Össze- kedvező fogadtatás és hit új lendületet 
részletfizetés kezdődjön, hogy mérő- sen 22 család fizette be a 15.000- adott a folytatáshoz, az önkéntesnap 
órákat szerelhessünk fel és legálissá 20.000 forintos hozzájárulást és így után megnyitottunk az adósságkezelést 
váljon az áramhasználat. Az volt a mindegyiküknél nyílászárókat cserél- a csatlakozni vágyók előtt. Reményeink 
célunk, hogy mindenki tiszta lappal in- hettünk, hogy a téli időszakban ne kell- szerint jövőre újabb 15 család csatla-
dulhasson és az is, hogy a csoport tagjai jen minden pénzüket az utca fűtésére kozik a legális áramhasználók köréhez.
felkészüljenek a jövőbeni fogyasztásra, költeni a rosszul szigetelő ajtók vagy Köszönjük a támogatást a 
arra, hogy az áramért rendszeresen fi- ablakok miatt. 15 családnál pedig el- Prezi.Com Kft-nek és 
zetni kell, amihez spórolni szokás. indult a szabvány mérőhelyek kiala- munkavállalóinak.
Tervet készítettünk a tudatos felhasz- kítása és megkezdődött a kártyás vil- Köszönjük a Deli-Vill Kft. 
nálásról és elkezdtünk támogatókat lanyórák felszerelése. A Prezi nap munkáját a villanyórák 
keresni előrefizetős mérőórák felszere- visszhangja és sikere másokat is fele- felszerelésénél.
léséhez. lősségvállalásra és támogatásra ösz- Köszönjük az adósságkezelő 

Egy évet vártunk rá, míg végül tönzött. csoport résztvevőinek 
a kemény munka és kitartás ered- Az ERSTE Stiftung nyertesnek elkötelezettségét. 
ményre vezetett. A Prezi.Com nagy- nyilvánította a BAGázs kártyás villany- Köszönjük a BAGázs 
vállalat vezetősége felfigyelt a prog- óra pályázatát és novemberben az önkénteseinek elképesztő 
ramra és úgy döntöttek, hogy ez évi Elmű-Émász Hálózati Kft. vezetősége segítségét. 
céges csapatépítésre szánt pénzüket a előtt is bemutathattuk a programot. A 
BAGázsnak adományozzák. Október szolgáltató elé azzal a koncepcióval 
20-án több mint 100 munkavállaló- érkeztünk, hogy a családok nevében a 

Reflektorfényben
az adósságkezelés

A BAGázs adósságkezelő programjának egyik legfontosabb témáját 
határozta meg ez a kérés. Nem titok, hogy a cigánytelep nagy része nem a 
szokásos módon vételezi az áramot. Egy éve, az adósságkezelés ötletének meg-
születésével szinte egyidőben, a telepiek részéről az a nagyon erős igény érkezett 
a BAGázshoz, hogy vonjuk be az áramhasználat legalizálását is a célok közé. 
Azért, mert ez így normális. Mielőtt elmondanám, hogy mi történt az elmúlt egy 
évben, be kell valljam, én nagyon féltem, hogy már az  indulásnál túl nagy fába 
vágjuk a fejszénket.

„Az áramban kell segítség, az nem olyan, amit egyedül is meg tudunk oldani és az nem luxus.”

Kovács Krisztina
Jogklinika programfelelős

FIGYELJENEK EGYMÁSRA!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Tegyünk együtt azért, hogy senki

ne essen a hideg idő áldozatául!

Az ősz beköszöntével októberben rövidülnek a nap-

palok. Az időjárási körülmények megváltoznak, ködös, párás, 

hideg reggelekre ébredünk. Fel kell készülniük a járműveze-

tőknek is a megváltozott látási- és időjárási viszonyokra. 

Ennek elmulasztása balesetveszélyes helyzeteket idézhet elő, 

de akár súlyosabb következményekkel is járhat. Ebben az idő-

szakban a balesetek jelentős részének oka az, hogy a gépjármű-

vezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően 

közlekednek. Számukra a legtöbb problémát a csúszós út és a 

romló látási viszonyok jelentik. Csúszóssá válik az úttest az utakat 

szegélyező növényzetről, belógó faágakról lehulló levélzetre le-

csapódott párától, valamint a lehullott levelekre eső csapadéktól. 

Veszélyforrás lehet a mezőgazdasági területekről felhordott sár-

szennyeződés, amitől szintén  nagymértékben csúszóssá válik az 

úttest. A csúszós úton való közlekedés valamennyi járműkate-

góriára veszélyt jelent. A köd és a szitáló eső miatt csúszóssá váló 

utak az őszi hónapokban mindennapossá válnak.

A jeges útszakaszt nem minden esetben lehet időben 

észre venni. Ahol csillogó az út burkolata és a jármű kerekei azon 

szakaszon sercegő hangot adnak, akkor vizes az útfelület, de ha 

nem hallunk ilyen hangot, akkor lefagyott útszakaszon közle-

kedünk.  Ilyenkor a hirtelen irányváltoztatást és fékezést kerülni 

kell. Ősszel gyakran találkozhatunk olyan útszakaszokkal - akár 

nappal is-, ahol a foltokban előforduló köd korlátozza a belátható 

útszakasz hosszát. Az évszakra jellemző, hogy éjszaka, de gyakran 

a nappali órákban is fagypont körüli a hőmérséklet. A száraz és 

nedves útszakaszok hirtelen válthatják egymást, ami fokozott 

óvatosságot és figyelmet kíván a járművezetőktől. A nyári útviszo-
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nyokhoz képest nagyobb követési távolságot kell tartani, lassab-

ban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkezésének kocká-

zata.

Lényeges, hogy a járművezetők felkészüljenek a megvál-

tozott körülményekre, valamint a gépjárműveket, járműveket 

műszakilag megfelelően felkészítsék. A gépjárműveket a KRESZ-

ben foglaltaknak megfelelően kell felkésízteni. Át kell vizsgálni 

minden jelző- és világítóberendezést, a fékrendszert, a gumiab-

roncsokat és az ablaktörlő berendezéseket. A lámpatestek fény-

ereje a foncsorok mattosodásától, párosodásától, az izzók elhasz-

nálódásától nagymértékben csökkenhet. A különböző szennyező-

dések, a sár és a vízpermet jelentősen ronthatják a fényerőt, ezért 

rendszeresen ellenőrizni kell a fényszórók állapotát. A kötelezően 

előírtakon túl nem árt ellenőrizni az akkumulátor állapotát sem, 

mivel a hideg időben növekedhet az akkumulátor igénybevétele. 

Menet közben is gyakran előfordul, hogy a szélvédő belülről pá-

rásodni kezd. Nagy veszéllyel járhat, ha a jármű vezetője nem  lát ki 

jól a szélvédőn, ezért a párát lefújó berendezésnek is jól kell 

működni. Fontos a szélvédő tisztasága is, így elengedhetetlen a jól 

működő ablaktörlő. Ne hagyjuk teljesen elhasználódni az ablak-

törlő lapátot, mert túl nagy árat fizetheünk, ha nem megfelelően 

látunk ki a szélvédőn.

Kiemelten kell kezelni a szélvédő és az oldalsó ablakok 

jég és hó mentesítését is a fagyos időjárás beköszöntével, továbbá 

használjunk az évszaknak megfelelő ablakmosó folyadékot! 

Balesetmentes közlekedést kíván a Pest Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság

A bagi római katolikus templo- mindenki kiért, a kántor is lejött a kó- ra kedves lánynak adtak ajándékba. Míg 
mot 1772-1774 között építették és Szent rusról és elindult a körmenet. A mise a gyerekeknek más finomságokat, 
András tiszteletére lett felszentelve. után otthon finom búcsúi ebéd készült, édességeket vettek szüleik, nagyszüleik, 
Szent András apostol így nem csak a bár szegény világ volt, mégis a búcsú ezt hívták búcsúfiának. Kedvelt szórako-
templom, hanem falunk védőszentje is. napjára a gazdasszonyok kitettek zási lehetőség volt a búcsúban a ringlis-
Az ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb eső magukért. A búcsúra eljöttek vendég- pil, amit kétkezi erővel kellet még üze-
vasárnapon tarjuk Bagon a templom ségbe a más falubeli rokonok, ismerő- meltetni, így gyakorta a helyi legények 
búcsúünnepét, amely nevét onnan sök. Ritka család volt, amelyiknél nem hajtották, ha egy fiú három kört hajtott, 
kapta, hogy ezen a napon búcsút lehet volt vendég. A búcsúi lakoma elmarad- azután ingyen fölülhetett vagy fölültet-
nyerni a híveknek. Nekünk, katoli- hatatlan része volt a híres bagi rétes. hette a lányt a hintába. A búcsú napján 
kusoknak ez annyit jelent, hogy Isten a Szokásban volt, hogy búcsúkor a cigá- este András-napi bált tartottak a falu-
szentgyónásban megbocsátotta a bűne- nyok elmentek házakhoz énekelni, ban, amit vagy egy legénybanda, vagy 
inket, a búcsúnyerés során pedig elen- zenélni, valamit várva érte. A faluban később már valamilyen szervezet ren-
gedi az értük járó büntetést. Tulajdon- 60-70 évvel ezelőtt három oláh cigány- dezett. Ez volt az utolsó nagyobb mulat-
képpen ez a „búcsú” szó jelentése, család élt, akiket mindenki ismert. Ők, ság karácsony előtt, hiszen másnaptól 
később a népnyelvben pedig új értelmet de a közeli falvak cigányai is járták a falut elkezdődött az adventi időszak, amiben 
is kapott. búcsúkor, szépen énekeltek, amiért cse- nem volt helye a nagyhangú mulatozá-

A búcsú napjának természetesen rébe pénzt, rétest vagy valami harapni- soknak, ma is csendben, a hajnali mi-
napjainkban is legfontosabb eseménye valót kaptak. sékkel készülünk a karácsonyra. 
az ünnepi szentmise. A régi világban Délután az emberek rendre A régi szokások közül van, ami megma-
megtelt ilyenkor a templom, olyannyira, visszamentek a litániára a templomba, radt, olyan, ami átalakult és olyan is, ami 
hogy még a templom előtt is bővén majd azután családostul elmentek a ba- mára elveszett. Egy azonban nem vál-
álltak. A mise végén ünnepi körmentet zárokhoz, melyeknek helyszíne a temp- tozott: Falunk védőszentje Szent And-
tartottak a templom körül. A lépcső lom mellett volt. Régen nem volt annyi rás, kinek ünnepén most is összejövünk 
elején a lobogókkal megálltak, felsora- sátor, ahogy teltek az évek, úgy nőtt a az ünnepi szentmisére és kérjük a szent 
koztak a Máriáslányok, majd a minis- számuk. Az árusoktól legények mézes- apostol közbenjárást Istennél.
tránsok és a pap, végül pedig mikor kalács szívet vásároltak, amit a számuk-

A régi világból: A bagi búcsú

Volter Domonkos
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hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   P
1. Vác-Deákvár SE  15  12   1   2   51   27   24   37 
2. Verőce SE  15  11   2   2   63   19   44   35
3. Iklad KFC  15  11   1   3   58   23   35   34
4.   15  10   4   1   35   13   22   34
5. Zsámboki SE  15  9   1   5   41   33   8   28
6. Valkó KSK  15  8   3   4   55   25   30   27
7. Dunakeszi USE  15  8   1   6   43   26   17   25
8. Fortuna SC-Kismaros  15  7   0   8   31   26   5   21
9. Püspökhatvan SE  15  6   2   7   54   45   9   20
10. Hévízgyörk SC  15  6   1   8   55   32   23   19
11. Aszód FC 15  6   1   8   49   33   16  19
12. Gödi SE  15  6   1   8   43   32   11   16 (-3 p)
13. Erdőkertesi SE  15  4   1   10   29   42   -13   13
14. IBG-Vácduka KSK  15  4   0   11   31   73   -42   12
15. Dány KSK  15  2   1   12   23   63   -40   7
16. Csővár SE  15  0   0   15   6 155 -149  0

Bagi TC ’96

Bagi TC'96
A Bagi TC '96 sportegyesület keres

focizni szerető fiúkat és lányokat

5-től 16 éves korig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelentkezni lehet Simó László edzőnél

a 06 (30) 590 4606 telefonszámon. 

A bajnokság állása a félidőben:

A Bagi TC'96 eredményei

Nekem, mint kétgyermekes szős mandulagyulladásra gyanaksza- „wellness” programot. Egy kis infrasza-

anyának soha nem okoz nagyobb prob- nak, ha pedig a fejük fáj, agydaganatra. una, egy családi sóbarlangozás segíthet 

lémát, ha valamelyik gyerek (nagy ritkán) És ne is próbáljuk elbagatellizálni a dol- megfékezni a bacik terjedését, és a víru-

lebetegszik, nem esem kétségbe, te- got, mert majd a mi lelkünkön szárad, ha sos betegségeken is hamarabb túlesik. 

szem a dolgomat, lázat mérek, kúpot ebben fognak elhalálozni. És még jól is érezzük magunkat közben!

adok be, orrot porszívózok, sebet kötö- Harmadszor: ha beütött a krach, és tény- Ne hagyjuk, hogy a dolog el-

zök, stb. Amitől viszont rettegek: csak leg ágynak esnek, akkor ezt egy pilla- fajuljon: ha becsípődik a dereka, vagy 

nehogy a férjem betegedjen meg! natra sem lehet figyelmen kívül hagyni, elfeküdte a nyakát, kérjünk neki időpon-

És nem azért, mert ő a fő kenyérkereső. nem is tudnánk a szobából kiszűrődő tot a masszőrtől, vagy csontkovácstól, 

Egyszerűen nem tudom ilyenkor kezelni. folyamatos sóhajtozások miatt. Ilyenkor mert néhány hét múlva sokkal nehezebb 

persze már mindent bevesznek, homeo- (és drágább) lesz kikezelni.

Mert milyen is a férfi, ha beteg? pátiás bogyótól kezdve az izlandi zuzmó Ha már a férfi ágynak esett, 

Először is nem hisznek a meg- teán át a fiókban talált lejárt szavatos- nincs mit tenni: főzzünk neki literszámra 

előzésben. Azt hiszik, hogy a vitaminok ságú fájdalomcsillapítóig, ráadásul egy- gyógyteát (sok mézzel), reggeli mellé 

és más szükséges tápanyagok benne szerre! készítsük ki a vitaminjait/gyógyszereit, 

vannak a levegőben, vagy a sörben, vegyünk neki pár autós magazint, vagy 

esetleg a hamburgerben (mert abban is Mit tehet a nő? egy jó könyvet, és főleg SZERETGESSÜK 

van zöldség, ugyebár!). Pedig sajnos a Megelőzés helyett ajándékoz- nagyon sokat (de csak távolról, nehogy 

mai étkezési szokások aligha mondha- zunk neki állapotfelmérést (ez a Kuckó elkapjuk)!!! 

tók egészségesnek, hiszen még a zöld- Sóbarlangban mindössze 1500 Ft), és ha 

ségekben, gyümölcsökben levő egyre meglátja a szervezete jelenlegi állapotát, Ruszkai-Simon Anna

kevesebb vitamint sem tudjuk rendesen szinte könyörögni fog az étrend-kiegé- a Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum 

hasznosítani, annyira lepusztult a bélfló- szítőkért. vezetője

ránk! Ha észrevesszük az első intő jeleket (orr- www.kuckosobarlang.hu

Másodszor: ha már kapar a torkuk, tü- fújás, krákogás, stb.) szervezzünk közös 

Véleményem szerint ebben a zavaros értelmű kifeje-
zésben keveredik a hangskála és egy olyan melléknév, melynek 
feladata, hogy el tudjunk helyezni valamit a tengerszintfeletti 
helyzetének megfelelően. Tehát sikeresen összehoztuk a Gi-
zikét a gőzekével, vagyis a két szónak halvány köze nincs 
egymáshoz.

Célszerűbb lenne e helyett a már rég polgárjogot 
nyert latin szót használnunk, hogy: minimális. De, ha haza-
fiúi indításból ezt is magyarítjuk, mondjuk azt: legkisebb, 
legkevesebb, legalacsonyabb mérték, fok, de ne alsó 
hangon. Az legyen a zene és az ének világa öt vonalának 
„börtönébe” zárva! 

Újabb közhelyek:
Barát  Aki a barátom barátja, az nekem is barátom. Egy 
jó barát, én mondom, aranyat ér. Különösen a bajban. Az 
ellenségeimmel megvolnék, de a barátaimtól mentsen meg 
az Isten. A kutya (a gép stb.) az ember legjobb barátja.
Becsület A fő. Nem eshet rajta csorba. Se folt. Aki 
becsületes, az ritkán tud meggazdagodni.
Első a becsület. A becsület a legszentebb dolog a világon. 
Becsületben megőszült. Szép dolog a becsület, de a becsü-
letből sajnos nem lehet megélni. Az ember legyen becsü-
letes, ha nincs más megoldás. (humoros megfogalmazás)

Bír, amit nem bírok elviselni.
A hivatali és a sajtónyelvben a bír ige többnyire idegenszerű, 
terjengős kifejezésekben fordul elő, amelyekben csupán 
segédigei szerepe van. Ezek helyett a jórészt német mintára 
alakult szerkezetek helyett helyesebb, magyarosabb az 
egyszerű névszói vagy pedig a van igével szerkesztett névszói 
igei állítmány. Pl.: A régi anyakönyvek nagy értékkel bírnak. 
Az új intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak. He-
lyesen: A régi anyakönyveknek nagy az értékük, vagy: 
nagy értékük van. Az új intézkedés rendkívül fontos, vagy 
rendkívüli fontossága, jelentősége van. Hivatalos nyel-
vünket rontják az alábbi kifejezések is: (valamilyen) hatással 
(vagy kihatással) bír valamire.
Helyesen: valahogyan hat, valamilyen a hatása, a követ-
kezménye. És még egy példa: nem tudomással bírunk 
valamiről, hanem tudunk valamit, vagy tudomásunk van 
róla.  
Újabb közhelyek
Beszéd Ne beszélj! Tényleg?  És még te beszélsz? Te csak 
ne beszélj! Most úgy beszélek veled, mint férfi a férfival. Ha 
némelyik állat beszélni tudna! Egy rózsaszál szebben beszél. 
Ha ezek a falak beszélni tudnának!
Beteg Szépet tessék adni, betegnek lesz. Nekem olyan 
asszony kell, ha beteg is, keljen fel. Csak beteg ne legyen az 
ember! A betegséggel nem lehet viccelni! Akkor jövünk rá, 
milyen jó egészségesnek lenni, amikor megbetegszünk! A 
kórházban csak betegebb lesz az ember.
(Ez nem mindig igaz, de hát ilyen is a közhely.)

Giczi Rudolf
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10 éve az Önök biztonságáért! 4C-cégcsoport tagja

 

24 ÓRÁS VAGYONVÉDELMI

FELÜGYELET
kivonuló szolgálattal 25 településen

�Nyugodtan alhat, nyugodtan nyaralhat, ha értékeit a 
Central-Kövi Security Kft. biztonsági szolgálatára 
bízza, mert:
�nagy biztonságú rádiós - GPRS - telefonos diszpécser 

központtal rendelkezünk
�pontosan és gyorsan reagálunk
�betörés-, támadás- és technikai jelzéseit fogadjuk 

bármely minősített riasztórendszernek
�További szolgáltatásaink:
�komplex, 24 órás vagyonvédelmi rendszerek szere-

lése, digitális technika: riasztó, videómegfigyelők, be-
léptető rendszerek, biztonsági, hő-, fényvédő fóliák, 
függönyök, biztonsági szúnyoghálók 

�objektum-, építkezés-, szállítmányőrzés
�3-5 év garancia

R dsz es
en erAKC ÓI K d mén k

, ke vez ye2 -4 % g!
0 0 -iAKTUÁLIS AKCIÓNK:

Riasztórendszer komplett telepítése
 +Áfa

68.000.- Ft
06 20 466 9728 • 06 20 478 2018

2194 Tura, Rákóczi út 120. cks.centralsec@gmail.com

V a g y o n v é d e l e m

www.biztonsagtechnika.net

Kft.

Ha a férfi beteg…

Bagi fiatal a
MAGYAR BAJNOK HARCOS!

2015. november 5-én rendezték meg Dunaújvárosban a 

World Kickboxing Federation Thai Box Európa 

bajnokságot, melyen 21 ország 540 harcosa 

képviseltette magát. A bagi Tüdős Marcell a Hatvani 

Thai Box Klub sportolójaként 83 kg-mal mérlegelt, ezért 

külön engedéllyel a felnőtt korosztályban bunyózott, 

ugyanis ebben a súlycsoportban nem volt a korához illő 

ellenfél. Marcell ezüstérmet szerzett ami önmagában is 

nagyszerű eredmény pláne úgy, hogy huszonévesekkel 

boxolt. 

2015. november 21-én Siklóson Muay Thai Magyar 

bajnokságot rendeztek, ahol Marcell K1-ben KO-val, 

korosztályos magyar bajnoki címet szerzett. 

Gratulálunk Marcell! Csak így tovább!

BAG SPORT CSARNOK ÉS USZODA

TÁJÉKOZTATÓ 

A SPORTCSARNOK 2015 DEC. 19-TŐL 2016 

JAN. 04-IG ZÁRVA!

 

Nyitva tartás: H-P 18:00-21:00 

Uszoda napijegy: 750 Ft 

Uszoda bérlet: 6000 Ft/(10 alkalom) 

Terembérlés: 6500 Ft/óra 



hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   P
1. Vác-Deákvár SE  15  12   1   2   51   27   24   37 
2. Verőce SE  15  11   2   2   63   19   44   35
3. Iklad KFC  15  11   1   3   58   23   35   34
4.   15  10   4   1   35   13   22   34
5. Zsámboki SE  15  9   1   5   41   33   8   28
6. Valkó KSK  15  8   3   4   55   25   30   27
7. Dunakeszi USE  15  8   1   6   43   26   17   25
8. Fortuna SC-Kismaros  15  7   0   8   31   26   5   21
9. Püspökhatvan SE  15  6   2   7   54   45   9   20
10. Hévízgyörk SC  15  6   1   8   55   32   23   19
11. Aszód FC 15  6   1   8   49   33   16  19
12. Gödi SE  15  6   1   8   43   32   11   16 (-3 p)
13. Erdőkertesi SE  15  4   1   10   29   42   -13   13
14. IBG-Vácduka KSK  15  4   0   11   31   73   -42   12
15. Dány KSK  15  2   1   12   23   63   -40   7
16. Csővár SE  15  0   0   15   6 155 -149  0

Bagi TC ’96

Bagi TC'96
A Bagi TC '96 sportegyesület keres

focizni szerető fiúkat és lányokat

5-től 16 éves korig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jelentkezni lehet Simó László edzőnél

a 06 (30) 590 4606 telefonszámon. 

A bajnokság állása a félidőben:

A Bagi TC'96 eredményei

Nekem, mint kétgyermekes szős mandulagyulladásra gyanaksza- „wellness” programot. Egy kis infrasza-

anyának soha nem okoz nagyobb prob- nak, ha pedig a fejük fáj, agydaganatra. una, egy családi sóbarlangozás segíthet 

lémát, ha valamelyik gyerek (nagy ritkán) És ne is próbáljuk elbagatellizálni a dol- megfékezni a bacik terjedését, és a víru-

lebetegszik, nem esem kétségbe, te- got, mert majd a mi lelkünkön szárad, ha sos betegségeken is hamarabb túlesik. 

szem a dolgomat, lázat mérek, kúpot ebben fognak elhalálozni. És még jól is érezzük magunkat közben!

adok be, orrot porszívózok, sebet kötö- Harmadszor: ha beütött a krach, és tény- Ne hagyjuk, hogy a dolog el-

zök, stb. Amitől viszont rettegek: csak leg ágynak esnek, akkor ezt egy pilla- fajuljon: ha becsípődik a dereka, vagy 

nehogy a férjem betegedjen meg! natra sem lehet figyelmen kívül hagyni, elfeküdte a nyakát, kérjünk neki időpon-

És nem azért, mert ő a fő kenyérkereső. nem is tudnánk a szobából kiszűrődő tot a masszőrtől, vagy csontkovácstól, 

Egyszerűen nem tudom ilyenkor kezelni. folyamatos sóhajtozások miatt. Ilyenkor mert néhány hét múlva sokkal nehezebb 

persze már mindent bevesznek, homeo- (és drágább) lesz kikezelni.

Mert milyen is a férfi, ha beteg? pátiás bogyótól kezdve az izlandi zuzmó Ha már a férfi ágynak esett, 

Először is nem hisznek a meg- teán át a fiókban talált lejárt szavatos- nincs mit tenni: főzzünk neki literszámra 

előzésben. Azt hiszik, hogy a vitaminok ságú fájdalomcsillapítóig, ráadásul egy- gyógyteát (sok mézzel), reggeli mellé 

és más szükséges tápanyagok benne szerre! készítsük ki a vitaminjait/gyógyszereit, 

vannak a levegőben, vagy a sörben, vegyünk neki pár autós magazint, vagy 

esetleg a hamburgerben (mert abban is Mit tehet a nő? egy jó könyvet, és főleg SZERETGESSÜK 

van zöldség, ugyebár!). Pedig sajnos a Megelőzés helyett ajándékoz- nagyon sokat (de csak távolról, nehogy 

mai étkezési szokások aligha mondha- zunk neki állapotfelmérést (ez a Kuckó elkapjuk)!!! 

tók egészségesnek, hiszen még a zöld- Sóbarlangban mindössze 1500 Ft), és ha 

ségekben, gyümölcsökben levő egyre meglátja a szervezete jelenlegi állapotát, Ruszkai-Simon Anna

kevesebb vitamint sem tudjuk rendesen szinte könyörögni fog az étrend-kiegé- a Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum 

hasznosítani, annyira lepusztult a bélfló- szítőkért. vezetője

ránk! Ha észrevesszük az első intő jeleket (orr- www.kuckosobarlang.hu

Másodszor: ha már kapar a torkuk, tü- fújás, krákogás, stb.) szervezzünk közös 

Véleményem szerint ebben a zavaros értelmű kifeje-
zésben keveredik a hangskála és egy olyan melléknév, melynek 
feladata, hogy el tudjunk helyezni valamit a tengerszintfeletti 
helyzetének megfelelően. Tehát sikeresen összehoztuk a Gi-
zikét a gőzekével, vagyis a két szónak halvány köze nincs 
egymáshoz.

Célszerűbb lenne e helyett a már rég polgárjogot 
nyert latin szót használnunk, hogy: minimális. De, ha haza-
fiúi indításból ezt is magyarítjuk, mondjuk azt: legkisebb, 
legkevesebb, legalacsonyabb mérték, fok, de ne alsó 
hangon. Az legyen a zene és az ének világa öt vonalának 
„börtönébe” zárva! 

Újabb közhelyek:
Barát  Aki a barátom barátja, az nekem is barátom. Egy 
jó barát, én mondom, aranyat ér. Különösen a bajban. Az 
ellenségeimmel megvolnék, de a barátaimtól mentsen meg 
az Isten. A kutya (a gép stb.) az ember legjobb barátja.
Becsület A fő. Nem eshet rajta csorba. Se folt. Aki 
becsületes, az ritkán tud meggazdagodni.
Első a becsület. A becsület a legszentebb dolog a világon. 
Becsületben megőszült. Szép dolog a becsület, de a becsü-
letből sajnos nem lehet megélni. Az ember legyen becsü-
letes, ha nincs más megoldás. (humoros megfogalmazás)

Bír, amit nem bírok elviselni.
A hivatali és a sajtónyelvben a bír ige többnyire idegenszerű, 
terjengős kifejezésekben fordul elő, amelyekben csupán 
segédigei szerepe van. Ezek helyett a jórészt német mintára 
alakult szerkezetek helyett helyesebb, magyarosabb az 
egyszerű névszói vagy pedig a van igével szerkesztett névszói 
igei állítmány. Pl.: A régi anyakönyvek nagy értékkel bírnak. 
Az új intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak. He-
lyesen: A régi anyakönyveknek nagy az értékük, vagy: 
nagy értékük van. Az új intézkedés rendkívül fontos, vagy 
rendkívüli fontossága, jelentősége van. Hivatalos nyel-
vünket rontják az alábbi kifejezések is: (valamilyen) hatással 
(vagy kihatással) bír valamire.
Helyesen: valahogyan hat, valamilyen a hatása, a követ-
kezménye. És még egy példa: nem tudomással bírunk 
valamiről, hanem tudunk valamit, vagy tudomásunk van 
róla.  
Újabb közhelyek
Beszéd Ne beszélj! Tényleg?  És még te beszélsz? Te csak 
ne beszélj! Most úgy beszélek veled, mint férfi a férfival. Ha 
némelyik állat beszélni tudna! Egy rózsaszál szebben beszél. 
Ha ezek a falak beszélni tudnának!
Beteg Szépet tessék adni, betegnek lesz. Nekem olyan 
asszony kell, ha beteg is, keljen fel. Csak beteg ne legyen az 
ember! A betegséggel nem lehet viccelni! Akkor jövünk rá, 
milyen jó egészségesnek lenni, amikor megbetegszünk! A 
kórházban csak betegebb lesz az ember.
(Ez nem mindig igaz, de hát ilyen is a közhely.)

Giczi Rudolf
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24 ÓRÁS VAGYONVÉDELMI

FELÜGYELET
kivonuló szolgálattal 25 településen

�Nyugodtan alhat, nyugodtan nyaralhat, ha értékeit a 
Central-Kövi Security Kft. biztonsági szolgálatára 
bízza, mert:
�nagy biztonságú rádiós - GPRS - telefonos diszpécser 

központtal rendelkezünk
�pontosan és gyorsan reagálunk
�betörés-, támadás- és technikai jelzéseit fogadjuk 

bármely minősített riasztórendszernek
�További szolgáltatásaink:
�komplex, 24 órás vagyonvédelmi rendszerek szere-

lése, digitális technika: riasztó, videómegfigyelők, be-
léptető rendszerek, biztonsági, hő-, fényvédő fóliák, 
függönyök, biztonsági szúnyoghálók 

�objektum-, építkezés-, szállítmányőrzés
�3-5 év garancia
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2194 Tura, Rákóczi út 120. cks.centralsec@gmail.com
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Kft.

Ha a férfi beteg…

Bagi fiatal a
MAGYAR BAJNOK HARCOS!

2015. november 5-én rendezték meg Dunaújvárosban a 

World Kickboxing Federation Thai Box Európa 

bajnokságot, melyen 21 ország 540 harcosa 

képviseltette magát. A bagi Tüdős Marcell a Hatvani 

Thai Box Klub sportolójaként 83 kg-mal mérlegelt, ezért 

külön engedéllyel a felnőtt korosztályban bunyózott, 

ugyanis ebben a súlycsoportban nem volt a korához illő 

ellenfél. Marcell ezüstérmet szerzett ami önmagában is 

nagyszerű eredmény pláne úgy, hogy huszonévesekkel 

boxolt. 

2015. november 21-én Siklóson Muay Thai Magyar 

bajnokságot rendeztek, ahol Marcell K1-ben KO-val, 

korosztályos magyar bajnoki címet szerzett. 

Gratulálunk Marcell! Csak így tovább!

BAG SPORT CSARNOK ÉS USZODA

TÁJÉKOZTATÓ 

A SPORTCSARNOK 2015 DEC. 19-TŐL 2016 

JAN. 04-IG ZÁRVA!

 

Nyitva tartás: H-P 18:00-21:00 

Uszoda napijegy: 750 Ft 

Uszoda bérlet: 6000 Ft/(10 alkalom) 

Terembérlés: 6500 Ft/óra 



BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

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

Gyermektanácsadás: hétfő 14-15 óráig

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 bejelent-
kezett betegeket tudjuk fogadni!
Gyermektanácsadás: kedd 12-13 óráig

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
TURA  Orvosi Ügyelet: 06 28 466 038

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

VÉDŐNŐ SZOLGÁLAT 
vedono.bag@invitel.hu

1 KÖRZET
Helyettes védőnő: Botyik Katalin
Elérhető:  hétfő 8-16 óráig
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 566 6548

2 KÖRZET
Helyettes védőnő: Czerok Andrásné
Elérhető:  kedd 12-16 óráig

szerda 8-10 óráig
Tel.: 06 28 409 594 • 06 30 398 1551

HÁZIORVOSOK

RENDELÉSI IDEJE
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
C S Ő T Ö R É S E K

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!

A Bagi Hírlap szerkesztősége ezúton szeretne köszönetet mondani a 
lapunk kiadását biztosító Bag Nagyközség Önkormányzatának és 
Képviselő Testületének az újság anyagi hátterének biztosításáért!

Köszönjük az iskola, óvoda, művelődési ház dolgozóinak 
beszámolóit, illetve köszönet illet mindenkit, aki az év közben 

cikkeivel segített tartalmat adni az újságnak. Köszönjük Gyalog 
Évának a lelkiismeretes korrektúrát! Végül, de nem utolsósorban a 

kedves olvasók egész éves érdeklődését. 2016-ban is számítunk 
mindenkire! Sőt, új közreműködőket is szívesen várunk!

Áldott, békés Karácsonyt és boldog 
új esztendőt kívánunk!

Angyal Tamás,
Tábik Andrásné, Sima József

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

TITKÁRSÁG

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTER

JEGYZŐ

PÉNZÜGYI CSOPORT

2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.: +36 (28) 504-135,

504-140, 504-141
Fax: +36 (28) 504-136
Web: www.bagfalu.hu

 (11-es mellék)
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu,

titkarsag@bagfalu.hu
A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadása:
Hétfő: 13:00-16:30
Kedd: nincs
Szerda: 7:30-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: nincs
Péntek: 7:30-12:00

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

Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása 
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő: 13:00-16:00

 (18-as mellék)
Burghardtné Tóth Ilona 
Tel.: +36 30 667 4590
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő: 8:00-12:00

(17-es mellék)
Bognár Anita Tel.: +36 20 438 7788

Bagyin Jánosné Tel.: +36 20 275 2576 
Palya Szilvia Tel.: +36 20 297 7735
E-mail: penzugy@bagfalu.hu

 (15-ös mellék)
Horváth Andrásné  +36 20 297 7865
E-mail: penztar@bagfalu.hu

Nagy-Tóth Evelin +36 20 438 7275

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

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

 
(12-es mellék)

Marosi Hajnalka
Tel.: +36 30 667 0471
E-mail: igazgatas@bagfalu.hu

 (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.: +36 30 667 2540
E-mail: muszaki@bagfalu.hu

(22-es mellék)
E-mail:      ugyfelszolgalat@bagfalu.hu

(16-os mellék)
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu

Fekete László    Tel.: +36 20 401 7711

PÉNZTÁROS

IGAZGATÁS

ANYAKÖNYV

ADÓ CSOPORT

MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS
ÜGYEK 

MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉ-
KI ÜGYINTÉZÉS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁD-
SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

FALUGONDNOK

TEMETŐGONDNOK

DÓZSA GYÖRGY 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

KÖNYVTÁR

TORNACSARNOK ÉS USZODA

IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS 
ÓVODA

BAGI ARANY JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI 
DÍJAK

KÖRZETI MEGBÍZOTT

POLGÁRŐRSÉG

Varga István       Tel.: +36 20 983 7592

Intézményvezető: Katona Hargita
Tel.: 06 28 504 145; +36 20 438 7373 
E-mail: kulturhazbag@gmail.com

Balázsné Kapuszta Anikó
Tel.: 06 28 504 146; +36 20 237 1441 
E-mail: konyvtar.bag@gmail.com

Gondnok: Pávics László
Tel.: 06 28 409 939

Intézményvezető: Kovács Istvánné 
Tel.: +36 30 665 9563

06 28 504 150
06 28 408 316

E-mail: bagiovoda@freemail.hu 
Web: www.igliceovoda.hu

Intézményvezető: Szásziné Győri Éva
Tel.: +36 20 482 80 05

06 28 504 155
E-mail: bagiskola@bagiiskola.hu 
Web: www.bagiiskola.hu

Kozáné Sztrehovszki Mariann
Tel.: 06 28 408 316, +36 30 665 8477

Cserni János  Tel.: +36 20 289 17 64

Tel.: +36 30 515 69 45
E-mail:       bagpolgarorseg@gmail.com

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

Bagi Hírlap

I M P R E S S Z U M


