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programajánló

Mit kívánhatok Önöknek ebben az esztendő-
ben a boldogságon, a sikereken, az eredményeken túl? 

A mai napon a távozó esztendőt már Mindenki köré megértő és gondoskodó családot, sze-
magunk mögött tudjuk, amit elmu- rető rokonokat, nyitott szívű barátokat, megértő isme-
lasztottunk belőle, az már pótolha- rősöket, akiknek a munkája, szerencséje, vagy sorsa 
tatlan, az új esztendő viszont még megadta, hogy élvezheti az élet ajándékait, tudjon 
érintetlen. A karácsony, a szilvesz- alázattal fordulni azok felé, akik valamiben hiányt 
ter a számbavétel, az újév a fogadko- szenvednek. Akik pedig segítségre szorulnak, tudják 
zások és a tervezgetések időszaka. méltósággal fogadni mások jó szándékát. Az idő múlik, 
Eközben azt is felfedeztük, hogy az az események jönnek és mennek, de mi itt maradunk 
előző hónapokban, években mit, egymásnak. Felelősségünk pedig abból áll, hogy soha 

hogyan nem kellett volna tennünk. De minden bi- ne kelljen szemlesütve, szégyenkezve néznünk azok 
zonnyal az a gondolat is megerősödött bennünk, hogy szemébe, akikre  az élet bármely pillanatában szük-
mit, mikor és hogyan kell tennünk. ségünk lehet.

Hagyománnyá vált, hogy az esztendő első Mi legyen az új esztendőben az első teendőnk? 
napján a települések polgármesterei a helyi televízió Ne a közöny, a másokra mutogatás, hanem a cselekvés 
segítségével bekopogtatnak a családokhoz, hogy kö- határozza meg egyéniségünket! Ez lehet Bag jövőkép-
szöntsék egymást, elmondják egymásnak terveiket, jó- ének az alapja, amely távol tartja községünkből a 
kívánságaikat. Mit adhat, mit mondhat előremutatót, könnyen élni akarók, a munkát hangos szóval, ígérettel 
biztatót, reménytelit ilyenkor egy polgármester? Vala- helyettesítők csapatát. Veszélyt hozna Bagra, ha azokra 
mi olyat kellene mondanom, ami felrázza a bagiakat, és hallgatnánk, akik a békés, boldog emberi élet megte-
a tenni akarás, a csak azért is életben maradás érzése remtését az úgynevezett nagy dolgoktól, a világot meg-
kerítené hatalmába az itt élő közösséget. Bagiként, rengető központi beruházásoktól várnák. Jólétét, biz-
barátként, állampolgárként az a kívánságom, hogy a tonságát a sült galambtól egyetlen falu sem várhatja. 
Bagon élők szívébe költözzön be a békesség, az egy- Mindent, amire szükségünk van, önmagunknak kell 
másra találás derűje. Legyen békesség az otthonokban, megteremteni. 
a közéletben. Ez lehet a teremtő munka alapja. Ez a 
feladatunk. Erőt mutatni, erőt átadni, s együtt meg-
oldani közös dolgainkat, községünk ügyét. Annyi segí- Az eddig elmondottakkal kívántam Önök elé 
tőkész, a közösség építésén fáradozó, a köz ügyeit szem tárni újév napján azt az irányelvet, amelynek telje-
előtt tartó jó szándékú ember él Bagon! Mégis, mintha sítésétől függ falunk békessége és életünk boldogsága. 
az energiánkat nem a közös megoldások keresésére Nem ígérhetek könnyű és gyors sikereket, de ígérhe-
szabadítanánk fel, hanem egymás ellenére akarnánk tem, hogy a kemény munka és a tisztességes helytállás 
feladatainkat megoldani.  Ne a gyűlölködés, hanem az nemcsak korosztályunknak, de az utánunk jövő nem-
összefogás, őszinte szeretet jellemezze községünk min- zedékeknek is sziklaszilárd biztonságot hoz. Ehhez a 
den lakóját! Már nagyszüleinktől megtanultuk az ősi munkához kívánok valamennyiüknek erőt, egészséget, 
parancsot: szeressük felebarátunkat, mint önma- sikereket és vidám ünnepeket. Kívánok gazdag, 
gunkat, legyünk igaz emberek - és bagiak! Vigyázzunk, áldásos új esztendőt! 
hogy sose tegyünk olyat embertársunkkal szemben, Köszönöm, hogy meghallgattak.
amit magunknak sem kívánunk! Szeressük gyerme-
keinket, szüleinket, testvéreinket, rokonainkat. A bé- B a g, 2016. január 1.
kesség és a megelégedettség legyen örökös vendége a Jamrik László polgármester
bagi családoknak! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Bagiak! Tisztelt Ünneplő Barátaim!

Kedves Bagiak!

A Nepomuki Szent János szobor helyreállítására 
eddig összesen 485.000.- Ft gyűlt össze az erre a célra 
elkülönített bankszámlán. Köszönjük az adományokat 

és várjuk a további felajánlásokat!

Bag Nagyközség Önkormányzata

Sajóvölgye Takarékszövetkezet:
55400194-11053930-00000000

„Úgy, mint lánykoromban…”

a Muharay Elemér Népi Együttes

2015. évi gálaműsora
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. december 15-én rendkívüli testületi ülést tartott, ahol a 

következő határozatokat hozta.

1.Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata 

2016. évi szemétszállítási szerződésének megtárgyalása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

105/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezet-

védelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-03360, 

adószáma: 24183219-2-10) tagja hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátása céljából közszolgáltatási szerződést köt a nonprofit köz-

hasznú gazdasági társasággal, szerződés és melléklete szerinti 

tartalommal 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig 

tartó határozott időtartamra.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 

szövegét elfogadja, és felhatalmazza Bag Nagyközség polgár-

mesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

2.Napirendi pont: Erdei Krisztián Tibor 0158 hrsz. szántó 

megvásárlási kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

106/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

kifogást elutasítja, és a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének állásfoglalásával 

egyetértve, nem támogatja Erdei Krisztián Tibor, nyíregyházi 

lakos, Bag külterület 0158 hrsz. termőföld ingatlan földtulajdonjog 

átruházási kérelmét.

3.Napirendi pont: Aszód és Társult Önkormányzatok 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása – Társulási Megállapodás 

módosító okiratának megtárgyalása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

107/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 146 § (1) bekezdésben foglaltak alapján az 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása társulási megállapodásának módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

b) Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás mó-

dosításának és az új, egységes szerkezetbe foglalt szövegének 

az aláírására.

4.Napirendi pont: a Neumann-ház megvételének 

tárgyalása

A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

108/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel-

hatalmazza a polgármestert, hogy a Neumann-ház értékét becsül-

tesse fel, valamint az ingatlan műszaki állapotáról is készüljön 

szakértői vélemény.

5. Napirendi pont: Bag területén kutyafuttató kijelölése

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

109/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtiltja a kutyák bevitelét a közösségi rendezvények részére 

fenntartott edzőpályára. Kutyasétáltatás céljából, az M3 feletti 

mezőgazdasági híd, Honvéd utcai oldalán lévő füves területet jelöli 

ki.

Egyebek - Napirendi pont: Bagi Arany János Általános 

Iskola kérelme mezek vásárlására

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

110/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tá-

mogatja az iskola mezek vásárlását, de több ajánlat szerint tör-

ténjen a beszerzés. 

Egyebek - Napirendi pont: Bagi Arany János Általános 

Iskola kérelme padok, székek vásárlására

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

111/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bagi Arany János Iskola kérelmét a padok és székek beszerzését 

illetően, a 2016. évi költségvetés tervezésénél újratárgyalja.

Egyebek - Napirendi pont: Tüdős Marcell támogatási 

kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

112/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Tüdős Marcell sport tevékenységét. A támogatás 

összege 5 000 Ft/hó. Időszaka: 2015. december 01-től 2016. június 

30-ig. A támogatás folyósításának feltétele, hogy minden tan-

tárgyból legalább megfelelt tanulmányi eredménnyel zárjon fél-

évkor, és év végén.

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 

2016. február 11-én ülést tartott, ahol a következő határo-

zatokat hozta.

1/2016 (II.11.) rendelet

A képviselő testület 6 igen és 1 nem szava-

zattal megalkotta Bag Nagyközség Önkormányzat 

2016. évi költségvetési rendeletét.

Összesített költségvetési bevétel: 521 043 835 Ft   

Összesített költségvetési kiadás:  521 043 835 Ft  

A Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

bevételi fő összege: 424 682 Ft

kiadási főösszege:   424 682 Ft 

2/2016. (II.11.) rendelet

A képviselő testület 7 igen szavazattal ha-

tályon kívül helyezte a 8/2003(XI.27.) számú ipar-

űzési adóról szóló rendeletét.

3/2016. (II.11.) rendelet

A képviselő testület 7 igen szavazattal megalkotta 

Bag Nagyközség Önkormányzat iparűzési adóról 

szóló rendeletét.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormány-

zatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvényben 

biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta.

1/2016.(II.11.) határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képvi-

selő-testülete elfogadta Bag Nagyközség Önkor-

mányzat 2016. évi munkatervét, azzal a módosí-

tással, hogy a közmeghallgatás időpontja 2016. 

április vége legyen.

2/2016.(II.11.) határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 7 igen szavazattal elutasítja a kötelező 

kvótát. A kötelező betelepülési kvóta jogtalan, értel-

metlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terror-

veszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és min-

dennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket je-

lentene a szociális, egészségügyi és oktatási rend-

szerünkre. Kérjük a Kormányt, hogy minden lehet-

séges eszközzel akadályozza meg az illegális mig-

ránsok beáramlását és a kötelező kvótát, védje meg 

Magyarországot és az embereket.

3/2016.(II.11.) határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képvise-

lő-testülete 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta a helyi Választási Bizottság tagjait.

Bognár Károly (Bag, Petőfi u. 2.) tag

Torda Jánosné (Bag, István u. 23/a)  tag

Csejtei Jánosné (Bag, Szent Imre u. 5.) tag

Sibakné Horváth Terézia (Bag, Sallai u. 9.)  póttag

Szabó Benjáminné (Bag, Rózsa u. 13.) póttag

4/2016.(II.11.) határozat

A Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta. Bag Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő-testülete támogatja a Mária Út 

Közhasznú Egyesület tevékenységét.

5/2016.(II.11.) határozat

A Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta. Bag Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a 2016. évben nem tá-

mogatja a Peter Cserny alapítványt, de a bagfalu.hu 

honlapon közzéteszi az alapítvány adószámát, 

mellyel lehetőség van a lakosoknak, hogy adójuk 

1%-val támogassák a szervezetet.

Készült a Képviselő-testület jegyzőkönyve alapján.

Bag Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet 

VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 49/2004. (V.21) 
ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői 
feladatokat, valamint a terhes- és csecsemő-gondozást. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•      Főiskola, Védőnő, 
•     Védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•      Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•      Főiskola, Védőnő, 
•     Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

Elvárt kompetenciák: 
•      Kiváló szintű kommunikáció készség
•      Problémamegoldó készség, önálló munkavégzési képesség, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•   Részletes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burghardtné Tóth Ilona nyújt a 06 30 667 
4590 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
�postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével 
(2191 Bag, Szent Imre utca 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 95/2016, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő. 
A pályázat elbírálásának határideje:  2016. március 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•      Galga Tv - 2016. január 18.     •     www.bagfalu.hu - 2016. január 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: alapjuttatáson felül lakbértámogatást 
vagy szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat. 

Pályázat védőnői állásra

�17 órakor gyülekező az általános iskola előtt
�Koszorúzás a temetőben Lázár Lajos sírjánál
�Fáklyás felvonulás a Szent Imre úton
�Koszorúzás a Hősök terén
�Ünnepi műsor a művelődési házban

NEMZETI ÜNNEP
Bag Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emlékére 

rendezett ünnepségre, melyet

 tartunk.2016. március 15-én

Szeretettel várunk mindenkit!
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. december 15-én rendkívüli testületi ülést tartott, ahol a 

következő határozatokat hozta.

1.Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata 

2016. évi szemétszállítási szerződésének megtárgyalása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

105/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezet-

védelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-03360, 

adószáma: 24183219-2-10) tagja hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátása céljából közszolgáltatási szerződést köt a nonprofit köz-

hasznú gazdasági társasággal, szerződés és melléklete szerinti 

tartalommal 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig 

tartó határozott időtartamra.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 

szövegét elfogadja, és felhatalmazza Bag Nagyközség polgár-

mesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

2.Napirendi pont: Erdei Krisztián Tibor 0158 hrsz. szántó 

megvásárlási kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

106/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

kifogást elutasítja, és a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének állásfoglalásával 

egyetértve, nem támogatja Erdei Krisztián Tibor, nyíregyházi 

lakos, Bag külterület 0158 hrsz. termőföld ingatlan földtulajdonjog 

átruházási kérelmét.

3.Napirendi pont: Aszód és Társult Önkormányzatok 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása – Társulási Megállapodás 

módosító okiratának megtárgyalása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

107/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 146 § (1) bekezdésben foglaltak alapján az 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása társulási megállapodásának módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

b) Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás mó-

dosításának és az új, egységes szerkezetbe foglalt szövegének 

az aláírására.

4.Napirendi pont: a Neumann-ház megvételének 

tárgyalása

A Képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

108/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel-

hatalmazza a polgármestert, hogy a Neumann-ház értékét becsül-

tesse fel, valamint az ingatlan műszaki állapotáról is készüljön 

szakértői vélemény.

5. Napirendi pont: Bag területén kutyafuttató kijelölése

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

109/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtiltja a kutyák bevitelét a közösségi rendezvények részére 

fenntartott edzőpályára. Kutyasétáltatás céljából, az M3 feletti 

mezőgazdasági híd, Honvéd utcai oldalán lévő füves területet jelöli 

ki.

Egyebek - Napirendi pont: Bagi Arany János Általános 

Iskola kérelme mezek vásárlására

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

110/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tá-

mogatja az iskola mezek vásárlását, de több ajánlat szerint tör-

ténjen a beszerzés. 

Egyebek - Napirendi pont: Bagi Arany János Általános 

Iskola kérelme padok, székek vásárlására

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

111/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bagi Arany János Iskola kérelmét a padok és székek beszerzését 

illetően, a 2016. évi költségvetés tervezésénél újratárgyalja.

Egyebek - Napirendi pont: Tüdős Marcell támogatási 

kérelmének megtárgyalása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

112/2015. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Tüdős Marcell sport tevékenységét. A támogatás 

összege 5 000 Ft/hó. Időszaka: 2015. december 01-től 2016. június 

30-ig. A támogatás folyósításának feltétele, hogy minden tan-

tárgyból legalább megfelelt tanulmányi eredménnyel zárjon fél-

évkor, és év végén.

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 

2016. február 11-én ülést tartott, ahol a következő határo-

zatokat hozta.

1/2016 (II.11.) rendelet

A képviselő testület 6 igen és 1 nem szava-

zattal megalkotta Bag Nagyközség Önkormányzat 

2016. évi költségvetési rendeletét.

Összesített költségvetési bevétel: 521 043 835 Ft   

Összesített költségvetési kiadás:  521 043 835 Ft  

A Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

bevételi fő összege: 424 682 Ft

kiadási főösszege:   424 682 Ft 

2/2016. (II.11.) rendelet

A képviselő testület 7 igen szavazattal ha-

tályon kívül helyezte a 8/2003(XI.27.) számú ipar-

űzési adóról szóló rendeletét.

3/2016. (II.11.) rendelet

A képviselő testület 7 igen szavazattal megalkotta 

Bag Nagyközség Önkormányzat iparűzési adóról 

szóló rendeletét.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormány-

zatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvényben 

biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta.

1/2016.(II.11.) határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képvi-

selő-testülete elfogadta Bag Nagyközség Önkor-

mányzat 2016. évi munkatervét, azzal a módosí-

tással, hogy a közmeghallgatás időpontja 2016. 

április vége legyen.

2/2016.(II.11.) határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 7 igen szavazattal elutasítja a kötelező 

kvótát. A kötelező betelepülési kvóta jogtalan, értel-

metlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terror-

veszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és min-

dennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket je-

lentene a szociális, egészségügyi és oktatási rend-

szerünkre. Kérjük a Kormányt, hogy minden lehet-

séges eszközzel akadályozza meg az illegális mig-

ránsok beáramlását és a kötelező kvótát, védje meg 

Magyarországot és az embereket.

3/2016.(II.11.) határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képvise-

lő-testülete 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 

elfogadta a helyi Választási Bizottság tagjait.

Bognár Károly (Bag, Petőfi u. 2.) tag

Torda Jánosné (Bag, István u. 23/a)  tag

Csejtei Jánosné (Bag, Szent Imre u. 5.) tag

Sibakné Horváth Terézia (Bag, Sallai u. 9.)  póttag

Szabó Benjáminné (Bag, Rózsa u. 13.) póttag

4/2016.(II.11.) határozat

A Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta. Bag Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő-testülete támogatja a Mária Út 

Közhasznú Egyesület tevékenységét.

5/2016.(II.11.) határozat

A Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta. Bag Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a 2016. évben nem tá-

mogatja a Peter Cserny alapítványt, de a bagfalu.hu 

honlapon közzéteszi az alapítvány adószámát, 

mellyel lehetőség van a lakosoknak, hogy adójuk 

1%-val támogassák a szervezetet.

Készült a Képviselő-testület jegyzőkönyve alapján.

Bag Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet 

VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 49/2004. (V.21) 
ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői 
feladatokat, valamint a terhes- és csecsemő-gondozást. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•      Főiskola, Védőnő, 
•     Védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•      Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•      Főiskola, Védőnő, 
•     Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

Elvárt kompetenciák: 
•      Kiváló szintű kommunikáció készség
•      Problémamegoldó készség, önálló munkavégzési képesség, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•   Részletes szakmai önéletrajz, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burghardtné Tóth Ilona nyújt a 06 30 667 
4590 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
�postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével 
(2191 Bag, Szent Imre utca 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 95/2016, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő. 
A pályázat elbírálásának határideje:  2016. március 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•      Galga Tv - 2016. január 18.     •     www.bagfalu.hu - 2016. január 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: alapjuttatáson felül lakbértámogatást 
vagy szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat. 

Pályázat védőnői állásra

�17 órakor gyülekező az általános iskola előtt
�Koszorúzás a temetőben Lázár Lajos sírjánál
�Fáklyás felvonulás a Szent Imre úton
�Koszorúzás a Hősök terén
�Ünnepi műsor a művelődési házban

NEMZETI ÜNNEP
Bag Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emlékére 

rendezett ünnepségre, melyet

 tartunk.2016. március 15-én

Szeretettel várunk mindenkit!
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Óvodánkban is megkezdődött az élet január 4-én. 
Lelkesen mesélték a gyerekek, mit kaptak karácsonyra, 
hogyan teltek az ünnepek. 

A Sünis csoport köszöntötte az új évet, jókívánságaik, 
énekeik mondanivalója mosolyt csalt arcunkra és reméljük, 
minden valóra válik: 

„A patikát felejtsük el az új esztendőben!
Adjon Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! 

Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát!
Békesség és szeretet töltse meg a szíveket az új 

esztendőben!”

Vízkereszt napján minden csoport elbúcsúzott a 
fenyőfától, és elkezdődött a készülődés következő ünnepünk-
re, a farsangra. Ebben az időszakban hagyományunkhoz 
igazodva beszélgetünk a téli esték régi szokásairól, pl. a fonó-
ról, ami öregeknek és fiataloknak a közös munka során 
szokássá szerveződött együttléte. Az óvodában is kipróbáltuk 
a szövést, fonást, körmöcskézést, gyöngyfűzést, varrást, ami 
fejlesztette a gyermekek finommotorikáját, megismerkedtek a 
különböző technikákkal, figyelmük, türelmük, kitartásuk, 
kézügyességük, megfigyelőképességük fejlődött. Helyes ma-
gatartási szokásokat sajátítottak el, miközben ismerkedtek a 
Kútba estem, Fordulj bolha, Tetszikezés, Sótörés, Talics-
kázás, Ki volt az? fonóhoz kapcsolódó népi gyermek-
játékokkal, és közben humorérzékük, jókedvük is fokozódott.

A természet megfigyelése folyamatos a csopor-
tokban, esett a hó is, mely nagy élmény volt a gyerekeknek, 
vidáman hógolyóztak, építették a hóembert a legkisebb hóból 
is. 

Megbeszéltük, hogy ilyenkor a madarak sem találnak 
élelmet, s az udvarokban elhelyezett madáretetőket is fel-
töltöttük. Megfigyeltük, milyen madarak látogatnak ide, és 

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.

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.

HIRDETMÉNY
A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 

A PEST MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. MÁRCIUS 20.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki 
kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.  

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt 
felvételükről értesítőt kapnak. 

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig 
lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 

illetve személyesen a  helyi választási irodában. 

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, 

amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban 

működő választási irodához. 
Választási Iroda

Az „Óvoda a Gyermekekért Alapít-

vány” kuratóriuma tájékoztatja Önö-

ket, hogy alapítványunk a 2014. adóév 

személyi jövedelemadó 1 % felajánlása által 358 786 Ft-ot ka-

pott. Köszönjük mindenkinek. Ismét itt a bevallás ideje.

A jövőben is várjuk segítő támogatásukat.

Kérjük, hogy a 2015. évi személyi jövedelemadó

1 %-át is alapítványunk javára ajánlják. Köszönjük!

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány Bag

Adószámunk: 18673144-1-13

Munkánkat idén is a nemzeti köznevelési törvény, 
annak rendeletei, a tanév rendje, a tankerületben folyó meg-
beszélések, az iskolában jól működő hagyományok és a helyi 
lehetőségek szerint szerveztük meg.  Az idei tanév sem indult 
könnyebben, mint az eddigiek. A tévében látott, médiában 
olvasott, oktató-nevelő munkánkat érintő rendelkezések a mi 
munkánkra is hatással voltak. Ennek ellenére igyekeztünk fela-
datainkat a legjobb színvonalon megvalósítani, a szokásos prog-
ramokat, versenyeket megszervezni. 

Biztosítottuk a kapcsolattartás jól bevált formáit (szülői 
értekezletek, fogadóórák, nyílt tanítási napok, családlátogatások). 
Sajnos ez utóbbira elég sokszor sor került, mert volt szülő, akivel 
csak ebben a formában (családlátogatás) tudtunk találkozni.  Az 
évet 288 tanulóval kezdtük, és a félévi statisztikák szerint 286 
tanulóval zártuk. A félév folyamán 293 tanuló fordult meg is-
kolánkban. Az emelkedés hátterében Bagra költözés, míg a lét-
számcsökkenés hátterében családi problémákból adódó gyer-
mekelhelyezés állt. Volt olyan gyermek is, aki többször ment el és 
jelent meg iskolánkban. A sok hiányzás a gyermekek teljesít-
ményére is rossz hatással van. Az igazolatlan hiányzások követ-
kezményeiről folyamatosan tájékoztattuk a szülőket, és rendsze-
resek voltak a védelembe vételi tárgyalások (7 eset) is. Ennek 
ellenére a notórius hiányzókat nem tudtuk becsalogatni, és 
tartósan bent tartani az iskolában. Úgy sem, hogy a könyvtár a hét 
minden munkanapján nyitva volt, hogy működtettünk tanuló-
szobát, napközit, és különféle szakköröket. 

Idén újdonság volt a francia szakkör, a Mikulás-napi 
disco és az októberben elkezdődött JUDO oktatás. Ez utóbbi 
kapcsán idén Bagon került megrendezésre a Veresi Küzdősport 
Egyesület szervezésében az V. Hepe-Hupa Kupa, amely Pest 
megye távoli településeiről és a fővárosból is idecsalogatta az 
érdeklődőket. Köszönhető ez annak is, hogy az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától „A Sport Legyen a Tied!” program kereté-

2 ben tatami szőnyeget (50 m ) és judo ruhákat (20 db), és az egye-
sülettől is tatami szőnyegeket kaptunk. Külön köszönet illeti meg 
Ilyés Gyulát, aki az edzések megálmodója, a lehetőségek megte-
remtője és Kerstner Róbertet, aki tanítványaink edzője és a ver-
seny lebonyolítója volt. A tanév első felében csatlakoztunk a 
Bozsik Programhoz is, melynek futball edzéseit Simó László 
tartja. Jó érzés tudni, hogy rajtunk kívül is egyre többen tesznek 
azért, hogy gyermekeink egészségét, testi erőnlétét megóvják, 
fejlesszék. Ugyancsak a helyet és a lehetőséget biztosítjuk a Sakk-
szakkör számára. A szakkört Tóth Máté József a Galgavidéki 
Sakkbarátok Sportegyesületének vezetője tartja.

Bagon a gyerekek nagyon sokféle lehetőségből választ-
hatnak. Elvisszük őket a Marczibányi térre a Kerekasztal Társulat 
drámafoglalkozására, és kollégáim is tartanak számukra dráma-

foglalkozásokat. A Dózsa György Művelődési Házban próbáló 
Muharay Elemér Népi Együttesnek is több tanítványunk aktív 
tagja. A Gödöllői Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadá-
sokkal segíti a munkánkat. Iskolánkban az úszás és a zenetanulás 
lehetőségét is biztosítjuk. Helyben gitár és furulya, Aszódon 
zongora és hegedű oktatáson vehetnek részt tanítványaink.

Kirándulásokat, klubdélutánokat és az aktuális ün-
nepekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódó elfoglaltságokat, ünnepi 
műsorokat is biztosítottunk diákjaink számára. Idén is volt „kará-
csonyi asztalunk”, aminek portékáira  a 2. a és a 2. b osztály szülei 
tettek felajánlásokat. Ezúton is köszönjük Nekik! A környezeti 
nevelés keretében papírgyűjtést és elektronikai hulladékgyűjtést 
is szerveztünk. Idén az eddiginél is nagyobb érdeklődés kísérte a 
gödöllői színházlátogatásainkat: 79 alsós és 38 felsős tanulónk 
vett színházbérletet. Megkezdődtek a tankerületi versenyek is, 
melyekre ezentúl a települési önkormányzattól kapott mezekben 
mehetnek a gyerekek.
Néhány említésre méltó statisztikai adat: 

Tanítványaink 47%-a hátrányokkal küzd. Bag Nagy-
község Önkormányzatának képviselő- testülete év elején 150 000 
forinttal segítette iskolánkat taneszközök megvásárlásában.

Az állam által biztosítottan, ingyen kapta a könyvet az 1., 
2. és 3. évfolyamon tanuló 109 fő; a felsőbb évfolyamokon rászo-
rultsági alapon ingyenes a tankönyve 128 főnek. Vagyis a tanköny-
vekért csak 59 fő fizetett az összesen rendelt 296 tankönyv-
csomagból.

Az iskolában 150 fő étkezik, ebből ingyen: 125 fő. 50%-ot 
16 fő fizet, míg teljes árat csak 9 tanuló!

Tanulási problémával összesen 74 tanítványunk küzd. 
Tanulmányi átlag: 3.81, a magatartás jegyek átlaga: 3.59, a szor-
galom átlaga: 3.54. Az eredményeket nagyrészt az SNI tagozaton 
tanuló gyerekek rontják le. 93 tanuló tartózkodik egész nap az 
iskolában, 161 tanuló vette igénybe esetenként a délutáni foglal-
kozásokat. A délután alól állandó felmentést kérők száma: össze-
sen 32 fő, ebből 19 tanuló az enyhe értelmi fogyatékosokból álló 
szegregált SNI csoportokba jár. Ők sajnos semmilyen kötöttséget 
nem tudnak elviselni. Már a délelőtt folyamán sok a probléma 
velük; sokszor el se jönnek az iskolába. Hiányzásuk nekik a legma-
gasabb: 116 óra/fő, míg a normál tagozaton ez csak 41 óra/fő. 
Iskolai szinten az átlag: 50 óra/fő. 

Odafigyelünk minden tanítványunkra. Fejlesztjük a 
gyengéket és a tehetségeseket egyaránt. A legnagyobb problémát a 
családi házból neveletlenül érkező gyermekek okozzák, akik 
mindent testi erővel, agresszivitással, csúnya beszéddel akarnak 
megoldani. Ebben még várjuk a szülők segítségét.

Újra eljött a bálszezon, de ez most már nem a szüretről szólt…, hanem a 
maszkabálról! A farsangi bál egy csodálatos emlék lett mindenki számára, főleg a 
nyolcadikosoknak, akik eltáncolták a nyitótáncot, boldogan.

Eddig úgy gondoltam, hogy a szüreti bál a jobb és pörgősebb, de 2016. 
február 6-án rájöttem, hogy ez egyáltalán nem így van!! 14 órakor kezdődött a 
nyitótánc, amikor mindenki végre felpezsdült és izgatott lett. A lányokon lehetett 
látni, hogy imádtak azokban a gyönyörű nagy ruhákban lenni. A fiúk is nagyon 
elegánsan néztek ki.

Elég sokan beöltöztek a jelmezversenyre is: volt medúza és fára-ó, ami 
annyit takart, hogy egy fiú belebújt egy fajelmezbe, és rajta volt egy ó betű. Nagyon 
találékony és vicces volt. Kaptunk sütiket és csokit, hogy ne legyünk éhesek.

Köszönetet mondunk Balatoni Lacinak, aki türelmesen és viccesen beta-
nította nekünk az általa kidolgozott koreográfiát, valamint a művelődési ház dol-
gozóinak, akik biztosították számunkra, hogy az összes próbánk a kulturban 
lehessen, és az ünnepre berendezték nekünk a termet. Köszönjük szüleinknek és 
osztályfőnökeinknek, hogy támogattak bennünket, továbbá köszönjük a munkáját 
mindenkinek, akik a bál lebonyolításában segítettek (büfé, polgárőrség, DÖK, 
SZMK, tombola, zenekar, felügyelet…).

Imádtam az egész napot, és legszívesebben újra átélném!

Cserni Fanni Veronika, 8. osztályos tanuló

Beszámoló a 2015/16-os tanév első félévéről

Szásziné Győri Éva igazgató

A táncosok: Hercegnő: Kovács Luca • Herceg: Tóth 
Zsolt • Hopmester: Szabó Balázs • Balázs Gerda és 
Bognár Dániel • Boda Beatrix és Piczil Dániel • Bóly 
Felícia és Vidák Tibor • Cserni Fanni és Dezamics 
Balázs • Dallos Daniella és Dallos Dominik • Eperjesi 
Bernadett és Csábi Krisztián • Gazda Boglárka és 
Gergely Tibor • Kolompár Eperke és Kolompár János • 
Koza Barbara és Szabó Gábor • Nagy Petra és Gergely 
Tibor • Paltán Csenge és Pajor Lázár • Petrovics Edina 
és Ajtai Sándor

Az iskolai farsangi bál

hogyan fogy az eleség, amelyet mindig pótolunk. Készült PET 
palackból, tejes dobozból etető is, (megmutatva az újrahasz-
nosítást), és finom madárkalács is került bele.

Nem marad el közben a farsangi készülődés: ver-
seléssel, énekléssel, csujjogatókkal, álarcok, szemüvegek fes-
tésével fokozzuk a hangulatot. 

A farsangi bál nyitott, szeretetettel várjuk a jelmezbe 
öltözött anyukákat, apukákat, testvéreket, ahol sokat tán-
colunk, játszunk és esszük a finom fánkot. Közben kiabáljuk: 
Van, van, van, farsang van, ropjuk a táncot gyorsabban!

A szorgalmas hétköznapokat folytatjuk, és a jövő 
nemzedékét hasznos információkkal oktatjuk, neveljük.

Tóth Csabáné 

Tisztelt adófizető polgárok!

Új év, új év, új esztendő, hány csemetéd van…?
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Óvodánkban is megkezdődött az élet január 4-én. 
Lelkesen mesélték a gyerekek, mit kaptak karácsonyra, 
hogyan teltek az ünnepek. 

A Sünis csoport köszöntötte az új évet, jókívánságaik, 
énekeik mondanivalója mosolyt csalt arcunkra és reméljük, 
minden valóra válik: 

„A patikát felejtsük el az új esztendőben!
Adjon Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! 

Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát!
Békesség és szeretet töltse meg a szíveket az új 

esztendőben!”

Vízkereszt napján minden csoport elbúcsúzott a 
fenyőfától, és elkezdődött a készülődés következő ünnepünk-
re, a farsangra. Ebben az időszakban hagyományunkhoz 
igazodva beszélgetünk a téli esték régi szokásairól, pl. a fonó-
ról, ami öregeknek és fiataloknak a közös munka során 
szokássá szerveződött együttléte. Az óvodában is kipróbáltuk 
a szövést, fonást, körmöcskézést, gyöngyfűzést, varrást, ami 
fejlesztette a gyermekek finommotorikáját, megismerkedtek a 
különböző technikákkal, figyelmük, türelmük, kitartásuk, 
kézügyességük, megfigyelőképességük fejlődött. Helyes ma-
gatartási szokásokat sajátítottak el, miközben ismerkedtek a 
Kútba estem, Fordulj bolha, Tetszikezés, Sótörés, Talics-
kázás, Ki volt az? fonóhoz kapcsolódó népi gyermek-
játékokkal, és közben humorérzékük, jókedvük is fokozódott.

A természet megfigyelése folyamatos a csopor-
tokban, esett a hó is, mely nagy élmény volt a gyerekeknek, 
vidáman hógolyóztak, építették a hóembert a legkisebb hóból 
is. 

Megbeszéltük, hogy ilyenkor a madarak sem találnak 
élelmet, s az udvarokban elhelyezett madáretetőket is fel-
töltöttük. Megfigyeltük, milyen madarak látogatnak ide, és 

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.

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.

HIRDETMÉNY
A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 

A PEST MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. MÁRCIUS 20.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki 
kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.  

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt 
felvételükről értesítőt kapnak. 

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig 
lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 

illetve személyesen a  helyi választási irodában. 

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, 

amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban 

működő választási irodához. 
Választási Iroda

Az „Óvoda a Gyermekekért Alapít-

vány” kuratóriuma tájékoztatja Önö-

ket, hogy alapítványunk a 2014. adóév 

személyi jövedelemadó 1 % felajánlása által 358 786 Ft-ot ka-

pott. Köszönjük mindenkinek. Ismét itt a bevallás ideje.

A jövőben is várjuk segítő támogatásukat.

Kérjük, hogy a 2015. évi személyi jövedelemadó

1 %-át is alapítványunk javára ajánlják. Köszönjük!

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány Bag

Adószámunk: 18673144-1-13
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község Önkormányzatának képviselő- testülete év elején 150 000 
forinttal segítette iskolánkat taneszközök megvásárlásában.

Az állam által biztosítottan, ingyen kapta a könyvet az 1., 
2. és 3. évfolyamon tanuló 109 fő; a felsőbb évfolyamokon rászo-
rultsági alapon ingyenes a tankönyve 128 főnek. Vagyis a tanköny-
vekért csak 59 fő fizetett az összesen rendelt 296 tankönyv-
csomagból.

Az iskolában 150 fő étkezik, ebből ingyen: 125 fő. 50%-ot 
16 fő fizet, míg teljes árat csak 9 tanuló!

Tanulási problémával összesen 74 tanítványunk küzd. 
Tanulmányi átlag: 3.81, a magatartás jegyek átlaga: 3.59, a szor-
galom átlaga: 3.54. Az eredményeket nagyrészt az SNI tagozaton 
tanuló gyerekek rontják le. 93 tanuló tartózkodik egész nap az 
iskolában, 161 tanuló vette igénybe esetenként a délutáni foglal-
kozásokat. A délután alól állandó felmentést kérők száma: össze-
sen 32 fő, ebből 19 tanuló az enyhe értelmi fogyatékosokból álló 
szegregált SNI csoportokba jár. Ők sajnos semmilyen kötöttséget 
nem tudnak elviselni. Már a délelőtt folyamán sok a probléma 
velük; sokszor el se jönnek az iskolába. Hiányzásuk nekik a legma-
gasabb: 116 óra/fő, míg a normál tagozaton ez csak 41 óra/fő. 
Iskolai szinten az átlag: 50 óra/fő. 

Odafigyelünk minden tanítványunkra. Fejlesztjük a 
gyengéket és a tehetségeseket egyaránt. A legnagyobb problémát a 
családi házból neveletlenül érkező gyermekek okozzák, akik 
mindent testi erővel, agresszivitással, csúnya beszéddel akarnak 
megoldani. Ebben még várjuk a szülők segítségét.

Újra eljött a bálszezon, de ez most már nem a szüretről szólt…, hanem a 
maszkabálról! A farsangi bál egy csodálatos emlék lett mindenki számára, főleg a 
nyolcadikosoknak, akik eltáncolták a nyitótáncot, boldogan.

Eddig úgy gondoltam, hogy a szüreti bál a jobb és pörgősebb, de 2016. 
február 6-án rájöttem, hogy ez egyáltalán nem így van!! 14 órakor kezdődött a 
nyitótánc, amikor mindenki végre felpezsdült és izgatott lett. A lányokon lehetett 
látni, hogy imádtak azokban a gyönyörű nagy ruhákban lenni. A fiúk is nagyon 
elegánsan néztek ki.

Elég sokan beöltöztek a jelmezversenyre is: volt medúza és fára-ó, ami 
annyit takart, hogy egy fiú belebújt egy fajelmezbe, és rajta volt egy ó betű. Nagyon 
találékony és vicces volt. Kaptunk sütiket és csokit, hogy ne legyünk éhesek.

Köszönetet mondunk Balatoni Lacinak, aki türelmesen és viccesen beta-
nította nekünk az általa kidolgozott koreográfiát, valamint a művelődési ház dol-
gozóinak, akik biztosították számunkra, hogy az összes próbánk a kulturban 
lehessen, és az ünnepre berendezték nekünk a termet. Köszönjük szüleinknek és 
osztályfőnökeinknek, hogy támogattak bennünket, továbbá köszönjük a munkáját 
mindenkinek, akik a bál lebonyolításában segítettek (büfé, polgárőrség, DÖK, 
SZMK, tombola, zenekar, felügyelet…).

Imádtam az egész napot, és legszívesebben újra átélném!

Cserni Fanni Veronika, 8. osztályos tanuló

Beszámoló a 2015/16-os tanév első félévéről

Szásziné Győri Éva igazgató

A táncosok: Hercegnő: Kovács Luca • Herceg: Tóth 
Zsolt • Hopmester: Szabó Balázs • Balázs Gerda és 
Bognár Dániel • Boda Beatrix és Piczil Dániel • Bóly 
Felícia és Vidák Tibor • Cserni Fanni és Dezamics 
Balázs • Dallos Daniella és Dallos Dominik • Eperjesi 
Bernadett és Csábi Krisztián • Gazda Boglárka és 
Gergely Tibor • Kolompár Eperke és Kolompár János • 
Koza Barbara és Szabó Gábor • Nagy Petra és Gergely 
Tibor • Paltán Csenge és Pajor Lázár • Petrovics Edina 
és Ajtai Sándor

Az iskolai farsangi bál

hogyan fogy az eleség, amelyet mindig pótolunk. Készült PET 
palackból, tejes dobozból etető is, (megmutatva az újrahasz-
nosítást), és finom madárkalács is került bele.

Nem marad el közben a farsangi készülődés: ver-
seléssel, énekléssel, csujjogatókkal, álarcok, szemüvegek fes-
tésével fokozzuk a hangulatot. 

A farsangi bál nyitott, szeretetettel várjuk a jelmezbe 
öltözött anyukákat, apukákat, testvéreket, ahol sokat tán-
colunk, játszunk és esszük a finom fánkot. Közben kiabáljuk: 
Van, van, van, farsang van, ropjuk a táncot gyorsabban!

A szorgalmas hétköznapokat folytatjuk, és a jövő 
nemzedékét hasznos információkkal oktatjuk, neveljük.

Tóth Csabáné 

Tisztelt adófizető polgárok!

Új év, új év, új esztendő, hány csemetéd van…?
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A minket körülvevő digitális világ ellenére a könyvtár ma is az 
egyik legfontosabb eleme a magyar kulturális intézményrendszernek. 
Bár az interneten sokkal több információ megtalálható, mégsem 
pótolja azt az élményt, amit a kézbe vett könyv olvasása jelent. Könyv-
tárunk feladatának tekinti, hogy a település lakói számára biztosítsa a 
kultúrához, az információhoz és a tudáshoz való hozzáférést, a folya-
matos önművelés és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. 

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• Könyveket kölcsönözhet, a kölcsönzésben lévő könyvekre 

előjegyzést kérhet

• A kézikönyveket helyben használhatja

• Helyben olvashatja folyóiratainkat (Nők Lapja, Nők Lapja 

Konyha, Praktika, Csodakert, A Mi Otthonunk, Ezermester, Geo 

magazin, Auto Bild, Ifjúsági Magazin, Buci Maci, Szivárvány…)

• Könyvtárközi kölcsönzést kérhet (Azokat a könyveket, 

amelyeket nem talál meg könyvtárunkban, más könyvtárak 

állományából kikölcsönözzük Önnek.)

• Tájékozódhat az interneten (Internet szolgáltatásunkat bárki 

igénybe veheti, nem szükséges hozzá érvényes olvasójegy.)

• Rendezvényeken vehet részt

• A gyerekeket könyvtári foglalkozások várják

Új könyvekkel, programokkal várjuk
régi és új olvasóinkat!

Könyvtári programajánló:

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ SCHÄFFER ERZSÉBET 
Prima Primissima- és Pulitzer-díjas íróval

Időpont: 2016. március 20. vasárnap 16 óra
A belépés díjtalan!

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ VADADI ADRIENN 
ÍRÓVAL

Időpont: 2016. április 10. vasárnap 16 óra
A belépés díjtalan!

2191 Bag, Petőfi tér 1/a 
Tel: 06 28 504 146 · E-mail: konyvtar.bag@gmail.com

HÉTFŐ: 14:00-18:00
KEDD: 9:00-12:00 és 13:00-16:00

SZERDA: ZÁRVA
CSÜTÖRTÖK: 9:00-12:00 és 13:00-16:00

PÉNTEK: 14:00-18:00
Minden hónap első szombatján: 9:00-12:00

NYITVA TARTÁS

Beiratkozási díj:  Felnőtteknek: 500 Ft/év 
18 év alatt és 65 év felett: ingyenes 

A beiratkozási kedvezményre való jogosultságot minden 
beiratkozáskor hitelt érdemlően igazolni kell.

Könyvtár,
Információs és Közösségi Hely

Valaki azért nem mondott el egy viccet a társaságban, 
mert az egyik jelenlévőt megbántotta volna, pedig nagy sikere lett 
volna a viccnek. Valaki lemondott arról, hogy visszakapja a köl-
csönadott pénzét, mert megtudta, hogy akinek adta, még ele-
settebb helyzetben van, mint ő. A böjtnek számtalan lehetősége 
van. Isten ezt mondja Ézsaiás 58. fejezetében: „Nekem az olyan 
böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, (…), 
szabadon bocsátod az elnyomottakat…! Oszd meg kenyeredet az 
éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen 
embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!” (Ézsaiás 
58:6-7). Böjt minden ki nem mondott bántó szó, böjt minden meg 
nem torolt sérelem, böjt az, ha másnak kedvezek, s én mondok le 
valamiről ezért.

Sajnos ma sokakat az a cél vezérel, hogy most érezzem 
jól magam, minél több vagyonom legyen, akkor biztos az életem, a 
családom még jobb anyagi körülmények között éljen… Ha 
mindenki erre törekedne, kipusztulna az emberiség.

A keresztény vallás a húsvét előtti heteket böjti idő-
szaknak nevezi. A hívő ember (elméletileg) ilyenkor úgy készül 
Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére, hogy 
elcsendesül, magába száll, és imádságban szeretne még közelebbi 
kapcsolatot teremteni Istennel, amit máskor elhanyagol, mert 
nincs rá idő. Pörgünk, mint a búgócsiga, aztán felborulunk, mert 
az is csak addig áll, amíg pörög. Valóban ez jellemzi sokak életét: 
pörgés és kiborulás. Nagyon felgyorsult az életünk, még többet 
kaparunk, sodornak az események, csábítanak a lehetőségek, s 
közben szétzilálódnak a kapcsolataink, elveszítjük egymást, a 
nagy rohanásban a lelkünket is elhagyjuk. A mai embervilágban 
egyre kevesebb időnk marad az igazán fontos dolgokra. Sokkal 
többet törődünk magunkkal, mint másokkal, többet törődünk a 
testünkkel, mint a lelkünkkel, a pillanatnyi teendőinkkel, öröme-
inkkel, mint a hosszú távú, örökkévaló igazságokkal. Annyira 
elszegényedett az életünk, hogy észre sem vesszük, és azt gon-
doljuk: ez a normális. Pedig NEM. 

Már a böjtnek is kezd olyan „szaga” lenni, mint a kará-
csonynak, hogy csak karácsonykor fontos a szeretet, az év többi 
részében nem. A lelki elcsendesedés, az Istenhez való közeledés is 
csak a böjti időszakban fontos, máskor nem. Az ilyen ember a 
vallást csak külsőségként éli meg. Valaki egy kabáthoz hason-
lította az Istennel való kapcsolatát: „ha fázom, felveszem, mert 
szükségem van rá, ha nincs rá szükségem, nem hordom.” Az igaz 
hitű embernél ez nem így megy. Jézus a naponkénti önmeg-
tagadásra hívja fel a figyelmet: „Ha valaki énutánam akar jönni, 
tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen 
engem.” Lk 9:23.

„A BÖJT NÉLKÜLÖZHETETLEN AHHOZ,

HOGY ÉLŐ HITRE JUSSUNK”

BÖJT AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Az Ószövetségben a böjt az ember Isten iránti szeretetét, 
tiszteletét, bűnbánatát fejezte ki. Megannyi élethelyzetben kívántak 
böjt által Istenhez közel kerülni. Böjtöltek háborúra készülve, a bűn-
bánattartás fontos eleme a böjt, az Ószövetségi ember a gyász fáj-
dalmát is böjtölve élte meg, a gyógyulásért is böjtölve imádkoztak.

BÖJT AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Az evangéliumokban olvasunk arról, hogy a farizeusok 
hetente kétszer is böjtöltek, de keresztelő János és tanítványai is 
gyakorolták a böjtöt. Sőt maga Jézus is negyven napos böjttel készült 
a szolgálatára.  

Ovisok a könyvtárban

PAULA HAWKINS: A LÁNY A VONATON
Ritkaság, hogy egy könyv vezesse több országban egyszerre, 
szinte az összes fontos sikerlistát. Az végképp szokatlan, hogy 
ezt egy debütáló író tegye. 2015 elején Paula Hawkins regénye 
berobbant az angolszász piacokra. Ahogy Stephen King 
fogalmazott, ebben a történetben csak fokozódik és fokozódik 
a feszültség. Nem véletlenül hasonlítják Hitchkockhoz és Aga-
tha Christie-hez az írót, a Gone girlhez a történetet. Rachel 
ingázó, minden reggel felszáll ugyanarra a vonatra. Tudja, 

hogy minden alkalommal várakozni szoktak ugyanannál a fénysorompónál, ahonnan 
egy sor hátsó udvarra nyílik rálátás. Már-már kezdi úgy érezni, hogy ismeri az egyik 
ház lakóit. Jess és Jason, így nevezi őket. A pár élete tökéletesnek tűnik, és Rachel 
sóvárogva gondol a boldogságukra. És aztán lát valami megdöbbentőt. Csak egyet-
len pillanatig, ahogy a vonat tovahalad, de ennyi elég. A pillanat mindent meg-
változtat. Rachel immár részese az életüknek, melyet eddig csak messziről szemlélt. 
Meglátják; sokkal több ő, mint egy lány a vonaton!

BARTOS ERIKA: EGYÜTT LENNI JÓ
Ez a különleges könyv olyan, mint egy mesés enciklopédia és 
családi böngésző együtt Andrissal, a főszereplő hétéves 
kisfiúval együtt megismerjük a közeli és távolabbi rokoni 
kapcsolatokat, rajtuk keresztül Magyarország és Európa főbb 
városait, tájegységeit, sok-sok foglalkozást, az ábécé írott és 
nyomtatott betűit, miközben kibontakozik előttünk egy nagy és 

szerető család, ahol – Zelk Zoltán híres sorát idézve – együtt lenni jó!  Képes mese-
könyv ovisoknak, önálló olvasmány kisiskolásoknak és beszélgetésre ösztönző 
könyv az egész családnak.

FREI TAMÁS: AGRÁRBÁRÓK
Pedig André már azt hitte, hogy maga mögött hagyhatja a 
zaklatott múltat. Tévedett – mert az oroszok nem felejtenek…
André Calvi megint célponttá válik, öngyilkos merénylő támad 
rá és imádott kislányára, Fruzsikára. Egyetlen másodperc 
véres drámája a nizzai utcán, amitől minden megváltozik. Szét-
robban az élete, hogy aztán számára ismeretlen erők tőrbe 
csalják és keresztül rángassák a kelet-ukrajnai polgárháború 
mocskán. Közben magyar agrárbárók, akik csak a saját pénz-
tárcájukat nézik, Moszkvában árusítják ki országot. A szöve-

vényes nemzetközi játszmában, Amerika és Oroszország közé szorulva, a magyarok 
számára nagy a tét: a paksi atomerőmű éppúgy, mint az Adriai tenger mélyéről 
felhozott Anjou-kincsek, de a gátlástalan milliárdosok miatt hazánk NATO tagsága is 
veszélybe kerül. A magyar mezőgazdaságot kézben, a politikai elitet pedig sakkban 
tartó földesurak először még csak egy zalai vadászkastélyban konspirálnak, később 
viszont már orosz oligarchákkal, Azerbajdzsánban. A kérdés mindvégig úgy szól, 
hogy eltaktikázza-e magát a miniszterelnök? Az Agrárbárók Frei Tamás negyedik 
akcióregénye. A főhős ezúttal is André, a korábbi három kötetből már jól ismert 
magyar származású francia titkosügynök, akit ezúttal nehéz lesz felismerni…

GÁRDOS PÉTER: HAJNALI LÁZ
Meghalni most? Amikor az élet elkezdődhet végre? Amikor a 
szerelem beköszönhet? Svédország, 1945. Országszerte kon-
centrációs táborokból szabadult embereket ápolnak. A huszon-
öt éves Miklóst újra halálra ítélik: az orvos hat hónapot ad neki. 
De Miklós élni akar. Levelet ír 117 magyar lánynak, akik annak 
idején földijei voltak, s most itt vannak valamelyik rehabilitációs 
táborban. Feleséget keres, akivel odahaza elkezdheti az életét. 
Kedves Nóra, kedves Erzsébet, kedves Lili, kedves Zsuzsa, 

kedves Sára, kedves Szeréna, kedves Ágnes, kedves Giza, kedves Baba, kedves 
Katalin… Reggeltől estig ír – levelet, verset, cikket –, fordít, a hazai híreket lesi és vár-
ja a gyógyulást. És hamarosan rátalál az igazira. Mint aki megtáltosodott, úgy sodorja 
magával a tizenkilenc éves Lilit, hogy legyőzve szorongásait és kísértő álmait, neki-
induljon ő is új életük, az igazi élet felépítésének. A regény szerelmük szárba szök-
kenését meséli el, miközben az erőfeszítések, az árulások, az igaz és hamis barát-
ságok szövevényei az olvasót is végleg magukkal ragadják. A Hajnali láz – nagy 
szeretettel, feszes mondatokban és erős képekben megírt igaz történet – az élet 
szerelmes regénye.
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Könyvajánló legújabb könyveinkből

Nálunk járt Balázs Ágnes írónő

Jézus arra tanít, hogy a böjt ne csupán külsőségként 
megélt vallásos szokás legyen, hanem lelki elmélyülés is. Nem azt 
mondom, hogy a testi önmegtartóztatás - pl. hogy nem eszünk 
húst, vagy a szokásosnál kevesebb ételt fogyasztunk - nincs hasz-
nára a testnek, de mit használ a léleknek, ha közben ugyanúgy 
telnek a rohanós napok? Amikor megtagadjuk kedvenc ételeinket, 
szokásainkat, egyre kimerültebbek és feszültebbek leszünk, mert 
kibillenünk megszokott komfortzónánkból. Hogy az egyensúly 
helyreálljon, ezt a kiüresedett űrt kell pótolni Isten Igéjével, mint 
ahogy Jézus mondja: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
minden Igével, amely Istennek szájából származik” (Mát 4:4). Az 
igazi böjtből nem hiányozhat a lelki elmélyülés, az imádság, a 
mindennapi igeolvasás és a megjobbulás sem. Ha ezek nincsenek 
meg, akkor a böjtöt csak fogyókúrára vagy a test méregtele-
nítésére redukáljuk. 

A böjtben a keresztény ember lemond saját élvezetéről, 
szórakozásáról, és ezt az időt lelki elcsendesedésre, vagy mások 
segítésére fordítja. Tehát a böjt valamiről való LEMONDÁS, 
valamilyen testi, vagy lelki élvezetről, hogy közelebb kerüljek 
Istenhez. Ezzel a lemondással nem érdemeket szerzek Istennél, 
nem szenvedést okozok magamnak, hanem jót teszek testemnek, 
lelkemnek vagy másoknak. A böjt nem valami vallásos indítta-
tású, öncélú önsanyargatás, hanem egyetemes törvény. Lemon-
dás nélkül nem lehet eredményeket elérni. Aki művészi fokon 
játszik egy hangszeren, az naponta több órán át gyakorol. Társai 
játszanak, szórakoznak, ő pedig ül és „gyötri magát”. Ez néha 
öröm neki, néha gyötrelem, de a cél érdekében vállalja és megéri.

Nagy Péter budafoki lelkipásztor szavaiból idézek: „A 
böjt során csakis Istenre szabad tekintenünk. A böjt segít az Isten-
keresésben, elmélyül az imádság, megnyílik a szív, megvilágo-
sodik az elme, és megtanulunk mindent másképpen látni. Jézus 
negyvennapos pusztai böjtje, a Sátán feletti győzelme számomra 
új megközelítést kapott. Jézus belső vívódása, pusztabeli gyöt-
rődése megértette velem azt, hogy a böjt nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy valódi, élő hitre jussunk.

Jézus Krisztus földi élete egyetlen nagyböjt volt. Ott-
hagyta a mennyei dicsőséget, magára vette nyomorult testünket, 
vállalt minden szenvedést azért, hogy minket Istenhez vissza-
vezessen. „…gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő sze-
génysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 9).

Lejegyezte: szt.Hibabejelentés az alábbi menüpontok használatával lehetséges: 
· 1. gomb: Közvilágítási hiba bejelentése 
· 2. gomb: Egyéb hiba bejelentése

Egyéb ügyfélszolgálati telefonszámok:
A telefonos ügyfélszolgálat a számlázással kapcsolatos megkereséseket hétfőn, 
kedden, szerdán, pénteken 8-16 óra között, csütörtökön 8-20 óra között fogadja. 
Ezen kívüli időszakban az ügyfél a bejelentését csak regisztrálni tudja, az érdemi 
ügyintézés később történik.

Telefonos ügyfélszolgálatunk elérhetősége: 
Számlázással és egyéb ügyekkel kapcsolatban: 06-40-28-28-28 (kék 

szám, amely csak vezetékes telefonról hívható), illetve
06-20-978-56-12, 06-30-978-56-12, 06-70-978-56-12

Mérőállás bejelentése: 
06-80-202-938 (csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöld szám), 

06-20-938-38-38, 06-30-938-38-38, illetve 06-70-938-38-38 
(mobiltelefonról is elérhetők)

Az ÉMÁSZ hibabejelentő vonala éjjel-nappal helyi tarifával hívható.

06 40 42 43 44
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A minket körülvevő digitális világ ellenére a könyvtár ma is az 
egyik legfontosabb eleme a magyar kulturális intézményrendszernek. 
Bár az interneten sokkal több információ megtalálható, mégsem 
pótolja azt az élményt, amit a kézbe vett könyv olvasása jelent. Könyv-
tárunk feladatának tekinti, hogy a település lakói számára biztosítsa a 
kultúrához, az információhoz és a tudáshoz való hozzáférést, a folya-
matos önművelés és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. 

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• Könyveket kölcsönözhet, a kölcsönzésben lévő könyvekre 

előjegyzést kérhet

• A kézikönyveket helyben használhatja

• Helyben olvashatja folyóiratainkat (Nők Lapja, Nők Lapja 

Konyha, Praktika, Csodakert, A Mi Otthonunk, Ezermester, Geo 

magazin, Auto Bild, Ifjúsági Magazin, Buci Maci, Szivárvány…)

• Könyvtárközi kölcsönzést kérhet (Azokat a könyveket, 

amelyeket nem talál meg könyvtárunkban, más könyvtárak 

állományából kikölcsönözzük Önnek.)

• Tájékozódhat az interneten (Internet szolgáltatásunkat bárki 

igénybe veheti, nem szükséges hozzá érvényes olvasójegy.)

• Rendezvényeken vehet részt

• A gyerekeket könyvtári foglalkozások várják

Új könyvekkel, programokkal várjuk
régi és új olvasóinkat!

Könyvtári programajánló:

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ SCHÄFFER ERZSÉBET 
Prima Primissima- és Pulitzer-díjas íróval

Időpont: 2016. március 20. vasárnap 16 óra
A belépés díjtalan!

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ VADADI ADRIENN 
ÍRÓVAL

Időpont: 2016. április 10. vasárnap 16 óra
A belépés díjtalan!

2191 Bag, Petőfi tér 1/a 
Tel: 06 28 504 146 · E-mail: konyvtar.bag@gmail.com

HÉTFŐ: 14:00-18:00
KEDD: 9:00-12:00 és 13:00-16:00

SZERDA: ZÁRVA
CSÜTÖRTÖK: 9:00-12:00 és 13:00-16:00

PÉNTEK: 14:00-18:00
Minden hónap első szombatján: 9:00-12:00

NYITVA TARTÁS

Beiratkozási díj:  Felnőtteknek: 500 Ft/év 
18 év alatt és 65 év felett: ingyenes 

A beiratkozási kedvezményre való jogosultságot minden 
beiratkozáskor hitelt érdemlően igazolni kell.

Könyvtár,
Információs és Közösségi Hely

Valaki azért nem mondott el egy viccet a társaságban, 
mert az egyik jelenlévőt megbántotta volna, pedig nagy sikere lett 
volna a viccnek. Valaki lemondott arról, hogy visszakapja a köl-
csönadott pénzét, mert megtudta, hogy akinek adta, még ele-
settebb helyzetben van, mint ő. A böjtnek számtalan lehetősége 
van. Isten ezt mondja Ézsaiás 58. fejezetében: „Nekem az olyan 
böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, (…), 
szabadon bocsátod az elnyomottakat…! Oszd meg kenyeredet az 
éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen 
embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!” (Ézsaiás 
58:6-7). Böjt minden ki nem mondott bántó szó, böjt minden meg 
nem torolt sérelem, böjt az, ha másnak kedvezek, s én mondok le 
valamiről ezért.

Sajnos ma sokakat az a cél vezérel, hogy most érezzem 
jól magam, minél több vagyonom legyen, akkor biztos az életem, a 
családom még jobb anyagi körülmények között éljen… Ha 
mindenki erre törekedne, kipusztulna az emberiség.

A keresztény vallás a húsvét előtti heteket böjti idő-
szaknak nevezi. A hívő ember (elméletileg) ilyenkor úgy készül 
Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére, hogy 
elcsendesül, magába száll, és imádságban szeretne még közelebbi 
kapcsolatot teremteni Istennel, amit máskor elhanyagol, mert 
nincs rá idő. Pörgünk, mint a búgócsiga, aztán felborulunk, mert 
az is csak addig áll, amíg pörög. Valóban ez jellemzi sokak életét: 
pörgés és kiborulás. Nagyon felgyorsult az életünk, még többet 
kaparunk, sodornak az események, csábítanak a lehetőségek, s 
közben szétzilálódnak a kapcsolataink, elveszítjük egymást, a 
nagy rohanásban a lelkünket is elhagyjuk. A mai embervilágban 
egyre kevesebb időnk marad az igazán fontos dolgokra. Sokkal 
többet törődünk magunkkal, mint másokkal, többet törődünk a 
testünkkel, mint a lelkünkkel, a pillanatnyi teendőinkkel, öröme-
inkkel, mint a hosszú távú, örökkévaló igazságokkal. Annyira 
elszegényedett az életünk, hogy észre sem vesszük, és azt gon-
doljuk: ez a normális. Pedig NEM. 

Már a böjtnek is kezd olyan „szaga” lenni, mint a kará-
csonynak, hogy csak karácsonykor fontos a szeretet, az év többi 
részében nem. A lelki elcsendesedés, az Istenhez való közeledés is 
csak a böjti időszakban fontos, máskor nem. Az ilyen ember a 
vallást csak külsőségként éli meg. Valaki egy kabáthoz hason-
lította az Istennel való kapcsolatát: „ha fázom, felveszem, mert 
szükségem van rá, ha nincs rá szükségem, nem hordom.” Az igaz 
hitű embernél ez nem így megy. Jézus a naponkénti önmeg-
tagadásra hívja fel a figyelmet: „Ha valaki énutánam akar jönni, 
tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen 
engem.” Lk 9:23.

„A BÖJT NÉLKÜLÖZHETETLEN AHHOZ,

HOGY ÉLŐ HITRE JUSSUNK”

BÖJT AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Az Ószövetségben a böjt az ember Isten iránti szeretetét, 
tiszteletét, bűnbánatát fejezte ki. Megannyi élethelyzetben kívántak 
böjt által Istenhez közel kerülni. Böjtöltek háborúra készülve, a bűn-
bánattartás fontos eleme a böjt, az Ószövetségi ember a gyász fáj-
dalmát is böjtölve élte meg, a gyógyulásért is böjtölve imádkoztak.

BÖJT AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Az evangéliumokban olvasunk arról, hogy a farizeusok 
hetente kétszer is böjtöltek, de keresztelő János és tanítványai is 
gyakorolták a böjtöt. Sőt maga Jézus is negyven napos böjttel készült 
a szolgálatára.  

Ovisok a könyvtárban

PAULA HAWKINS: A LÁNY A VONATON
Ritkaság, hogy egy könyv vezesse több országban egyszerre, 
szinte az összes fontos sikerlistát. Az végképp szokatlan, hogy 
ezt egy debütáló író tegye. 2015 elején Paula Hawkins regénye 
berobbant az angolszász piacokra. Ahogy Stephen King 
fogalmazott, ebben a történetben csak fokozódik és fokozódik 
a feszültség. Nem véletlenül hasonlítják Hitchkockhoz és Aga-
tha Christie-hez az írót, a Gone girlhez a történetet. Rachel 
ingázó, minden reggel felszáll ugyanarra a vonatra. Tudja, 

hogy minden alkalommal várakozni szoktak ugyanannál a fénysorompónál, ahonnan 
egy sor hátsó udvarra nyílik rálátás. Már-már kezdi úgy érezni, hogy ismeri az egyik 
ház lakóit. Jess és Jason, így nevezi őket. A pár élete tökéletesnek tűnik, és Rachel 
sóvárogva gondol a boldogságukra. És aztán lát valami megdöbbentőt. Csak egyet-
len pillanatig, ahogy a vonat tovahalad, de ennyi elég. A pillanat mindent meg-
változtat. Rachel immár részese az életüknek, melyet eddig csak messziről szemlélt. 
Meglátják; sokkal több ő, mint egy lány a vonaton!

BARTOS ERIKA: EGYÜTT LENNI JÓ
Ez a különleges könyv olyan, mint egy mesés enciklopédia és 
családi böngésző együtt Andrissal, a főszereplő hétéves 
kisfiúval együtt megismerjük a közeli és távolabbi rokoni 
kapcsolatokat, rajtuk keresztül Magyarország és Európa főbb 
városait, tájegységeit, sok-sok foglalkozást, az ábécé írott és 
nyomtatott betűit, miközben kibontakozik előttünk egy nagy és 

szerető család, ahol – Zelk Zoltán híres sorát idézve – együtt lenni jó!  Képes mese-
könyv ovisoknak, önálló olvasmány kisiskolásoknak és beszélgetésre ösztönző 
könyv az egész családnak.

FREI TAMÁS: AGRÁRBÁRÓK
Pedig André már azt hitte, hogy maga mögött hagyhatja a 
zaklatott múltat. Tévedett – mert az oroszok nem felejtenek…
André Calvi megint célponttá válik, öngyilkos merénylő támad 
rá és imádott kislányára, Fruzsikára. Egyetlen másodperc 
véres drámája a nizzai utcán, amitől minden megváltozik. Szét-
robban az élete, hogy aztán számára ismeretlen erők tőrbe 
csalják és keresztül rángassák a kelet-ukrajnai polgárháború 
mocskán. Közben magyar agrárbárók, akik csak a saját pénz-
tárcájukat nézik, Moszkvában árusítják ki országot. A szöve-

vényes nemzetközi játszmában, Amerika és Oroszország közé szorulva, a magyarok 
számára nagy a tét: a paksi atomerőmű éppúgy, mint az Adriai tenger mélyéről 
felhozott Anjou-kincsek, de a gátlástalan milliárdosok miatt hazánk NATO tagsága is 
veszélybe kerül. A magyar mezőgazdaságot kézben, a politikai elitet pedig sakkban 
tartó földesurak először még csak egy zalai vadászkastélyban konspirálnak, később 
viszont már orosz oligarchákkal, Azerbajdzsánban. A kérdés mindvégig úgy szól, 
hogy eltaktikázza-e magát a miniszterelnök? Az Agrárbárók Frei Tamás negyedik 
akcióregénye. A főhős ezúttal is André, a korábbi három kötetből már jól ismert 
magyar származású francia titkosügynök, akit ezúttal nehéz lesz felismerni…

GÁRDOS PÉTER: HAJNALI LÁZ
Meghalni most? Amikor az élet elkezdődhet végre? Amikor a 
szerelem beköszönhet? Svédország, 1945. Országszerte kon-
centrációs táborokból szabadult embereket ápolnak. A huszon-
öt éves Miklóst újra halálra ítélik: az orvos hat hónapot ad neki. 
De Miklós élni akar. Levelet ír 117 magyar lánynak, akik annak 
idején földijei voltak, s most itt vannak valamelyik rehabilitációs 
táborban. Feleséget keres, akivel odahaza elkezdheti az életét. 
Kedves Nóra, kedves Erzsébet, kedves Lili, kedves Zsuzsa, 

kedves Sára, kedves Szeréna, kedves Ágnes, kedves Giza, kedves Baba, kedves 
Katalin… Reggeltől estig ír – levelet, verset, cikket –, fordít, a hazai híreket lesi és vár-
ja a gyógyulást. És hamarosan rátalál az igazira. Mint aki megtáltosodott, úgy sodorja 
magával a tizenkilenc éves Lilit, hogy legyőzve szorongásait és kísértő álmait, neki-
induljon ő is új életük, az igazi élet felépítésének. A regény szerelmük szárba szök-
kenését meséli el, miközben az erőfeszítések, az árulások, az igaz és hamis barát-
ságok szövevényei az olvasót is végleg magukkal ragadják. A Hajnali láz – nagy 
szeretettel, feszes mondatokban és erős képekben megírt igaz történet – az élet 
szerelmes regénye.
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Könyvajánló legújabb könyveinkből

Nálunk járt Balázs Ágnes írónő

Jézus arra tanít, hogy a böjt ne csupán külsőségként 
megélt vallásos szokás legyen, hanem lelki elmélyülés is. Nem azt 
mondom, hogy a testi önmegtartóztatás - pl. hogy nem eszünk 
húst, vagy a szokásosnál kevesebb ételt fogyasztunk - nincs hasz-
nára a testnek, de mit használ a léleknek, ha közben ugyanúgy 
telnek a rohanós napok? Amikor megtagadjuk kedvenc ételeinket, 
szokásainkat, egyre kimerültebbek és feszültebbek leszünk, mert 
kibillenünk megszokott komfortzónánkból. Hogy az egyensúly 
helyreálljon, ezt a kiüresedett űrt kell pótolni Isten Igéjével, mint 
ahogy Jézus mondja: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
minden Igével, amely Istennek szájából származik” (Mát 4:4). Az 
igazi böjtből nem hiányozhat a lelki elmélyülés, az imádság, a 
mindennapi igeolvasás és a megjobbulás sem. Ha ezek nincsenek 
meg, akkor a böjtöt csak fogyókúrára vagy a test méregtele-
nítésére redukáljuk. 

A böjtben a keresztény ember lemond saját élvezetéről, 
szórakozásáról, és ezt az időt lelki elcsendesedésre, vagy mások 
segítésére fordítja. Tehát a böjt valamiről való LEMONDÁS, 
valamilyen testi, vagy lelki élvezetről, hogy közelebb kerüljek 
Istenhez. Ezzel a lemondással nem érdemeket szerzek Istennél, 
nem szenvedést okozok magamnak, hanem jót teszek testemnek, 
lelkemnek vagy másoknak. A böjt nem valami vallásos indítta-
tású, öncélú önsanyargatás, hanem egyetemes törvény. Lemon-
dás nélkül nem lehet eredményeket elérni. Aki művészi fokon 
játszik egy hangszeren, az naponta több órán át gyakorol. Társai 
játszanak, szórakoznak, ő pedig ül és „gyötri magát”. Ez néha 
öröm neki, néha gyötrelem, de a cél érdekében vállalja és megéri.

Nagy Péter budafoki lelkipásztor szavaiból idézek: „A 
böjt során csakis Istenre szabad tekintenünk. A böjt segít az Isten-
keresésben, elmélyül az imádság, megnyílik a szív, megvilágo-
sodik az elme, és megtanulunk mindent másképpen látni. Jézus 
negyvennapos pusztai böjtje, a Sátán feletti győzelme számomra 
új megközelítést kapott. Jézus belső vívódása, pusztabeli gyöt-
rődése megértette velem azt, hogy a böjt nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy valódi, élő hitre jussunk.

Jézus Krisztus földi élete egyetlen nagyböjt volt. Ott-
hagyta a mennyei dicsőséget, magára vette nyomorult testünket, 
vállalt minden szenvedést azért, hogy minket Istenhez vissza-
vezessen. „…gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő sze-
génysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 9).

Lejegyezte: szt.Hibabejelentés az alábbi menüpontok használatával lehetséges: 
· 1. gomb: Közvilágítási hiba bejelentése 
· 2. gomb: Egyéb hiba bejelentése

Egyéb ügyfélszolgálati telefonszámok:
A telefonos ügyfélszolgálat a számlázással kapcsolatos megkereséseket hétfőn, 
kedden, szerdán, pénteken 8-16 óra között, csütörtökön 8-20 óra között fogadja. 
Ezen kívüli időszakban az ügyfél a bejelentését csak regisztrálni tudja, az érdemi 
ügyintézés később történik.

Telefonos ügyfélszolgálatunk elérhetősége: 
Számlázással és egyéb ügyekkel kapcsolatban: 06-40-28-28-28 (kék 

szám, amely csak vezetékes telefonról hívható), illetve
06-20-978-56-12, 06-30-978-56-12, 06-70-978-56-12

Mérőállás bejelentése: 
06-80-202-938 (csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöld szám), 

06-20-938-38-38, 06-30-938-38-38, illetve 06-70-938-38-38 
(mobiltelefonról is elérhetők)

Az ÉMÁSZ hibabejelentő vonala éjjel-nappal helyi tarifával hívható.

06 40 42 43 44
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A MUHARAY ELEMÉR NÉPI EGYÜTTES 2015. ÉVI 

GÁLAMŰSORA
2015. december 12-én és 13-án ismét megrendezte a 
Muharay Elemér Népi Együttes immár 13. gálamű-
sorát, amely hagyományosan számot ad az elmúlt év 
táncos munkájáról, előadásaikról, eredményeikről. 
Mindkét alkalommal zsúfolásig megtelt a bagi Dózsa 
György Művelődési ház a rokonokkal, barátokkal, is-
merősökkel, szakmabeli vendégekkel, érdeklődőkkel. 
Nem hiába, hiszen most is, az eddigiekhez hasonlóan 
tartalmas, színvonalas műsort láthattunk.

Az idei gálaműsor az „Úgy, mint lánykoromban…” 
címet kapta, mely keretet adott az egész estét betöltő elő-
adásnak. A színpadon a bagi, valamint a történelmi Magyar-
ország tájainak archaikus táncai, szokásai, hagyományai eleve-
nedtek meg. A kísérő zenét az együttes kiváló zenekara, a Fix-
Stimm szolgáltatta. A gálaműsor vendégeit, nézőit ifj. Rónai 
Lajos az együttes művészeti vezetője, a „Népművészet Ifjú 
Mestere” és Péter Tibor az egyesület titkára köszöntötte. A 
megnyitó után az első félidő „házigazdája”, Antal Ádám táncos 
vette át a szót.

Elsőként a felnőtt ifjúsági csoport sárpilisi táncokat 
elevenített fel. Ezt követően, „Zurgó dió, mogyoró…” címmel, 
egy moldvai mulatságba csöppenhettek az érdeklődők. Előadták 
az alsó tagozatos és óvodás táncos palánták. 

A felsős gyerekcsoportban több mint negyven fő szor-
goskodik. A művészeti vezető fontosnak tartja, hogy a gyerekek 
elsősorban a bagi népi kultúra táncait, dalait ismerjék meg, majd 
szerezzenek ismereteket hazánk más tájainak népszokásairól is. 
Ezúttal  a „Tyukodi táncok” c. koreográfiával mutatkoztak be. 
(Tyukod, a Szatmári-síkságon, az ország keleti csücskében, az 
Ecsedi-láp szélén terül el. Neve a tyúk főnév -d képzős szárma-
zéka, mely személynévként is ismert.)

Nemecz Réka, Balatoni László, ifj. Rónai Lajos és a 
Fix-Stimm zenekar, virtuóz tánccal és zenével, Kalotaszegre 
kalauzolta el a közönséget. A nézők örömére a zenekar még egy 
műsorszám erejéig a színpadon maradt. Majd a felső tagozatos 
csoport bagi táncokat adott elő, „Piros bagi nagyhatár” címmel.  
Az első félidő utolsó számát, ismét az ifjúsági-felnőtt csoport 
táncosai zárták. Dél-alföldi oláhost, csárdást és friss csárdást 
láthattunk.

„Úgy, mint lánykoromban…” A második félidőben az 
asszonyok, Tóth Mihályné, Tóth Jánosné, Tóth Sándorné, 
Lados Istvánné és Hajdú Józsefné visszaemlékezései alapján 
elevenedtek fel a bagi hagyományok, népszokások, mulatságok a 
színpadon, Iglói Éva, Széphalmi Zoltán és ifj. Rónai Lajos által  
készített koreográfiák részletei felhasználásával.

A fergeteges, maradandó élményt adó, gálaműsort 
Jamrik László Bag Nagyközség polgármester köszöntője zárta. 
Ezt követően Ritecz György a Muharay Elemér Népművészeti 
Egyesület elnöke vette át a szót, hogy elismerő szavakkal mél-
tassa az együttes táncosait. Megköszönte eredményes, fárad-

ságos munkájukat, kifejezte a jövőre vonatkozó jókívánságait, 
valamint köszöntötte a jubiláló táncosokat. Elismerő oklevélben 
részesült Angyal Levente, Angyal Nándor, Unger Valter, 
Drávay Éva 10 éve, Kerti Brigitta, Kiss Bianka, Repei Anna 15 
éve, Péter Éva, Huszár Anett, Gyetvan Anita 20 éve, Huszár 
Edina 25 éve, Palya Richárd 30 éve, Tóth Sándorné 40 éve tagja 
az együttesnek. Átadta a 2015. év egyéni kategóriájának „Portörő 
-díját”. Az elismerő kitüntetést Hajdú István kapta az Együttes-
ben és a Galga mentén folytatott több évtizedes hagyományőrző 
munkájáért, a Galga mente hagyományos ételeinek és ízeinek 
megőrzéséért és készítésért, Bagon és szülőfalujában, Galga-
hévízen végzett áldozatos közösségi munkájának elismeré-
seként.Szívből gratulálunk valamennyiüknek, és további szép 
sikereket kívánunk az együt-tesnek.

Az együttes 2015-ben fennállásának 65. évfordulóját is 
ünnepelte. Ez alkalomból beszélgettem ifj. Rónai Lajos 
művészeti vezetővel az elmúlt öt év jelentősebb eseményeiről, 
eredményeiről és követtem a facebook-on közölt visszaemlé-
kezést. 2011-től rendszeresen részt vesznek a kapolcsi 
„Művészetek Völgye” rendezvényen, ahol szülőfalunk táncait, 
szokásait, hagyományait mutatják meg. Ugyanígy minden év-
ben fellép az együttes a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén, 
valamint az Országos Táncház Találkozón. Ezek országos 
szintű rendezvények, ahová a legjobbak jutnak el. Statisztáltak 
az „Égi madár” TV-film forgatásán. Részt vettek a Muharay 
Szövetség Hagyományőrző Antológiáján az Új Színházban. 
2011-ben megtisztelő esemény volt Andrásfalvy Bertalan 
köszöntése 80. születésnapja alkalmából. 2012-ben a Hagyo-
mányőrző Együttesek Országos Minősítő Versenyén az együttes 
8. alkalommal szerezte meg a „Kiválóan Minősült” címet. 1996 
óta öt minősítés ifj. Rónai Lajos művészeti vezető nevéhez 
fűződik. Gratulálunk! 2012. december 8-9-én először került 
bemutatásra a bagi művelődési házban az ifjúsági csoport 
táncszínházi előadása a „Sobri – A Legenda” című műsora, mely 
a magyar autentikus néptáncra épülő koreográfia, modern szín-
padtechnikával és látvánnyal. Az előadás nagy tetszést váltott ki 
a közönségből, mindkét nap teltház volt. Maradandó élmény volt 
ez mindenkinek. 2013.-ban is voltak különleges események. 
Ebben az évben Nagyszombatra és Húsvét vasárnapra esett az 
országos táncház találkozó. Az ünnephez méltó előadással 
készült az együttes. Ekkor született az „Igaz hitben végig meg-
maradni.” Ennek a koreográfiának az alapja a kálvária, Krisztus 
halálának   színhelyei. Az előadás a Papp László aréna közepén 
játszódott. A közönségből nagy tetszést, pátoszt váltott ki. A 
szakma is elismerően vélekedett, valóban az alkalomhoz illő, 

„Úgy, mint lánykoromban…”

sikeres produkció volt. Az együttes ifjúsági csoportja ez év júni-
usában a németországi Malsfeld testvértelepülésünk meghívá-
sának tett eleget. Elsősorban a Malsfeldhez közeli  Kasselben, a 
nagyszabású Heessentag fesztiválon mutatkoztak be tánco-
saink, szenzációs sikerrel. Nekünk, akik ott voltuk nagy élmény 
volt látni a bagi táncosokat németországi színpadon. Kiss 
Bianka és Péter András Fülöp Ferenc díjat kapott. 2014.-ben az 
együttes a Hagyományok Háza színpadán bemutatta Bag tán-
cait, viseletét, hangszereit és szokásait. A gyermek csoport 
Egerben a „Szederinda Néptánc Fesztiválon nívó díjat kapott. 
Jártak az észak-olaszországi Blessano „Danzando tra i Popoli” 
fesztiválon.

2015. „A nagy háború népi emlékezete” Az első világ-
háború 100. évfordulójának emlékére a Muharay Elemér Nép-
művészeti Szövetség gálaműsorában emlékeztek a hősökre a 
bagi, a gencsapáti, a jászberényi hagyományőrző együttesek. 
Megható és felemelő érzés volt látni az együtt emlékező tánco-
sokat. A program rendezője ifj. Rónai Lajos, a zenei rendező 
Rónai Lajos volt. Gratulálunk! A budapesti Avilai Nagy Szent 
Teréz templomban ismét bemutatásra került a húsvéti ünnep-
körhöz kapcsolódó szokások keretén belül az „Igaz hitben végig 
megmaradni” c. koreográfia. Az egyházi méltóságok el voltak ra-
gadtatva az előadástól. A siker, a közönség, a szakmai elismerés 
arra ösztönözte az együttes tagjait, hogy szülőfalunk lakóinak is 
megmutassák ezt a mély, testi, lelki élményt adó színpadi művet. 
Ehhez társult az a nemes gesztus, hogy a bemutató bevételét, 
felajánlják a Nepomuki Szent János-szobor felújítására. Az 
előadás szenzációs volt, mély átéléssel, áhítattal nézte végig a 
bagi közönség. Köszönjük az élményt. 485 000 Ft adomány 
gyűlt össze, mely erre a célra elkülönített számlára került. 
Köszönjük az együttes minden tagjának. Májusban Bagon a Ha-
gyományok Háza, a Muharay Szövetség és együttesünk közösen, 
találkozót szervezett hagyományőrző gyermek csoportok részé-
re. Az egész napos program keretén belül, a gyerekek délelőtt 
bemutatták viseletüket, táncaikat. Délután vetélkedő keretében 
megismerkedtek a falu nevezetességeivel, este fergeteges tánc-
ház zárta a napot. 250 gyerek vett részt, ezen a programon. 
Köszönjük a szervezőknek a tartalmas elfoglaltságot.
Júniusban, az ifjúsági csoport nyolc fővel, Németországban a 
Bag és Malsfeld 20 éves testvérvárosi kapcsolat alkalmából a 
jubileumi ünnepséget színesítették fergeteges táncukkal. Ebben 
az évben először a nyolcadikosokkal együtt volt a szüreti 
felvonulás és mulatság. 

A fenti események csak egy töredéke az elmúlt öt 
évnek. Vannak évente visszatérő alkalmak, társadalmi, kultu-
rális ünnepek, rendezvények. Ilyen, a „Falunap és Rétesfesz-
tivál”, ahol több éve a Muharay Elemér Népi Együttes tagjai 
készítik a Galga mentén is híres bagi rétest, amiből nem lehet 
eleget sütni. E mellett a falunapon az együttes minden csoportja 
fellép, hangulatos színes műsort adnak. A jövőben is számítunk 
rájuk.
Nemzeti megemlékezéseink állandó résztvevői, alkalomhoz illő 
koreográfiákkal emelik az ünnepek fényét. Meghívásokat kap-
nak helyi, báli programokra, ahol a vendégek szórakoztatására 
táncolnak, emelve ezzel a rendezvény színvonalát. Fellépnek 
Galga menti fesztiválokon, falunapokon, egyéb kulturális ren-
dezvényeken. Ezen kívül kelettől nyugatig, az ország számos 
helyén mutatták, mutatják be tudásukat a nagyközönség szá-
mára. Viszik Bag hírnevét szerte az országban és határainkon 
túlra is.

Éltetik, tovább adják, művelik falunk hagyományait, 
szokásait. A húsvéti locsolkodás, a karácsonyi betlehemezés 
egyaránt élmény a részt vevő táncosoknak és a fogadó csalá-
doknak is. Bár 2016. már egy új időszak, de fontosnak tartom 
közre adni, hogy a hagyományőrző együttesünk január 21-én a 
Duna Televízió „Újévköszöntő” műsorában szerepelt, a „Föl-
szállott a páva” verseny győzteseivel és más híres népi előadó-
művészekkel, mint Agócs Gergely, Berecz András és még sokan 
mások. A „Szent család-járást” jelenítették meg a színpadon, a 
nagy előadásba beépítve. A képernyő előtt ülve örömmel nyug-
táztam, hogy jó baginak lenni. A másik pedig, hogy Solymáron a 
Muharay Szövetség által rendezett szólótánc versenyen, Fülöp 
Ferenc-díjat kapott Lados Istvánné Böske néni és Tóth Mi-
hályné Juliska néni, az együttes oszlopos tagjai. Bagi lassú 
csárdást, csárdást, bukóst és marsot táncoltak. Büszkék vagyunk 
rájuk, és szívből gratulálunk az együttes minden tagjának.

Ezeket az eredményeket, sikereket csak kitartó, fegyel-
mezett, jól összehangolt közös munkával lehet fenntartani. Az 
érték, amit közvetít az együttes,felbecsülhetetlen. Becsüljük hát 
meg! Köszönet az elnökségnek, az együttes minden tagjának 
ezért a nagyszerű, kiváló munkáért. Kívánunk további sikereket, 
szép eredményeket!

Tábik Andrásné
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„A hagyomány formái
változhatnak,
de lényege ugyanaz marad,
amíg él a nép,
amelynek lelkét kifejezi...”

Kodály Zoltán
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A MUHARAY ELEMÉR NÉPI EGYÜTTES 2015. ÉVI 

GÁLAMŰSORA
2015. december 12-én és 13-án ismét megrendezte a 
Muharay Elemér Népi Együttes immár 13. gálamű-
sorát, amely hagyományosan számot ad az elmúlt év 
táncos munkájáról, előadásaikról, eredményeikről. 
Mindkét alkalommal zsúfolásig megtelt a bagi Dózsa 
György Művelődési ház a rokonokkal, barátokkal, is-
merősökkel, szakmabeli vendégekkel, érdeklődőkkel. 
Nem hiába, hiszen most is, az eddigiekhez hasonlóan 
tartalmas, színvonalas műsort láthattunk.

Az idei gálaműsor az „Úgy, mint lánykoromban…” 
címet kapta, mely keretet adott az egész estét betöltő elő-
adásnak. A színpadon a bagi, valamint a történelmi Magyar-
ország tájainak archaikus táncai, szokásai, hagyományai eleve-
nedtek meg. A kísérő zenét az együttes kiváló zenekara, a Fix-
Stimm szolgáltatta. A gálaműsor vendégeit, nézőit ifj. Rónai 
Lajos az együttes művészeti vezetője, a „Népművészet Ifjú 
Mestere” és Péter Tibor az egyesület titkára köszöntötte. A 
megnyitó után az első félidő „házigazdája”, Antal Ádám táncos 
vette át a szót.

Elsőként a felnőtt ifjúsági csoport sárpilisi táncokat 
elevenített fel. Ezt követően, „Zurgó dió, mogyoró…” címmel, 
egy moldvai mulatságba csöppenhettek az érdeklődők. Előadták 
az alsó tagozatos és óvodás táncos palánták. 

A felsős gyerekcsoportban több mint negyven fő szor-
goskodik. A művészeti vezető fontosnak tartja, hogy a gyerekek 
elsősorban a bagi népi kultúra táncait, dalait ismerjék meg, majd 
szerezzenek ismereteket hazánk más tájainak népszokásairól is. 
Ezúttal  a „Tyukodi táncok” c. koreográfiával mutatkoztak be. 
(Tyukod, a Szatmári-síkságon, az ország keleti csücskében, az 
Ecsedi-láp szélén terül el. Neve a tyúk főnév -d képzős szárma-
zéka, mely személynévként is ismert.)

Nemecz Réka, Balatoni László, ifj. Rónai Lajos és a 
Fix-Stimm zenekar, virtuóz tánccal és zenével, Kalotaszegre 
kalauzolta el a közönséget. A nézők örömére a zenekar még egy 
műsorszám erejéig a színpadon maradt. Majd a felső tagozatos 
csoport bagi táncokat adott elő, „Piros bagi nagyhatár” címmel.  
Az első félidő utolsó számát, ismét az ifjúsági-felnőtt csoport 
táncosai zárták. Dél-alföldi oláhost, csárdást és friss csárdást 
láthattunk.

„Úgy, mint lánykoromban…” A második félidőben az 
asszonyok, Tóth Mihályné, Tóth Jánosné, Tóth Sándorné, 
Lados Istvánné és Hajdú Józsefné visszaemlékezései alapján 
elevenedtek fel a bagi hagyományok, népszokások, mulatságok a 
színpadon, Iglói Éva, Széphalmi Zoltán és ifj. Rónai Lajos által  
készített koreográfiák részletei felhasználásával.

A fergeteges, maradandó élményt adó, gálaműsort 
Jamrik László Bag Nagyközség polgármester köszöntője zárta. 
Ezt követően Ritecz György a Muharay Elemér Népművészeti 
Egyesület elnöke vette át a szót, hogy elismerő szavakkal mél-
tassa az együttes táncosait. Megköszönte eredményes, fárad-

ságos munkájukat, kifejezte a jövőre vonatkozó jókívánságait, 
valamint köszöntötte a jubiláló táncosokat. Elismerő oklevélben 
részesült Angyal Levente, Angyal Nándor, Unger Valter, 
Drávay Éva 10 éve, Kerti Brigitta, Kiss Bianka, Repei Anna 15 
éve, Péter Éva, Huszár Anett, Gyetvan Anita 20 éve, Huszár 
Edina 25 éve, Palya Richárd 30 éve, Tóth Sándorné 40 éve tagja 
az együttesnek. Átadta a 2015. év egyéni kategóriájának „Portörő 
-díját”. Az elismerő kitüntetést Hajdú István kapta az Együttes-
ben és a Galga mentén folytatott több évtizedes hagyományőrző 
munkájáért, a Galga mente hagyományos ételeinek és ízeinek 
megőrzéséért és készítésért, Bagon és szülőfalujában, Galga-
hévízen végzett áldozatos közösségi munkájának elismeré-
seként.Szívből gratulálunk valamennyiüknek, és további szép 
sikereket kívánunk az együt-tesnek.

Az együttes 2015-ben fennállásának 65. évfordulóját is 
ünnepelte. Ez alkalomból beszélgettem ifj. Rónai Lajos 
művészeti vezetővel az elmúlt öt év jelentősebb eseményeiről, 
eredményeiről és követtem a facebook-on közölt visszaemlé-
kezést. 2011-től rendszeresen részt vesznek a kapolcsi 
„Művészetek Völgye” rendezvényen, ahol szülőfalunk táncait, 
szokásait, hagyományait mutatják meg. Ugyanígy minden év-
ben fellép az együttes a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén, 
valamint az Országos Táncház Találkozón. Ezek országos 
szintű rendezvények, ahová a legjobbak jutnak el. Statisztáltak 
az „Égi madár” TV-film forgatásán. Részt vettek a Muharay 
Szövetség Hagyományőrző Antológiáján az Új Színházban. 
2011-ben megtisztelő esemény volt Andrásfalvy Bertalan 
köszöntése 80. születésnapja alkalmából. 2012-ben a Hagyo-
mányőrző Együttesek Országos Minősítő Versenyén az együttes 
8. alkalommal szerezte meg a „Kiválóan Minősült” címet. 1996 
óta öt minősítés ifj. Rónai Lajos művészeti vezető nevéhez 
fűződik. Gratulálunk! 2012. december 8-9-én először került 
bemutatásra a bagi művelődési házban az ifjúsági csoport 
táncszínházi előadása a „Sobri – A Legenda” című műsora, mely 
a magyar autentikus néptáncra épülő koreográfia, modern szín-
padtechnikával és látvánnyal. Az előadás nagy tetszést váltott ki 
a közönségből, mindkét nap teltház volt. Maradandó élmény volt 
ez mindenkinek. 2013.-ban is voltak különleges események. 
Ebben az évben Nagyszombatra és Húsvét vasárnapra esett az 
országos táncház találkozó. Az ünnephez méltó előadással 
készült az együttes. Ekkor született az „Igaz hitben végig meg-
maradni.” Ennek a koreográfiának az alapja a kálvária, Krisztus 
halálának   színhelyei. Az előadás a Papp László aréna közepén 
játszódott. A közönségből nagy tetszést, pátoszt váltott ki. A 
szakma is elismerően vélekedett, valóban az alkalomhoz illő, 
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sikeres produkció volt. Az együttes ifjúsági csoportja ez év júni-
usában a németországi Malsfeld testvértelepülésünk meghívá-
sának tett eleget. Elsősorban a Malsfeldhez közeli  Kasselben, a 
nagyszabású Heessentag fesztiválon mutatkoztak be tánco-
saink, szenzációs sikerrel. Nekünk, akik ott voltuk nagy élmény 
volt látni a bagi táncosokat németországi színpadon. Kiss 
Bianka és Péter András Fülöp Ferenc díjat kapott. 2014.-ben az 
együttes a Hagyományok Háza színpadán bemutatta Bag tán-
cait, viseletét, hangszereit és szokásait. A gyermek csoport 
Egerben a „Szederinda Néptánc Fesztiválon nívó díjat kapott. 
Jártak az észak-olaszországi Blessano „Danzando tra i Popoli” 
fesztiválon.

2015. „A nagy háború népi emlékezete” Az első világ-
háború 100. évfordulójának emlékére a Muharay Elemér Nép-
művészeti Szövetség gálaműsorában emlékeztek a hősökre a 
bagi, a gencsapáti, a jászberényi hagyományőrző együttesek. 
Megható és felemelő érzés volt látni az együtt emlékező tánco-
sokat. A program rendezője ifj. Rónai Lajos, a zenei rendező 
Rónai Lajos volt. Gratulálunk! A budapesti Avilai Nagy Szent 
Teréz templomban ismét bemutatásra került a húsvéti ünnep-
körhöz kapcsolódó szokások keretén belül az „Igaz hitben végig 
megmaradni” c. koreográfia. Az egyházi méltóságok el voltak ra-
gadtatva az előadástól. A siker, a közönség, a szakmai elismerés 
arra ösztönözte az együttes tagjait, hogy szülőfalunk lakóinak is 
megmutassák ezt a mély, testi, lelki élményt adó színpadi művet. 
Ehhez társult az a nemes gesztus, hogy a bemutató bevételét, 
felajánlják a Nepomuki Szent János-szobor felújítására. Az 
előadás szenzációs volt, mély átéléssel, áhítattal nézte végig a 
bagi közönség. Köszönjük az élményt. 485 000 Ft adomány 
gyűlt össze, mely erre a célra elkülönített számlára került. 
Köszönjük az együttes minden tagjának. Májusban Bagon a Ha-
gyományok Háza, a Muharay Szövetség és együttesünk közösen, 
találkozót szervezett hagyományőrző gyermek csoportok részé-
re. Az egész napos program keretén belül, a gyerekek délelőtt 
bemutatták viseletüket, táncaikat. Délután vetélkedő keretében 
megismerkedtek a falu nevezetességeivel, este fergeteges tánc-
ház zárta a napot. 250 gyerek vett részt, ezen a programon. 
Köszönjük a szervezőknek a tartalmas elfoglaltságot.
Júniusban, az ifjúsági csoport nyolc fővel, Németországban a 
Bag és Malsfeld 20 éves testvérvárosi kapcsolat alkalmából a 
jubileumi ünnepséget színesítették fergeteges táncukkal. Ebben 
az évben először a nyolcadikosokkal együtt volt a szüreti 
felvonulás és mulatság. 

A fenti események csak egy töredéke az elmúlt öt 
évnek. Vannak évente visszatérő alkalmak, társadalmi, kultu-
rális ünnepek, rendezvények. Ilyen, a „Falunap és Rétesfesz-
tivál”, ahol több éve a Muharay Elemér Népi Együttes tagjai 
készítik a Galga mentén is híres bagi rétest, amiből nem lehet 
eleget sütni. E mellett a falunapon az együttes minden csoportja 
fellép, hangulatos színes műsort adnak. A jövőben is számítunk 
rájuk.
Nemzeti megemlékezéseink állandó résztvevői, alkalomhoz illő 
koreográfiákkal emelik az ünnepek fényét. Meghívásokat kap-
nak helyi, báli programokra, ahol a vendégek szórakoztatására 
táncolnak, emelve ezzel a rendezvény színvonalát. Fellépnek 
Galga menti fesztiválokon, falunapokon, egyéb kulturális ren-
dezvényeken. Ezen kívül kelettől nyugatig, az ország számos 
helyén mutatták, mutatják be tudásukat a nagyközönség szá-
mára. Viszik Bag hírnevét szerte az országban és határainkon 
túlra is.

Éltetik, tovább adják, művelik falunk hagyományait, 
szokásait. A húsvéti locsolkodás, a karácsonyi betlehemezés 
egyaránt élmény a részt vevő táncosoknak és a fogadó csalá-
doknak is. Bár 2016. már egy új időszak, de fontosnak tartom 
közre adni, hogy a hagyományőrző együttesünk január 21-én a 
Duna Televízió „Újévköszöntő” műsorában szerepelt, a „Föl-
szállott a páva” verseny győzteseivel és más híres népi előadó-
művészekkel, mint Agócs Gergely, Berecz András és még sokan 
mások. A „Szent család-járást” jelenítették meg a színpadon, a 
nagy előadásba beépítve. A képernyő előtt ülve örömmel nyug-
táztam, hogy jó baginak lenni. A másik pedig, hogy Solymáron a 
Muharay Szövetség által rendezett szólótánc versenyen, Fülöp 
Ferenc-díjat kapott Lados Istvánné Böske néni és Tóth Mi-
hályné Juliska néni, az együttes oszlopos tagjai. Bagi lassú 
csárdást, csárdást, bukóst és marsot táncoltak. Büszkék vagyunk 
rájuk, és szívből gratulálunk az együttes minden tagjának.

Ezeket az eredményeket, sikereket csak kitartó, fegyel-
mezett, jól összehangolt közös munkával lehet fenntartani. Az 
érték, amit közvetít az együttes,felbecsülhetetlen. Becsüljük hát 
meg! Köszönet az elnökségnek, az együttes minden tagjának 
ezért a nagyszerű, kiváló munkáért. Kívánunk további sikereket, 
szép eredményeket!

Tábik Andrásné
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„A hagyomány formái
változhatnak,
de lényege ugyanaz marad,
amíg él a nép,
amelynek lelkét kifejezi...”

Kodály Zoltán
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A csinál  ige jelentésköre igen sokrétű, de eléggé 
általános, ezért számtalan szókapcsolatban használható. 
Természetes a használata az ilyen semleges hangulatú 
mondatokban: Mit csinál? Egyebet sem csinál, csak 
olvas.
Néhány köznyelvi kifejezésben pedig a hagyomány, a 
megszokottság szól a csinál alkalmazása mellett. Pl. Jó 
üzletet csinált; Orvost csinált a fiából; Bolondot 
csinált belőle stb.
A csinál igéből alkotott kifejezések nagy része azonban még 
ezeknél is bizalmasabb, pongyolább hangulatú, ezért ezeket 
a választékos nyelvben, írásban okvetlenül kerüljük. Pl. 
Nagy bajt csinált; Óriási bevételt csinált; 
Elszámolást csinált a bevételről stb. Helyesebben: 
Nagy bajt okozott; Óriási bevételt ért el ( vagy 
egyszerűen: Óriási bevétele volt); Elszámolást 
készített a bevételről. Hát, ezt kell csinálni. „ Ezt kell 
csinyáni?” – ahogy Győzike mondaná. Ezt.

Újabb közhelyek:
Bőr: Bársonyos. Ehhez vastag bőr kell. Senki sem tud 
kibújni a saját bőréből.  A műbőr sohasem olyan, mint az 
igazi. Hát van bőr a képeden? Na, húzzál bőrt a fogaidra! És 
van bőrös virsli is.
Borravaló: Semmi sem megy nélküle. Csak borravalóban 
többet keres, mint más rendes munkájával. Én is dolgozom, 
mégsem kapok senkitől borravalót. Társadalmi 
szemléletváltásra volna szükség. (Hálás vitatéma.)

Giczi Rudolf

Mit csináljunk? Mi jut eszébe az átlag magyar embernek először a 
sóról? Hát az evés, ugyebár! De annak, akinek sóbarlang van 
az alagsorában, egészen más dolgok ugranak be. Még én is 
meglepődtem, mikor utánaolvastam, milyen sokrétűen 
használható az egészségmegőrzésben a só. Most a teljesség 
igénye nélkül felsorolok néhány módszert, ami egyszerű, 
olcsó, és otthon is bátran alkalmazható.

Mindennek az alapja a sóoldat, melyet az alábbiak 
szerint készítsünk el: tegyünk 10 dkg Himalája sót (lehet 
kristály, vagy finomra őrölt) egy üvegbe, és töltsük fel 3 dl 
tisztított vízzel vagy forrásvízzel. A feltöltés után kb. 3/4 óra 
múlva egy telített 26 %-os sóoldatot kapunk. A sóoldat egy 
teljesen steril oldat, sem gombák, sem csírák, sem bakté-
riumok nem élnek meg benne, így nem is romlik meg. 

Orröblítés sóoldattal: a vártnál sokkal kevésbé 
kellemetlen, és hosszú távú használata sem károsítja a nyál-
kahártyát, az orrcseppekkel ellentétben. Az öblítést 1%-os 
langyos sóoldattal végezzük (2,5 dl langyos vízbe tegyünk 10 
ml 26%-os sóoldatot), ez megegyezik a testnedveink kon-
centrációjával, ezért egyáltalán nem csíp. A mosdó fölött kis-
sé előre és oldalra hajolva a felül lévő orrnyílásba lassan 
öntsünk be egy adag sóoldatot egy cseppentő segítségével, 
majd engedjük kifolyni a másik orrlyukon. Ha a szánk köz-
ben kissé nyitva van, és azon át lélegzünk, akkor a sóoldat 
nem folyik le a garatba. Ismételjük meg a másik orrnyílásban 
is, majd még néhányszor mindkettőben. Rendszeres haszná-
lata segít a nátha, arc- és homloküreg gyulladás, felső 
légutak akut megbetegedése, vagy allergia esetén.

Párologtatás: ha nagyobb sókristályokból ké-
szítünk 26%-os, telített sóoldatot, akkor ennek állandó páro-
logtatása (szobahőmérsékleten, elektromos ráhatás nélkül) 
megemeli a relatív páratartalmat, melyben elemi szinten 
találhatóak természetes ásványi anyagok. Ezzel segíthetjük a 
légzőszervek öntisztulását, ráadásul a párolgás közben az 
üvegtál falán kicsapódó sókristály gyönyörű látvány!

Sófürdő: a Himalája kristálysóból készített 30 
perces sófürdő salaktalanító hatású, emellett nagyon jó bőr-
problémák (ekcéma, pikkelysömör, száraz bőr) keze-
lésére. Engedjünk a kád aljába forró vizet, ebben oldjunk fel 1 
kg Himalája sót, majd engedjük teli meleg vízzel. Ilyenkor ne 
használjunk habfürdőt, sampont, szappant, és fürdés után 
ne öblítsük le bőrünkről a vizet, csak itassuk le törülkö-
zővel, majd pihenjünk fél órát. A sófürdőt követően a bőr 
nem szárad ki, ugyanis a bőr külső szarurétegében megkö-
tődik a víz, a bőr természetes védőrétege is megmarad. 
Keringési - és szívbetegségben szenvedőknek nem ajánlott a 
sófürdő!

Gargarizálás sóoldattal: személy szerint ne-
kem ez a kedvencem! A legmakacsabb torokfájást is meg-
gyógyítja 2-3 nap alatt, megakadályozza a vírusok és 
baktériumok szaporodását, és segít a szájüreg sav-bázis 
egyensúlyának helyreállításában. Gargarizáláshoz lehetőleg 
telített (26%-os) sóoldatot használjunk. Ha túl erősnek, ma-
rónak érezzük, hígítsuk kicsit, de próbáljunk minél tömé-
nyebb sóoldatot használni. Naponta legalább kétszer, de 
inkább többször alkalmazzuk.

Arcápolás: használjunk telített sóoldatot 
arclemosáshoz, ez szabályozza a bőr kémhatását, méreg-
telenítő hatása miatt pedig zsíros, pattanásos bőrre külö-
nösen ajánlott. Sószappan rendszeres használatával is elér-
hetjük ugyanezt a hatást.

Mire figyeljünk, ha kipróbáljuk az otthoni sóterá-
piát? Nagyon elrontani nem lehet, de mindig válasszunk jó 
minőségű sót, hiszen a hagyományos konyhasó tartalmazhat 
csomósodásgátlót, valamint egyéb szennyeződéseket, ezért 
érdemes a kicsit drágább, de megbízhatóbb Himalája sót 
választani. A kartali Kuckó Sóbarlangban kapható 
Himalája só étkezési célra és fürdésre egyaránt kiváló, 
párologtatásra pedig a tört parajdi sót ajánljuk. Minderről 
bővebben olvashat a  oldalon.www.kuckosobarlang.hu

A Bagi TC’96 2016. január 30-án rendezte meg a ha-

gyományos Boda Tibor „Dzsúdó” teremlabdarúgó emlék-

tornát. Az egész napos izgalmas mérkőzések érdekes eredményt 

hoztak. Csak a záró meccs utolsó másodpercében dőlt el a kupa 

sorsa. Az első három helyezett azonos pontszámmal, azonos győ-

zelem-vereség aránnyal és azonos körbeveréssel zárta a napot. 

Hévízgyörkön 2012. szeptember 24-én nyitotta meg 

kapuit az Idősek Klubja, ahol lehetőség nyílik a közösségi együtt-

létre. A klub 8-tól 16 óráig tart nyitva. Aki nehezen mozog, vagy Tura, 

Galgahévíz, Bag településről jár, annak lehetősége van a szállítás 

igénylésére, ami térítésmentes. A Kistérségi Gondozási Központ ren-

delkezik egy 9 személyes busszal, ami kapaszkodókkal és külön 

lépcsővel van ellátva, így a felszállás is könnyebbé válik.

A klub tagjai napi háromszori étkezés kapnak, mosási, tisz-

tálkodási lehetőségük van. Rendszeres vérnyomás- és vércukor-

méréssel, valamint egészségnevelő előadásokkal segítjük az egész-

ségük megtartását, betegségük karbantartását, állapotuk romlásának 

megelőzését. Minden nap sort kerítünk egy kis tornára, ami a mozgás 

javítására szolgál. Hivatalos ügyeik intézésében mind a gondozónők, 

mind a családsegítő szolgálat szívesen nyújt segítséget. Jogi tanács-

adásra is lehetőség van az intézmény jogászánál.

Fontosnak tartjuk a lelki gondozást: problémáik megbeszé-

lését, állapotuk elfogadását. A pszichológus is segít, ha szükségét érzi 

a klubtag. A lelkészek rendszeresen tartanak bibliaórát, amit nagy 

szeretettel fogadnak. Az elfoglalt, dolgozó családtagok biztonságban 

tudhatják az idős mamát, papát, hozzátartozót. Nem kell attól tarta-

niuk, hogy otthon elesik, rosszul lesz, hiszen nálunk a felügyeletük 

napközben biztosítva van. A legfontosabb mégis, hogy jó kedéllyel 

teljenek a napjaink. Minden ünnepet, névnapot, születésnapot meg-

ünneplünk, sokszor hallgatunk zenét, éneklünk közösen. Foglalko-

zásokat tartunk, ahol kötünk, horgolunk, varrunk, festünk, most a 

karácsonyi vásárra készítünk díszeket. Alkalmanként vendégelőadókat 

hívunk. 

Megkérdeztük a klubtagokat, mi a véleményük a klubról.

Margit néni: Nekem találták ki ezt a klubot, alig várom, hogy jöhessek!

Panni néni: Jó barátnőkre találtam itt.

Erzsike: Szeretek ide járni, jó a közösség, vidáman telnek a napjaink.

Erzsike néni: Könnyen telnek a mindennapok.

Ha felkeltette érdeklődését ez a pár soros bemutatkozás, 

jöjjön el, tekintse meg a mindennapjainkat, beszélgessen a klubta-

gokkal, gondozónőkkel személyesen! Kérdéseire választ kaphat az 

alábbi elérhetőségeken Horákné Pápai Edit és Lángné Gazsó Krisz-

tina gondozónőktől: 2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u. 22. (Cukrászda 

melletti új épület) 06-30/693-5928-as telefonszámon.

A sokoldalú sóBoda Tibor „Dzsúdó” emléktorna

ANGOL – HOLLAND

HASZNÁLTRUHA ÜZLET 
nyílt Bagon,

a kereskedő ház emeletén!

Üzletünkben 0-99 éves

korig mindent megtalál!

Minden hétfőn új áru!

Várjuk sok szeretettel!

Facebook.com/coolturi

H-P: 8-16 SZ: 8-12

1. Aszód FC

2. Tura VSK

3. Bagi TC’96 FC

4. Iklad KFC

5. Hévízgyörki SC

6. Galgahévíz SE

Hasonlóan alakult a sor-

rend az alsóházban is. A gól-

különbségek figyelembevételével 

torna végeredménye a következő-

képpen alakult:

Nyugdíjas Egyesületünk 2016. január 9-én 
tartotta meg a már hagyománnyá vált pót-
szilveszteri bálját.

Bár a rendezvény a Dózsa György Művelődési 
Házban került megrendezésre, az időjárás sajnos ismét 
gondot okozott. Legnagyobb sajnálatunkra voltak, akik nem 
mertek elindulni otthonról a jeges, csúszós út miatt, pedig 
nyilván ők is szerettek volna részt venni a szórakozásban.

Pezsgős koccintással köszöntöttük az újévet, majd 
elfogyasztottuk a finom vacsorát. A tagok közül páran egy 
rövid kis műsort adtak elő társaiknak. A tánchoz, jókedvhez a 
Galga Expressz zenekar biztosította a zenét a tőlük megszokott 
magas színvonalon. Nyugdíjas korunk ellenére rendre megtelt 
a terem táncosokkal. Az est folyamán tombolahúzás is volt. A 
nyereményekhez nagyon sok szép felajánlást kaptunk, ame-
lyeket ezúttal is szeretnénk megköszönni a következőknek:

Jamrik László polgármester, Varga András alpolgármester, 

Szásziné Győri Éva általános iskolai igazgató, Gergely Tészta, 

Tuti Ostya, Ági Virágbolt, Hugi Italdiszkont, Géczi Bt. 

zöldséges, Hegedűs zöldséges, Lottózó, 100 Ft-os üzlet, 

Íródeák papírbolt, Szépségszalon fodrász, Domoszlai pékség, 

Csudajó falatozó, Kovács Győző, illetve egyesületünk tagjai.

Úgy érzem, hogy a részvevők mindegyike jól érezte 
magát. Részemről nagyon örülök, hogy ismét egy jókedvű, 
vidám pótszilvesztert sikerült tartanunk, vidámságot és 
jókedvet hozva ezzel az idősebb korosztály számára.

Csejteiné Sándor Erzsébet

Nyugdíjasok
szilvesztere

Fotó: Balázsné Kapuszta Anikó
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általános, ezért számtalan szókapcsolatban használható. 
Természetes a használata az ilyen semleges hangulatú 
mondatokban: Mit csinál? Egyebet sem csinál, csak 
olvas.
Néhány köznyelvi kifejezésben pedig a hagyomány, a 
megszokottság szól a csinál alkalmazása mellett. Pl. Jó 
üzletet csinált; Orvost csinált a fiából; Bolondot 
csinált belőle stb.
A csinál igéből alkotott kifejezések nagy része azonban még 
ezeknél is bizalmasabb, pongyolább hangulatú, ezért ezeket 
a választékos nyelvben, írásban okvetlenül kerüljük. Pl. 
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készített a bevételről. Hát, ezt kell csinálni. „ Ezt kell 
csinyáni?” – ahogy Győzike mondaná. Ezt.
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Bőr: Bársonyos. Ehhez vastag bőr kell. Senki sem tud 
kibújni a saját bőréből.  A műbőr sohasem olyan, mint az 
igazi. Hát van bőr a képeden? Na, húzzál bőrt a fogaidra! És 
van bőrös virsli is.
Borravaló: Semmi sem megy nélküle. Csak borravalóban 
többet keres, mint más rendes munkájával. Én is dolgozom, 
mégsem kapok senkitől borravalót. Társadalmi 
szemléletváltásra volna szükség. (Hálás vitatéma.)

Giczi Rudolf

Mit csináljunk? Mi jut eszébe az átlag magyar embernek először a 
sóról? Hát az evés, ugyebár! De annak, akinek sóbarlang van 
az alagsorában, egészen más dolgok ugranak be. Még én is 
meglepődtem, mikor utánaolvastam, milyen sokrétűen 
használható az egészségmegőrzésben a só. Most a teljesség 
igénye nélkül felsorolok néhány módszert, ami egyszerű, 
olcsó, és otthon is bátran alkalmazható.

Mindennek az alapja a sóoldat, melyet az alábbiak 
szerint készítsünk el: tegyünk 10 dkg Himalája sót (lehet 
kristály, vagy finomra őrölt) egy üvegbe, és töltsük fel 3 dl 
tisztított vízzel vagy forrásvízzel. A feltöltés után kb. 3/4 óra 
múlva egy telített 26 %-os sóoldatot kapunk. A sóoldat egy 
teljesen steril oldat, sem gombák, sem csírák, sem bakté-
riumok nem élnek meg benne, így nem is romlik meg. 

Orröblítés sóoldattal: a vártnál sokkal kevésbé 
kellemetlen, és hosszú távú használata sem károsítja a nyál-
kahártyát, az orrcseppekkel ellentétben. Az öblítést 1%-os 
langyos sóoldattal végezzük (2,5 dl langyos vízbe tegyünk 10 
ml 26%-os sóoldatot), ez megegyezik a testnedveink kon-
centrációjával, ezért egyáltalán nem csíp. A mosdó fölött kis-
sé előre és oldalra hajolva a felül lévő orrnyílásba lassan 
öntsünk be egy adag sóoldatot egy cseppentő segítségével, 
majd engedjük kifolyni a másik orrlyukon. Ha a szánk köz-
ben kissé nyitva van, és azon át lélegzünk, akkor a sóoldat 
nem folyik le a garatba. Ismételjük meg a másik orrnyílásban 
is, majd még néhányszor mindkettőben. Rendszeres haszná-
lata segít a nátha, arc- és homloküreg gyulladás, felső 
légutak akut megbetegedése, vagy allergia esetén.

Párologtatás: ha nagyobb sókristályokból ké-
szítünk 26%-os, telített sóoldatot, akkor ennek állandó páro-
logtatása (szobahőmérsékleten, elektromos ráhatás nélkül) 
megemeli a relatív páratartalmat, melyben elemi szinten 
találhatóak természetes ásványi anyagok. Ezzel segíthetjük a 
légzőszervek öntisztulását, ráadásul a párolgás közben az 
üvegtál falán kicsapódó sókristály gyönyörű látvány!

Sófürdő: a Himalája kristálysóból készített 30 
perces sófürdő salaktalanító hatású, emellett nagyon jó bőr-
problémák (ekcéma, pikkelysömör, száraz bőr) keze-
lésére. Engedjünk a kád aljába forró vizet, ebben oldjunk fel 1 
kg Himalája sót, majd engedjük teli meleg vízzel. Ilyenkor ne 
használjunk habfürdőt, sampont, szappant, és fürdés után 
ne öblítsük le bőrünkről a vizet, csak itassuk le törülkö-
zővel, majd pihenjünk fél órát. A sófürdőt követően a bőr 
nem szárad ki, ugyanis a bőr külső szarurétegében megkö-
tődik a víz, a bőr természetes védőrétege is megmarad. 
Keringési - és szívbetegségben szenvedőknek nem ajánlott a 
sófürdő!

Gargarizálás sóoldattal: személy szerint ne-
kem ez a kedvencem! A legmakacsabb torokfájást is meg-
gyógyítja 2-3 nap alatt, megakadályozza a vírusok és 
baktériumok szaporodását, és segít a szájüreg sav-bázis 
egyensúlyának helyreállításában. Gargarizáláshoz lehetőleg 
telített (26%-os) sóoldatot használjunk. Ha túl erősnek, ma-
rónak érezzük, hígítsuk kicsit, de próbáljunk minél tömé-
nyebb sóoldatot használni. Naponta legalább kétszer, de 
inkább többször alkalmazzuk.

Arcápolás: használjunk telített sóoldatot 
arclemosáshoz, ez szabályozza a bőr kémhatását, méreg-
telenítő hatása miatt pedig zsíros, pattanásos bőrre külö-
nösen ajánlott. Sószappan rendszeres használatával is elér-
hetjük ugyanezt a hatást.

Mire figyeljünk, ha kipróbáljuk az otthoni sóterá-
piát? Nagyon elrontani nem lehet, de mindig válasszunk jó 
minőségű sót, hiszen a hagyományos konyhasó tartalmazhat 
csomósodásgátlót, valamint egyéb szennyeződéseket, ezért 
érdemes a kicsit drágább, de megbízhatóbb Himalája sót 
választani. A kartali Kuckó Sóbarlangban kapható 
Himalája só étkezési célra és fürdésre egyaránt kiváló, 
párologtatásra pedig a tört parajdi sót ajánljuk. Minderről 
bővebben olvashat a  oldalon.www.kuckosobarlang.hu

A Bagi TC’96 2016. január 30-án rendezte meg a ha-

gyományos Boda Tibor „Dzsúdó” teremlabdarúgó emlék-

tornát. Az egész napos izgalmas mérkőzések érdekes eredményt 

hoztak. Csak a záró meccs utolsó másodpercében dőlt el a kupa 

sorsa. Az első három helyezett azonos pontszámmal, azonos győ-

zelem-vereség aránnyal és azonos körbeveréssel zárta a napot. 

Hévízgyörkön 2012. szeptember 24-én nyitotta meg 

kapuit az Idősek Klubja, ahol lehetőség nyílik a közösségi együtt-

létre. A klub 8-tól 16 óráig tart nyitva. Aki nehezen mozog, vagy Tura, 

Galgahévíz, Bag településről jár, annak lehetősége van a szállítás 

igénylésére, ami térítésmentes. A Kistérségi Gondozási Központ ren-

delkezik egy 9 személyes busszal, ami kapaszkodókkal és külön 

lépcsővel van ellátva, így a felszállás is könnyebbé válik.

A klub tagjai napi háromszori étkezés kapnak, mosási, tisz-

tálkodási lehetőségük van. Rendszeres vérnyomás- és vércukor-

méréssel, valamint egészségnevelő előadásokkal segítjük az egész-

ségük megtartását, betegségük karbantartását, állapotuk romlásának 

megelőzését. Minden nap sort kerítünk egy kis tornára, ami a mozgás 

javítására szolgál. Hivatalos ügyeik intézésében mind a gondozónők, 

mind a családsegítő szolgálat szívesen nyújt segítséget. Jogi tanács-

adásra is lehetőség van az intézmény jogászánál.

Fontosnak tartjuk a lelki gondozást: problémáik megbeszé-

lését, állapotuk elfogadását. A pszichológus is segít, ha szükségét érzi 

a klubtag. A lelkészek rendszeresen tartanak bibliaórát, amit nagy 

szeretettel fogadnak. Az elfoglalt, dolgozó családtagok biztonságban 

tudhatják az idős mamát, papát, hozzátartozót. Nem kell attól tarta-

niuk, hogy otthon elesik, rosszul lesz, hiszen nálunk a felügyeletük 

napközben biztosítva van. A legfontosabb mégis, hogy jó kedéllyel 

teljenek a napjaink. Minden ünnepet, névnapot, születésnapot meg-

ünneplünk, sokszor hallgatunk zenét, éneklünk közösen. Foglalko-

zásokat tartunk, ahol kötünk, horgolunk, varrunk, festünk, most a 

karácsonyi vásárra készítünk díszeket. Alkalmanként vendégelőadókat 

hívunk. 

Megkérdeztük a klubtagokat, mi a véleményük a klubról.

Margit néni: Nekem találták ki ezt a klubot, alig várom, hogy jöhessek!

Panni néni: Jó barátnőkre találtam itt.

Erzsike: Szeretek ide járni, jó a közösség, vidáman telnek a napjaink.

Erzsike néni: Könnyen telnek a mindennapok.

Ha felkeltette érdeklődését ez a pár soros bemutatkozás, 

jöjjön el, tekintse meg a mindennapjainkat, beszélgessen a klubta-

gokkal, gondozónőkkel személyesen! Kérdéseire választ kaphat az 

alábbi elérhetőségeken Horákné Pápai Edit és Lángné Gazsó Krisz-

tina gondozónőktől: 2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u. 22. (Cukrászda 

melletti új épület) 06-30/693-5928-as telefonszámon.

A sokoldalú sóBoda Tibor „Dzsúdó” emléktorna

ANGOL – HOLLAND

HASZNÁLTRUHA ÜZLET 
nyílt Bagon,

a kereskedő ház emeletén!

Üzletünkben 0-99 éves

korig mindent megtalál!

Minden hétfőn új áru!

Várjuk sok szeretettel!

Facebook.com/coolturi

H-P: 8-16 SZ: 8-12

1. Aszód FC

2. Tura VSK

3. Bagi TC’96 FC

4. Iklad KFC

5. Hévízgyörki SC

6. Galgahévíz SE

Hasonlóan alakult a sor-

rend az alsóházban is. A gól-

különbségek figyelembevételével 

torna végeredménye a következő-

képpen alakult:

Nyugdíjas Egyesületünk 2016. január 9-én 
tartotta meg a már hagyománnyá vált pót-
szilveszteri bálját.

Bár a rendezvény a Dózsa György Művelődési 
Házban került megrendezésre, az időjárás sajnos ismét 
gondot okozott. Legnagyobb sajnálatunkra voltak, akik nem 
mertek elindulni otthonról a jeges, csúszós út miatt, pedig 
nyilván ők is szerettek volna részt venni a szórakozásban.

Pezsgős koccintással köszöntöttük az újévet, majd 
elfogyasztottuk a finom vacsorát. A tagok közül páran egy 
rövid kis műsort adtak elő társaiknak. A tánchoz, jókedvhez a 
Galga Expressz zenekar biztosította a zenét a tőlük megszokott 
magas színvonalon. Nyugdíjas korunk ellenére rendre megtelt 
a terem táncosokkal. Az est folyamán tombolahúzás is volt. A 
nyereményekhez nagyon sok szép felajánlást kaptunk, ame-
lyeket ezúttal is szeretnénk megköszönni a következőknek:

Jamrik László polgármester, Varga András alpolgármester, 

Szásziné Győri Éva általános iskolai igazgató, Gergely Tészta, 

Tuti Ostya, Ági Virágbolt, Hugi Italdiszkont, Géczi Bt. 

zöldséges, Hegedűs zöldséges, Lottózó, 100 Ft-os üzlet, 

Íródeák papírbolt, Szépségszalon fodrász, Domoszlai pékség, 

Csudajó falatozó, Kovács Győző, illetve egyesületünk tagjai.

Úgy érzem, hogy a részvevők mindegyike jól érezte 
magát. Részemről nagyon örülök, hogy ismét egy jókedvű, 
vidám pótszilvesztert sikerült tartanunk, vidámságot és 
jókedvet hozva ezzel az idősebb korosztály számára.

Csejteiné Sándor Erzsébet

Nyugdíjasok
szilvesztere

Fotó: Balázsné Kapuszta Anikó



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

12 Szolgáltatás

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!

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

Varga István       Tel.: +36 20 983 7592

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

EBRENDÉSZ

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

Sipos József    Tel.: +36 20 203 23 59

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

BAGI HÍRLAP • 2016. JANUÁR - FEBRUÁR

VÉRADÁS
2016. március 3.

csütörtök

15:30 - 18:00
Véradás helye: Dózsa György Művelődési Ház

2191 Bag, Petőfi tér 1/a.

A véradásra feltétlenül hozza magával személyi igazolványát (vagy útle-
velét, vagy jogosítványát) és lakcímkártyáját, valamint a TAJ kártyáját!


