
1394 - 2016 XXIII. évf. 2. szám • 2016. március

Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

A TARTALOMBÓL

9. oldal6. oldal3. oldal

Elsősök beíratkozása

Jóreggelt azoknak, akik itt lakoznak,

Verset mondanék, ha meghallgatnának.

Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel

Áldják hát az Istent hangos énekléssel.

Áldom én is ezért, mert ma Húsvét napja

Virradt mireánk, áldott szent órája.

Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéből

Az illatozó rózsák virágos kertjéből.

Azt kívánom most, még sokáig éljenek,

Sok boldog Húsvétot vígan megérjenek.

Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,

Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.

Locsolóvers

Bag Nagyközség 

Önkormányzatának 

Polgármestere

és Képviselő-testülete

ezúton köszönti

a település lakosságát

és kíván minden kedves 

olvasónak

ISTENTŐL ÁLDOTT,

ÖRÖMTELI 

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

(Ismeretlen)

Kellemes húsvéti ! ü tn en kepe

1+1% - Sok kicsi sokra megy!Illeték változások!
Rendelkezzen adója 1+1%-áról



2 A Polgármesteri Hivatal hírei BAGI HÍRLAP • 2016. MÁRCIUS 3A Polgármesteri Hivatal hírei

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

BAGI HÍRLAP • 2016. MÁRCIUS

2016. február 25. rendkívüli képviselő-

testületi ülés

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkö-

rében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

Napirendi pont: Neumann-ház megvételéről név sze-

rinti szavazás 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

8/2016. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

név szerinti szavazással dönt a Neumann ház megvé-

teléről.

Napirendi pont: Neumann-ház megvételének megtár-

gyalása

A képviselő-testület név szerinti szavazást követően 

Jamrik László: igen

Varga András: igen 

Deli József: igen

Gyóni János: nem

Katona Ervin: nem

Mezőfi Ferenc: nem

Sima József: igen

(4 igen és 3 nem) az alábbi határozatot hozta:

9/2016. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert, a Bag belte-

rület 16 hrsz.-ú, természetben a Szent Imre utca 43. sz. 
2alatt található, 2652 m -es, „kivett irodaház” besorolású 

telekingatlan adás-vételi szerződésének megkötésére 

és aláírására a jelenlegi tulajdonos, Mezőbag Kft.-vel,

10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint értékben (áfa mente-

sen). A szerződés elkészítése az önkormányzat ügyvédje 

által történjen. Az eladó birtokába engedi a vevőnek az 

ingatlant, egyben hozzájárul, hogy számlával igazolt 

módon karbantartja és átalakítja az általa meghatá-

rozott közcélok érdekében és pályázatot nyújtson be az 

ingat-lan vonatkozásában. A tulajdonjog megszerzése a 

teljes vételár átutalását követően kerül átvezetésre a 

Gödöllői Járási Földhivatalnál az önkormányzat nevére.

Napirendi pont: Neumann-ház védelembe vonása

A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az 

alábbi határozatot hozta:

10/2016. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete megújítja a korábbi 7/2013. (II.28.) Képviselő-

testületi határozatot, és a Bag, Szent Imre u. 43. szám 

alatt lévő, 16-os hrsz.-ú ingatlan főépületét helyi védett-

ség alá helyezi. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-

gármestert a földhivatali nyilvántartásban a védelembe 

vonási eljárás lefolytatására.

Napirendi pont: Nepomuki Szent János-szobor resta-

urálása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

11/2016. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nem-

zeti Kulturális Alaphoz pályázatot nyújtson be a Nepo-

muki Szent János-szobor felújítására 1,5 millió forint 

összegben.

Az Aszód, Ady Endre úti tábla kihelyezése előtti pénteken Sztán István, 
Aszód város polgármestere telefonon tájékoztatta Jamrik László polgármester 
urat az út lezárásáról.

Polgármester úr jelezte, hogy ezzel nem ért egyet. Több száz éve 
működő útvonalról van szó, amit nemcsak bagiak használnak. A kihelyezés 
nem szabályos, rendőrök nem büntetnek. Minket 10 éve terhel a nagysúlyú 
járművek forgalma, az út teljesen tönkrement Bagtól Turáig. 2006-ban volt ide 
egy útépítési tervünk vízelvezetéssel, közúttá nyilvánítással, de ez nem valósult 
meg. 

A körforgalommal kapcsolatos közmeghallgatáson egy éve kértük 
ennek az útnak a megépítését, akkor ezt Sztán István is támogatta. Ezek után 
érthetetlen ez a lépés. 

A képviselő-testület kérte polgármester urat, hogy ez ügyben küldjön 
hivatalos megkeresést Sztán István részére. Jamrik László polgármester úr 
kérte a tábla eltávolítását, valamint hogy a bagiak és a környékbeli települések 
lakói a több évszázados hagyománynak megfelelően áthaladhassanak az Ady 
Endre úton. Válasz nem érkezett.

Jó tudni, hogy 2016 ja- bekövetkezett építménykárok elektronikus aláírás létrehozásához 
nuár elsejével nemcsak sze- helyreállításával összefüggő szükséges adataikat, illetve a társa-
mélyi igazolványunk változik bontási, építési, módosított dalombiztosítási- és adóazonosító 
meg, de hivatalos ügyeink egy építési és használatbavételi jelüket is.

Az új típusú okmány magas bizton-részét is olcsóbban intéz- engedélyezési eljárás, valamint 
sági fokát az egyes funkciókat meg-hetjük. az eljárásban közreműködő 
testesítő adatcsoportok egymástól szakhatóságok eljárása

2A kormányhivatalhoz tartozó ma elkülönült tárolása garantálja. Egy-·A 300 m -nél kisebb hasznos 
már illetékmentes eljárások: szerre csak egy funkciót lehet majd alapterületű, más önálló ren-
·Hatósági erkölcsi bizonyítvány használni, megakadályozva ezzel, deltetési egységet nem tartal-

kiállítása iránti eljárás évente hogy több adatunk is hozzáférhető mazó, egylakásos lakóépület 
négy alkalommal legyen az arra nem jogosultak szá-bontási, építési (továbbépítési), 

mára. A kártyán elektronikusan módosított építési és haszná-·A vállalkozói igazolvánnyal, az 
tárolt adatokhoz való teljes hozzá-latbavételi engedélyezési, a üzlet működési engedélyével 
férésre nincs lehetőség. Az ujjnyo-használatbavétel tudomásul-kapcsolatos eljárás
mat tárolással az új okmány magas vételi és a bontási tevékenység ·Az állandó személyazonosító 
biztonságú, hiteles személyazo-megkezdésének tudomásul-igazolvány és lakcímet igazoló 
nosításra is alkalmas lesz – az ok-vételi eljárása, valamint az en-hatósági igazolvány kiadására 
mány és a személy egyértelmű gedélyezési eljárásban közre-irányuló eljárás
egymáshoz rendelésével.működő szakhatóság eljárása·A családi állapot változásából 
Az új személyazonosító igazolvány ·Adóazonosító jel, társadalom-eredő névváltozás miatt indult 
használatára történő átállás fo-biztosítási azonosító jel kiadása, eljárás, valamint a névváltozási 
kozatosan történik majd. 2016. ha a kiadás eltulajdonítás miatt okiratmásolat kiállítására irán-
január 1-jét követően, ha az állam-válik szükségesséyuló kérelem
polgár személyazonosító igazol-·Tulajdonosváltozás ingatlan-·Az eltulajdonított okmányok 
ványt igényel, számára már az új nyilvántartási bejegyzése örök-pótlására irányuló eljárás
okmányt állítja ki a Hivatal.lés jogcímén·A mozgásában korlátozott sze-

·Haszonélvezeti jog ingatlan-mély parkolási igazolványával 
nyilvántartási bejegyzése hagya-kapcsolatos eljárás
tékátadó végzés alapján·Az oktatási igazolvány kiállítása 

·Felsőoktatási szakképzésre, (diákigazolvány, pedagógus iga-
alapképzésre, osztatlan kép-zolvány, oktatói igazolvány)
zésre vagy mesterképzésre tör-·A mezőgazdasági és erdészeti 
ténő jelentkezés esetén a jelent-gépkezelői jogosítvány kiállítása
kező díjmentesen egyidejűleg ·A népi iparművészeti igazol-
három képzésre irányuló jelent-vánnyal kapcsolatos igazolvány
kezési kérelmet nyújthat be·Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe 

·A pótfelvételi eljárás díjmentesvételével kapcsolatos eljárás
·A gépjárművezetői engedély 

A 2016. január 1-jétől kibo-kiadása első alkalommal
csátásra kerülő korszerű elektro-·A cég cégkivonatának, cégbizo-
nikus személyazonosító igazolvány nyítványának és cégmásola-
számos olyan funkcióval rendel-tának kiállítása, ha azt a cég tag-
kezik majd, amelyeknek köszön-ja, vagy képviselője kéri
hetően az állampolgárok kényelme-·A cég cégnyilvántartásban sze-
sebben, egyszerűbben, gyorsabban replő elektronikus okiratainak 
intézhetik közigazgatási ügyeiket is. elektronikus úton történő meg-
Az új igazolvány amellett, hogy vi-küldése, ha azt a cég tagja vagy 
zuálisan tartalmazza a jelenlegi sze-képviselője kéri
mélyazonosító igazolvány adattar-·Cégek éves számviteli beszámo-
talmát, olyan beépített, magas lójának közzététele
biztonságú chippel is rendelkezik, ·Adóhatósági igazolás kiadására 
amely tárolja a személyazonosító irányuló eljárás
adatokat, az állampolgárok dönté-

·A Kormány által rendeletben ki-
sétől függően az ujjnyomatukat, az 

hirdetett veszélyhelyzet folytán 

T R O S Z K Á S  Ú T

Figyelem, illeték változás!

(forrás: 

)

http://promenad.hu/cikk/
illetekfizetesi-es-okmanyirodai-

valtozasok-161828

Polgármesteri Hivatal

A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 

előírásának megfelelve, 

településünk képviselő-

testületének nevezett tagjai 

szeretettel meghívják Önöket 

a Művelődési Házban tartandó 

éves beszámolóra és fogadó 

órára.

A rendezvény időpontja:

2016. március 31. 

csütörtök 18:00 óra

Gyóni János - Független

Katona Ervin - JOBBIK

Mezőfi Ferenc - JOBBIK

Készült a képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján
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2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkö-

rében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

Napirendi pont: Neumann-ház megvételéről név sze-

rinti szavazás 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

név szerinti szavazással dönt a Neumann ház megvé-
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gyalása
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Deli József: igen

Gyóni János: nem
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert, a Bag belte-

rület 16 hrsz.-ú, természetben a Szent Imre utca 43. sz. 
2alatt található, 2652 m -es, „kivett irodaház” besorolású 
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és aláírására a jelenlegi tulajdonos, Mezőbag Kft.-vel,

10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint értékben (áfa mente-

sen). A szerződés elkészítése az önkormányzat ügyvédje 

által történjen. Az eladó birtokába engedi a vevőnek az 

ingatlant, egyben hozzájárul, hogy számlával igazolt 

módon karbantartja és átalakítja az általa meghatá-

rozott közcélok érdekében és pályázatot nyújtson be az 

ingat-lan vonatkozásában. A tulajdonjog megszerzése a 

teljes vételár átutalását követően kerül átvezetésre a 

Gödöllői Járási Földhivatalnál az önkormányzat nevére.

Napirendi pont: Neumann-ház védelembe vonása
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járművek forgalma, az út teljesen tönkrement Bagtól Turáig. 2006-ban volt ide 
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meg. 
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ennek az útnak a megépítését, akkor ezt Sztán István is támogatta. Ezek után 
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A képviselő-testület kérte polgármester urat, hogy ez ügyben küldjön 
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alapképzésre, osztatlan kép-zolvány, oktatói igazolvány)
zésre vagy mesterképzésre tör-·A mezőgazdasági és erdészeti 
ténő jelentkezés esetén a jelent-gépkezelői jogosítvány kiállítása
kező díjmentesen egyidejűleg ·A népi iparművészeti igazol-
három képzésre irányuló jelent-vánnyal kapcsolatos igazolvány
kezési kérelmet nyújthat be·Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe 

·A pótfelvételi eljárás díjmentesvételével kapcsolatos eljárás
·A gépjárművezetői engedély 

A 2016. január 1-jétől kibo-kiadása első alkalommal
csátásra kerülő korszerű elektro-·A cég cégkivonatának, cégbizo-
nikus személyazonosító igazolvány nyítványának és cégmásola-
számos olyan funkcióval rendel-tának kiállítása, ha azt a cég tag-
kezik majd, amelyeknek köszön-ja, vagy képviselője kéri
hetően az állampolgárok kényelme-·A cég cégnyilvántartásban sze-
sebben, egyszerűbben, gyorsabban replő elektronikus okiratainak 
intézhetik közigazgatási ügyeiket is. elektronikus úton történő meg-
Az új igazolvány amellett, hogy vi-küldése, ha azt a cég tagja vagy 
zuálisan tartalmazza a jelenlegi sze-képviselője kéri
mélyazonosító igazolvány adattar-·Cégek éves számviteli beszámo-
talmát, olyan beépített, magas lójának közzététele
biztonságú chippel is rendelkezik, ·Adóhatósági igazolás kiadására 
amely tárolja a személyazonosító irányuló eljárás
adatokat, az állampolgárok dönté-

·A Kormány által rendeletben ki-
sétől függően az ujjnyomatukat, az 

hirdetett veszélyhelyzet folytán 

T R O S Z K Á S  Ú T

Figyelem, illeték változás!

(forrás: 

)

http://promenad.hu/cikk/
illetekfizetesi-es-okmanyirodai-

valtozasok-161828

Polgármesteri Hivatal

A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 

előírásának megfelelve, 

településünk képviselő-

testületének nevezett tagjai 

szeretettel meghívják Önöket 

a Művelődési Házban tartandó 

éves beszámolóra és fogadó 

órára.

A rendezvény időpontja:

2016. március 31. 

csütörtök 18:00 óra

Gyóni János - Független

Katona Ervin - JOBBIK

Mezőfi Ferenc - JOBBIK

Készült a képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján
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2016. március 1-jén számolt be a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság vezetője, Dr. Bozsó Zoltán c. r. dandártábornok úr a rendőr-
kapitányság szakmai munkájáról.

Az értekezlet elöljárója Dr. Mihály István r. dandártábornok a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt. A rendőrkapitány mindenek előtt 
köszönetet mondott a 2015. évi eredményekért a Gödöllői Rendőrkapitányság 
teljes személyi állományának, a PMRFK vezetésének, a szakmai irányítóinak, 
valamint az együttműködő hatóságoknak, szervezeteknek a közösen elért 
eredményekért. Ezt követően részletes tájékoztatást nyújtott a bűncselek-
mények, ezen belül a közterületi bűncselekmények számának radikális 
csökkenéséről. Az adatok elemzése során megállapítást nyert, hogy 155 db 
bűncselekményt követtek el az illetékességi területünkön 10 ezer lakosra 
számítva. Ez jelentős javulás az előző évi 185,7–hez képest. A Gödöllői 
Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt öt évet 
vizsgálva kiemelkedő, 2015-ben 49,2%, amely az előző évhez képest (38,5%) 
10,7 százalékos emelkedést mutat. A közrendvédelmi intézkedési mutatók 
emelkedésével párhuzamosan csökkent a jogsértések száma, viszont a közúti 
közlekedési balesetek száma növekedett, könnyű sérüléssel végződő baleset 
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Bag Nagyközség Önkormányzata a Kép-
viselő-testület 96/2015. (XI.19.) sz. határozatá-
ban foglaltak alapján, dr. Cséke Ibolya háziorvos 
asszony (mint a Prevencio Bt. vezetője) számára 
208.000.- Ft összegű bútor felújítási támogatást, 
és további 45.000.- Ft összegű ablak matricázási 
támogatást nyújtott. 

A megszavazott összegből megújult a vá-
róterem bútorzata, és sikeresen befejezésre került 
a külön vizsgáló helyiség. A rendelő három abla-
kára belátást akadályozó, füstüveg-szerű matri-
cák kerültek felragasztásra.

Reméljük, hogy a bagi lakosok azon fele, 
akik a II. sz. rendelőhöz tartoznak, saját maguk 
tapasztalhatták a megújult rendelő által nyújtotta 
kényelmet.

Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi szakmai tevékenységéről

23,3 % -kal több történt 2015-
ben. A bűn – és baleset-meg-
előzés területén folyamatos elő-
adások tartásával, sajtóközle-
mények kiadásával, közlekedés-
rendészeti akciók végrehajtá-
sával egészítettük ki a közterületi 
szolgálati ág munkáját.

Dr. Baranyai Krisztina 
elnök asszony a beszámolót kö-
vetően hozzászólásában köszö-
netet mondott a rendőrségnek, 
amiért nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat az itt élők, 
valamint külön köszönte a bíró-
sági tárgyalásokra esetenként 
igényelt karhatalmi támogatást.

Dr. Mihály István r. dan-
dártábornok úr értékelése során 
dicséretben részesítette a Gödöl-
lői Rendőrkapitányság vezetését 
és személyi állományát, a tavalyi 
évi rendőri tevékenységét szak-
mailag eredményesnek és kie-
melkedő színvonalúnak ítélte. 
Meghatározta, hogy a rendőri hi-
vatást továbbra is az állampol-
gárok megelégedettségére kell 
gyakorolni. Köszönetét fejezte ki 
a migrációs feladatok végrehajtá-
sában közreműködő és a kollégák 
távollétében többletszolgálatot 
ellátó munkatársaiknak az év vé-
gén mutatott példás helytállást.

Lukácsi Zsuzsa c. r. alezredes
Gödöllői Rendőrkapitányság

Hivatalvezető 

II. sz. (Dózsa György úti) orvosi rendelő felújítása

Az emberek többsége tart otthon valamilyen házi-
állatot, a legtöbben elsősorban kutyát. A felelős állattar-
tásnak megvannak a szabályai és ha az ember úgy dönt, hogy 
otthonába fogad egy kis kedvencet, akkor jó, ha tudja ezeket.

Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 
30 napon belül veszettség ellen saját költségén állatorvossal beoltatni, 
az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd 
ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.

2010. január 1.-től az ebeknek egy új, a Magyar Állatorvosi Ka-
mara által kiadott, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvvel 
kell rendelkezniük (vagy egységes európai állatútlevéllel).

2013. januárjától chipeztetnünk szükséges minden 
kutyát 4 hónapos korától kezdődően! Az állatorvos a mikrochip 
meglétét bármikor ellenőrizheti, illetve köteles is ellenőrizni. A mik-
rochip-el nem jelölt kutya veszettség elleni védőoltásban nem részesül-
het, sőt hivatalosan semmilyen állatorvosi ellátásban sem, kivétel az 
életmentés esete.

Gyakori probléma és konfliktushelyzetek forrása, hogy sem a 
kutyások, sem az ebet nem tartók, nem ismerik a kutyasétáltatásra 
vonatkozó szabályokat. Jó tudni, hogy szabálysértést akkor követ el a 
kutyatartó, ha: a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja köz-
területre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadász-
területen – a vadászkutya és a triflakereső (föld alatti gombakereső) 
kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön 
– vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – 
szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy ját-
szótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivé-
telével – beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a 
ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el. Szájkosár használata csak akkor kötelező 
belterületi közterületen való sétáltatáskor, ha másként nem tudjuk 
biztosítani, hogy ebünk ne veszélyeztessen másokat, illetőleg tisztában 
vagyunk azzal, hogy kutyánk agresszív viselkedésre hajlamos, vagy 
ebünk „veszélyes ebként” van nyilvántartva, illetőleg ha más jogszabály 
azt kötelezővé teszi egyéb jellemzők miatt.

2016. január 1.-étől változtak a kutyák láncon való tar-
tásának szabályai. Magyarországon még mindig jellemző a funkcio-
nális állattartás, a kutyát riasztónak, jelzőnek tartják, ehhez pedig a 
láncon tartás a „legmegfelelőbb”, hiszen a kutya ugatós, vicsorgós, tá-
mad. A kistelepüléseken gyakoribb a jelenség, sokszor a kerítés hiánya 
miatt így próbálják megakadályozni a kutya szökését.

Mit mond a rendelet?
Január 1-jétől a kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan mére-
tűnek kell lennie, hogy a fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elé-
gíteni. Tilos kistestű ebet tíz, közepes testűt tizenöt, nagytestűt húsz 
négyzetméternél kisebb területen tartósan tartani. Az állatot a gazdá-
jának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattar-
tónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környe-
zeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy 
a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést.

Állatvédelmi hatóságként a kormány a jegyzőt és a megyei kor-
mányhivatal járási hivatalát jelöli ki. Az ebtartásra vonatkozó szabá-
lyok, illetőleg az állatvédelmi törvény rendelkezésének megszegői 15 
ezertől akár több százezer forintig terjedő bírsággal is sújthatók.

Kutya kötelessége…Dr. Molnár Rita a Gödöllői Járási Hivatal 

osztályvezető járási fő állatorvosa

2016. április 2-től 2016. április 28-ig 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt 

el Bag nagyközség területén a vörös 

rókák veszettség elleni orális 

immunizálása miatt.

Ez idő alatt:

– a tartási helyén minden kutya és macska 

elzárandó, ill. a kutyákat megkötve, vagy 

elzárva úgy kell tartani, hogy azok más 

állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; 

zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 

megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki 

nem szökhetnek,

– a kutyát tartási helyéről csak pórázon 

vezetve és szájkosárral szabad kivinni,

– a településről kizárólag csak érvényes 

veszettség elleni védőoltással rendelkező 

kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos 

kedvező eredményű vizsgálata után és 

engedélyével szabad kivinni,

– az érvényes veszettség elleni védőoltással 

rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és 

fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-

mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, 

valamint a látássérült embereket vezető 

ebek rendeltetési céljuknak megfelelő 

használatuk idejére, mentesek a fenti 

korlátozások alól, 

– az ebzárlat alatt befogott, kóbor 

húsevőket hatósági megfigyelés alá kell 

helyezni az ebzárlat időtartamára,

– az ebzárlat alatt húsevő állatok össze-

vezetésével járó rendezvény nem tartható

EBZÁRLAT ÉS

LEGELTETÉSI TILALOM

Készletből megmaradt (kb. 50-100 db) 

csont alakú kutyabilétáinkat szeretnénk 

szétosztani a bagi gazdik között. Lehetőség 

van ingyenes gravírozásra is, így a bilétán 

szerepelhet a kutya neve és a gazdi telefon-

száma, vagy lakcíme. Ha Ön is szeretné ku-

tyáját nagyobb biztonságban tudni, kérjük 

a bagikutya@gmail.com email címre,

2016. április 15-ig írja meg

- a kutyája nevét

- a gazdi telefonszámát vagy lakcímét.

Kérjük, ha van olyan ismerőse, roko-

na, akinek nincs internet-elérése, de szeret-

ne a kutyájának bilétát, segítse őt! A kutya 

és a gazdi adatait is bizalmasan kezeljük.

AJÁNDÉK

KUTYABILÉTA!

Kedves

bagi kutyatulajdonosok!

Hírek, információk
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mények, ezen belül a közterületi bűncselekmények számának radikális 
csökkenéséről. Az adatok elemzése során megállapítást nyert, hogy 155 db 
bűncselekményt követtek el az illetékességi területünkön 10 ezer lakosra 
számítva. Ez jelentős javulás az előző évi 185,7–hez képest. A Gödöllői 
Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt öt évet 
vizsgálva kiemelkedő, 2015-ben 49,2%, amely az előző évhez képest (38,5%) 
10,7 százalékos emelkedést mutat. A közrendvédelmi intézkedési mutatók 
emelkedésével párhuzamosan csökkent a jogsértések száma, viszont a közúti 
közlekedési balesetek száma növekedett, könnyű sérüléssel végződő baleset 
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Bag Nagyközség Önkormányzata a Kép-
viselő-testület 96/2015. (XI.19.) sz. határozatá-
ban foglaltak alapján, dr. Cséke Ibolya háziorvos 
asszony (mint a Prevencio Bt. vezetője) számára 
208.000.- Ft összegű bútor felújítási támogatást, 
és további 45.000.- Ft összegű ablak matricázási 
támogatást nyújtott. 

A megszavazott összegből megújult a vá-
róterem bútorzata, és sikeresen befejezésre került 
a külön vizsgáló helyiség. A rendelő három abla-
kára belátást akadályozó, füstüveg-szerű matri-
cák kerültek felragasztásra.

Reméljük, hogy a bagi lakosok azon fele, 
akik a II. sz. rendelőhöz tartoznak, saját maguk 
tapasztalhatták a megújult rendelő által nyújtotta 
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Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi szakmai tevékenységéről

23,3 % -kal több történt 2015-
ben. A bűn – és baleset-meg-
előzés területén folyamatos elő-
adások tartásával, sajtóközle-
mények kiadásával, közlekedés-
rendészeti akciók végrehajtá-
sával egészítettük ki a közterületi 
szolgálati ág munkáját.

Dr. Baranyai Krisztina 
elnök asszony a beszámolót kö-
vetően hozzászólásában köszö-
netet mondott a rendőrségnek, 
amiért nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat az itt élők, 
valamint külön köszönte a bíró-
sági tárgyalásokra esetenként 
igényelt karhatalmi támogatást.

Dr. Mihály István r. dan-
dártábornok úr értékelése során 
dicséretben részesítette a Gödöl-
lői Rendőrkapitányság vezetését 
és személyi állományát, a tavalyi 
évi rendőri tevékenységét szak-
mailag eredményesnek és kie-
melkedő színvonalúnak ítélte. 
Meghatározta, hogy a rendőri hi-
vatást továbbra is az állampol-
gárok megelégedettségére kell 
gyakorolni. Köszönetét fejezte ki 
a migrációs feladatok végrehajtá-
sában közreműködő és a kollégák 
távollétében többletszolgálatot 
ellátó munkatársaiknak az év vé-
gén mutatott példás helytállást.

Lukácsi Zsuzsa c. r. alezredes
Gödöllői Rendőrkapitányság

Hivatalvezető 

II. sz. (Dózsa György úti) orvosi rendelő felújítása

Az emberek többsége tart otthon valamilyen házi-
állatot, a legtöbben elsősorban kutyát. A felelős állattar-
tásnak megvannak a szabályai és ha az ember úgy dönt, hogy 
otthonába fogad egy kis kedvencet, akkor jó, ha tudja ezeket.

Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 
30 napon belül veszettség ellen saját költségén állatorvossal beoltatni, 
az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd 
ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.

2010. január 1.-től az ebeknek egy új, a Magyar Állatorvosi Ka-
mara által kiadott, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvvel 
kell rendelkezniük (vagy egységes európai állatútlevéllel).

2013. januárjától chipeztetnünk szükséges minden 
kutyát 4 hónapos korától kezdődően! Az állatorvos a mikrochip 
meglétét bármikor ellenőrizheti, illetve köteles is ellenőrizni. A mik-
rochip-el nem jelölt kutya veszettség elleni védőoltásban nem részesül-
het, sőt hivatalosan semmilyen állatorvosi ellátásban sem, kivétel az 
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kutyások, sem az ebet nem tartók, nem ismerik a kutyasétáltatásra 
vonatkozó szabályokat. Jó tudni, hogy szabálysértést akkor követ el a 
kutyatartó, ha: a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja köz-
területre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadász-
területen – a vadászkutya és a triflakereső (föld alatti gombakereső) 
kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön 
– vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – 
szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy ját-
szótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivé-
telével – beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a 
ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el. Szájkosár használata csak akkor kötelező 
belterületi közterületen való sétáltatáskor, ha másként nem tudjuk 
biztosítani, hogy ebünk ne veszélyeztessen másokat, illetőleg tisztában 
vagyunk azzal, hogy kutyánk agresszív viselkedésre hajlamos, vagy 
ebünk „veszélyes ebként” van nyilvántartva, illetőleg ha más jogszabály 
azt kötelezővé teszi egyéb jellemzők miatt.

2016. január 1.-étől változtak a kutyák láncon való tar-
tásának szabályai. Magyarországon még mindig jellemző a funkcio-
nális állattartás, a kutyát riasztónak, jelzőnek tartják, ehhez pedig a 
láncon tartás a „legmegfelelőbb”, hiszen a kutya ugatós, vicsorgós, tá-
mad. A kistelepüléseken gyakoribb a jelenség, sokszor a kerítés hiánya 
miatt így próbálják megakadályozni a kutya szökését.

Mit mond a rendelet?
Január 1-jétől a kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan mére-
tűnek kell lennie, hogy a fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elé-
gíteni. Tilos kistestű ebet tíz, közepes testűt tizenöt, nagytestűt húsz 
négyzetméternél kisebb területen tartósan tartani. Az állatot a gazdá-
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tónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környe-
zeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy 
a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést.

Állatvédelmi hatóságként a kormány a jegyzőt és a megyei kor-
mányhivatal járási hivatalát jelöli ki. Az ebtartásra vonatkozó szabá-
lyok, illetőleg az állatvédelmi törvény rendelkezésének megszegői 15 
ezertől akár több százezer forintig terjedő bírsággal is sújthatók.

Kutya kötelessége…Dr. Molnár Rita a Gödöllői Járási Hivatal 

osztályvezető járási fő állatorvosa

2016. április 2-től 2016. április 28-ig 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt 

el Bag nagyközség területén a vörös 

rókák veszettség elleni orális 

immunizálása miatt.

Ez idő alatt:

– a tartási helyén minden kutya és macska 

elzárandó, ill. a kutyákat megkötve, vagy 

elzárva úgy kell tartani, hogy azok más 

állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; 

zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 

megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki 

nem szökhetnek,

– a kutyát tartási helyéről csak pórázon 

vezetve és szájkosárral szabad kivinni,

– a településről kizárólag csak érvényes 

veszettség elleni védőoltással rendelkező 

kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos 

kedvező eredményű vizsgálata után és 

engedélyével szabad kivinni,

– az érvényes veszettség elleni védőoltással 

rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és 
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mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, 

valamint a látássérült embereket vezető 
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használatuk idejére, mentesek a fenti 
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EBZÁRLAT ÉS

LEGELTETÉSI TILALOM

Készletből megmaradt (kb. 50-100 db) 

csont alakú kutyabilétáinkat szeretnénk 

szétosztani a bagi gazdik között. Lehetőség 

van ingyenes gravírozásra is, így a bilétán 

szerepelhet a kutya neve és a gazdi telefon-

száma, vagy lakcíme. Ha Ön is szeretné ku-

tyáját nagyobb biztonságban tudni, kérjük 

a bagikutya@gmail.com email címre,

2016. április 15-ig írja meg

- a kutyája nevét

- a gazdi telefonszámát vagy lakcímét.

Kérjük, ha van olyan ismerőse, roko-

na, akinek nincs internet-elérése, de szeret-

ne a kutyájának bilétát, segítse őt! A kutya 

és a gazdi adatait is bizalmasan kezeljük.

AJÁNDÉK

KUTYABILÉTA!

Kedves

bagi kutyatulajdonosok!

Hírek, információk
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Hideg, esős idővel köszöntött ránk március 15-e, 
így nemcsak az ünnepi műsor, az időjárás is megele-
venítette 1848 emlékét. Ahogy akkor, úgy most sem 
tartotta távol a valóban szívből emlékező embereket az 
eső, és a vártnál többen gyűltek össze a temetőben, 
Lázár Lajos honvéd tüzérfőhadnagy sírjánál.

Baranyi Richárd beszéde után, a koszorúzás 
alatt a Szinkron Nyugdíjas Egyesület kórusa énekelt 
Kossuth-nótákat. Ezt követően a Hősök terén Albert 
Márton Gyulai Pál: Hazám című versét szavalta el, míg 
Bag Nagyközség Önkormányzata, a Bagi Arany János 
Általános Iskola, a Muharay Népművészeti Egyesület, a 
Piros Bagért Egyesület, és a Szinkron Nyugdíjas Egye-
sület koszorúkkal rótta le kegyeletét a hősi emléktábla 
előtt. A megemlékezés ünnepi műsorral folytatódott a 
művelődési házban. Az ünnepség szónoka községünk 
polgármestere, Jamrik László volt. Az iskola ötödikesei 
nemzeti ünnepünkhöz méltó műsorral emlékeztek, 
amelyet Gódorné Szilágyi Magdolna tanárnő rendezett. 
Végül az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ese-
ményeit, hangulatát zenés-táncos formában a Muharay 
Elemér Népi Együttes ifjúsági csoportja elevenítette fel, 
Márciusi ifjak című műsorával.

Ezúton is köszönjük a közreműködőknek az 
ünnepi pillanatokat, valamint a polgárőrségnek és a 
rendőrségnek a felvonulás biztosítását. 

Katona Hargita

„Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.”

A Bonifác Alapítvány ezúton is köszöni az 

eddigi felajánlásokat.

Kérjük, segítse adója 1%-ával alapítványunkat, 

melyből továbbra is a Bagi Arany János Általános 

Iskola  tanulóit támogatjuk.

Az alapítvány adószáma:  

18674482-1-13

Februárban elkezdődött a Nemzedékek Tudása 
projektünk, melyben a számítógép kicsit más megvilá-
gításban került előtérbe.

Sajnos a gyerekek egyre több időt töltenek 
a számítógép előtt. Az idősebbek pedig úgy érzik, 
hogy a számítógépezés nem az ő világuk, „könnyű 
a fiataloknak, ők ebbe születtek bele”. Így egyre 
nagyobb a szakadék és másabb jellegű a kapcsolat 
nagyszülők (idősek) és unokák (gyerekek) között, 
mint a mi időnkben volt. Ennek enyhítésére Kuthi 
Józsefnével gondoltunk egy merészet és össze-
hoztuk a két generációt. Így egy kicsit kinyílt a vi-
lág az idősebbek előtt, a gyerekek pedig megta-
pasztalják, hogy mit jelent az élethosszig tartó 
tanulás, a nyitottság, és hogy a kor nem akadálya 
semminek. Türelmet, tapintatot, kommunikációt 
tanulnak. Köszönöm Kuthiné Erikának hogy heti 
két alkalommal részese ennek a nem mindennapi 
folyamatnak. Úgy gondolom, minden résztvevő 
élvezi ezeket az alkalmakat.

Február 23-án szülői értekezletet tartottak a leen-
dő elsős tanító nénik – Volterné Jamrik Éva és Deák 
Márta – a leendő elsősök szüleinek. Az iskolaotthon ta-
pasztalatairól, előnyeiről Tóthné Irsán Ágnes, az iskola 
kínálta lehetőségekről pedig Szásziné Győri Éva 
beszélt.

Február 24-én tankerületi sorverseny volt Aszó-
don. A sorverseny összesítésében a IV. helyezést értük el. 
Ügyes volt a csapat, gratulálunk!
Március 2-án iskolánk névadójának, Arany Jánosnak 
születésnapja alkalmából rendeztünk versünnepet.

2016. március 4. Szépíróverseny megyei fordulója 
volt Vácott. A helyi szépíróverseny győztesei képviselték 
iskolánkat. Vácott Nagy Petra 8. osztályos tanulónk II. 
helyezést ért el, így bejutott a Csepelen megrendezésre 
kerülő országos megmérettetésre.

Március 7-én a hitoktatók részvételével megtar-
tottuk a HIT- ÉS ERKÖLCSTAN oktatásról szóló tá-
jékoztató szülői értekezletet. A Római Katolikus Egyházat 
Karácsondi Mihály plébános, az Magyarországi Evan-
gélikus Egyházat Lindákné János Zsuzsanna lelkész-
nő, a Magyarországi Református Egyházat Szabados 

ELSŐSÖK BEIRATKOZÁSA

április 14-én 8-19 óráig és

április 15-én 8-19 óráig lesz.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- szakvélemény (óvoda, nevelési tanácsadó, képesség-

vizsgáló állította ki),

- lakcímkártya (lakcím és a személyi azonosító van rajta), 

- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásá-

ról és az életvitel szerinti Bagon tartózkodásról,

- születési anyakönyvi kivonat,

- TAJ kártyát,

- 1500 Ft-ot tornapólóra,

- ha gyermekvédelmi támogatást kapnak,vagy a gyer-

mek tartósan beteg, az ezekről szóló igazolásokat,

- ha kérik a diákigazolványt, akkor NEK azonosítót (A 

NEK azonosítót az Aszódi Okmányirodában kell kérni.)

A beiratkozásig a szülők döntsék el, hogy gyermekük szá-

mára kérnek-e iskolaotthont/napközit, illetve, hogy hit-

tanra vagy erkölcstanra fog-e járni a gyermek.

SZERETETTEL VÁRJUK A BAG KÖZIGAZGATÁSI 

TERÜLETÉN ÉLŐ, LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ 

GYERMEKEKET! 

Iskolánkban történt

Tamás, a Hit Gyülekezetét pedig Kántor Mihály 
hittanoktatók képviselték.

2016. március 10. Domonyban megrendezésre 
kerülő prózamondó versenyről

Faragó Panna (7.b)  az I.;
Gazda Boglárka (8.a) a II. helyezést hozta el.

Gratulálunk a Gyerekeknek és köszönjük a felkészítést 
tanáraiknak, Gódorné Szilágyi Magdolnának és 
Gyalog Évának!

Március 15-én aktív résztvevői voltunk a köz-
ségi rendezvénynek. Idén is az ötödikesek adták az is-
kola részről az ünnepi műsort, a műsor betanításában, 
előkészítésében Gódorné Szilágyi Magdolna és 
Kuthi Józsefné és Horváthné Maczkó Katalin 
közreműködött.
A képviselő-testülettől megkaptuk az engedélyt padok 
és székek vásárlására, így kényelmesebb keretek között 
valósul meg az elsős csoportbontás, illetve lehetőségünk 
lesz nyelvstúdió kialakítására is. Kötelezettségünknek 
eleget téve elküldtük a nyolcadikosok jelentkezési lap-
ját, illetve 16-17-én elkészítettük az igények szerinti 
módosításokat is. Reméljük, minden tanítványunkat 
felveszik a számára legmegfelelőbb iskolába. 

Az utóbbi napokban kicsit megkavarta éle-
tünket néhány iskola (csúnya szóval élve) „tanulóvadá-
szata”, de remélem, senki nem hagyta magát túlságosan 
befolyásolni és mindenki megtalálta a számára (gyer-
meke számára) a legmegfelelőbb iskolát.
„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, 
azok tartják a  fát.”  (ismeretlen görög költő)

Fotó: Mekesné Kajtor Szilvia

Szásziné Győri Éva

Közösség és kultúra
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Gratulálunk a Gyerekeknek és köszönjük a felkészítést 
tanáraiknak, Gódorné Szilágyi Magdolnának és 
Gyalog Évának!

Március 15-én aktív résztvevői voltunk a köz-
ségi rendezvénynek. Idén is az ötödikesek adták az is-
kola részről az ünnepi műsort, a műsor betanításában, 
előkészítésében Gódorné Szilágyi Magdolna és 
Kuthi Józsefné és Horváthné Maczkó Katalin 
közreműködött.
A képviselő-testülettől megkaptuk az engedélyt padok 
és székek vásárlására, így kényelmesebb keretek között 
valósul meg az elsős csoportbontás, illetve lehetőségünk 
lesz nyelvstúdió kialakítására is. Kötelezettségünknek 
eleget téve elküldtük a nyolcadikosok jelentkezési lap-
ját, illetve 16-17-én elkészítettük az igények szerinti 
módosításokat is. Reméljük, minden tanítványunkat 
felveszik a számára legmegfelelőbb iskolába. 

Az utóbbi napokban kicsit megkavarta éle-
tünket néhány iskola (csúnya szóval élve) „tanulóvadá-
szata”, de remélem, senki nem hagyta magát túlságosan 
befolyásolni és mindenki megtalálta a számára (gyer-
meke számára) a legmegfelelőbb iskolát.
„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, 
azok tartják a  fát.”  (ismeretlen görög költő)

Fotó: Mekesné Kajtor Szilvia

Szásziné Győri Éva

Közösség és kultúra
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Alc.: „Titeket is életre kel-
tett, akik halottak voltatok vétkeitek 
és bűneitek miatt” (Ef 2:1).

Nagypénteken az emberi 
bűn ritkán nem látott erővel tom-
bolt Jézus körül. Hazugság, meg-
vesztegetés, árulás, gyávaság, ön-
féltés, rágalmazás, ügyeskedés, 
gyűlölködés, gyilkos indulatok, fél-
tékenység irigység butaság, meg-
alkuvás járta diadaltáncát körülötte 
– írja egyik könyvében Cseri 
Kálmán lelkipásztor. 

Nagypénteken Jézus szá-
munkra elképzelhetetlen fizikai és 
lelki szenvedéseket hordozott. 
Gúny, megaláztatás, ütlegelés, mire 
a vesztőhelyre ért, jártányi ereje is 
alig volt. A korbácsolásba sokan 
belehaltak, mert az valósággal 
lenyúzta az áldozat felső testéről a 
bőrt és a húst. A kereszten izom-
görcs, légszomj gyötörte, és amit 
elképzelni sem tudunk: a bűn nél-
küli Jézus az egész emberiség bűnét 
és ítéletét magára vette. 

Sokan kérdezték már, hogy 
nem volt más megoldás? Nem le-
hetett volna kevésbé fájdalmasan 
megoldani ezt a bűn kérdést? NEM. 
Azért nem, mert a bűnt nagyon ko-
molyan kell vennünk! Ádám és Éva 
tettének következményeit saját 
bőrünkön is tapasztalhatjuk, de ha a 
világtörténelmet végignézzük, lát-
juk, milyen pusztítást végzett az 
emberben kiteljesedett bűn: öldök-
lés, háború, éhezés, kínzás, beteg-
ségek stb. A bűnt halálosan komo-
lyan kell vennünk, nem vehetjük 
könnyelműen, mert a bűn bün-
tetése a halál.

EGYSZERRE IGAZSÁG ÉS 
SZERETET

Isten törvénye tökéletes, és a bűn 
nem maradhat büntetlenül, de a 
büntetést nem a bűnös szenvedi el. 
A bűn nem maradhat büntetlenül, 
mert a törvény igazságát, érvényét 
gyengítené. Ráadásul nem is válna a 
bűnös javára, mert csak könnyel-
művé tenné őt a bűnnel szemben, és 
még betegebbé válna. Isten mégis 
meg akarja menteni a bűnét bánó, a 
bűnétől szabadulni vágyó bűnöst, 
és ezt csak egyféleképpen tudja 
megtenni. Isten drága váltságdíjon 

A személyi jövedelemadó 1% felajánlása nem kerül semmibe, 
ugyanakkor nagyon sokat segíthet vele. Az adó 1% felajánlásra minden 
olyan magánszemély jogosult, akinek adófizetési kötelezettsége van, és 
jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizette a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalnak, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási enge-
délye van a NAV-tól. 

A felajánlás során 1%-ot adományozhatunk valamilyen non-
profit szervezetnek, +1%-ot pedig egy elismert egyháznak, vagy kiemelt 
költségvetési előirányzatnak. Az adófizető összesen két nyilatkozatot 
tehet tehát, egy nonprofit szervezet (vagy a törvényben nevesített to-
vábbi szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési előirányzat 
javára (1+1%). Ahol a munkáltató készíti el az adóbevallást, illetve az 
adózó neki adja le a nyilatkozatát, ott a munkáltató által kijelölt idő-
pontig kell ezt megtennie, de az 1+1% rendelkezés legutolsó határideje 
2016. május 20.

A NAV nyilvántartása alapján településünkön az alábbi civil 

szervezetek jogosultak az adózók által felajánlott SZJA 1%-ok 

fogadására a 2016. évben:

Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület  18698934-1-13

Bag Polgárőr Egyesület – 18697562-1-13

Bagi Muharay Népművészeti Egyesület – 19184472-1-13

Bagi Szent András Egyházközség Alapítványa – 18666894-1-13

Bonifác Oktatási és Kulturális Alapítvány – 18674482-1-13

Helytörténeti Baráti Társulat – 19181943-1-13

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány – 18673144-1-13

Piros Bagért Egyesület – 18721584-1-13

–

Jézus feltámadása a mi reménységünk

Jézus ezt mondja Nikodémusnak: Ha valaki nem születik újonnan, 

nem láthatja meg Isten országát. A bűn miatt a lázadó természetünk 

annyira megromlott, hogy javíthatatlan. Az Isten nélküli ember lelki halott. 

Istennek újra kell teremtenie az embert, hogy Vele közösségben élhessen. 

Isten az Ő beszédével teremt. Akinek a szívébe belehull Isten Igéje, abban 

egy új élet fogan meg. Mit tehetünk mi ezért? Hallgassuk az Igét, és 

fogadjuk be azt. Ige nélkül nincs életváltozás, vegyük komolyan Isten 

Igéjét és keressük a Jézussal való kapcsolatot. 

Jézus ezt mondja: Én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki 

meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele 

közösségben leszek. Ha e hívásra beengeded Jézust, akkor megszületik 

szívedben a TELJES HIT és személyes kapcsolatod lesz Istennel!

Olvasd mindennap Isten szavát, a Bibliát, mert a hit, hallásból van a hallás 

pedig Isten Igéje által.

szabadítja meg az embert, ezt 
mondja: Szánlak, segíteni akarok 
rajtad, de úgy nem tudok, hogy a 
bűnök büntetését elengedem, mert 
azzal nem gyógyulsz meg, és az 
igazság rendje is elferdülne. Egy-
féleképpen tudok segíteni rajtad: a 
büntetésed én szenvedem el he-
lyetted, így váltalak ki a törvény 
igazságos ítélete alól! Jézus magára 
vette az ember bűneit, és az Atya 
végrehajtja rajta a jogos ítéletet. 

Isten ugyanazzal a cseleke-
detével, amellyel kiváltja az embert 
a törvény ítélete alól, magától a 
bűntől is megszabadítja: gyökeres-
től kiirtja lelkéből a bűnnel való 
egyetértést. Kimondhatatlan áldo-
zata által bizonyságát adja teremt-
ményei iránt való szeretetének. Ez a 
hatalmas szeretet megszégyeníti, 
legyőzi az önzést azokban az 
emberekben, akik elfogadják ezt a 
helyettes áldozatot. Megteremti 
bennük a hála, a viszontszeretet, az 
odaadás lelkületét, amely erősebb-
nek bizonyul a bűn hatalmánál. Ez 
Isten bűnbocsánatának lényege, 
hogy a bűnt megbünteti, de a bün-
tetést nem az ember viseli el, hanem 
Jézus Krisztus. Ez a hálaérzet in-
dítja el az embert a gyógyulás útján, 
amiben óriási segítséget ad Isten 
Szent Lelke. 

A FELTÁMADÁS HÁROM 
JELENTÉSE

1. Jelenti Krisztus testben való 
feltámadását, a kereszthalála utáni 
harmadik napon. Jézus nagy-

pénteken valóságosan meghalt, 
erről a római halottkém meggyő-
ződött, csak így adta ki Pilátus a 
holttestet Józsefnek, hogy elte-
messe. Húsvét vasárnapon feltá-
madt, és még 40 napig többen is 
találkoztak vele. (1 Kor 15:6)
2. A feltámadás másik jelentése az, 
amikor egy ember a lelki halálból 
kel, vagyis hitetlenből hívő lesz, 
újjászületik, megtér Istenhez. Jézus 
mondta: „Amikor a halottak 
hallják Isten Fiának hangját, és 
akik meg-hallották, élni fognak” 
(Jn 5:25). Pál pedig ezt írja az 
efezusi gyülekezetnek: „Titeket is 
életre keltett, akik halottak vol-
tatok vétkeitek és bűneitek miatt” 
(Ef 2:1). Amilyen érzéketlen, te-
hetetlen egy halott, lelkileg olyan 
érzéketlen és tehetetlen egy Isten 
nélkül létező ember. Amikor hitre 
jut: kezdi érteni az Igét, tud imád-
kozni, engedelmeskedik Istennek, 
szeret másokat…
3. A feltámadás harmadik jelentése 
az, amikor Jézus Krisztus másod-
szor eljön erre a földre, és feltá-
masztja a halottakat. A benne hívők 
az Ő dicsőséges testéhez hasonló 
létformában élnek örökké, akik Őt 
elvetették, nélküle fognak létezni. 
Vagyis, akik Őt keresték, hozzá 
akartak tartozni, azok végre örökké 
vele lesznek, akik pedig tagadták, 
nem hittek benne, azok is elérték 
céljukat, örökre távol lesznek Tőle.

Lejegyezte: szt.

Egyházi hírek

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 mun-
kavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatokat, 
valamint a terhes- és csecsemőgondozást. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•      Főiskola, Védőnő, 
•     Védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•      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 má-

solata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó 
nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30. 
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 cí-
mére 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. május 09. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•   Galga Tv - 2016. március 28.  •   www.bagfalu.hu - 2016. mácius 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
alapjuttatáson felül lakbértámogatást vagy szolgálati lakást tud 
biztosítani az Önkormányzat. 

Pályázat védőnői állásra

Előző lapszámunkban az iskolánk farsangi báljáról 

készült írásból kimaradt Sima Ádám neve.

Ádám is tagja volt a nyitótáncot bemutató 

fiataloknak, párja Gazda Boglárka volt.

Az érintettektől ezúton is elnézést kérünk!

1+1% - Sok kicsi sokra megy!

Közösségi hírek
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Alc.: „Titeket is életre kel-
tett, akik halottak voltatok vétkeitek 
és bűneitek miatt” (Ef 2:1).

Nagypénteken az emberi 
bűn ritkán nem látott erővel tom-
bolt Jézus körül. Hazugság, meg-
vesztegetés, árulás, gyávaság, ön-
féltés, rágalmazás, ügyeskedés, 
gyűlölködés, gyilkos indulatok, fél-
tékenység irigység butaság, meg-
alkuvás járta diadaltáncát körülötte 
– írja egyik könyvében Cseri 
Kálmán lelkipásztor. 

Nagypénteken Jézus szá-
munkra elképzelhetetlen fizikai és 
lelki szenvedéseket hordozott. 
Gúny, megaláztatás, ütlegelés, mire 
a vesztőhelyre ért, jártányi ereje is 
alig volt. A korbácsolásba sokan 
belehaltak, mert az valósággal 
lenyúzta az áldozat felső testéről a 
bőrt és a húst. A kereszten izom-
görcs, légszomj gyötörte, és amit 
elképzelni sem tudunk: a bűn nél-
küli Jézus az egész emberiség bűnét 
és ítéletét magára vette. 

Sokan kérdezték már, hogy 
nem volt más megoldás? Nem le-
hetett volna kevésbé fájdalmasan 
megoldani ezt a bűn kérdést? NEM. 
Azért nem, mert a bűnt nagyon ko-
molyan kell vennünk! Ádám és Éva 
tettének következményeit saját 
bőrünkön is tapasztalhatjuk, de ha a 
világtörténelmet végignézzük, lát-
juk, milyen pusztítást végzett az 
emberben kiteljesedett bűn: öldök-
lés, háború, éhezés, kínzás, beteg-
ségek stb. A bűnt halálosan komo-
lyan kell vennünk, nem vehetjük 
könnyelműen, mert a bűn bün-
tetése a halál.

EGYSZERRE IGAZSÁG ÉS 
SZERETET

Isten törvénye tökéletes, és a bűn 
nem maradhat büntetlenül, de a 
büntetést nem a bűnös szenvedi el. 
A bűn nem maradhat büntetlenül, 
mert a törvény igazságát, érvényét 
gyengítené. Ráadásul nem is válna a 
bűnös javára, mert csak könnyel-
művé tenné őt a bűnnel szemben, és 
még betegebbé válna. Isten mégis 
meg akarja menteni a bűnét bánó, a 
bűnétől szabadulni vágyó bűnöst, 
és ezt csak egyféleképpen tudja 
megtenni. Isten drága váltságdíjon 

A személyi jövedelemadó 1% felajánlása nem kerül semmibe, 
ugyanakkor nagyon sokat segíthet vele. Az adó 1% felajánlásra minden 
olyan magánszemély jogosult, akinek adófizetési kötelezettsége van, és 
jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizette a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalnak, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási enge-
délye van a NAV-tól. 

A felajánlás során 1%-ot adományozhatunk valamilyen non-
profit szervezetnek, +1%-ot pedig egy elismert egyháznak, vagy kiemelt 
költségvetési előirányzatnak. Az adófizető összesen két nyilatkozatot 
tehet tehát, egy nonprofit szervezet (vagy a törvényben nevesített to-
vábbi szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési előirányzat 
javára (1+1%). Ahol a munkáltató készíti el az adóbevallást, illetve az 
adózó neki adja le a nyilatkozatát, ott a munkáltató által kijelölt idő-
pontig kell ezt megtennie, de az 1+1% rendelkezés legutolsó határideje 
2016. május 20.

A NAV nyilvántartása alapján településünkön az alábbi civil 

szervezetek jogosultak az adózók által felajánlott SZJA 1%-ok 

fogadására a 2016. évben:

Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület  18698934-1-13

Bag Polgárőr Egyesület – 18697562-1-13

Bagi Muharay Népművészeti Egyesület – 19184472-1-13

Bagi Szent András Egyházközség Alapítványa – 18666894-1-13

Bonifác Oktatási és Kulturális Alapítvány – 18674482-1-13

Helytörténeti Baráti Társulat – 19181943-1-13

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány – 18673144-1-13

Piros Bagért Egyesület – 18721584-1-13

–

Jézus feltámadása a mi reménységünk

Jézus ezt mondja Nikodémusnak: Ha valaki nem születik újonnan, 

nem láthatja meg Isten országát. A bűn miatt a lázadó természetünk 

annyira megromlott, hogy javíthatatlan. Az Isten nélküli ember lelki halott. 

Istennek újra kell teremtenie az embert, hogy Vele közösségben élhessen. 

Isten az Ő beszédével teremt. Akinek a szívébe belehull Isten Igéje, abban 

egy új élet fogan meg. Mit tehetünk mi ezért? Hallgassuk az Igét, és 

fogadjuk be azt. Ige nélkül nincs életváltozás, vegyük komolyan Isten 

Igéjét és keressük a Jézussal való kapcsolatot. 

Jézus ezt mondja: Én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki 

meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele 

közösségben leszek. Ha e hívásra beengeded Jézust, akkor megszületik 

szívedben a TELJES HIT és személyes kapcsolatod lesz Istennel!

Olvasd mindennap Isten szavát, a Bibliát, mert a hit, hallásból van a hallás 

pedig Isten Igéje által.

szabadítja meg az embert, ezt 
mondja: Szánlak, segíteni akarok 
rajtad, de úgy nem tudok, hogy a 
bűnök büntetését elengedem, mert 
azzal nem gyógyulsz meg, és az 
igazság rendje is elferdülne. Egy-
féleképpen tudok segíteni rajtad: a 
büntetésed én szenvedem el he-
lyetted, így váltalak ki a törvény 
igazságos ítélete alól! Jézus magára 
vette az ember bűneit, és az Atya 
végrehajtja rajta a jogos ítéletet. 

Isten ugyanazzal a cseleke-
detével, amellyel kiváltja az embert 
a törvény ítélete alól, magától a 
bűntől is megszabadítja: gyökeres-
től kiirtja lelkéből a bűnnel való 
egyetértést. Kimondhatatlan áldo-
zata által bizonyságát adja teremt-
ményei iránt való szeretetének. Ez a 
hatalmas szeretet megszégyeníti, 
legyőzi az önzést azokban az 
emberekben, akik elfogadják ezt a 
helyettes áldozatot. Megteremti 
bennük a hála, a viszontszeretet, az 
odaadás lelkületét, amely erősebb-
nek bizonyul a bűn hatalmánál. Ez 
Isten bűnbocsánatának lényege, 
hogy a bűnt megbünteti, de a bün-
tetést nem az ember viseli el, hanem 
Jézus Krisztus. Ez a hálaérzet in-
dítja el az embert a gyógyulás útján, 
amiben óriási segítséget ad Isten 
Szent Lelke. 

A FELTÁMADÁS HÁROM 
JELENTÉSE

1. Jelenti Krisztus testben való 
feltámadását, a kereszthalála utáni 
harmadik napon. Jézus nagy-

pénteken valóságosan meghalt, 
erről a római halottkém meggyő-
ződött, csak így adta ki Pilátus a 
holttestet Józsefnek, hogy elte-
messe. Húsvét vasárnapon feltá-
madt, és még 40 napig többen is 
találkoztak vele. (1 Kor 15:6)
2. A feltámadás másik jelentése az, 
amikor egy ember a lelki halálból 
kel, vagyis hitetlenből hívő lesz, 
újjászületik, megtér Istenhez. Jézus 
mondta: „Amikor a halottak 
hallják Isten Fiának hangját, és 
akik meg-hallották, élni fognak” 
(Jn 5:25). Pál pedig ezt írja az 
efezusi gyülekezetnek: „Titeket is 
életre keltett, akik halottak vol-
tatok vétkeitek és bűneitek miatt” 
(Ef 2:1). Amilyen érzéketlen, te-
hetetlen egy halott, lelkileg olyan 
érzéketlen és tehetetlen egy Isten 
nélkül létező ember. Amikor hitre 
jut: kezdi érteni az Igét, tud imád-
kozni, engedelmeskedik Istennek, 
szeret másokat…
3. A feltámadás harmadik jelentése 
az, amikor Jézus Krisztus másod-
szor eljön erre a földre, és feltá-
masztja a halottakat. A benne hívők 
az Ő dicsőséges testéhez hasonló 
létformában élnek örökké, akik Őt 
elvetették, nélküle fognak létezni. 
Vagyis, akik Őt keresték, hozzá 
akartak tartozni, azok végre örökké 
vele lesznek, akik pedig tagadták, 
nem hittek benne, azok is elérték 
céljukat, örökre távol lesznek Tőle.

Lejegyezte: szt.

Egyházi hírek

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 mun-
kavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatokat, 
valamint a terhes- és csecsemőgondozást. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•      Főiskola, Védőnő, 
•     Védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•      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 má-

solata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó 
nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30. 
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 cí-
mére 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. május 09. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•   Galga Tv - 2016. március 28.  •   www.bagfalu.hu - 2016. mácius 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
alapjuttatáson felül lakbértámogatást vagy szolgálati lakást tud 
biztosítani az Önkormányzat. 

Pályázat védőnői állásra

Előző lapszámunkban az iskolánk farsangi báljáról 

készült írásból kimaradt Sima Ádám neve.

Ádám is tagja volt a nyitótáncot bemutató 

fiataloknak, párja Gazda Boglárka volt.

Az érintettektől ezúton is elnézést kérünk!

1+1% - Sok kicsi sokra megy!

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

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

fogadjuk bármely minősített riasztórend-
szernek

További szolgáltatásaink:
�komplex, 24 órás vagyonvédelmi rend-

szerek szerelése, digitális technika: ri-
asztó, videómegfigyelők, beléptető 
rendszerek, biztonsági, hő-, fényvédő 
fóliák, függönyök, biztonsági szúnyog-
hálók 

�3-5 év garancia

AKTUÁLIS
AKCIÓNK:
RIASZTÓRENDSZER

KOMPLETT TELEPÍTÉSE
 

68.000.- Ft

06 20 466 9728 • 06 20 478 2018

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

www.biztonsagtechnika.net

4C-cégcsoport

V a g y o n v é d e l e m

Kft.

10 éve az Önök biztonságáért!

24 ÓRÁS VAGYONVÉDELMI FELÜGYELET

kivonuló szolgálattal 25 településen

ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG - POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL

+Áfa

Rendszeres AKCIÓK
20-40%-ig!

EGYEDÜLÁLLÓ MEGOLDÁST,

SPECIÁLIS BERENDEZÉST

ÉS SZOLGÁLTATÁST

KÍNÁ UNKL

IDÔS, EGYEDÜL ÉLÔ 

EM EREK É ELMÉRE

B
V D

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!

Sajnálom a mostanában magyarul beszélni tanuló 
külföldieket, ha a magyar szótárban keresik, az 

aszondja szót, mert napestig kereshetik, mégsem fogják 
megtalálni. Ez a torzszülemény nem a minap jött divatba, már 
évtizedek óta él, és sajnos virul köz és magán megszólalók 
ajkán, az azt mondja helyett. Tudjuk, hogy a magyar nyelv 
nem szívesen viseli el a mássalhangzók torlódását a nehezen 
való kimondás okán. Én azonban úgy vélem, hogy nem sajnál-
hatjuk azt az egytized másodpercet időnkből, amit arra for-
dítanánk, hogy kimondjuk ezt a két szót, ahogy írva vagyon. 
Van még egy ilyen ehhez hasonló slendrián szóösszevonás. Ez 
az asszem, az azt hiszem helyett. Én meg azt hiszem, hogy 
takarékoskodni kell sok mindennel, a vízzel, a gázzal, a pénz-
zel, de szépen kérem a tisztelt olvasót, hogy ne a magyar nyel-
vet szegényítse értelmetlen szavak használatával. Csak az 
vegye magára, akinek inge!

Újabb közhelyek, amiket kerülnünk kellene.

Alkohol (No erre aztán bő a kínálat)
Tüzesvíz. „Védőital.” Célzóvíz. Kalapkúra. Körömlakk. A leg-
jobb barát. Egy kis alkohol sosem árt. Aki az italt szereti, 
rossz ember nem lehet. (Dehogynem!) Borban az igazság. A 
részeg ember őszinte. A részeg emberre vigyáz az Isten. A sör 
folyékony kenyér. Legalább ennyi öröme legyen az embernek. 
Az alkohol vérré válik. A bor nem válik vízzé – hacsak nem 
vizezik(!) Miért iszik, aki nem bírja?  Az alkohol feloldja a 
gátlásokat. Az alkohol öl, butít, nyomorba taszajt. Aki nehéz 
fizikai munkát végez, annak a szervezete kérem, megkívánja. 
Az alkohol fertőtlenít. A sebészek is ezt használják torokra, 
sebre. (vicces kiszólás)

Giczi Rudolf

2016. Április 12-én 8-10 óráig
elektronikai hulladékgyűjtés lesz

a Bagi Arany János Általános Iskolában.

2016. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

ÁPRILIS 15.

MÁJUS 20.

JÚNIUS 17.

AUGUSZTUS 19.

SZEPTEMBER 16.

OKTÓBER 21.

NOVEMBER 18.

DECEMBER 16.

Mostanában egyre több embert foglalkoztat ez a téma, 
és a vélemények alapvetően két részre oszlanak: van, 

aki szerint ez csak egy újabb divat, hiszen nagyszüleink idejé-
ben még senki sem hallott allergiáról, és van, aki viszont min-
den betegség okának az allergiát tartja.

Hogy mi az igazság? Ezt valószínűleg még évtizedekig 
nem fogjuk megtudni, egy azonban biztos: megváltoztak a táp-
lálkozási szokások, és megváltozott a világ is körülöttünk. Már 
nem azt esszük, amit nagyanyáink, nem olyan földön termett a 
zöldség, a gyümölcs, és a világ is teljesen más lett (a csapból is 
erőszak és gyűlöletkeltés folyik, több a kezelhetetlen gyerek, a 
stresszes, kedélybeteg felnőtt, elektroszmog vesz körül a tévé, 
a mobilok és egyéb kütyük miatt, és sorolhatnám). 

Egy darabig ezzel együtt lehet élni, aztán jön valami, 
ami megijeszt minket. Furcsa kiütések, emésztési zavarok, 
migrén, folyamatos betegeskedés. Amire az orvosok nem 
találnak magyarázatot, sem gyógymódot. Csak kísérletezünk, 
hátha valami segít, a gyógyszerekkel esetleg tovább rontunk a 
helyzeten, és mikor már minden hagyományos módszer 
csődöt mond, akkor megpróbáljuk máshonnan megközelíteni 
a dolgot.

Ha ugyanis végiggondoljuk, mivel mérgezzük magun-
kat nap mint nap, rájövünk, hogy az a csoda, hogy eddig nem 
volt semmi bajunk. Mindenki másképp reagál a szervezetét 
érő támadásokra: van, akinek légzési problémákat okoz a tej-
fogyasztás, van, akinél hasmenést. Felhalmozódnak a méreg-
anyagok, a nehézfémek és a tartósítószerek, elszaporodnak a 
gombák a szervezetben, és nem is kell ehhez kifejezetten 
egészségtelenül élni; elég, ha egyszerűen olyat eszünk, ami 
nem való nekünk.

És honnan tudjuk, mi való nekünk? Egyrészt kita-
pasztaljuk, hogy bizonyos ételek fogyasztása milyen hatással 
van ránk, de ennél gyorsabb és pontosabb megoldás az 
allergiavizsgálat.

Egy Vegatesztnek nevezett, Németországban már 40 
éve alkalmazott technológia segítségével kimutatható több 
mint 600 féle allergia (400 féle ételre étel-intolerancia, szí-
nezőanyagok, E-betűs adalékanyagok, vegyszerek, virág-
porok, fémallergia, állatszőr, gyógyszerek, rovarcsípések, 
stb.). Felméri továbbá a szervezet vitamin- és ásványianyag 
hiányát, a candida jelenlétét, fényt deríthet cukorbetegségre, a 
meddőség okaira, és támpontot nyújt az életmód változtatást 
tervezőknek.

A készülék a biorezonancia elvén működik, a vizsgálat 
teljesen fájdalommentes, és már csecsemőkön is elvégezhető. 
Az eredményekkel kapcsolatban rossz hírem van: olyan ember 
nincs, akinél semmit nem mutat ki a gép. Vannak fokozatok, 
például az egytől tízig terjedő skálán a 3-as szint még nem 
jelent nagy problémát, a 8-as fölött viszont érdemes oda-
figyelni az adott élelmiszer/adalékanyag fogyasztására. Ha 
csak 1-2 esetben jelez a gép, az nagyon jó, viszont ha az anya-
gok többségénél kimutat valamit, akkor az egy jelzés, hogy 
változtatni kell az életmódunkon. Ebben is segítséget nyújt a 
vizsgáló személy, tanácsot ad, mivel helyettesítsük az adott 
élelmiszert, mivel erősítsük az immunrendszerünket stb.

Szakirodalmak tucatja foglalkozik az ételallergiával és 
az intoleranciával, ebbe most nem mennék bele részleteseb-
ben, viszont akit érdekel, és szeretne minél többet megtudni a 
saját egészségi állapotáról, jöjjön el a Kuckó Sóbarlangba, ahol 
havonta egyszer az ország legelismertebb specialistája, Var-
gáné Zsófi tart Vegateszt vizsgálatot (legközelebb március 29-
én). Információ és jelentkezés a 30/641-4253-as számon, illet-
ve a  oldalon.https://www.facebook.com/kuckosobarlang/

„ASZONDJA”, HOGY „ASZONDJA”

Allergia, étel-intolerancia,
autoimmun betegségek – van megoldás?

Bag-Hévízgyörk:
Bag, Polgármesteri Hivatal

Szent lmre út 52.

2016. évi ügyfélfogadási idő az 
alábbi napokon

14-16 óra között:
Június 8., Szeptember 7.

December 7.

FELHÍVÁS
ELEKTRONIKAI

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

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

fogadjuk bármely minősített riasztórend-
szernek

További szolgáltatásaink:
�komplex, 24 órás vagyonvédelmi rend-

szerek szerelése, digitális technika: ri-
asztó, videómegfigyelők, beléptető 
rendszerek, biztonsági, hő-, fényvédő 
fóliák, függönyök, biztonsági szúnyog-
hálók 

�3-5 év garancia

AKTUÁLIS
AKCIÓNK:
RIASZTÓRENDSZER

KOMPLETT TELEPÍTÉSE
 

68.000.- Ft

06 20 466 9728 • 06 20 478 2018

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

www.biztonsagtechnika.net

4C-cégcsoport

V a g y o n v é d e l e m

Kft.

10 éve az Önök biztonságáért!

24 ÓRÁS VAGYONVÉDELMI FELÜGYELET

kivonuló szolgálattal 25 településen

ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG - POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL

+Áfa

Rendszeres AKCIÓK
20-40%-ig!
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
C S Ő T Ö R É S E K

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

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

A hirdetés bemutatójának 20% kedvezményt adunk!

Sajnálom a mostanában magyarul beszélni tanuló 
külföldieket, ha a magyar szótárban keresik, az 

aszondja szót, mert napestig kereshetik, mégsem fogják 
megtalálni. Ez a torzszülemény nem a minap jött divatba, már 
évtizedek óta él, és sajnos virul köz és magán megszólalók 
ajkán, az azt mondja helyett. Tudjuk, hogy a magyar nyelv 
nem szívesen viseli el a mássalhangzók torlódását a nehezen 
való kimondás okán. Én azonban úgy vélem, hogy nem sajnál-
hatjuk azt az egytized másodpercet időnkből, amit arra for-
dítanánk, hogy kimondjuk ezt a két szót, ahogy írva vagyon. 
Van még egy ilyen ehhez hasonló slendrián szóösszevonás. Ez 
az asszem, az azt hiszem helyett. Én meg azt hiszem, hogy 
takarékoskodni kell sok mindennel, a vízzel, a gázzal, a pénz-
zel, de szépen kérem a tisztelt olvasót, hogy ne a magyar nyel-
vet szegényítse értelmetlen szavak használatával. Csak az 
vegye magára, akinek inge!

Újabb közhelyek, amiket kerülnünk kellene.

Alkohol (No erre aztán bő a kínálat)
Tüzesvíz. „Védőital.” Célzóvíz. Kalapkúra. Körömlakk. A leg-
jobb barát. Egy kis alkohol sosem árt. Aki az italt szereti, 
rossz ember nem lehet. (Dehogynem!) Borban az igazság. A 
részeg ember őszinte. A részeg emberre vigyáz az Isten. A sör 
folyékony kenyér. Legalább ennyi öröme legyen az embernek. 
Az alkohol vérré válik. A bor nem válik vízzé – hacsak nem 
vizezik(!) Miért iszik, aki nem bírja?  Az alkohol feloldja a 
gátlásokat. Az alkohol öl, butít, nyomorba taszajt. Aki nehéz 
fizikai munkát végez, annak a szervezete kérem, megkívánja. 
Az alkohol fertőtlenít. A sebészek is ezt használják torokra, 
sebre. (vicces kiszólás)

Giczi Rudolf

2016. Április 12-én 8-10 óráig
elektronikai hulladékgyűjtés lesz

a Bagi Arany János Általános Iskolában.

2016. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

ÁPRILIS 15.

MÁJUS 20.

JÚNIUS 17.

AUGUSZTUS 19.

SZEPTEMBER 16.

OKTÓBER 21.

NOVEMBER 18.

DECEMBER 16.

Mostanában egyre több embert foglalkoztat ez a téma, 
és a vélemények alapvetően két részre oszlanak: van, 

aki szerint ez csak egy újabb divat, hiszen nagyszüleink idejé-
ben még senki sem hallott allergiáról, és van, aki viszont min-
den betegség okának az allergiát tartja.

Hogy mi az igazság? Ezt valószínűleg még évtizedekig 
nem fogjuk megtudni, egy azonban biztos: megváltoztak a táp-
lálkozási szokások, és megváltozott a világ is körülöttünk. Már 
nem azt esszük, amit nagyanyáink, nem olyan földön termett a 
zöldség, a gyümölcs, és a világ is teljesen más lett (a csapból is 
erőszak és gyűlöletkeltés folyik, több a kezelhetetlen gyerek, a 
stresszes, kedélybeteg felnőtt, elektroszmog vesz körül a tévé, 
a mobilok és egyéb kütyük miatt, és sorolhatnám). 

Egy darabig ezzel együtt lehet élni, aztán jön valami, 
ami megijeszt minket. Furcsa kiütések, emésztési zavarok, 
migrén, folyamatos betegeskedés. Amire az orvosok nem 
találnak magyarázatot, sem gyógymódot. Csak kísérletezünk, 
hátha valami segít, a gyógyszerekkel esetleg tovább rontunk a 
helyzeten, és mikor már minden hagyományos módszer 
csődöt mond, akkor megpróbáljuk máshonnan megközelíteni 
a dolgot.

Ha ugyanis végiggondoljuk, mivel mérgezzük magun-
kat nap mint nap, rájövünk, hogy az a csoda, hogy eddig nem 
volt semmi bajunk. Mindenki másképp reagál a szervezetét 
érő támadásokra: van, akinek légzési problémákat okoz a tej-
fogyasztás, van, akinél hasmenést. Felhalmozódnak a méreg-
anyagok, a nehézfémek és a tartósítószerek, elszaporodnak a 
gombák a szervezetben, és nem is kell ehhez kifejezetten 
egészségtelenül élni; elég, ha egyszerűen olyat eszünk, ami 
nem való nekünk.

És honnan tudjuk, mi való nekünk? Egyrészt kita-
pasztaljuk, hogy bizonyos ételek fogyasztása milyen hatással 
van ránk, de ennél gyorsabb és pontosabb megoldás az 
allergiavizsgálat.

Egy Vegatesztnek nevezett, Németországban már 40 
éve alkalmazott technológia segítségével kimutatható több 
mint 600 féle allergia (400 féle ételre étel-intolerancia, szí-
nezőanyagok, E-betűs adalékanyagok, vegyszerek, virág-
porok, fémallergia, állatszőr, gyógyszerek, rovarcsípések, 
stb.). Felméri továbbá a szervezet vitamin- és ásványianyag 
hiányát, a candida jelenlétét, fényt deríthet cukorbetegségre, a 
meddőség okaira, és támpontot nyújt az életmód változtatást 
tervezőknek.

A készülék a biorezonancia elvén működik, a vizsgálat 
teljesen fájdalommentes, és már csecsemőkön is elvégezhető. 
Az eredményekkel kapcsolatban rossz hírem van: olyan ember 
nincs, akinél semmit nem mutat ki a gép. Vannak fokozatok, 
például az egytől tízig terjedő skálán a 3-as szint még nem 
jelent nagy problémát, a 8-as fölött viszont érdemes oda-
figyelni az adott élelmiszer/adalékanyag fogyasztására. Ha 
csak 1-2 esetben jelez a gép, az nagyon jó, viszont ha az anya-
gok többségénél kimutat valamit, akkor az egy jelzés, hogy 
változtatni kell az életmódunkon. Ebben is segítséget nyújt a 
vizsgáló személy, tanácsot ad, mivel helyettesítsük az adott 
élelmiszert, mivel erősítsük az immunrendszerünket stb.

Szakirodalmak tucatja foglalkozik az ételallergiával és 
az intoleranciával, ebbe most nem mennék bele részleteseb-
ben, viszont akit érdekel, és szeretne minél többet megtudni a 
saját egészségi állapotáról, jöjjön el a Kuckó Sóbarlangba, ahol 
havonta egyszer az ország legelismertebb specialistája, Var-
gáné Zsófi tart Vegateszt vizsgálatot (legközelebb március 29-
én). Információ és jelentkezés a 30/641-4253-as számon, illet-
ve a  oldalon.https://www.facebook.com/kuckosobarlang/

„ASZONDJA”, HOGY „ASZONDJA”

Allergia, étel-intolerancia,
autoimmun betegségek – van megoldás?

Bag-Hévízgyörk:
Bag, Polgármesteri Hivatal

Szent lmre út 52.

2016. évi ügyfélfogadási idő az 
alábbi napokon

14-16 óra között:
Június 8., Szeptember 7.

December 7.

FELHÍVÁS
ELEKTRONIKAI

HULLADÉKGYŰJTÉS



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

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. MÁRCIUS

TALÁLKOZÁS VADADI ADRIENN GYERMEK-
KÖNYV ÍRÓVAL

Sok mese, játék és mókázás
ovis és kisiskolás korosztály számára.

Helyszín: Könyvtár

Időpont:
2016. április 10. vasárnap 16 óra

A belépés díjtalan!

GALGAPARTI MESÉK -
MESEDÉLELŐTT A KÖNYVTÁRBAN

Interaktív író-olvasó találkozó Polgár Jutkával, 
Katonáné Kovács Erika és Volterné Jamrik Éva szervezésében.

Helyszín: Könyvtár

Időpont: 2016. április 2. szombat 10 óra
A belépés díjtalan!

VIII. GALGAPARTI MESÉK  - A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI 
TÁRSULAT MESEMONDÓ VERSENYE
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház 

Időpont: 2016. április 9. szombat 10 óra
A belépés díjtalan!
Bővebb információ a plakátokon, vagy a 06-30-314-2492 telefonszámon.

P RO G R A M A JÁ N LÓ - Á P R I L I S


