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Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

A TARTALOMBÓL

folytatás a 3. oldalon

részletek a 2. oldalon

folytatás a 6. oldalon

Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,

Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,
Amíg nem kopognak üresen a léptek...

Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,

Nem engednek tovább, vissza - vissza tartnak!

Két karod kitárva - ahogy a szél is neki fut a fáknak -
Vállára borulhatsz az édesanyádnak!

Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el Ne MONDD!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!

S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,

Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad...

Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,

Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az... ÉDESANYÁDNAK !

Csak addig menj haza…

Feinek György

Május 1.-én
szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

M E G H Í V Ó

Megújulhat a Neumann ház?

Bag Nagyközség Önkormányzata a 9/2016 

(02.25.) képviselő-testületi határozat alapján 

megvásárolta a Szent Imre utca 47. sz. alatt 

lévő (sokak által volt postaállomásnak is 

nevezett), helyi védelem alatt álló egykori TSZ 

irodát, a Neumann házat, a MEZŐBAG Kft.-től.

DIGITÁLIS
TÉMAHÉT 2016.

Az EMMI kezdeményezésére

az általános és középiskolákban 2016. április 

4-8. között első alkalommal került sor a Digi-

tális Témahét (DTH) megrendezésére. Célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, és az iskolai 

célok megvalósítása az infokommunikációs 

technológia hatékony alkalmazásával. A mi 

iskolánk is csatlakozott a programsorozat-

hoz. A DTH során különböző programokon 

vehettek rész iskolánk felső tagozatos diákjai.

2016. április 28-án
(csütörtökön) 

18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁS
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Tájékoztató

a Képviselő-testület üléséről

2016. MÁRCIUS. 22.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ–TESTÜLETI ÜLÉS

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi hatá-

rozatokat hozta:

Napirendi pont: Bagi Tájház rekonstrukciója – pályázat 

megtárgyalás

A Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

12/2016. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel-

hatalmazza a polgármestert, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 jelű, A 

vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére - Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létre-

hozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat kereté-

ben a Bag belterület 16. hrsz. (2191 Bag, Szent Imre u. 43. sz.) 

ingatlan (volt postaállomás, Neumann ház), Bagi tájház külső 

homlokzati rekonstrukciója tárgyú pályázatot benyújtja.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pá-

lyázat várható önerő részét (előreláthatólag 12.267.500.- Ft-

ot) a költségvetésében biztosítja.

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel-

hatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megnyerése ese-

tén a szükséges szerződéseket aláírja, és a pályázatot le-

folytassa.

Napirendi pont: 3/2016. (II.11.) sz. határozat visszavonása

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

13/2016. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. 

(II. 11.) sz. képviselő-testületi határozatát visszavonta.

Napirendi pont: Iglice Napközi Otthonos Óvoda kör-

zethatárának kijelölése

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

14/2016. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Iglice Napközi Otthonos Óvoda körzethatárát Bag nagyközség 

közigazgatási területére állapítja meg.

Napirendi pont: Egyebek –Rendezvénysátor beszerzés

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

15/2016. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3 rendez-

vénysátor beszerzéséről döntött. 

1 db 8x12x3 m, bruttó 917 000 Ft + tartozékok

2 db 3x10x2 m, bruttó (2x196 010) 392 020 Ft + tartozékok.

Kivonat a képviselő-testületi jegyzőkönyvből

Az épület feltárási munkáit a közfoglalkoz- Első ütemben a főépület további romlását megaka-

tatott munkásaink segítségével már elkezdtük: alap- dályozandó elsőbbséget élvező utólagos vízszigetelési 

feltárásokat végeztünk, és sok helyen levertük a vako- és felújítási munkákra kívánunk pályázni.

latot, hogy hozzáférhessünk az alatta lévő szerke- Kérünk minden tisztelt bagi lakost, 
zethez, megállapítva a téglafal állapotát, egykori bolt- hogy akinek bármi tudomása van az épület TSZ 
íveinek helyét. iroda előtti múltjáról, az legyen szíves megke-

2A főépület, és a hozzá tartozó majd 3000 m -es 
resni a műszaki előadót, mert a pályáza-

telken pályázat útján egy közösségi házat (és közösségi 
tunkban szeretnénk erre is kitérni.

teret) kíván az önkormányzat megvalósítani. Itt kíván-
Segítségüket előre is nagyon köszönjük!juk elhelyezni a mára már eléggé terjedelmesebbé váló 

népművészeti gyűjteményünket a felújított kiállító Benedek Miklós
termekben, de a későbbiekben (az udvaron új épületek műszaki előadó

muszaki@bagfalu.hufelépítésével) civil szervezeti központként, zarándok-
+36-30-667-25-40szállásként, rendezvény területként is működhetne. 

Bag település képviselő- tattuk a jelenlévőket a települé- kértük a jelenlévőket, hogy ezeket a 
testületének tagjaiként hárman - sünket érintő, 2015-ös eszten- kérdéseket a közmeghallgatáson 
Mezőfi Ferenc (JOBBIK), Katona dőben hozott fontosabb testületi tegyék majd fel, ahol a címzettek is 
Ervin (JOBBIK), Gyóni János döntésekről. jelen lesznek.
(független) - 2016. március 31-én Az elhangzott kérdésekre A jövőben is tartunk majd 
tar tot tuk  meg  a  kormány- megpróbáltunk egyenes és őszinte ilyen fogadóórákat, hogy a lakosok 
rendeletben előírt éves beszá- válaszokat adni. Voltak olyan pontos válaszokat kapjanak a 
molónkat. kérdések is, amelyek a képviselő- községünkben történt esemé-

Ennek keretében tájékoz- társainkat érintették, ezért meg- nyekről.
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Tájékoztató: LOM

LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű beren-
dezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb. Elek-
tronikai hulladék csak veszélyes összetevő nélkül szállítható el (pl. hűtő-
szekrény motor nélkül, televízió képcső nélkül).

Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni,
mivel az sok esetben nem beazonosítható, és a csomagoló anyagok 

sérülése miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére 
megnövekedett kockázatot jelent!

El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festé-
kes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtő-
berendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, 
elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, 
gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes 
összetevőjű hulladékok. 

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, 
autó alkatrész, állati tetem, zöldhulladék.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált hulla-

dékot az adott napon délután 14 óráig juttassa el a 

Petőfi tér sarkán álló volt kocsmaépület (jelenleg 

közhasznú bázis) udvarára. A lomok odaszállí-tásához az 

önkormányzat közhasznú munkásai segítséget nyújtanak, 

amennyiben azt legkésőbb május 18-án 10:00-ig jelzi a hivatal 

ügyfélszolgálatán, a

06 (28) 504-140
telefonszámon.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bag 

településen 2016. május 20-án (péntek),

reggel 8 órától
lomtalanítást szervezünk.

Megújulhat a Neumann ház?

Katona Ervin

Bag Nagyközség Önkormányzata a 

9/2016 (02.25.) képviselő-testületi határozat 

alapján megvásárolta a Szent Imre utca 47. sz. 

alatt lévő (sokak által volt postaállomásnak is 

nevezett), helyi védelem alatt álló egykori TSZ 

irodát, a Neumann házat, a MEZŐBAG Kft.-től.
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LOMTALANÍTÁS

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom

2016. április 28-án (csütörtökön)

18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁSRA.

Az ülés helye:

Dózsa György Művelődési Ház nagyterme

Napirendi pont:

1.) Polgármester tájékoztatója 2015. évről

2.) 2016-2017. évi tervek

3.) Lakossági kérdésekre válasz 

Bag, 2016. április 19.

Tisztelettel:
Jamrik László Polgármester
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A verseny három részből állt: egy közlekedési teszt kitöl-
téséből, egy akadálypálya teljesítéséből, és egy forgalomban való közle-
kedésből. A hideg idő ellenére a gyerekek nagyon élvezték a versenyt. A 
tesztlapokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság állította össze, és a mope-
des vizsgának felelt meg. Az akadálypálya nagyon nehéz volt, a verseny-
zők közül csak egy fiú tudta teljesíteni a pályát hibátlanul, és sajnos 
voltak olyanok is, akik feladták. Legjobban a forgalomban történő 
közlekedés tetszett mindenkinek, mert egy őket kísérő autóból fülesen 
keresztül kapták az utasításokat, hogy merre közlekedjenek. A célba 
való visszaérkezéskor mindenkinek elmondták a hibáit, és felhívták 
figyelmüket a közlekedési helyzetekben való viselkedésre.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen a nehéz versenyen An-
gyal Alexa a lányok mezőnyében III. helyezést tudott elérni. Ered-
ményét az is emeli, hogy Alexa 3 nappal a verseny előtt került be a csa-
patba, mert akit eredetileg neveztünk, sajnos megsérült. Köszönjük a 
felkészítésben segédkező Szekeresné Fercsik Anna és nem utolsó sor-
ban Kádár Péter munkáját.

Kuthi Józsefné felkészítő tanár

Ennél azonban sokkal össze- - ha a jogosult 25 és 50 éves, úgy a Haszonélvezeti jogot szerződéssel 
tettebb a haszonélvezeti jog. A ha- haszonélvezeti jog értéke az egy vagy akár végrendelettel is lehet 
szonélvezeti jog jogosultja ugyanis évi értékének 8-szorosa, alapítani.
valóban a tulajdonost megelőzően - ha a jogosult 51 és 65 éves, úgy a Ha a haszonélvezeti jog ingatlanon 
jogosult az ingatlant birtokolni, haszonélvezeti jog értéke az egy áll fenn, akkor azt az ingatlan-
használni, hasznait szedni. Így pél- évi értékének 6-szorosa, nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A 
dául amennyiben a haszonélvező a - továbbá ha a jogosult a 65 évnél haszonélvezeti jog akkor is fennma-
haszonélvezetével terhelt lakást lak- idősebb személyek, úgy a úgy a rad, ha a tulajdonos személye meg-
helyeként birtokolja, úgy az ingatlan haszonélvezeti jog értéke az egy változik (pl. a tulajdonos eladja vagy 
tulajdonosa nem lesz jogosult a lakás évi értékének 4-szerese . elajándékozza az ingatlant).
használatára. (Abban az esetben A fent hivatkozott egy évi értékét úgy A haszonélvezeti jog legfeljebb a jo-
viszont, ha a haszonélvező lemond a kapjuk meg, ha az ingatlan forgalmi gosult haláláig állhat fenn, azaz nem 
lakás használatának jogáról, úgy a értékét elosztjuk 20-al. Ezután az egy öröklődik, sőt, nem is ruházható át 
tulajdonos használhatja az ingat- évi értékként mutatkozó eredményt másra. Jogi személy javára haszon-
lant.) meg kell szorozni a fenti táblázat sze- élvezeti jog korlátozott időre, de leg-

A haszonélvezeti jog tör- rint a haszonélvező életkorának meg- feljebb ötven évre engedhető; a hatá-
vényben meghatározott értékkel felelő szorzószámmal, a szorzás so- rozatlan időre alapított haszon-
rendelkezik, ami ingatlant terhelő rán kapott végeredmény lesz a ha- élvezeti jog ötven évig áll fenn.
holtig tartó haszonélvezeti jog ese- szonélvezeti jog értéke. Pl.: Egy 10 
tében, a haszonélvezeti jog jogosult- millió forint forgalmi értékű ingatla- Jogi kérdése esetén keressen 
jának korától függően a következők non egy 50 éves személynek áll fenn bizalommal:
szerint alakul: haszonélvezeti joga. Ennek az értéke: dr. Péter Viktória ügyvéd
- ha a jogosult 25 évnél fiatalabb 4 millió forint. Azaz, ha az ingatlan Tel: 20/9353-286

személy, úgy a haszonélvezeti jog eladásra kerül ezen 10 millió forint Iroda: 2170, Aszód, Kossuth L. u. 1. 
értéke az egy évi értékének 10- vételárért, akkor a haszonélvezőt a „D”. lp. 2. em. 1.
szerese, vételárból 4 millió forint illeti meg.

Iskolánkban több alkalom is Jánoshoz írt költeményét Ujvári Két hiányzó kivételével mind meg-
nyílt az elmúlt időszakban, hogy Gábor, az Arany Lacinak című ver- jelentek, ünneplőbe öltöztek, s ün-
tanítványainkkal közösen éljük át a sét Angyal Virág és Gyalus Tünde 6.a neppé tették ezt a délutánt a jelen-
versek által életre keltett varázslatot. osztályos tanulók előadásában. A lévők számára. Hány verset vett a 
Évek óta versmondással emlékezünk sort József Attila: Ars poetica című kezébe, olvasott el az a harminc 
meg intézményünk névadójáról, versével Szabados Réka 7.b osztályos gyermek, az őket segítő szülők, 
Arany Jánosról a születésnapján. tanuló zárta. Az énekkar és a zenekar pedagógusok, míg meglelték a 
Március 2-án volt 199 éve, hogy megzenésített Arany-versei (Néma megfelelőt, az ő egyéniségükhöz 
napvilágot látott Nagyszalontán. bú, Írószobám) tovább színesítették illőt? Mennyi időt szántak rá, hogy 
Idén szerdára esett ez a nap. Az első versünnepünket. Az ünnepi percek könyvekben lapozgassanak, felol-
órában összegyűltünk a zsibongó- után ment tovább a munka a meg- vassák, jó lesz-e? Belegondolunk 
ban, ahol az énekkarosok és a szokott rendben, de az elhangzott ebbe?! Mert bár a versenyen azt gon-
zenekar köszöntött minket József versek emléke a szívünkben, a szé- doljuk, az nyer, akinek a végén 
Attila: Rejtelmek című megzené- pen, tisztán csengő dallamoké a elhangzik a neve, oklevelet és köny-
sített versével. Aztán következtek a fülünkben egész nap velünk maradt. vet kap, de tényleg ez a lényeg? 
versek zene nélkül. Minden évfo- Talán ezeknek a közös vers- Micsoda öröm és csoda kiállni 
lyam közös szavalással készült. A mondásoknak fontos szerepük van mások elé, megnyílni a verseken 
sort a hatodikosok kezdték Arany abban, hogy a költészet napjához keresztül, megmutatni magunkat a 
János: Toldi Előhangjával. Az ötö- (április 11.) közeledvén megtartott többieknek! Legyőzni lámpalázun-
dikesek Petőfi Sándor (költőtárs és felsős szavalóversenyünkön (április kat, korlátainkat, vállalni a bizton-
barát) János vitéz című elbeszélő 7.) olyan sok induló volt. Sokan sági zónánkból való kilépést! 
költeményének első hat versszakát vallják, tőlem avatottabb szakembe- Tanítványaink felkészülten, 
mondták el. A hetedikesek szintén rek, még a költők is, hogy a vers sze- tisztán, érthetően, hangosan, bátran 
egy Petőfi verssel, a Szeptember retete kisgyermekkorban kezdődik, szavalva álltak ki a társaik elé. Igazán 
végén című elégiával készültek. A akkor kell elcsepegtetni a versek szép délutánunk volt. Nemcsak 
nyolcadikosok József Attila: Tiszta iránti vágyat gyermekeink lelkében. azért, mert szépen sütött kint a nap, 
szívvel című versével vették ki Lehet-e ennek eredményességére hanem mert a verseken keresztül 
részüket az ünneplésből.  Az objektívebb mutató, mint hogy olyan üzenetek juthattak el hozzánk, 
„osztályversek” mellett néhány bátor tanulóink ötöde fontosnak tartotta a amit szavakkal, mi egyszerű embe-
egyéni versmondó is akadt. Hallhat- versenyen való indulást? 30 felsős rek, nem tudunk pontosan kifejezni.
tunk még Petőfi-verseket, az Arany gyerek nevezett a megmérettetésre. 
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Mit jelent és mennyit ér az ingatlanon
fennálló haszonélvezeti jog?

Gyakran találkozom ezzel a kérdéssel, és az a tapasztalatom, hogy a 
köztudatban mindössze ez szerepel: „erősebb, mint a tulajdonjog”.

Kerékpáros Iskola Kupa
Április 9-én Veresegyházán került megrendezésre a Kerékpáros Iskola 

Kupa megyei döntője. Iskolánkat - és egyben a Gödöllői Rendőrkapitányság körze-
tébe tartozó iskolákat - két tanulónk: Angyal Alexa 6.b és Kádár Roland 7.a 
osztályos tanuló képviselte ezen a versenyen.

A vers néma. Adj neki hangot.
A vers a könyvben halott. Keltsd életre.
Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából.” 

5-6. osztály 7-8. osztály
1. Ujvári Gábor 1. Gazda Boglárka és
2. Balázs Dávid Szabados Réka

3. Fényes Boldizsár és Gyalus Tünde. 2. Faragó Panna
Különdíj: Katona Janka 3. Baranyi Frigyes Tamás

„
Kosztolányi Dezső

A jó vers élőlény, akár az alma,
ha ránézek, csillogva visszanéz,
mást mond az éhesnek s a jóllakott-
nak
és más a fán, a tálon és a szájban,
végső tartalma, vagy formája nincs 
is, csak él és éltet.

(Weöres Sándor)

Nagyon jó verseket hoztak a 
gyerekek. Juhász Gyula, József 
Attila, Petőfi Sándor, Váci Mihály 
versei mellett helyet kaptak kevésbé 
ismert költők, vagy kevésbé ismert 
versek is. De mindenképp a magyar 
költőké volt a főszerep. Témájukban 
voltak komolyabbak, viccesebbek is, 
amelyeken jól szórakoztunk.

Köszönjük a zsűrinek: Nagy 
Tiborné Rozika tanító néninek, va-
lamint Kustra Éva és Urbán 
Anikó kollégánknak, hogy vállalták 
ezt a felelősségteljes feladatot!

Szekeresné Fercsik Anna

Lapzártakor érkezett a hír, hogy az
április 11-én Hévízgyörkön megrendezett

tankerületi szavalóversenyen

UJVÁRI GÁBOR
az 5-6. osztályosok kategóriájában és

GAZDA BOGLÁRKA
a 7-8. osztályosok kategóriájában

I. HELYEZÉST ÉRT EL!

BEGIDSÁN LILI
4. osztályos tanuló pedig

KÜLÖNDÍJAS lett! 

1-2. osztály
1. Horváth Noa 2.a
2. Farkas Bence 2.b
3. Roskó Gábor 2.b

3-4. osztály
1. Begidsán Lili 4.a

2. Kis Virág 3.a
3. Balázs Bálint 3.a

GRATULÁLUNK!

Helyezettek

Az április 6-án megtartott
alsó tagozatos

 szavalóverseny
helyezettjei:
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A verseny három részből állt: egy közlekedési teszt kitöl-
téséből, egy akadálypálya teljesítéséből, és egy forgalomban való közle-
kedésből. A hideg idő ellenére a gyerekek nagyon élvezték a versenyt. A 
tesztlapokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság állította össze, és a mope-
des vizsgának felelt meg. Az akadálypálya nagyon nehéz volt, a verseny-
zők közül csak egy fiú tudta teljesíteni a pályát hibátlanul, és sajnos 
voltak olyanok is, akik feladták. Legjobban a forgalomban történő 
közlekedés tetszett mindenkinek, mert egy őket kísérő autóból fülesen 
keresztül kapták az utasításokat, hogy merre közlekedjenek. A célba 
való visszaérkezéskor mindenkinek elmondták a hibáit, és felhívták 
figyelmüket a közlekedési helyzetekben való viselkedésre.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen a nehéz versenyen An-
gyal Alexa a lányok mezőnyében III. helyezést tudott elérni. Ered-
ményét az is emeli, hogy Alexa 3 nappal a verseny előtt került be a csa-
patba, mert akit eredetileg neveztünk, sajnos megsérült. Köszönjük a 
felkészítésben segédkező Szekeresné Fercsik Anna és nem utolsó sor-
ban Kádár Péter munkáját.

Kuthi Józsefné felkészítő tanár

Ennél azonban sokkal össze- - ha a jogosult 25 és 50 éves, úgy a Haszonélvezeti jogot szerződéssel 
tettebb a haszonélvezeti jog. A ha- haszonélvezeti jog értéke az egy vagy akár végrendelettel is lehet 
szonélvezeti jog jogosultja ugyanis évi értékének 8-szorosa, alapítani.
valóban a tulajdonost megelőzően - ha a jogosult 51 és 65 éves, úgy a Ha a haszonélvezeti jog ingatlanon 
jogosult az ingatlant birtokolni, haszonélvezeti jog értéke az egy áll fenn, akkor azt az ingatlan-
használni, hasznait szedni. Így pél- évi értékének 6-szorosa, nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A 
dául amennyiben a haszonélvező a - továbbá ha a jogosult a 65 évnél haszonélvezeti jog akkor is fennma-
haszonélvezetével terhelt lakást lak- idősebb személyek, úgy a úgy a rad, ha a tulajdonos személye meg-
helyeként birtokolja, úgy az ingatlan haszonélvezeti jog értéke az egy változik (pl. a tulajdonos eladja vagy 
tulajdonosa nem lesz jogosult a lakás évi értékének 4-szerese . elajándékozza az ingatlant).
használatára. (Abban az esetben A fent hivatkozott egy évi értékét úgy A haszonélvezeti jog legfeljebb a jo-
viszont, ha a haszonélvező lemond a kapjuk meg, ha az ingatlan forgalmi gosult haláláig állhat fenn, azaz nem 
lakás használatának jogáról, úgy a értékét elosztjuk 20-al. Ezután az egy öröklődik, sőt, nem is ruházható át 
tulajdonos használhatja az ingat- évi értékként mutatkozó eredményt másra. Jogi személy javára haszon-
lant.) meg kell szorozni a fenti táblázat sze- élvezeti jog korlátozott időre, de leg-

A haszonélvezeti jog tör- rint a haszonélvező életkorának meg- feljebb ötven évre engedhető; a hatá-
vényben meghatározott értékkel felelő szorzószámmal, a szorzás so- rozatlan időre alapított haszon-
rendelkezik, ami ingatlant terhelő rán kapott végeredmény lesz a ha- élvezeti jog ötven évig áll fenn.
holtig tartó haszonélvezeti jog ese- szonélvezeti jog értéke. Pl.: Egy 10 
tében, a haszonélvezeti jog jogosult- millió forint forgalmi értékű ingatla- Jogi kérdése esetén keressen 
jának korától függően a következők non egy 50 éves személynek áll fenn bizalommal:
szerint alakul: haszonélvezeti joga. Ennek az értéke: dr. Péter Viktória ügyvéd
- ha a jogosult 25 évnél fiatalabb 4 millió forint. Azaz, ha az ingatlan Tel: 20/9353-286

személy, úgy a haszonélvezeti jog eladásra kerül ezen 10 millió forint Iroda: 2170, Aszód, Kossuth L. u. 1. 
értéke az egy évi értékének 10- vételárért, akkor a haszonélvezőt a „D”. lp. 2. em. 1.
szerese, vételárból 4 millió forint illeti meg.

Iskolánkban több alkalom is Jánoshoz írt költeményét Ujvári Két hiányzó kivételével mind meg-
nyílt az elmúlt időszakban, hogy Gábor, az Arany Lacinak című ver- jelentek, ünneplőbe öltöztek, s ün-
tanítványainkkal közösen éljük át a sét Angyal Virág és Gyalus Tünde 6.a neppé tették ezt a délutánt a jelen-
versek által életre keltett varázslatot. osztályos tanulók előadásában. A lévők számára. Hány verset vett a 
Évek óta versmondással emlékezünk sort József Attila: Ars poetica című kezébe, olvasott el az a harminc 
meg intézményünk névadójáról, versével Szabados Réka 7.b osztályos gyermek, az őket segítő szülők, 
Arany Jánosról a születésnapján. tanuló zárta. Az énekkar és a zenekar pedagógusok, míg meglelték a 
Március 2-án volt 199 éve, hogy megzenésített Arany-versei (Néma megfelelőt, az ő egyéniségükhöz 
napvilágot látott Nagyszalontán. bú, Írószobám) tovább színesítették illőt? Mennyi időt szántak rá, hogy 
Idén szerdára esett ez a nap. Az első versünnepünket. Az ünnepi percek könyvekben lapozgassanak, felol-
órában összegyűltünk a zsibongó- után ment tovább a munka a meg- vassák, jó lesz-e? Belegondolunk 
ban, ahol az énekkarosok és a szokott rendben, de az elhangzott ebbe?! Mert bár a versenyen azt gon-
zenekar köszöntött minket József versek emléke a szívünkben, a szé- doljuk, az nyer, akinek a végén 
Attila: Rejtelmek című megzené- pen, tisztán csengő dallamoké a elhangzik a neve, oklevelet és köny-
sített versével. Aztán következtek a fülünkben egész nap velünk maradt. vet kap, de tényleg ez a lényeg? 
versek zene nélkül. Minden évfo- Talán ezeknek a közös vers- Micsoda öröm és csoda kiállni 
lyam közös szavalással készült. A mondásoknak fontos szerepük van mások elé, megnyílni a verseken 
sort a hatodikosok kezdték Arany abban, hogy a költészet napjához keresztül, megmutatni magunkat a 
János: Toldi Előhangjával. Az ötö- (április 11.) közeledvén megtartott többieknek! Legyőzni lámpalázun-
dikesek Petőfi Sándor (költőtárs és felsős szavalóversenyünkön (április kat, korlátainkat, vállalni a bizton-
barát) János vitéz című elbeszélő 7.) olyan sok induló volt. Sokan sági zónánkból való kilépést! 
költeményének első hat versszakát vallják, tőlem avatottabb szakembe- Tanítványaink felkészülten, 
mondták el. A hetedikesek szintén rek, még a költők is, hogy a vers sze- tisztán, érthetően, hangosan, bátran 
egy Petőfi verssel, a Szeptember retete kisgyermekkorban kezdődik, szavalva álltak ki a társaik elé. Igazán 
végén című elégiával készültek. A akkor kell elcsepegtetni a versek szép délutánunk volt. Nemcsak 
nyolcadikosok József Attila: Tiszta iránti vágyat gyermekeink lelkében. azért, mert szépen sütött kint a nap, 
szívvel című versével vették ki Lehet-e ennek eredményességére hanem mert a verseken keresztül 
részüket az ünneplésből.  Az objektívebb mutató, mint hogy olyan üzenetek juthattak el hozzánk, 
„osztályversek” mellett néhány bátor tanulóink ötöde fontosnak tartotta a amit szavakkal, mi egyszerű embe-
egyéni versmondó is akadt. Hallhat- versenyen való indulást? 30 felsős rek, nem tudunk pontosan kifejezni.
tunk még Petőfi-verseket, az Arany gyerek nevezett a megmérettetésre. 
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Különdíj: Katona Janka 3. Baranyi Frigyes Tamás
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Kosztolányi Dezső

A jó vers élőlény, akár az alma,
ha ránézek, csillogva visszanéz,
mást mond az éhesnek s a jóllakott-
nak
és más a fán, a tálon és a szájban,
végső tartalma, vagy formája nincs 
is, csak él és éltet.

(Weöres Sándor)

Nagyon jó verseket hoztak a 
gyerekek. Juhász Gyula, József 
Attila, Petőfi Sándor, Váci Mihály 
versei mellett helyet kaptak kevésbé 
ismert költők, vagy kevésbé ismert 
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Köszönjük a zsűrinek: Nagy 
Tiborné Rozika tanító néninek, va-
lamint Kustra Éva és Urbán 
Anikó kollégánknak, hogy vállalták 
ezt a felelősségteljes feladatot!

Szekeresné Fercsik Anna

Lapzártakor érkezett a hír, hogy az
április 11-én Hévízgyörkön megrendezett

tankerületi szavalóversenyen

UJVÁRI GÁBOR
az 5-6. osztályosok kategóriájában és

GAZDA BOGLÁRKA
a 7-8. osztályosok kategóriájában

I. HELYEZÉST ÉRT EL!

BEGIDSÁN LILI
4. osztályos tanuló pedig

KÜLÖNDÍJAS lett! 

1-2. osztály
1. Horváth Noa 2.a
2. Farkas Bence 2.b
3. Roskó Gábor 2.b

3-4. osztály
1. Begidsán Lili 4.a

2. Kis Virág 3.a
3. Balázs Bálint 3.a

GRATULÁLUNK!

Helyezettek

Az április 6-án megtartott
alsó tagozatos

 szavalóverseny
helyezettjei:
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Elsőként a Magyar Telekom munkatársai jöttek játékot. A foglalkozás során megismerkedhettek a prog-
el iskolánkba és tartottak interaktív órákat „Legyél te is rammal (voltak olyanok, akik már találkoztak vele), és 
informatikus!” címmel. Az előadáson bemutatták, hogy megtanulhatták azt, hogyan kell a feladatot lépésekre 
mi is a feladata egy informatikusnak a telekommu- bontani és egymás után felépíteni, hogy egy működő 
nikáció világában. A diákok nagy érdeklődéssel hall- játék szülessen.

Az ötödik helyszínen Gyalog Éva tanárnő várta a gatták az elhangzottakat. 
A következő két napon (szerda és csütörtök) diákokat. Szerdán Nagy Zsófia és Kongsaysak Phayboun, 

forgószínpad-szerűen nyolc helyszínt alakítottunk ki az csütörtökön pedig Cserni Fanni 8. b osztályos tanuló 
iskolában, és ezeken a helyszíneken különböző tevé- segítette a tanárnő munkáját. Ezen a helyszínen online 
kenységeket végeztek diákjaink. Az első helyszínen szótanító kártyákat készíthettek a diákok angol és német 
Szekeresné Fercsik Anna tanárnő társasjátékkal várta a nyelven a Quizlet.com (https://quizlet.com/) oldal se-
diákokat. A társasjátékot a Gyermekmentő Szolgálattól gítségével. A munka két csoportban folyt. Az egyik cso-
kaptuk kifejezettem a DTH-ra. A játék neve „LÁJK- port megadott témához állított össze szavakat és képe-
VADÁSZ”. A játék során a különböző internetes tevé- ket, majd elkészítette a kártyákat, elmentés után már 
kenységekkel lájkokat kellett gyűjteni. Hatalmas sikert indulhatott is a játék. A másik csapat ez alatt a már el-
aratott a játék. készített kártyákkal játszott. Félidőnél cseréltek, így 

A második helyszínen Pótháné Geier Tünde ta- mind a két szerepben kipróbálhatták magukat a diákok.
nárnő és Sima István tanár úr a pénzügyi világba vezette A hatodik helyszínen Bankó Edit tanárnő és 
be a gyerekeket a SULIBANK ÉLMÉNYPORTÁL Gódorné Szilágyi Magdolna tanárnő várta a diákokat. A 
(sulibank.hu) segítségével. Különböző újságcikkeket tanárnők munkáját szerdán Tóth Tamás 8. b osztályos 
olvashattak, és játékos kvízeken keresztül mérhették le a diák segítette. Ezen a helyszínen iskolánk névadójáról 
diákok, mennyire ismerik a pénz világát. készítettek BLOG-ot. Megismerkedhettek a blogkészítés 

A harmadik helyszínen Urbán Anikó tanárnő lépéseivel, és minden tanulócsoport egy-egy részlettel 
szintén egy társasjátékkal várta a diákokat. A játék neve: kiegészítette a már megkezdett munkát. Az elkészült 
Cyberbullying kártyajáték. A játék során a diákok olyan blog a http://digihetbagblog.blogspot.hu/ címen meg-
szituációkkal kerültek szembe, melyek az online zakla- tekinthető.
tás témáját mutatják be. Sok tanulságos megoldás szü- A hetedik helyszínen Dobosné Szilágy Gabriella 
letett, és a diákok egy kicsit más szemüvegen át látták tanárnő és Horváthé Maczkó Katalin tanárnő várta a diá-
azokat a tevékenységeket, amikkel nap mint nap talál- kokat. A  Balázs Diák Kft. ingyenesen biztosított tana-
koznak az interneten. nyagokat az iskola számára a DTH  kipróbálásához. Mi 

A negyedik helyszínen jómagam vártam a diá- kémiából és angolból próbáltuk ki a programokat digitá-
kokat egy kis programozásra. A SCRATCH programmal lis táblán. A diákok és tanáraik is élvezték a feladatokat 
ismerkedtünk, és készítettünk közösen egy labirintusos és azokat a kihívásokat, amiket a digitális tábla hasz-

Április 1-én, péntek délután tartott 
szenzációs szakmai napot Balatoni Katalin, 
az „Így tedd rá!” program megalkotója.

Az ingyenes szakmódszertani to-
vábbképzésre a környező települések köz-
oktatási intézményeiből vegyesen, több 
mint 70 óvodapedagógus és általános 
iskolai pedagógus vett részt.

Miután a néptánc szerepel az Óvo-
dai nevelés országos alapprogramban, az 
óvodapedagógusok igen nagy érdeklődést 
mutattak a módszertani képzés iránt. A je-
lenlévő tanítók is szívesen újították meg 
módszertani ismereteiket. Mindannyian 
bekapcsolódtak a közös tánclépések tanu-
lásába. Nagyon jó hangulatban telt el ez a 
néhány óra. Ez a nap nem jöhetett volna 
létre az „Így tedd rá!” csoport, a Sasadvirág,  
a Gastrobörze,  a Dózsa György Művelődési 
Ház és az Iglice óvoda támogatása nélkül. 
Köszönjük segítségüket!

Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 
két óvodapedagógusa tett eleget az EMMI 
által előírt minősítési és tanfelügyeleti köt-
elezettségnek március végén, április elején. 
Szabóné László Teréz sikeres minősítési 
eljáráson vett részt. Kovács Istvánné pedig 
sikeres volt a tanfelügyeleti eljárás során, 
amelyen mint pedagógust vizsgálták. 
Sikeresen záródó eljárásukhoz gratulálunk, 
jó példájuk követendő a pedagógusok 
számára.

Márciusban minden csoportban megemlékeztünk a víz 
világnapjáról is. Játékokkal, mesékkel, kísérletekkel színesítettük a 
programot. Látogatást is tettünk a bagi Vízműnél. A gyermekek szá-
mára természetes, hogy a csapból folyik a víz, mindig rendelke-
zésünkre áll. Az viszont már nagy titok, hogy honnan érkezik a 
csapba a víz. Ezért egy napos délelőtt elsétáltunk a Vízműhöz, ahol 
megfigyelhették a gyermekek a számítógépes követő rendszert, a 
hatalmas csöveket, tartályokat, szivattyúkat. Megnézhettük a 
víztisztításhoz használt kavicsokat, megkóstolhattuk, hogy milyen 
víz van a hatalmas tartályokban. Nagyon izgatottan figyelték a 
gyermekek a hatalmas építményeket, kerekeket, csapokat. Másnap a 
játékban már maguk is építettek víztornyot, vízvezetékeket, s szerep-
játékban vízügyi szakemberek, munkások voltak. Felejthetetlen 
élmény volt. Köszönjük a közvetlen tapasztalatszerzési lehetőséget! 

Iglice Óvoda Bag, Kutyás csoport
Szabóné László Teréz
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2016.

Az EMMI kezdeményezésére az általános és középiskolákban 2016. április 4-8. között első 
alkalommal került sor a Digitális Témahét (DTH) megrendezésére. Célja a digitális kompetencia 
fejlesztése, és az iskolai célok megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalma-
zásával. A mi iskolánk is csatlakozott a programsorozathoz. A DTH során különböző programokon 
vehettek rész iskolánk felső tagozatos diákjai.

nálata támaszt a használójával szemben. bokron táblagéppel” című programra. Ennek során 
A nyolcadik helyszínen Szalai Zoltán tanár úr olyan alkalmazásokat, játékokat ismertek meg diák-

várta a diákokat. Ezen a helyszínen képregények ké- jaink, amelyek kihasználják az infokommunikációs 
szültek egy lapozható e-könyv elkészítéséhez. Ezzel a lehetőségeket.
feladattal még további teendőnk lesz, mert az elkövet- Elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva zártuk 
kezendő informatika órákon kerülnek digitalizálásra az a hetet. Ezúton szeretném megköszönni kollégáimnak a 
elkészült rajzok, és csak ez után tudjuk összeállítani a sok-sok segítséget, és a diákoknak az aktív részvételt!

 SZUPEREK VOLTATOK!könyvet.
A programsorozat lezárásaként pénteken az Kuthi Józsefné programszervező

ötödik és hatodik osztályosok csapatával ellátogattunk a 
Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolába az „Árkon-

„Így tedd rá!” 

„Cseppekből áll a tenger.”
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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 fela-
datok: a 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés. 
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
Előnyt jelentő kompetenciák: 
•      Kiváló szintű kommunikáció készség
•      Kiváló szintű 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 sze-

mélyes 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. 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 címé-
re történő megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52.). Kérjük a borí-
tékon 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
Közösségi hírek

Mi történt pünkösdkor? Jézus Hogyan történt ez a változás az vagy hallgatja az Igehirdetést, rádöbben 

mennybemenetele után a tanítványok emberekben? Péter elmondta, hogy Jé- elveszett, nyomorúságos állapotára, 

magukra maradtak, Jézus nélkül sem- zus mit tett és tanított, a hallgatók közül személyes bűneire. Ha beismeri és 

mihez sem volt kedvük, semmit nem sokan felismerték bűneiket, megval- megvallja ezt Istennek, és Jézus Krisz-

tudtak csinálni. Tele voltak félelemmel, lották azokat, kérték Isten bocsánatát, és tusnak alárendeli életét, megkapja az Ő 

bizonytalansággal. A mennybemenetel ők is megkapták ezt a belső erőt, a Szentlelkét is.

utáni 10. napon, mikor összegyűltek a Szentlélek ajándékát. Hogyan lesz ez láthatóvá? Ren-

felsőházban imádkozni, nagy szélzúgás deződnek az elromlott kapcsolataid, el-

támadt és betöltekeztek Szentlélekkel, Hogy is van ez? hagyod rossz szokásaid, békesség lesz a 

és megkapták a Szentlélek ajándékát. 1) Hallom az Igehirdetést, felismerem szívedben, megváltozik az értékrended, 

Erőt kaptak, bölcsességet, és bátran életem nyomorúságát és a szaba- gondolkodásod új irányt vesz. Nem ag-

kimentek az emberek közé, és beszéltek dulás lehetőségét. gódsz a megélhetésért, az életedért, 

Jézusról, tanításáról, gyógyításairól, 2) A Szentlélek bűnbánatra segít, és mert tudod, hogy mindez egy felsőbb 

életéről, haláláról és feltámadásáról. elindul egy tisztulási folyamat. hatalom kezében van. Olyan szerető és 

Jeruzsálemben éppen a Hetek 3) Hiszem, hogy Jézus érdeméért gondviselő Isten kezében van, aki életét 

ünnepére készültek, ami a páska ünnep bocsánatot kapok, és más emberré, adta érted, és aki új élettel ajándékoz 

utáni 7. héten kezdődött. Péter a főtéren új emberré leszek. meg téged. „Ha valaki Krisztusban van, új 

olyan erővel prédikált Jézus halálának és Ez mind a Szentlélek munkája, nekem teremtés az, a régi elmúlik, és íme, újjá 

feltámadásának jelentőségéről, hogy csak komolyan kell vennem Isten Igéjét. lett minden” (2Kor 5:17)

háromezer ember bűnbánatra jutott, hitt Mert a hit hallásból van, a hallás pedig Ezt a csodát nem lehet elérni 

Jézusban, és amikor hazatértek, ők is Isten Igéje által – írja Pál apostol a római emberi erőfeszítéssel, ez mindig a Szent-

Jézushoz vezettek másokat. Ezt a nagy levélben. lélek munkája.

belső változást a Szentlélek végezte el Igen, történik ilyen ma is. Sok 

bennük. példa van arra, hogy aki olvassa a Bibliát, 

A pünkösd a húsvét utáni 7. 
vasárnapon tartott keresztény 
ünnep, amelyen a kereszténység 
a Szentlélek kiáradását ünnepli 
meg. A Szentlélek az Atya és a 
Fiú kölcsönös szeretetének 
végpontja, áradása; ez a 
kiáradás. A Szentlélek (görögül 
pneuma, latinul Spiritus 
Sanctus) ezen a napon áradt ki 
Jézus tanítványaira, az 
apostolokra:
„Amikor pedig eljött a pünkösd 
napja, és mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen, 
hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égből, 
amely betöltötte az egész házat, 
ahol ültek. Majd valamilyen 
lángnyelvek jelentek meg 
előttük, amelyek szétoszlottak, 
és leszálltak mindegyikükre. 
Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel, és különféle 
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogyan a Lélek adta nekik, 
hogy szóljanak.”

(APCsel 2)

1) Olvasás előtt 
röviden imádkozom, és 
kérem a Szentlelket, hogy 
nyissa meg értelmem, hogy 
megérthessem, mit üzen 
Isten nekem.
2) Elolvasom az adott 
bibliai szakaszt, lassan, 
többször. Ez lehet egy példázat, egy fejezet.
3) Kérdéseket teszek föl: 
Miről szól ez a bibliai szakasz? Mit tanít Istenről?
Mit tanít az emberről, vajon mit üzen most nekem?
Rámutat-e valamilyen személyes bűnömre?
Van-e benne parancs, biztatás, ígéret életemre nézve?
4) Leírom, megfogalmazom a legfontosabb Igét, megtanulom, és 
napközben forgatom gondolataimban. 
5) Befejezésül nyugodtan, elmélyülve imádkozom. Imádságom 
hálaadással kezdem, bűnvallással folytatom, majd Isten elé hozom mások 
problémáját, végül könyörgök magamért.

A rendszeres lelki táplálkozásra szánt időt (20-30 perc) bőven 
visszakapjuk, mert erőnk megújul, lelkünk felfrissül, és meglátjuk Isten 
áldásait életünkön.

szt.
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hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   P
1. Verőce SE 23 17 2 4 85 26 59 53
2. Bagi TC’96 23 16 5 2 59 28 31 53
3. Vác-Deákvár SE 22 15 2 5 65 40 25 47
4. Iklad KFC 23 14 3 6 79 38 41 45
5. Zsámboki SE 23 12 3 8 54 46 8 39
6. Valkó KSK 23 11 5 7 74 42 32 38
7. Dunakeszi Kinizsi USE 23 11 3 9 54 36 18 36
8. Hévízgyörki SC 23 11 1 11 71 42 29 34
9. Aszód FC 23 10 3 10 64 38 26 33
10. Püspökhatvan SE 23 9 5 9 73 59 14 32
11. Gödi SE 22 10 2 10 54 38 16 29 (-3p)
12. Fortuna SC-Kismaros 22 10 1 11 42 38 4 27 (-4p)
13. IBG-Vácduka KSK 23 9 0 14 50 89 -39 27
14. Erdőkertesi SE 23 4 1 18 37 73 -36 13
15. Dány KSK 23 3 2 18 30 88 -58 11
16. Csővár SE 22 1 0 21 9 179 -170 0 (-3p)

23. forduló - a bajnokság állása:

A Bagi TC'96 eredményei

Bagi TC’96 - Verőce SE 3-2 (2016.04.17.)

Pest - II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport

Figyeljünk egymásra,
figyeljünk az idősekre!

Előfordul, hogy idegenek kísérelnek meg bejutni 
az ingatlanunkba, illetve pénzt kicsalni valamely, nem 
otthon tartózkodó hozzátartozóra hivatkozva. Ezt az elkö-
vetési módszert leginkább a kevés hozzátartozóval rendel-
kező, elszigetelten élő időskorúaknál alkalmazzák. Egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy hasonló módszerrel csalnak ki 
akár több százezres összeget időskorútól.

Mit tehetünk az áldozattá válás megelőzése érdekében?
· Tartsunk rendszeres, szoros kapcsolatot hoz-

zátartozóinkkal!
· Figyelmesen olvassunk el minden tájékoz-

tatót, az „unokázós csalók” elkövetési mód-
szeréről!

· Ha telefonhívást kapunk hozzátartozónkra 
való hivatkozással, tegyük le a telefont és hív-
juk fel hozzátartozónkat bármely napszak-
ban, hogy valóban bajban van-e!

· Ha ismeretlen számról kapunk hívást hozzá-
tartozóra hivatkozással, ellenőrizzük a hoz-
zátartozó kilétét az általunk ismert számon és 
ne áruljunk el információt magunkról, anyagi 
helyzetünkről!

· Ne álljunk szóba jó szándékúnak tűnő ide-
genekkel!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször el-
haladni a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy típu-
sát, ismertetőjelét, vegye fel a kapcsolatot munkatár-
sainkkal, vagy hívja azonnal ingyenesen hívható telefon-
számainkat!

Gödöllői Rendőrkapitányság

A Szentlélek ajándéka

„Mit tegyünk…?” „Térjetek meg…, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2:37-38)

Lejegyezte: szt.

Bibliaolvasást
segítő tanácsok
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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 fela-
datok: a 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet alapján történő munkavégzés. 
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
Előnyt jelentő kompetenciák: 
•      Kiváló szintű kommunikáció készség
•      Kiváló szintű 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 sze-

mélyes 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. 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 címé-
re történő megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52.). Kérjük a borí-
tékon 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
Közösségi hírek

Mi történt pünkösdkor? Jézus Hogyan történt ez a változás az vagy hallgatja az Igehirdetést, rádöbben 

mennybemenetele után a tanítványok emberekben? Péter elmondta, hogy Jé- elveszett, nyomorúságos állapotára, 

magukra maradtak, Jézus nélkül sem- zus mit tett és tanított, a hallgatók közül személyes bűneire. Ha beismeri és 

mihez sem volt kedvük, semmit nem sokan felismerték bűneiket, megval- megvallja ezt Istennek, és Jézus Krisz-

tudtak csinálni. Tele voltak félelemmel, lották azokat, kérték Isten bocsánatát, és tusnak alárendeli életét, megkapja az Ő 

bizonytalansággal. A mennybemenetel ők is megkapták ezt a belső erőt, a Szentlelkét is.

utáni 10. napon, mikor összegyűltek a Szentlélek ajándékát. Hogyan lesz ez láthatóvá? Ren-

felsőházban imádkozni, nagy szélzúgás deződnek az elromlott kapcsolataid, el-

támadt és betöltekeztek Szentlélekkel, Hogy is van ez? hagyod rossz szokásaid, békesség lesz a 

és megkapták a Szentlélek ajándékát. 1) Hallom az Igehirdetést, felismerem szívedben, megváltozik az értékrended, 

Erőt kaptak, bölcsességet, és bátran életem nyomorúságát és a szaba- gondolkodásod új irányt vesz. Nem ag-

kimentek az emberek közé, és beszéltek dulás lehetőségét. gódsz a megélhetésért, az életedért, 

Jézusról, tanításáról, gyógyításairól, 2) A Szentlélek bűnbánatra segít, és mert tudod, hogy mindez egy felsőbb 

életéről, haláláról és feltámadásáról. elindul egy tisztulási folyamat. hatalom kezében van. Olyan szerető és 

Jeruzsálemben éppen a Hetek 3) Hiszem, hogy Jézus érdeméért gondviselő Isten kezében van, aki életét 

ünnepére készültek, ami a páska ünnep bocsánatot kapok, és más emberré, adta érted, és aki új élettel ajándékoz 

utáni 7. héten kezdődött. Péter a főtéren új emberré leszek. meg téged. „Ha valaki Krisztusban van, új 

olyan erővel prédikált Jézus halálának és Ez mind a Szentlélek munkája, nekem teremtés az, a régi elmúlik, és íme, újjá 

feltámadásának jelentőségéről, hogy csak komolyan kell vennem Isten Igéjét. lett minden” (2Kor 5:17)

háromezer ember bűnbánatra jutott, hitt Mert a hit hallásból van, a hallás pedig Ezt a csodát nem lehet elérni 

Jézusban, és amikor hazatértek, ők is Isten Igéje által – írja Pál apostol a római emberi erőfeszítéssel, ez mindig a Szent-

Jézushoz vezettek másokat. Ezt a nagy levélben. lélek munkája.

belső változást a Szentlélek végezte el Igen, történik ilyen ma is. Sok 

bennük. példa van arra, hogy aki olvassa a Bibliát, 

A pünkösd a húsvét utáni 7. 
vasárnapon tartott keresztény 
ünnep, amelyen a kereszténység 
a Szentlélek kiáradását ünnepli 
meg. A Szentlélek az Atya és a 
Fiú kölcsönös szeretetének 
végpontja, áradása; ez a 
kiáradás. A Szentlélek (görögül 
pneuma, latinul Spiritus 
Sanctus) ezen a napon áradt ki 
Jézus tanítványaira, az 
apostolokra:
„Amikor pedig eljött a pünkösd 
napja, és mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen, 
hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égből, 
amely betöltötte az egész házat, 
ahol ültek. Majd valamilyen 
lángnyelvek jelentek meg 
előttük, amelyek szétoszlottak, 
és leszálltak mindegyikükre. 
Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel, és különféle 
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogyan a Lélek adta nekik, 
hogy szóljanak.”

(APCsel 2)

1) Olvasás előtt 
röviden imádkozom, és 
kérem a Szentlelket, hogy 
nyissa meg értelmem, hogy 
megérthessem, mit üzen 
Isten nekem.
2) Elolvasom az adott 
bibliai szakaszt, lassan, 
többször. Ez lehet egy példázat, egy fejezet.
3) Kérdéseket teszek föl: 
Miről szól ez a bibliai szakasz? Mit tanít Istenről?
Mit tanít az emberről, vajon mit üzen most nekem?
Rámutat-e valamilyen személyes bűnömre?
Van-e benne parancs, biztatás, ígéret életemre nézve?
4) Leírom, megfogalmazom a legfontosabb Igét, megtanulom, és 
napközben forgatom gondolataimban. 
5) Befejezésül nyugodtan, elmélyülve imádkozom. Imádságom 
hálaadással kezdem, bűnvallással folytatom, majd Isten elé hozom mások 
problémáját, végül könyörgök magamért.

A rendszeres lelki táplálkozásra szánt időt (20-30 perc) bőven 
visszakapjuk, mert erőnk megújul, lelkünk felfrissül, és meglátjuk Isten 
áldásait életünkön.

szt.
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hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   P
1. Verőce SE 23 17 2 4 85 26 59 53
2. Bagi TC’96 23 16 5 2 59 28 31 53
3. Vác-Deákvár SE 22 15 2 5 65 40 25 47
4. Iklad KFC 23 14 3 6 79 38 41 45
5. Zsámboki SE 23 12 3 8 54 46 8 39
6. Valkó KSK 23 11 5 7 74 42 32 38
7. Dunakeszi Kinizsi USE 23 11 3 9 54 36 18 36
8. Hévízgyörki SC 23 11 1 11 71 42 29 34
9. Aszód FC 23 10 3 10 64 38 26 33
10. Püspökhatvan SE 23 9 5 9 73 59 14 32
11. Gödi SE 22 10 2 10 54 38 16 29 (-3p)
12. Fortuna SC-Kismaros 22 10 1 11 42 38 4 27 (-4p)
13. IBG-Vácduka KSK 23 9 0 14 50 89 -39 27
14. Erdőkertesi SE 23 4 1 18 37 73 -36 13
15. Dány KSK 23 3 2 18 30 88 -58 11
16. Csővár SE 22 1 0 21 9 179 -170 0 (-3p)

23. forduló - a bajnokság állása:

A Bagi TC'96 eredményei

Bagi TC’96 - Verőce SE 3-2 (2016.04.17.)

Pest - II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport

Figyeljünk egymásra,
figyeljünk az idősekre!

Előfordul, hogy idegenek kísérelnek meg bejutni 
az ingatlanunkba, illetve pénzt kicsalni valamely, nem 
otthon tartózkodó hozzátartozóra hivatkozva. Ezt az elkö-
vetési módszert leginkább a kevés hozzátartozóval rendel-
kező, elszigetelten élő időskorúaknál alkalmazzák. Egyre 
gyakrabban fordul elő, hogy hasonló módszerrel csalnak ki 
akár több százezres összeget időskorútól.

Mit tehetünk az áldozattá válás megelőzése érdekében?
· Tartsunk rendszeres, szoros kapcsolatot hoz-

zátartozóinkkal!
· Figyelmesen olvassunk el minden tájékoz-

tatót, az „unokázós csalók” elkövetési mód-
szeréről!

· Ha telefonhívást kapunk hozzátartozónkra 
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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!

Egyre nagyobb teret hódít az alternatív gyógyászat, en-
nek következtében egyre gyakrabban találkozhatunk olyanokkal, 
akik ezeket a módszereket támadják. Könyvek, cikkek, tévé- és 
rádióműsorok veszik elő hol egyik, hol másik természetes 
gyógymódot, és próbálják tudományos oldalról cáfolni az ered-
ményeiket. 

Hogy mi ennek az oka? Nem szeretnék összeesküvés-
elméleteket szőni, de valószínűleg az, hogy az eddig konkurens 
nélküli gyógyszeriparnak hirtelen komoly versenytársai akadtak. 
Miért van az, hogy csak elvétve hallok az indokolatlan anti-
biotikum szedés veszélyeiről, a vérnyomáscsökkentők káros mel-
lékhatásairól, vagy a gabona alapú étkezés következményeiről? 
Viszont hírportálok hosszan elmélkednek a homeopátia vagy a 
mágnesterápia hatásosságáról, illetve a biorezonanciás vizs-
gálatok hitelességéről.

Én alapvetően szkeptikus vagyok, ezért ha valami új-
donsággal találkozom, először jól körüljárom a témát, aztán – ha 
még nem ment el tőle a kedvem – megpróbálok ismerősöktől 
informálódni, végül teszek egy próbát „Mi bajunk lehet?” jel-
szóval.

Mert hál' istennek a természetes gyógymódoktól iga-
zából semmi bajunk nem lehet! Hogy használ-e, az már más 
kérdés. Meggyőződésem egyébként, hogy mindenkinek személyre 
szabott gyógymódra van szüksége, hiszen az ember egy cso-
dálatosan bonyolult lény, minden példánya egyszeri és megismé-
telhetetlen (a klónozásba most nem menjünk bele).

Ne féljünk hát megismerni új dolgokat, legyünk nyi-
tottak, de ne hiszékenyek, és meg fogjuk látni, hogy ami nekünk 
való, az megtalál bennünket. 

Hogyan különböztessük meg a pénzünkre pályázó szol-
gáltatókat a valódi gyógyítóktól? Először is szerezzünk minél több 
referenciát. Beszélgessünk el velük a filozófiájukról, nézzük meg, 
hány éve vannak a pályán, milyen tanulmányokat végeztek. 

A kartali Kuckó Sóbarlang vezetőjeként évek óta kapcso-
latban vagyok olyan hiteles, megbízható szakemberekkel, akik a 
saját területükön már bizonyítottak, és akikhez a vendégek 
visszajárnak. Egyikük sem mondja, hogy a hagyományos orvos-
lást el kell felejteni, de ahol a tudomány véget ér, ott jön a többi: a 
lélek, a tudatalatti, a megfoghatatlan. Vannak betegségek, ame-
lyek születésünk óta elkísérnek, van, ami már születésünk előtt 
belénk volt kódolva, és van, amit mi okozunk magunknak azzal, 
ahogy éljük az életünket. Nézzünk magunkba, és ne szégyelljünk 
segítséget kérni! 

Egy talpmasszázson fény derülhet sok betegségre, egy 
állapotfelmérésen megtudhatjuk, melyik fizikai tünet mögött 
milyen feloldatlan lelki probléma áll, és az allergiavizsgálat 
megmutatja, hogy van összefüggés az étkezés és a pollenallergia 
között.

Én már régóta fütyülök a médiára, nem hagyom, hogy a 
negatív információk és emberek elérjenek, a saját világomba csak 
olyanokat engedek be, akik nem szívják el az energiámat, hanem 
inkább feltöltenek. Szerencsére a Kuckó Sóbarlang vendégei 
mind ilyenek, amint azt a vendégkönyvünkből vett idézetek is 
mutatják:
„A korrekt tájékoztatás után igénybevett kúraszerű masszázs 
hatására sokkal jobb lett az ízületeim állapota. Örömmel tölt el, 
hogy a faluban az egészségmegőrzés érdekében egy elérhető 
szolgáltatásban részesülhetnek az emberek.” (Gerencsér István)
„Már évek óta járok a sóbarlangba, mivel asztmás vagyok, és 
elmondhatom, hogy szinte teljesen tünetmentes lettem. Nem kell 
a pipa! A kezelőorvosom is hitetlenkedve nézte gyors gyógyu-
lásom, és csak annyit mondott: Vannak még csodák!” (Hóka 
Mihályné Gabika)
„Örülök, hogy ilyen sok lehetőség kínálkozik a gyógyulásra, kie-
gészítendő a „hagyományos” orvoslás által alkalmazott terápiá-
kat!” (dr. Majoros Valéria gyermekorvos)

Ruszkai-Simon Anna

Gyógyítás vagy ámítás?

A mai bizonytalan világban bizony 
előfordulhat, hogy egy munkavállalónak meg-
köszönik addigi tevékenységét, és eltekintenek 
attól, hogy továbbra is részt vegyen a cég mun-
kájában. Magyarul és röviden: kirúgják. 

Ez eddig rendben is lenne, bár a kirúgott 
nem így gondolja, de a munkaadónak vagy annak 
képviselőjének joga van eldönteni, kivel tud, illetve 
akar együttműködni. Miért füstölgök hát e durva, 
de lényegre törő kifejezés miatt? Nos, csak azért, 
mert sokszor hallani bővítményként, hogy páros 
lábbal rúgják ki, mintegy nyomatékot adva az 
eltávolítás drasztikus voltának. Most akkor mi 
van? Páros lábbal, tehát két lábbal egyszerre 
segítik megtalálni a sorsüldözött munkavállalónak 
az ajtót? Képzeljük el ezt a helyzetet, és mindjárt 
jót nevethetünk a szívtelen főnökön, mert a páros 
lábú akciója kivitelezésekor bizony őkelme 
testének arra részére fog huppanni, ahol ülni 
szokott. Ha ez a szavakon túl valóban meg-
történne, szegény kirúgott a nevetéstől nem 
találná meg az ajtó kilincsét. Mi tehát a 
tanulság? A közhelyek is kimondhatnak buta-
ságot, ezért nézzük mindig a szavak, kifejezések 
értelmét is és, ha nem találjuk azt, messze kerüljük 
azok használatát.

Újabb közhelyek, amiket kerülnünk kellene.

Álom. Az élet egy nagy álom. Hát hazudnak az 
álmok? Álom, álom, édes álom, álomkép.
Álmaim lovagja. Mindenkinek van egy álma. 
Olyan volt az egész, mint egy rossz álom. 
Álmodik a nyomor = még mit nem! Mondd, te 
hiszel az álmokban? – hálás vitatéma. 
Álmomban sem se gondoltam volna. A múltkor 
megálmodtam, hogy baj ér, és úgy is lett. 
Álmaimban valahol már láttalak én. 
Álmomban sem jöjjön elő!

Giczi Rudolf

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

–1+1%
Sok kicsi sokra megy!

2
Eladó Bagon 45 m  alapterületű 

lakóépület.

Földszinten előszoba, fürdőszoba, főző-

fülke, nappali, tároló, lépcsőfeljáró, eme-

leten előszoba és 2 szoba található. Víz, 

villany, gáz van. A nappaliban egy 3 he-

lyiséget fűtő cserépkályha is található.
2 2

Elöl kb 16 m -es nyitott, hátul kb 25 m -es 

fedett terasz.  Az ingatlan 1/3-a van csak 

bekerítve és füvesítve!

A ház felújításra szorul!

Elérhetőség: 06 20 40 20 500

Az ingatlan irányára:

5,500,000 Ft.

E L A D Ó !

A NAV nyilvántartása alapján 

településünkön az alábbi civil 

szervezetek jogosultak az adózók 

által felajánlott SZJA 1%-ok 

fogadására a 2016. évben:

PÁROS LÁBBAL
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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
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PROGRAMAJÁNLÓ - MÁJUS

CIMBALI10 KONCERT 
Időpont: május 28. szombat 20 óra 
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház 
Belépődíj: elővételben 1500 Ft, helyszínen 1800 Ft 
14 éves korig ingyenes 
Jegyelővétel május 17-től a könyvtárban! 
Idén 10 éves a Cimbaliband zenekar. Ennek apropóján a 10 éves zenei terméséből 
válogatva adnak koncertet nálunk is. A népi alapokon nyugvó, 21. századi 
világzenét játszó banda garantálja a jó szórakozást!

 Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház 
Belépődíj: elővételben 1000 Ft, helyszínen 1500 Ft 

Jegyelővétel a könyvtárban! 

MAJÁLIS BÁL

április 30. 21 óra
a Galga Express Band zenekarral 

Időpont:  szombat 

CLUB SZÍNHÁZ GÖDÖLLŐ VENDÉGSZEREPLÉSE 
William Shakespeare: SOK HŰHÓ SEMMIÉRT vígjáték két részben 
Időpont: május 21., szombat 19 óra 
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház 
Belépődíj: 800 Ft
Az előadásban öt pár sorsfordító napját mutatják be. 
Rendező: Barabás Tamás 


