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Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

A TARTALOMBÓL

További iskolai hírek a 7-8. oldalon

További egyesületi hírek a 9. oldalon

Bővebben a 3. oldalon

Beszámoló
a közmeghallgatásról

A DIGITÁLIS TÉMAHÉT
programjainak sikere

Május 7-én, mint minden évben, most is megtartottuk majális 
ünnepségünket. Ez alkalommal három vendég nyugdíjas csoport 

látogatott meg minket: Tura, Kartal 
és Hévízgyörk.
A településekről összesen 150 fő ér-
kezett hozzánk. Délelőtt 11 órától 
műsorokkal kezdtük a rendezvényt, 
amit finom ebéd követett. A rendez-
vény folyamán Nagy Árpi zenekara 
biztosította a zenét.

A programhoz csatlakozó különböző cé-
gek nemcsak a témahetet támogatták különböző 
programokkal, hanem a sikeres megvalósításokat 
is. A Digitális Témahét kapcsán pályázatokat lehe-
tett benyújtani különböző kategóriákban. Isko-
lánk közel 300 iskolával karöltve 900 pályázatot 
nyújtott be a cégek által megvalósított programok 
kategóriában. Hatalmas örömünkre sikeresen pá-
lyáztunk, és iskolánk gazdagodott 2 db LEGO 
MINDSTORM robottal, melyet Budapesten ve-
hettünk át.

A következő tanévben szakkör keretében 
fognak a diákok megismerkedni a robot építésével 
és programozásának lehetőségeivel.

Kuthi Józsefné informatikatanár
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Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, KartalŐszirózsa Nyugdíjas Egyesület, Tura

A Hévízgyörki Nyugdíjas Egyesület

köszönti az elnök asszonyt

Majális
Szinkron Nyugdíjas Egyesület

Parádés győzelem Hévízgyörkön!

Részletek a 10. oldalon

Hévízgyörk SC - Bagi TC '96 : 1 - 4!
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Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-

testülete 2016. április 26-án rendkívüli ülést 

tartott.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatokat hozta:

Napirendi pont: MLSZ Országos Pályaépítési 

Program – műfüves pálya.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
16/2016. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az MLSZ Országos Pálya-

építés Program keretében az Arany János Általános Iskola  

udvara melletti focipálya helyére tervezett 20×40 m-es mű-

füves kispályára a pályázatot a pályázatíró segítségével 

benyújtsa.
2.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az előkészítő munkákat 

(bontások, csatornakiváltás) a pályázat megnyerése esetén, az 

építkezés megkezdése előtt önerőből elvégezteti, melynek 

becsült költsége 500. 000.- Ft.
3.) Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt, 9. 753. 

600.- Ft-ot 2017. évi költségvetéséből biztosítja.
4.) Az önkormányzat vállalja a műfüves focipálya 15 évig 

történő fenntartását, és az éves kb. 500. 000 - 1. 000. 000.- Ft 

fenntartási költség biztosítását.

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-

testülete 2016. április 28-án ülést tartott.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatokat hozta:

Napirendi pont: Gödöllői Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2015. évi beszámolója.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
17/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 

a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi 

tevékenységéről szóló írásos és szóbeli beszámolót.

Napirendi pont: Bagi Polgármesteri Hivatal 2015. 

évi hatósági munkáinak, beszámolója, valamint 2016. évi 

köztisztviselői teljesítménykövetelmények ismertetése.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
18/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 

a Bagi Polgármesteri Hivatal 2015. évi hatósági beszámolóját 

és 2016. évi köztisztviselői teljesítménykövetelményeit. 

Napirendi pont: Bagi Polgármesteri Hivatal 2016. 

évi közigazgatási szünet megtárgyalása.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
19/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

döntése, hogy a Bagi Polgármesteri Hivatal nyári köz-

igazgatási szünetet tart 2016. augusztus 01-19-ig. 

Ezen idő alatt (ügyfélfogadási napokon) csak tele-
30fonos ügyelet, valamint hétfő, szerda és péntek 7 -

0012  óráig ügyfélszolgálati iroda működik. 
Napirendi pont: Civilszervezetek támogatási 

kérelmének megtárgyalása.
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:
20/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az 

alábbiak szerint döntött a 2016. évi költségvetés terhére a 

benyújtott civilszervezetek támogatásáról.
Bagi Polgárőrség 500 000 Ft
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület 400 000 Ft
Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 1 500 000 Ft
Bagi TC 96' 1 550 000 Ft
Bonifác Alapítvány 200 000 Ft
Helytörténeti Baráti Társulat 100 000 Ft
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 200 000 Ft
Szent Rita Karitász Csoport 200 000 Ft
Szinkron Nyugdíjas Egyesület 300 000 Ft
Postagalamb SportEgyesület 50 000 Ft
Összesen: 5 000 000 Ft

Napirendi pont: Aszód és Társult Önkormányza-

tok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának, megállapodás 

módosítása.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
21/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása, társulási tanácsa a társulási megállapodás módo-

sításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy 

az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodást 

valamint Létesítő okirat módosítást elfogadja.

Napirendi pont: Bagi Arany János Általános Isko-

la alapító okirat módosítása.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
22/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 

Klebesberg Intézményfenntartó Központ, Aszódi Tankerü-

letének átszervezési javaslatát, mely szerint a Bagi Arany Já-

nos Általános Iskola alapfeladatai közül kikerüljön a „közép-

súlyos értelmi fogyatékosok ellátása”.

Napirendi pont: Beszámoló a Gödöllői Rendőrka-

pitányság 2015. évben végzett munkájáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
23/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 

a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló 

írásos és szóbeli beszámolót.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem került megépítésre 3 db buszváró, gezése is szükségessé vált, melynek ér-

Kedves Bagiak! és a hozzájuk tartozó szemetes kuka. A téke a múlt évben több mint 200.000 Ft. A 

vízmű bejáratától a járdát a belterületet településen lévő korlátok javítása, átfes-

A képviselő-testület nevében jelző tábláig is önkormányzatunk építette tése, az Akácfa utca és a salakos út 

szeretettel köszöntöm Önöket. Az Önkor- meg. Több mint 700.000 Ft összegben, kátyúzása közel 200.000 Ft. A Nagy-

mányzati törvény kötelez, hogy évente mely csak az anyagköltséget jelenti, a völgyi-árok tisztítása mintegy 1.200.000 

egy alkalommal közmeghallgatást kell munkát szakember irányításával a köz- Ft-ba került. A közterületek karbantar-

tartani. A 2014. október 12-én megvá- munkások végezték.  Napjainkban is hú- tása, melyben a fűkasza, fűnyíró vásárlás, 

lasztott képviselő-testület 2015. március zódik a zebra felfestése, amelynek terv- üzemanyagköltség és a gépek javítása 

9-én, a körforgalom kivitelezésének ke- költsége közel 400.000 Ft. Pályázatot szerepel, 2,3 millió Ft-ot tett ki az elmúlt 

zdetekor tartott közmeghallgatást, majd nyújtottunk be a járdaépítésre, de sajnos évben. Az illegálisan elhelyezett szemét 

másodszor a 2014-es választásoktól a azzal utasították el pályázatunkat, hogy a összeszedésére a múlt évben 160.000 Ft-

2015. június 12-ig terjedő időszakról tar- járda a Magyar Állam tulajdona, a keze- ot fizettünk ki üzemanyagköltségre, a 

tottuk meg közmeghallgatásunkat, me- lője a Közút. Kértük az országgyűlési kép- munkát a közhasznú dolgozók végezték.

lyen a közbiztonság, a civil szervezetek viselőnket, az illetékes államtitkárt, hogy Az energetikai pályázat lezárására közel 

támogatása, az utak karbantartása, a köz- a fenti költségeket térítsék meg, de sajnos 15 millió forintot fordítottunk. A könyvtár 

munkások foglalkoztatása, a 2014-es a mai napig erre választ nem kaptunk. A felújítására több mint 800.000 Ft-ot 

választás kampány, az ipari park helyzete körforgalom építésével egyidejűleg sze- költöttünk. Ismételten kialakításra került 

hangzott el kérdésként a fórumon. rettük volna, ha a salakos utat a 2006-ban a művelődési házban a néprajzi tárgyak 

elkészített tervünk szerint megépítik. Saj- elhelyezésére két helyiség, több mint 
Tisztelt Résztvevők!

nos ez sem került meghallgatásra, azzal 1.000.000 Ft értékben.  Az igazgatói iroda 
Röviden tájékoztatom Önöket a legu-

érveltek, hogy a kivitelezési összegben kialakítása és kisebb felújítási munkák 
tóbbi közmeghallgatás óta eltelt idő-

ezek a kérések a tervezéskor nem szere- végzése 600.000 Ft-ba került. A megvá-
szakról és az aktuális feladatokról. 2015. 

peltek. lasztott önkormányzat megdöbbenve 
július 30-án átadásra került a 3-as és a 

A választások után elkészítettük az évek tapasztalta, hogy megszüntetésre került a 
3105-ös út kereszteződésénél megépült 

óta eltűnt köszöntő táblákat, melyeknél kmb-s iroda az elmúlt években. Ezért új 
körforgalom, melynek mindannyian örül-

virágokat helyeztünk el. A település vé- helyszínen kialakítottuk az irodát - a pol-
tünk. Sajnos az újonnan megválasztott 

gén elhelyezett táblákkal egyidőben gárőr irodával együtt -, melynek össz-
önkormányzat rendkívül kusza állapotot 

rovásírással készült el Bag községet és a költsége 2,7 millió forint. A közbizton-
örökölt e területen is. A körforgalom 

polgárőrséget jelző tábla, több mint sághoz hozzátartozik a kamerák műkö-
megvilágításának költségeit önkor-

300.000 Ft értékben. A súlykorlátozó, dése, de sajnos több alkalommal javítani 
mányzatunk viseli, amelynek összege évi 

szemetelést megtiltó, kutyasétáltató, kellett ezeket, melynek összege több 
1 millió forintot tesz ki. A körforgalomban 

Mária utat jelző táblák, utcanévtáblák  mint 600.000 Ft volt az elmúlt évben. 
megépített park öntözési költségét is az 

kihelyezése közel 700.000 Ft-ba került. Mindenki előtt ismeretes, hogy az iskolák 
önkormányzat viseli. A szeptemberi hó-

Sajnos több esetben a buszmegállók üve- átkerültek a KLIK-hez, de működési 
napra több mint 50.000 Ft-ot fizettünk ki. 

  Közmeghallgatás  2016. április 28.

Kivonat a képviselő-testületi jegyzőkönyvből

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő- hivatalban 15 napon belül köteles bejelenteni, a felmérését 
2testületének 7/2016. (IV. 28.) sz. rendelete, amely mó- követően befizetni a m -nek arányosan, amennyiben a 

dosítja birtokos ezt nem teszi meg, a hivatal felszedi és az eredeti 

1/2012. (II. 23.) rendeletet a köztemetőkről és temetkezés állapotra állítja vissza. Minden érintett sírhelybirtokosnak, 

rendjéről hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznie a szomszédos 
2Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- sírhelybirtokosoktól.  (m  ár a melléklet szerint.)

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi ön- 3.§ 1 sz. melléklet az alábbiakban módosul

kormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) 4.)  A ravatalozó használat díja 15 000 Ft +áfa = 19 050 Ft, 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következők tartalmazza a ravatalozó használatot, vízhasználatot, hulla-

szerint módosítja a fenti számú rendeletet: dékkezelést.

1.§ 4 § (10) bekezdést az alábbiak szerint módosul 5.) Minden egyéb temető használat alkalmanként 5 000 Ft + 

A temettetőknek ravatalozói díjat kell fizetnie minden áfa = 6 350 Ft (Bagi telephellyel nem rendelkező vállalkozók)
2 2esetben (koporsós és urnás temetés esetében is), a rendelet 8.) Sírhelyen felüli terület m  foglalási ára: 1 m : 1 000 Ft/ 25 év

mellékletében meghatározottak szerint.

2.§ 7 § (6) bekezdése kiegészül az alábbiakkal Bag, 2016. április 28.

A sírhelyek körberakása (kő, tégla, járólap stb.) a sírhely A kihirdetés napja: 2016. április 29.
2területének növekedését eredményezi, ezért m  arányban Jamrik László polgármester

azt a területet is köteles megváltani. A polgármesteri Burghardtné Tóth Ilona  jegyző
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Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 1 500 000 Ft
Bagi TC 96' 1 550 000 Ft
Bonifác Alapítvány 200 000 Ft
Helytörténeti Baráti Társulat 100 000 Ft
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 200 000 Ft
Szent Rita Karitász Csoport 200 000 Ft
Szinkron Nyugdíjas Egyesület 300 000 Ft
Postagalamb SportEgyesület 50 000 Ft
Összesen: 5 000 000 Ft

Napirendi pont: Aszód és Társult Önkormányza-

tok Szociális és Gyermekjóléti Társulásának, megállapodás 

módosítása.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
21/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása, társulási tanácsa a társulási megállapodás módo-

sításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy 

az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodást 

valamint Létesítő okirat módosítást elfogadja.

Napirendi pont: Bagi Arany János Általános Isko-

la alapító okirat módosítása.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
22/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 

Klebesberg Intézményfenntartó Központ, Aszódi Tankerü-

letének átszervezési javaslatát, mely szerint a Bagi Arany Já-

nos Általános Iskola alapfeladatai közül kikerüljön a „közép-

súlyos értelmi fogyatékosok ellátása”.

Napirendi pont: Beszámoló a Gödöllői Rendőrka-

pitányság 2015. évben végzett munkájáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:
23/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta 

a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló 

írásos és szóbeli beszámolót.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem került megépítésre 3 db buszváró, gezése is szükségessé vált, melynek ér-

Kedves Bagiak! és a hozzájuk tartozó szemetes kuka. A téke a múlt évben több mint 200.000 Ft. A 

vízmű bejáratától a járdát a belterületet településen lévő korlátok javítása, átfes-

A képviselő-testület nevében jelző tábláig is önkormányzatunk építette tése, az Akácfa utca és a salakos út 

szeretettel köszöntöm Önöket. Az Önkor- meg. Több mint 700.000 Ft összegben, kátyúzása közel 200.000 Ft. A Nagy-

mányzati törvény kötelez, hogy évente mely csak az anyagköltséget jelenti, a völgyi-árok tisztítása mintegy 1.200.000 

egy alkalommal közmeghallgatást kell munkát szakember irányításával a köz- Ft-ba került. A közterületek karbantar-

tartani. A 2014. október 12-én megvá- munkások végezték.  Napjainkban is hú- tása, melyben a fűkasza, fűnyíró vásárlás, 

lasztott képviselő-testület 2015. március zódik a zebra felfestése, amelynek terv- üzemanyagköltség és a gépek javítása 

9-én, a körforgalom kivitelezésének ke- költsége közel 400.000 Ft. Pályázatot szerepel, 2,3 millió Ft-ot tett ki az elmúlt 

zdetekor tartott közmeghallgatást, majd nyújtottunk be a járdaépítésre, de sajnos évben. Az illegálisan elhelyezett szemét 

másodszor a 2014-es választásoktól a azzal utasították el pályázatunkat, hogy a összeszedésére a múlt évben 160.000 Ft-

2015. június 12-ig terjedő időszakról tar- járda a Magyar Állam tulajdona, a keze- ot fizettünk ki üzemanyagköltségre, a 

tottuk meg közmeghallgatásunkat, me- lője a Közút. Kértük az országgyűlési kép- munkát a közhasznú dolgozók végezték.

lyen a közbiztonság, a civil szervezetek viselőnket, az illetékes államtitkárt, hogy Az energetikai pályázat lezárására közel 

támogatása, az utak karbantartása, a köz- a fenti költségeket térítsék meg, de sajnos 15 millió forintot fordítottunk. A könyvtár 

munkások foglalkoztatása, a 2014-es a mai napig erre választ nem kaptunk. A felújítására több mint 800.000 Ft-ot 

választás kampány, az ipari park helyzete körforgalom építésével egyidejűleg sze- költöttünk. Ismételten kialakításra került 

hangzott el kérdésként a fórumon. rettük volna, ha a salakos utat a 2006-ban a művelődési házban a néprajzi tárgyak 

elkészített tervünk szerint megépítik. Saj- elhelyezésére két helyiség, több mint 
Tisztelt Résztvevők!

nos ez sem került meghallgatásra, azzal 1.000.000 Ft értékben.  Az igazgatói iroda 
Röviden tájékoztatom Önöket a legu-

érveltek, hogy a kivitelezési összegben kialakítása és kisebb felújítási munkák 
tóbbi közmeghallgatás óta eltelt idő-

ezek a kérések a tervezéskor nem szere- végzése 600.000 Ft-ba került. A megvá-
szakról és az aktuális feladatokról. 2015. 

peltek. lasztott önkormányzat megdöbbenve 
július 30-án átadásra került a 3-as és a 

A választások után elkészítettük az évek tapasztalta, hogy megszüntetésre került a 
3105-ös út kereszteződésénél megépült 

óta eltűnt köszöntő táblákat, melyeknél kmb-s iroda az elmúlt években. Ezért új 
körforgalom, melynek mindannyian örül-

virágokat helyeztünk el. A település vé- helyszínen kialakítottuk az irodát - a pol-
tünk. Sajnos az újonnan megválasztott 

gén elhelyezett táblákkal egyidőben gárőr irodával együtt -, melynek össz-
önkormányzat rendkívül kusza állapotot 

rovásírással készült el Bag községet és a költsége 2,7 millió forint. A közbizton-
örökölt e területen is. A körforgalom 

polgárőrséget jelző tábla, több mint sághoz hozzátartozik a kamerák műkö-
megvilágításának költségeit önkor-

300.000 Ft értékben. A súlykorlátozó, dése, de sajnos több alkalommal javítani 
mányzatunk viseli, amelynek összege évi 

szemetelést megtiltó, kutyasétáltató, kellett ezeket, melynek összege több 
1 millió forintot tesz ki. A körforgalomban 

Mária utat jelző táblák, utcanévtáblák  mint 600.000 Ft volt az elmúlt évben. 
megépített park öntözési költségét is az 

kihelyezése közel 700.000 Ft-ba került. Mindenki előtt ismeretes, hogy az iskolák 
önkormányzat viseli. A szeptemberi hó-

Sajnos több esetben a buszmegállók üve- átkerültek a KLIK-hez, de működési 
napra több mint 50.000 Ft-ot fizettünk ki. 

  Közmeghallgatás  2016. április 28.

Kivonat a képviselő-testületi jegyzőkönyvből

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő- hivatalban 15 napon belül köteles bejelenteni, a felmérését 
2testületének 7/2016. (IV. 28.) sz. rendelete, amely mó- követően befizetni a m -nek arányosan, amennyiben a 

dosítja birtokos ezt nem teszi meg, a hivatal felszedi és az eredeti 

1/2012. (II. 23.) rendeletet a köztemetőkről és temetkezés állapotra állítja vissza. Minden érintett sírhelybirtokosnak, 

rendjéről hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznie a szomszédos 
2Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- sírhelybirtokosoktól.  (m  ár a melléklet szerint.)

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi ön- 3.§ 1 sz. melléklet az alábbiakban módosul

kormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) 4.)  A ravatalozó használat díja 15 000 Ft +áfa = 19 050 Ft, 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következők tartalmazza a ravatalozó használatot, vízhasználatot, hulla-

szerint módosítja a fenti számú rendeletet: dékkezelést.

1.§ 4 § (10) bekezdést az alábbiak szerint módosul 5.) Minden egyéb temető használat alkalmanként 5 000 Ft + 

A temettetőknek ravatalozói díjat kell fizetnie minden áfa = 6 350 Ft (Bagi telephellyel nem rendelkező vállalkozók)
2 2esetben (koporsós és urnás temetés esetében is), a rendelet 8.) Sírhelyen felüli terület m  foglalási ára: 1 m : 1 000 Ft/ 25 év

mellékletében meghatározottak szerint.

2.§ 7 § (6) bekezdése kiegészül az alábbiakkal Bag, 2016. április 28.

A sírhelyek körberakása (kő, tégla, járólap stb.) a sírhely A kihirdetés napja: 2016. április 29.
2területének növekedését eredményezi, ezért m  arányban Jamrik László polgármester

azt a területet is köteles megváltani. A polgármesteri Burghardtné Tóth Ilona  jegyző
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költségeik: a felújítás, karbantartás az ön- azt javasolták, hogy fel lehet újítani ezt az igen szép számú közönségnek. Ma már 

kormányzatra tartozik. Az iskolában a épületet, és ezért tárgyalásba kezdtünk a sokkal több időt vesz igénybe az ünnepek 

földszinti WC beázásának megszünte- tulajdonosokkal. Kedvező pozícióba ju- méltó megrendezése, sőt a művelődési 

tésére több mint 160.000 Ft-ot fordí- tottunk, hiszen 10 millió forintért meg- házban tartott műsorok, bálok szerve-

tottunk, a kisegítő épület mennyezetének vásároltuk az ingatlant, amelyhez közel zése is. Hiszen nyolc éven keresztül elha-
2javítására 200.000 Ft-ot, a számítógépes 3000 m  telek tartozik. A tervet elkészít- nyagolták ezt a területet, ezért igen nehéz 

terem mennyezetjavítására közel 90.000 tettük, várjuk a pályázat beadásának az emberek érdeklődését újra felkelteni. 

Ft-ot, az iskola villanyszerelési munká- megnyitását. Az elkövetkező hetekben Nem volt vezetője a művelődési háznak, 

lataira 90.000 Ft-ot, az új összevont bölcsődére is várható pályázati kiírás, bezárták a könyvtárat, megszűnt a művé-

tanterem építési munkáira több mint ezzel kapcsolatban is elindult az egyez- szeti oktatás az iskolában. 

500.000 Ft-ot használtunk fel. A torna- tetés, tervezés. Mihelyt lehet, természe- Tisztelt Vendégeink!

csarnok karbantartási munkái (riasztó, tesen szeretnénk benyújtani erre is a pá- Ismeretes volt mindannyiunk 

kazán, csempe stb.) több mint 1 millió lyázatunkat. Előfordulhat, hogy a benyúj- előtt, hogy a környező, ill. a külföldi tele-

forintot emésztettek fel. tott pályázatokra nem kapunk támoga- pülésekkel önkormányzatunk kapcsolata 

Az óvodában átadásra került a torna- tást, de ha meg sem próbáljuk, akkor nem volt megfelelő, vagy éppen meg is 

szoba, mely az „Óvoda a Gyermekekért esélyünk sincs arra, hogy nyerjünk. Csak szűnt. Közvetlenül a választások után 

Alapítvány” támogatásából és az alpol- arra tudunk pályázni, amire lesz kiírás és minden önkormányzati rendezvényen 

gármester tiszteletdíjából valósult meg. van tervünk. eleget tettünk a meghívásnak, nemzet-

Az óvodai kerti fajátékok beszerzése - közi kapcsolatainkat megújítottuk, az 
Tisztelt Vendégeink, Kedves Bagiak!

szintén az alpolgármester tiszteletdíjából 1995-ben kötött malsfeldi szerződést 
A bagi ipari park hosszú ideje 

- 700.000 Ft-ba került. 2015. júniusában megerősítettük. Az er-
rendezetlen állapotban van. A tulajdo-

A volt lapos tetejű kocsmaépületet át- délyi Zabolával pedig 2015. októberében 
nossal többször tárgyaltam, ígérget, de 

alakítottuk a falugondnokság részére, hosszabbítottuk meg testvértelepülési 
igen bizonytalannak látom a jelenlegi 

közel 2 millió forint értékben. szerződésünket.
helyzetet.  Igaz, az elmúlt év októberében 

Az 1-es és 2-es sz. orvosi rendelőknél Kedves Bagiak!
egy benzinkút megépült, azóta is üzemel, 

kisebb felújítások, pl. festés, WC kiala- Az önkormányzat nevében 
igen szép forgalmat bonyolít le, iparűzési 

kítása a védőnőknél, néhány százezer megköszönöm intézményeink vezető-
adót is fizet. Lehet, hogy a benzinkút 

forintba kerültek. inek, dolgozóinak, a civil szerveződések-
megépítésével újabb befektetők is meg-

Önkormányzatunk rosszul átalakított nek a segítséget, az együttműködést, 
telepednek az ipari parkban. Érdeklődő 

polgármesteri hivatalt örökölt. Az ésszerű mert nélkülük  ezeket az eredményeket 
van. 

működéshez, a lakosság kiszolgálásához nem tudtuk volna elérni. Továbbra is 
Tisztelt Közmeghallgatás!

indokolt volt az irattár, a pénzügy, a igényeljük, és számítunk együttműkö-
Választás előtt ígértük a posta-

konyha áthelyezése, a hivatali tárgyaló és désükre, hogy településünk minden terü-
hivatal helyzetének mielőbbi rendezését. 

folyosó felújítása, az udvar rendbetétele, leten gazdagodjon. 
Alpolgármester úrral közösen többször is 

bejárati ajtók cseréje, festés, számítás- Tisztelt Bagiak!
tárgyaltunk a posta vezetőivel. A múlt év 

technikai eszközök, riasztó beszerzése. Ez A beszámolóból is hallhatták, 
végén azt az ígéretet kaptam az Igazgató 

mintegy 2,5 millió forintot jelentett. hogy mekkora összeget fordítunk a 
Asszonytól, hogy ez évben végleges dön-

takarításra, fűnyírásra, parkok gondozá-
Tisztelt Közmeghallgatás, Kedves Bagiak! tés lesz a bagi postáról. A terveket febru-

sára. Évtizedekkel ezelőtt azt tapasz-
Az önkormányzati választásnál árban bemutatták, hatósági egyeztetések 

taltuk, hogy a háza előtt mindenki rend-
azt ígértük, hogy a gazdálkodásban, a történnek, mivel kormányzati beruhá-

ben tartotta a területet: fákat ültettek, az 
közbiztonságban a leggyorsabban ho- zásról van szó, ezért a posta vezetése a 

árkokat takarították, a füvet nyírták, a 
zunk ésszerű döntéseket. Ígértük, hogy döntésre vár. 

házak előtt parkosítottak, tisztán tartot-
minden pályázati lehetőséget kihaszná- Az évtizedekkel ezelőtt kockakőből meg-

ták az utcát. Sajnos ma sokan illegálisan 
lunk. Sajnos az elmúlt ciklusban települé- épült útjaink sok helyen megsüllyedtek, a 

raknak le szemetet, házuk előtt nem fákat 
sünk nem használta ki az akkori lehetősé- járdák úgyszintén, ezek felújítása is szük-

ültetnek, hanem roncsautót, gépeket 
geket. Ma már látjuk, hogy a pályázati séges. 

tárolnak. Ezzel rendkívüli módon rontják 
lehetőségek beszűkültek, hogy a Közép- Kedves Bagiak!

a település arculatát. 
Magyarországi Régió nincs hátrányos Választói gyűlésünkön elhang-

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok 
helyzetben, ezért várható, hogy ebben a zott, hogy az ünnepségek iránt a bagiak 

mindenkihez, hogy legalább a saját por-
ciklusban igen szerény lehetőségeink nem mutatnak érdeklődést. Közvetlen a 

tája előtt tegyen rendet, parkosítson. So-
lesznek. Mégis, a múlt évben kiírt pályá- választások után szép számú résztvevővel 

ha nem lesz az önkormányzatnak arra 
zaton polgárőrségünk részére több mint megünnepeltük október 23-át. Advent 

ereje, hogy minden tulajdonos helyett 
5 millió forint értékű autóhoz jutottunk. idején Karácsonyi forgatag elnevezéssel a 

parkosítson, füvet nyírjon, rendet tegyen. 
Az elmúlt hónapban megjelent, hogy ön- rossz idő ellenére sokan megjelentek az 

Köszönöm figyelmüket! Kérem, hogy 
kormányzatoknak pályázni lehet a tele- ünnepségen. Minden állami, nemzeti ün-

javaslataikkal segítsék a munkánkat!
pülés arculatát megjelenítő épületek re- nepet színvonalasan, és egyre több 

konstrukciójára. Ezt a lehetőséget kihasz- résztvevővel rendeztünk meg. A falunap Jamrik László polgármester 

nálva megvásároltuk a volt tsz-irodát. visszakerült eredeti helyszínére, ahol 

Előtte megnézettük szakemberekkel, akik méltó körülményeket alakítottunk ki az 

A tartalmas beszámoló után a lakók kérdéseket Kovács Jánosné: A Malom utca vízelvezető 
tettek fel, amit a polgármester úr a képviselőtársai nevé- árokká vált, a járda balesetveszélyes, az autópálya zajvédő 
ben is készséggel fogadott. Az első felszólaló, Száraz falát szükséges lenne legalább 100 méterrel meghosszab-
Sándorné a közbiztonságot kifogásolta. Szeretné, ha még bítani. 

Tábik Andrásné az Ipari Park megépítése utáni többet járőröznének a rendőrök. Az Aszódi Rendőrőrs 
áldatlan állapotokat ismertette. (Sallai utca és a Nap utca parancsnoka, Nagy Gábor elmondta, hogy a legtöbbet a 
alsó vége) Sajnos már hét éve, amikor a kialakítás megkez-bagi telepen járőröznek, de sajnos mindig, mindenütt nem 
dődött, a zajvédő falat lebontották, az elemeket az útszélre tudnak ott lenni. Száraz Sándorné még azt is elmondta, 
a lakók által rendszeresen vágott zöld gyepre dobálták. hogy megkeseríti az életüket a sok szétszórt szemét (hiába 
Azóta persze az idő ezeket „megette”, szétmállottak, a konténer), a patkányok elszaporodása, a szemétégetés, 
visszarakni nem lehet. A fű teljesen belepte, oda most már amibe még gumi is kerül, a járda hiánya, a gödrös, sáros 
többször szemetet is leraknak. Az ott lakók kérését is köz-kocsiút. A házaik elértéktelenedtek, eladni nem tudják, 
vetítette: nagyon szeretnék, ha az önkormányzat segítene gyerekeik elköltöztek, nincs nyugalmuk. A polgármester 
és elszállítaná a sittet, hogy újra szép zöld gyep lehessen úr válaszában elmondta, tisztában vannak a telep és a 
ott, s persze a zajvédő fal visszaépítése is fontos lenne. Ez a közelében élő lakók problémáival, az önkormányzat a 
rész közterület, úgy gondolja nincs akadálya az elszállí-rendelkezésére álló lehetőségeivel igyekszik változtatni az 
tásnak. A költségeket terheljék az illetékesekre. Megje-áldatlan állapoton. Kéthetente takarítanak, 12 családnak 
gyezte, nem ez az első jelzés. Az előző ciklusban képviselő-van kukás tárolója. Az ingyen kukás tárolók eltűntek. 
ként is többször kérte, hogy tegyenek valamit. Nem történt Konténerbe rakhatják a szemetet, ami plusz költséget 
semmi. A körforgalomban is magasra nőtt a fű, s bármeny-jelent. Pályázatok bevonásával tervezik utak építését is.

A Liget utcában lakó Katona József azt pa- nyire nem az önkormányzat feladata a fűkaszálás, de mé-
naszolta, hogy éjszaka támadt rá egy ember, akit még ki gis csak Bag egyik kapuja ez a hely. (Azóta lekaszálták a 
tudott ebrudalni, de utána hat fő ment vissza. A járőr nem füvet. Köszönjük. - Szerk.)

Deme István megköszöni a polgármester úr vett fel jegyzőkönyvet. Az Aszódi Rendőrőrs parancsnoka, 
beszámolóját. Kérdezte: Ki és mennyiért végezte a hóelta-Nagy Gábor elmondta, hogy erről az esetről nem tudott, 
karítást? A cigánytelep takarítása mennyibe került? Kér-és kéri, ilyen esetben a sértett tegyen feljelentést. Gyóni 
dezte újra: A Neumann-ház eddig nem kellett senkinek, János képviselő felhívta a figyelmet a 2013. július 1-én 
miért vették meg, megéri ez a településnek? A polgár-hatályba lépő Btk. törvényre, ami szabályozza az ön-
mester úr szabadsága megfelelően van-e nyilvántartva? A védelmet. Javasolja ennek ismertetését a lakosság köré-
polgármester úr elmondta: a hóeltakarítást a MEZŐ-ben. (A Bagi Hírlap 2013. szeptemberi számában részle-
BAG kft végezte ingyen, szerencsére kevés hó esett. A tesen olvashatnak erről a lakók. - Szerk.)

Aszódi Ferenc a posta előtti parkolást, valamint takarítást a cigánytelepen Fekete László irányításával az 
a Neumann-ház kertjének gaztalanítását kifogásolta. A ott lakók bevonásával, valamint a közhasznú dolgozókkal 
polgármester úr elmondta, hogy jelezni kell a hivatalnak az végezték. Véleménye szerint: A Neumann-ház megvásár-
észrevételeket és az ügyintéző annak megfelelően intéz- lása megérte. Helye lehet ott a néprajzi gyűjteménynek. 
kedik. A közlekedési morál nem a legjobb, de ezt sajnos Lehetőség lesz, szálláshely kialakítására. Élő testvérvárosi 
sokszor tapasztaljuk máshol is. kapcsolatai vannak településünknek, alkalmanként szál-

Katona András jelezte, hogy az új helyi vá- láshelyre is szükség van. Az egyháznak is jó szolgálatot 
lasztási bizottság megszavazásával törvénysértést követett tehet, zarándokszállásként is működhetne. Reméljük, 
el az önkormányzat. Azóta a 3/2016.(II.11.) számú ha- hogy sikeresen tudunk pályázni az épület külső felújításá-
tározatot a képviselő-testület visszavonta. ra. A részére járó jogos szabadság kivétele az önkormány-

Remenár-Kovács Krisztina kisgyermekes zati hivatalban a valóságnak megfelelően van nyilván-
anyukaként a játszótérre hívta fel a figyelmet. A meglévő tartva, ott megtekinthető.
játékszerek a művelődési ház előtti parkban már bale- V. Tóth Erika az egészségügyi ellátás felől érdek-
setveszélyesek, a hely sem igazán alkalmas a szabadtéri lődött. A polgármester úr elmondta, hogy tervezik a jövő-
játékra. Básthy Andrea egy szabadidőpark kialakítá- ben egy egészségügyi központ kialakítását. Bízik abban, 
sának lehetőségéről beszélt. Van-e erre terve az önkor- hogy lesz pályázati lehetőség.
mányzatnak? A pályázatokra hívja fel a figyelmet. Köz- A polgármester úr továbbá tájékoztatta a közmeg-
terekre, intézmények külső és belső fejlesztésére, fel- hallgatáson résztvevő lakókat, hogy az önkormányzat hu-
újításokra, korszerűsítésekre sok pályázatot írnak ki. Fon- szonöt közhasznú dolgozót foglalkoztat, a vezetőjük Fe-
tosnak tarja a megtartó erőt, a családok itt maradását. kete László. Ők takarítják, rendezik a köztereket, a köz-
Sokan elviszik gyerekeiket az óvodából. Mi az oka? Mit ség egyéb helyeit. Rendbe tették az agyigásót, a Temető 
lehet tenni? - kérdezte. Jamrik László polgármester úr dűlőt, a homokbányát. Segítenek az intézményeknek. Saj-
válaszában elmondta, hogy a pályázatokat folyamatosan nos hiába vannak a lomtalanítások, elektromos hulladék-
figyelemmel kísérik, sokat pályáznak is, de a pályázat ki- gyűjtés, a szemétlerakások nem szűnnek meg, a legkülön-
írás feltételei nem mindig esnek egybe a településünk a- bözőbb helyekre raknak le lomokat, építési törmeléket, 
dottságaival, vagy éppen nem nyerünk. Persze ez nem elektromos- és más veszélyes hulladékot. A zöld lombos fát 
szegi kedvünket: Minden lehetőséget kihasználunk, hogy kérésre elszállítják, megelőzve ezek elégetését. Megkö-
minél szebbé, élhetőbbé, komfortosabbá tegyük falunkat, szönte a részvételt és bezárta a közmeghallgatást.
ami itt tartja a családokat, és bízunk benne, ismét meg-
telnek gyerekekkel intézményeink is. Tábik Andrásné
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költségeik: a felújítás, karbantartás az ön- azt javasolták, hogy fel lehet újítani ezt az igen szép számú közönségnek. Ma már 

kormányzatra tartozik. Az iskolában a épületet, és ezért tárgyalásba kezdtünk a sokkal több időt vesz igénybe az ünnepek 

földszinti WC beázásának megszünte- tulajdonosokkal. Kedvező pozícióba ju- méltó megrendezése, sőt a művelődési 

tésére több mint 160.000 Ft-ot fordí- tottunk, hiszen 10 millió forintért meg- házban tartott műsorok, bálok szerve-

tottunk, a kisegítő épület mennyezetének vásároltuk az ingatlant, amelyhez közel zése is. Hiszen nyolc éven keresztül elha-
2javítására 200.000 Ft-ot, a számítógépes 3000 m  telek tartozik. A tervet elkészít- nyagolták ezt a területet, ezért igen nehéz 

terem mennyezetjavítására közel 90.000 tettük, várjuk a pályázat beadásának az emberek érdeklődését újra felkelteni. 

Ft-ot, az iskola villanyszerelési munká- megnyitását. Az elkövetkező hetekben Nem volt vezetője a művelődési háznak, 

lataira 90.000 Ft-ot, az új összevont bölcsődére is várható pályázati kiírás, bezárták a könyvtárat, megszűnt a művé-

tanterem építési munkáira több mint ezzel kapcsolatban is elindult az egyez- szeti oktatás az iskolában. 

500.000 Ft-ot használtunk fel. A torna- tetés, tervezés. Mihelyt lehet, természe- Tisztelt Vendégeink!

csarnok karbantartási munkái (riasztó, tesen szeretnénk benyújtani erre is a pá- Ismeretes volt mindannyiunk 

kazán, csempe stb.) több mint 1 millió lyázatunkat. Előfordulhat, hogy a benyúj- előtt, hogy a környező, ill. a külföldi tele-

forintot emésztettek fel. tott pályázatokra nem kapunk támoga- pülésekkel önkormányzatunk kapcsolata 

Az óvodában átadásra került a torna- tást, de ha meg sem próbáljuk, akkor nem volt megfelelő, vagy éppen meg is 

szoba, mely az „Óvoda a Gyermekekért esélyünk sincs arra, hogy nyerjünk. Csak szűnt. Közvetlenül a választások után 

Alapítvány” támogatásából és az alpol- arra tudunk pályázni, amire lesz kiírás és minden önkormányzati rendezvényen 

gármester tiszteletdíjából valósult meg. van tervünk. eleget tettünk a meghívásnak, nemzet-

Az óvodai kerti fajátékok beszerzése - közi kapcsolatainkat megújítottuk, az 
Tisztelt Vendégeink, Kedves Bagiak!

szintén az alpolgármester tiszteletdíjából 1995-ben kötött malsfeldi szerződést 
A bagi ipari park hosszú ideje 

- 700.000 Ft-ba került. 2015. júniusában megerősítettük. Az er-
rendezetlen állapotban van. A tulajdo-

A volt lapos tetejű kocsmaépületet át- délyi Zabolával pedig 2015. októberében 
nossal többször tárgyaltam, ígérget, de 

alakítottuk a falugondnokság részére, hosszabbítottuk meg testvértelepülési 
igen bizonytalannak látom a jelenlegi 

közel 2 millió forint értékben. szerződésünket.
helyzetet.  Igaz, az elmúlt év októberében 

Az 1-es és 2-es sz. orvosi rendelőknél Kedves Bagiak!
egy benzinkút megépült, azóta is üzemel, 

kisebb felújítások, pl. festés, WC kiala- Az önkormányzat nevében 
igen szép forgalmat bonyolít le, iparűzési 

kítása a védőnőknél, néhány százezer megköszönöm intézményeink vezető-
adót is fizet. Lehet, hogy a benzinkút 

forintba kerültek. inek, dolgozóinak, a civil szerveződések-
megépítésével újabb befektetők is meg-

Önkormányzatunk rosszul átalakított nek a segítséget, az együttműködést, 
telepednek az ipari parkban. Érdeklődő 

polgármesteri hivatalt örökölt. Az ésszerű mert nélkülük  ezeket az eredményeket 
van. 

működéshez, a lakosság kiszolgálásához nem tudtuk volna elérni. Továbbra is 
Tisztelt Közmeghallgatás!

indokolt volt az irattár, a pénzügy, a igényeljük, és számítunk együttműkö-
Választás előtt ígértük a posta-

konyha áthelyezése, a hivatali tárgyaló és désükre, hogy településünk minden terü-
hivatal helyzetének mielőbbi rendezését. 

folyosó felújítása, az udvar rendbetétele, leten gazdagodjon. 
Alpolgármester úrral közösen többször is 

bejárati ajtók cseréje, festés, számítás- Tisztelt Bagiak!
tárgyaltunk a posta vezetőivel. A múlt év 

technikai eszközök, riasztó beszerzése. Ez A beszámolóból is hallhatták, 
végén azt az ígéretet kaptam az Igazgató 

mintegy 2,5 millió forintot jelentett. hogy mekkora összeget fordítunk a 
Asszonytól, hogy ez évben végleges dön-

takarításra, fűnyírásra, parkok gondozá-
Tisztelt Közmeghallgatás, Kedves Bagiak! tés lesz a bagi postáról. A terveket febru-

sára. Évtizedekkel ezelőtt azt tapasz-
Az önkormányzati választásnál árban bemutatták, hatósági egyeztetések 

taltuk, hogy a háza előtt mindenki rend-
azt ígértük, hogy a gazdálkodásban, a történnek, mivel kormányzati beruhá-

ben tartotta a területet: fákat ültettek, az 
közbiztonságban a leggyorsabban ho- zásról van szó, ezért a posta vezetése a 

árkokat takarították, a füvet nyírták, a 
zunk ésszerű döntéseket. Ígértük, hogy döntésre vár. 

házak előtt parkosítottak, tisztán tartot-
minden pályázati lehetőséget kihaszná- Az évtizedekkel ezelőtt kockakőből meg-

ták az utcát. Sajnos ma sokan illegálisan 
lunk. Sajnos az elmúlt ciklusban települé- épült útjaink sok helyen megsüllyedtek, a 

raknak le szemetet, házuk előtt nem fákat 
sünk nem használta ki az akkori lehetősé- járdák úgyszintén, ezek felújítása is szük-

ültetnek, hanem roncsautót, gépeket 
geket. Ma már látjuk, hogy a pályázati séges. 

tárolnak. Ezzel rendkívüli módon rontják 
lehetőségek beszűkültek, hogy a Közép- Kedves Bagiak!

a település arculatát. 
Magyarországi Régió nincs hátrányos Választói gyűlésünkön elhang-

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok 
helyzetben, ezért várható, hogy ebben a zott, hogy az ünnepségek iránt a bagiak 

mindenkihez, hogy legalább a saját por-
ciklusban igen szerény lehetőségeink nem mutatnak érdeklődést. Közvetlen a 

tája előtt tegyen rendet, parkosítson. So-
lesznek. Mégis, a múlt évben kiírt pályá- választások után szép számú résztvevővel 

ha nem lesz az önkormányzatnak arra 
zaton polgárőrségünk részére több mint megünnepeltük október 23-át. Advent 

ereje, hogy minden tulajdonos helyett 
5 millió forint értékű autóhoz jutottunk. idején Karácsonyi forgatag elnevezéssel a 

parkosítson, füvet nyírjon, rendet tegyen. 
Az elmúlt hónapban megjelent, hogy ön- rossz idő ellenére sokan megjelentek az 

Köszönöm figyelmüket! Kérem, hogy 
kormányzatoknak pályázni lehet a tele- ünnepségen. Minden állami, nemzeti ün-

javaslataikkal segítsék a munkánkat!
pülés arculatát megjelenítő épületek re- nepet színvonalasan, és egyre több 

konstrukciójára. Ezt a lehetőséget kihasz- résztvevővel rendeztünk meg. A falunap Jamrik László polgármester 

nálva megvásároltuk a volt tsz-irodát. visszakerült eredeti helyszínére, ahol 

Előtte megnézettük szakemberekkel, akik méltó körülményeket alakítottunk ki az 

A tartalmas beszámoló után a lakók kérdéseket Kovács Jánosné: A Malom utca vízelvezető 
tettek fel, amit a polgármester úr a képviselőtársai nevé- árokká vált, a járda balesetveszélyes, az autópálya zajvédő 
ben is készséggel fogadott. Az első felszólaló, Száraz falát szükséges lenne legalább 100 méterrel meghosszab-
Sándorné a közbiztonságot kifogásolta. Szeretné, ha még bítani. 

Tábik Andrásné az Ipari Park megépítése utáni többet járőröznének a rendőrök. Az Aszódi Rendőrőrs 
áldatlan állapotokat ismertette. (Sallai utca és a Nap utca parancsnoka, Nagy Gábor elmondta, hogy a legtöbbet a 
alsó vége) Sajnos már hét éve, amikor a kialakítás megkez-bagi telepen járőröznek, de sajnos mindig, mindenütt nem 
dődött, a zajvédő falat lebontották, az elemeket az útszélre tudnak ott lenni. Száraz Sándorné még azt is elmondta, 
a lakók által rendszeresen vágott zöld gyepre dobálták. hogy megkeseríti az életüket a sok szétszórt szemét (hiába 
Azóta persze az idő ezeket „megette”, szétmállottak, a konténer), a patkányok elszaporodása, a szemétégetés, 
visszarakni nem lehet. A fű teljesen belepte, oda most már amibe még gumi is kerül, a járda hiánya, a gödrös, sáros 
többször szemetet is leraknak. Az ott lakók kérését is köz-kocsiút. A házaik elértéktelenedtek, eladni nem tudják, 
vetítette: nagyon szeretnék, ha az önkormányzat segítene gyerekeik elköltöztek, nincs nyugalmuk. A polgármester 
és elszállítaná a sittet, hogy újra szép zöld gyep lehessen úr válaszában elmondta, tisztában vannak a telep és a 
ott, s persze a zajvédő fal visszaépítése is fontos lenne. Ez a közelében élő lakók problémáival, az önkormányzat a 
rész közterület, úgy gondolja nincs akadálya az elszállí-rendelkezésére álló lehetőségeivel igyekszik változtatni az 
tásnak. A költségeket terheljék az illetékesekre. Megje-áldatlan állapoton. Kéthetente takarítanak, 12 családnak 
gyezte, nem ez az első jelzés. Az előző ciklusban képviselő-van kukás tárolója. Az ingyen kukás tárolók eltűntek. 
ként is többször kérte, hogy tegyenek valamit. Nem történt Konténerbe rakhatják a szemetet, ami plusz költséget 
semmi. A körforgalomban is magasra nőtt a fű, s bármeny-jelent. Pályázatok bevonásával tervezik utak építését is.

A Liget utcában lakó Katona József azt pa- nyire nem az önkormányzat feladata a fűkaszálás, de mé-
naszolta, hogy éjszaka támadt rá egy ember, akit még ki gis csak Bag egyik kapuja ez a hely. (Azóta lekaszálták a 
tudott ebrudalni, de utána hat fő ment vissza. A járőr nem füvet. Köszönjük. - Szerk.)

Deme István megköszöni a polgármester úr vett fel jegyzőkönyvet. Az Aszódi Rendőrőrs parancsnoka, 
beszámolóját. Kérdezte: Ki és mennyiért végezte a hóelta-Nagy Gábor elmondta, hogy erről az esetről nem tudott, 
karítást? A cigánytelep takarítása mennyibe került? Kér-és kéri, ilyen esetben a sértett tegyen feljelentést. Gyóni 
dezte újra: A Neumann-ház eddig nem kellett senkinek, János képviselő felhívta a figyelmet a 2013. július 1-én 
miért vették meg, megéri ez a településnek? A polgár-hatályba lépő Btk. törvényre, ami szabályozza az ön-
mester úr szabadsága megfelelően van-e nyilvántartva? A védelmet. Javasolja ennek ismertetését a lakosság köré-
polgármester úr elmondta: a hóeltakarítást a MEZŐ-ben. (A Bagi Hírlap 2013. szeptemberi számában részle-
BAG kft végezte ingyen, szerencsére kevés hó esett. A tesen olvashatnak erről a lakók. - Szerk.)

Aszódi Ferenc a posta előtti parkolást, valamint takarítást a cigánytelepen Fekete László irányításával az 
a Neumann-ház kertjének gaztalanítását kifogásolta. A ott lakók bevonásával, valamint a közhasznú dolgozókkal 
polgármester úr elmondta, hogy jelezni kell a hivatalnak az végezték. Véleménye szerint: A Neumann-ház megvásár-
észrevételeket és az ügyintéző annak megfelelően intéz- lása megérte. Helye lehet ott a néprajzi gyűjteménynek. 
kedik. A közlekedési morál nem a legjobb, de ezt sajnos Lehetőség lesz, szálláshely kialakítására. Élő testvérvárosi 
sokszor tapasztaljuk máshol is. kapcsolatai vannak településünknek, alkalmanként szál-

Katona András jelezte, hogy az új helyi vá- láshelyre is szükség van. Az egyháznak is jó szolgálatot 
lasztási bizottság megszavazásával törvénysértést követett tehet, zarándokszállásként is működhetne. Reméljük, 
el az önkormányzat. Azóta a 3/2016.(II.11.) számú ha- hogy sikeresen tudunk pályázni az épület külső felújításá-
tározatot a képviselő-testület visszavonta. ra. A részére járó jogos szabadság kivétele az önkormány-

Remenár-Kovács Krisztina kisgyermekes zati hivatalban a valóságnak megfelelően van nyilván-
anyukaként a játszótérre hívta fel a figyelmet. A meglévő tartva, ott megtekinthető.
játékszerek a művelődési ház előtti parkban már bale- V. Tóth Erika az egészségügyi ellátás felől érdek-
setveszélyesek, a hely sem igazán alkalmas a szabadtéri lődött. A polgármester úr elmondta, hogy tervezik a jövő-
játékra. Básthy Andrea egy szabadidőpark kialakítá- ben egy egészségügyi központ kialakítását. Bízik abban, 
sának lehetőségéről beszélt. Van-e erre terve az önkor- hogy lesz pályázati lehetőség.
mányzatnak? A pályázatokra hívja fel a figyelmet. Köz- A polgármester úr továbbá tájékoztatta a közmeg-
terekre, intézmények külső és belső fejlesztésére, fel- hallgatáson résztvevő lakókat, hogy az önkormányzat hu-
újításokra, korszerűsítésekre sok pályázatot írnak ki. Fon- szonöt közhasznú dolgozót foglalkoztat, a vezetőjük Fe-
tosnak tarja a megtartó erőt, a családok itt maradását. kete László. Ők takarítják, rendezik a köztereket, a köz-
Sokan elviszik gyerekeiket az óvodából. Mi az oka? Mit ség egyéb helyeit. Rendbe tették az agyigásót, a Temető 
lehet tenni? - kérdezte. Jamrik László polgármester úr dűlőt, a homokbányát. Segítenek az intézményeknek. Saj-
válaszában elmondta, hogy a pályázatokat folyamatosan nos hiába vannak a lomtalanítások, elektromos hulladék-
figyelemmel kísérik, sokat pályáznak is, de a pályázat ki- gyűjtés, a szemétlerakások nem szűnnek meg, a legkülön-
írás feltételei nem mindig esnek egybe a településünk a- bözőbb helyekre raknak le lomokat, építési törmeléket, 
dottságaival, vagy éppen nem nyerünk. Persze ez nem elektromos- és más veszélyes hulladékot. A zöld lombos fát 
szegi kedvünket: Minden lehetőséget kihasználunk, hogy kérésre elszállítják, megelőzve ezek elégetését. Megkö-
minél szebbé, élhetőbbé, komfortosabbá tegyük falunkat, szönte a részvételt és bezárta a közmeghallgatást.
ami itt tartja a családokat, és bízunk benne, ismét meg-
telnek gyerekekkel intézményeink is. Tábik Andrásné
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Ez a nap kiemelt szerephez jut minden évben a 
mi óvodánkban is, és szervesen illeszkedik a Zöld Óvoda 
programjába.

Az év 365 napból áll, így a környezetvédelemről, 
természetszeretetről, környezettudatosságról, újra-
hasznosításról, energiaválságról stb. az év többi napján 
is fontos gondolkodnunk, megoldásokat keresnünk a 
problémákra. Mégis jó, ha van egy kiemelt nap, mely a 
Földünkre fókuszál. És persze nem lehet elég korán 
felnyitni a gyerekek szemét, hogy ők is tehetnek hozzá a 
maguk módján, hogy bolygónk élhetőbb legyen.

Az óvodában játékos módon közelítettük meg 
ezt a témát, nem csak a gyerekek értelmére, de még 
inkább érzelmeikre hatva. Óvodás korban az állatok 
világa közel áll hozzájuk. Könyvek, képek, DVD-k se-
gítségével az állatokon keresztül mutatható be leg-
inkább, hogy az élővilágra milyen negatív módon hat a 
környezetszennyezés, milyen sok faj a kipusztulás szé-
lén áll. Minden csoportban ismerkedtek a gyerekek a 
földgömbbel. Beszélgetés formájában sok új ismeretet 
kaptak, de az is kiderült, hogy már eddig is sokrétű tudás 
birtokában voltak. A témához kapcsolódó találós kér-
désekkel, versekkel, mondókákkal tették színesebbé az 
óvó nénik ezt a napot. A nagyobbak akadályversenyen 
vettek részt, melyen érdekes feladatokat kellett meg-
oldaniuk, mint pl. térképkészítés, madárhangok felis-
merése; barangoltak az ízek világában (zöldségek, gyü-
mölcsök megnevezése íz alapján). Több csoportban 
mese, bábozás tette színesebbé, szemléletesebbé a gye-
rekek számára, hogy aktívan vegyék ki a részüket a Föld 
megóvásából. Ilyen bábelőadás volt pl. a Palackok az 
erdőben című mese. A kis környezetbarát című DVD-t 
több csoport is megtekintette, mely a gyerekek nyelvén 
mutatja be, hogyan óvjuk a Földet, hogy éljünk környe-
zettudatosan. Volt olyan csoport, ahol egyéb játékok 
mellett a matematikai nevelésbe is beágyazta az óvónő a 
téma feldolgozását. Ezen a napon a délelőtt második 
része már kissé gyakorlatiasabbá vált, ugyanis minden 
csoport igyekezett tevőlegesen is szebbé tenni a közvet-
len környezetét, azaz az óvoda udvarát. Tavaszi virá-
gokat telepítettünk ládákba, és ki-ki a saját kis kertjét is 
igyekezett pompásabbá varázsolni egynyári és évelő 
növényekkel. Közben ismerkedtek a színekkel, a virágok 
nevével, illatával. Ezek későbbi folyamatos ápolása 
fontos a gyerekek esztétikai érzékének fejlesztésében, 
valamint feladattudatuk, munkaszeretetük megalapo-
zásában. A nap folyamán szerzett új információk elhin-
tették a gyermekek tudatában, hogy mit kell tenni, 
illetve mi az, amit TILOS tenni annak érdekében, hogy 
még nagyon-nagyon sokáig élvezhessük a FÖLD 
vendégszeretetét.

Palaga Lászlóné

Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda második 
alkalommal vett részt az európai szinten meghirdetett 
Te szedd! mozgalomban. Az idei tavasz igen esős, így a 
meghirdetett napokon belül nagyon figyelni kellett, 
melyik a legalkalmasabb idő a falu és környékének 
takarítására. Csütörtök délelőtt segítségünkre sietett a 
Szinkron Nyugdíjas Egyesület tagjai közül 6 fő, akik a 
délellőttüket feláldozva, 10 órakor csatlakoztak az óvo-
dás csoportokhoz. Közösen mentek a kijelölt, kiválasz-
tott területekre. A gyerekek nagy örömmel húzták fel a 
kesztyűket, vitték a zsákokat, szedték a szemetet. Előtte 
természetesen mindannyian részt vettek baleset-
megelőzési beszélgetésen. Sok zsákkal gyűjtöttek össze 
szemetet. A megadott területen lerakott zsákokért az 
önkormányzat munkásai mentek ki, és depózták az óvo-
da gazdasági bejáratához, ahonnan a Te szedd! mozga-
lom szervezői szállíttatták el a zsákokat.

Óvodánk ebben az évben másodszor pályázott a 
Zöld Óvoda cím elnyeréséért. Pedagógiai programunk 
szerves része a gyermekek környezetvédelemre való ne-
velése. Ez nem csak egynapos feladat. A folyamatos 
példamutatás, a folyamatos megtapasztaltatás segíti a 
nevelési folyamatot. Szeretnénk, ha példát mutatnának 
a gyermekeknek a falu lakói is. A jeles napok csak segítik 
a környezettudatos nevelési tevékenységeinket, de a sok 
program példázza, hogy a munkánk folyamatos, kezde-
ményezzük a környezetvédelem megalapozását.     

Kovács Istvánné

Április 29-én már reggel elkezdtünk az óvodá-
ban színes szalagokat kötözni a fűzfaágakra. Beszélget-
tünk a gyerekekkel a tavasz győzelméről, a munka ünne-
péről, a majálisról, a májusfa állítás szokásáról. Különö-
sen tetszett nekik, hogy a fiúk az éjszaka leple alatt 
állították a nekik tetsző lány kerítésére a fát meglepetés-
ként, ezen az ünnepen. A délelőtt folyamán összegyűltek 
az udvaron a csoportok, és közösen is beszélgettünk 
ezekről a szokásokról. Ezt követte a kis fák feldíszítése 

Május, május,
az idő csodaszép…

színes szalagos koszorúkkal, tavaszi dalok, dalos játé-
kok, mondókák kíséretében. Ahogy követték a csopor-
tok egymást, egyre színesebbek lettek a kis fák, egyre 
jobb kedvvel járták körbe énekelve, tapsolva a gyerekek.
Végül minden gyermek összefogódzkodva, kanyarogva 
táncolta körül a színessé vált fákat.

Ez a nap még egy nagyon szívet melengető 
ünnepről, az anyák napjáról is szólt, hiszen ma vitték 
haza az elkészített ajándékokat, képeslapokat a gyere-
kek. Sok szeretettel, nagy izgalommal készültek ezek a 
kedves meglepetések, amelyeket otthon, az óvodában 
tanult anyák napi köszöntő, dal kíséretében nyújtottak 
át édesanyjuknak.

Geizerné Péli Melinda

Már hagyománnyá vált az óvodában, hogy 
május 10-én a településünkön belül kirándulást szer-
vezünk, melyre a gyerekek szülei is elkísérhetnek min-
ket.

A gyerekek örömteli várakozással készültek a 
napra. Reggel még bágyadtan próbálkozott a nap elő-
bújni a felhők mögül. Végül a felhők mutatkoztak 
erősebbnek, és eleredt az eső. A gyerekek sóvárogva 
ölelgették a hátizsákjukat, mindenkinek nagy mehet-
nékje volt.

Kompromisszumos megoldásként, hogy a gye-
rekek csalódottságát kompenzáljuk, az esőmentes 
időszakot kihasználva sétálni indultunk. Volt, aki a 
troszkás út felé vette az irányt, mások a domb felé 
indultak. Vittünk távcsövet, így alaposan szemügyre 
vehették a madarakat, megneveztük őket, hallgattuk 
hangos csivitelésüket. A legizgalmasabb mégis az volt, 
amikor végre a természet lágy ölén kinyíltak a háti-
zsákok, és az otthonról hozott finomságokat elfogyaszt-
hatták a gyerekek. A „kutyás” csoport az óvoda területén 
maradt. A csoportszobában dramatikus játék formájá-
ban eljátszották a kirándulást. Majd a szülők által ké-
szített paprikás krumplit már nagyon is valóságos 
módon fogyasztották el. A terasz alatt pedig ügyességi 
játékokat játszottak, pl. a madárfészek foglalót. A nap-
hoz stílusosan kapcsolódóan madárhangversenyt 
rendeztek. Természetesen a madárhangok ez esetben a 
gyerekek torkából törtek fel, olykor még valós madár-
hangot is megszégyenítően.

Palaga Lászlóné

Madarak és fák napja

Április 22. a Föld napja

Te szedd! akció

Mint minden évben, idén is nagy izgalommal töltötte 

el a 8.-osokat és szüleiket az iskolaválasztás és a felvételi eljárás 

folyamata (január 16-tól április 26-ig tartó időszak!). 

Ebben a tanévben megváltozott a középfokú iskola-

típusok elnevezése. Továbbra is lehet jelentkezni a hagyomá-

nyos gimnáziumokba, melyek többsége bizonyos tantár-

gyakból emelt óraszámot biztosít, és elsősorban azoknak 

ajánlják, akik egyetemre, főiskolára készülnek.

A korábban szakközépiskolának nevezett intézménye-

ket ettől a tanévtől szakgimnáziumoknak hívják, ahol a diákok 

érettségit és ezzel együtt szakképesítést szerezhetnek. Termé-

szetesen az itt végzők is folytathatják majd tanulmányaikat a 

felsőfokú oktatásban. 

A harmadik iskolatípus a régebben szakmunkás-

képzőnek nevezett szakközépiskola, melyben 3 év után szak-

mai végzettséget kapnak a gyerekek. Ez után munkába állhat-

nak, pénzt kereshetnek, de ha van még erejük, plusz 2 év tanu-

lás után le is érettségizhetnek.

Tanulóink többsége január 16-án központi felvételit írt 

valamelyik környékbeli iskolában. 

Február 12-éig kellett postáznunk a gyerekek jelent-

kezési lapját (ezen szerepeltek a tanulmányi eredmények, és 

az adott iskolában választott tagozatok, szakok) a választott 

iskolákba. 

A tanulói adatlapokat (melyen a választott iskolák és 

azok sorrendje található) a győri felvételi központba kellett 

küldenünk. 

Azt hogy a tanulót hányadik helyen megjelölt iskolába 

vették fel, a tanuló felsős érdemjegyein, a központi írásbeli és 

az iskolák szervezte szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményén 

múlott. 

Végül április 26-áig 8.-os tanulóink értesítést kaptak az 

eredményekről. Örömmel közölhetem, hogy iskolánk végzős 

diákjait felvették az általuk elsőként vagy másodikként meg-

jelölt helyre tanulmányi és felvételi eredményeik alapján. 

Gratulálok mindegyiküknek! Köszönöm kollégáim munkáját!

Bankó Edit, 8.-os osztályfőnök

Május 5-én 9 iskola (közel 100 gyerek) részvé-

telével lebonyolítottuk a tankerületi úszóversenyt. Iskolánk 

összesítésben I. helyezett lett.

Helyezések

II. korcsoport – fiú - gyors: 3. Palya Félix 

II. korcsoport - lány-gyors: 1. Péter Petra

II. korcsoport - fiú-mell: 3. Horváth Ágoston, 2. Halász Milán

II. korcsoport - lány-mell: 1. Meleg Eszter

II.korcsoport - fiú-hát: 2. Benke Dániel, 1. Halász Milán

II.korcsoport - lány-hát: 2. Deme Adrienn

III.korcsoport - fiú- gyors: 2. Péter Patrik, 1. Nagy Bálint

III.korcsoport – fiú-mell: 1. Nagy Bálint

III.korcsoport – lány- mell: 2. Faragó Panna

III.korcsoport – fiú – hát: 2. Nagy Bálin

IV.korcsoport – lány – gyors: 1. Ódor Ágota

IV.korcsoport – fiú – mell: 2. Gergely Tibor, 1. Sima Ádám

IV.korcsoport – lány – mell: 2. Ódor Ágota

IV.korcsoport – fiú – hát: 2. Jónás Tamás

A felvételi tapasztalatai

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei
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Ez a nap kiemelt szerephez jut minden évben a 
mi óvodánkban is, és szervesen illeszkedik a Zöld Óvoda 
programjába.

Az év 365 napból áll, így a környezetvédelemről, 
természetszeretetről, környezettudatosságról, újra-
hasznosításról, energiaválságról stb. az év többi napján 
is fontos gondolkodnunk, megoldásokat keresnünk a 
problémákra. Mégis jó, ha van egy kiemelt nap, mely a 
Földünkre fókuszál. És persze nem lehet elég korán 
felnyitni a gyerekek szemét, hogy ők is tehetnek hozzá a 
maguk módján, hogy bolygónk élhetőbb legyen.

Az óvodában játékos módon közelítettük meg 
ezt a témát, nem csak a gyerekek értelmére, de még 
inkább érzelmeikre hatva. Óvodás korban az állatok 
világa közel áll hozzájuk. Könyvek, képek, DVD-k se-
gítségével az állatokon keresztül mutatható be leg-
inkább, hogy az élővilágra milyen negatív módon hat a 
környezetszennyezés, milyen sok faj a kipusztulás szé-
lén áll. Minden csoportban ismerkedtek a gyerekek a 
földgömbbel. Beszélgetés formájában sok új ismeretet 
kaptak, de az is kiderült, hogy már eddig is sokrétű tudás 
birtokában voltak. A témához kapcsolódó találós kér-
désekkel, versekkel, mondókákkal tették színesebbé az 
óvó nénik ezt a napot. A nagyobbak akadályversenyen 
vettek részt, melyen érdekes feladatokat kellett meg-
oldaniuk, mint pl. térképkészítés, madárhangok felis-
merése; barangoltak az ízek világában (zöldségek, gyü-
mölcsök megnevezése íz alapján). Több csoportban 
mese, bábozás tette színesebbé, szemléletesebbé a gye-
rekek számára, hogy aktívan vegyék ki a részüket a Föld 
megóvásából. Ilyen bábelőadás volt pl. a Palackok az 
erdőben című mese. A kis környezetbarát című DVD-t 
több csoport is megtekintette, mely a gyerekek nyelvén 
mutatja be, hogyan óvjuk a Földet, hogy éljünk környe-
zettudatosan. Volt olyan csoport, ahol egyéb játékok 
mellett a matematikai nevelésbe is beágyazta az óvónő a 
téma feldolgozását. Ezen a napon a délelőtt második 
része már kissé gyakorlatiasabbá vált, ugyanis minden 
csoport igyekezett tevőlegesen is szebbé tenni a közvet-
len környezetét, azaz az óvoda udvarát. Tavaszi virá-
gokat telepítettünk ládákba, és ki-ki a saját kis kertjét is 
igyekezett pompásabbá varázsolni egynyári és évelő 
növényekkel. Közben ismerkedtek a színekkel, a virágok 
nevével, illatával. Ezek későbbi folyamatos ápolása 
fontos a gyerekek esztétikai érzékének fejlesztésében, 
valamint feladattudatuk, munkaszeretetük megalapo-
zásában. A nap folyamán szerzett új információk elhin-
tették a gyermekek tudatában, hogy mit kell tenni, 
illetve mi az, amit TILOS tenni annak érdekében, hogy 
még nagyon-nagyon sokáig élvezhessük a FÖLD 
vendégszeretetét.

Palaga Lászlóné

Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda második 
alkalommal vett részt az európai szinten meghirdetett 
Te szedd! mozgalomban. Az idei tavasz igen esős, így a 
meghirdetett napokon belül nagyon figyelni kellett, 
melyik a legalkalmasabb idő a falu és környékének 
takarítására. Csütörtök délelőtt segítségünkre sietett a 
Szinkron Nyugdíjas Egyesület tagjai közül 6 fő, akik a 
délellőttüket feláldozva, 10 órakor csatlakoztak az óvo-
dás csoportokhoz. Közösen mentek a kijelölt, kiválasz-
tott területekre. A gyerekek nagy örömmel húzták fel a 
kesztyűket, vitték a zsákokat, szedték a szemetet. Előtte 
természetesen mindannyian részt vettek baleset-
megelőzési beszélgetésen. Sok zsákkal gyűjtöttek össze 
szemetet. A megadott területen lerakott zsákokért az 
önkormányzat munkásai mentek ki, és depózták az óvo-
da gazdasági bejáratához, ahonnan a Te szedd! mozga-
lom szervezői szállíttatták el a zsákokat.

Óvodánk ebben az évben másodszor pályázott a 
Zöld Óvoda cím elnyeréséért. Pedagógiai programunk 
szerves része a gyermekek környezetvédelemre való ne-
velése. Ez nem csak egynapos feladat. A folyamatos 
példamutatás, a folyamatos megtapasztaltatás segíti a 
nevelési folyamatot. Szeretnénk, ha példát mutatnának 
a gyermekeknek a falu lakói is. A jeles napok csak segítik 
a környezettudatos nevelési tevékenységeinket, de a sok 
program példázza, hogy a munkánk folyamatos, kezde-
ményezzük a környezetvédelem megalapozását.     

Kovács Istvánné

Április 29-én már reggel elkezdtünk az óvodá-
ban színes szalagokat kötözni a fűzfaágakra. Beszélget-
tünk a gyerekekkel a tavasz győzelméről, a munka ünne-
péről, a majálisról, a májusfa állítás szokásáról. Különö-
sen tetszett nekik, hogy a fiúk az éjszaka leple alatt 
állították a nekik tetsző lány kerítésére a fát meglepetés-
ként, ezen az ünnepen. A délelőtt folyamán összegyűltek 
az udvaron a csoportok, és közösen is beszélgettünk 
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Május, május,
az idő csodaszép…
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napra. Reggel még bágyadtan próbálkozott a nap elő-
bújni a felhők mögül. Végül a felhők mutatkoztak 
erősebbnek, és eleredt az eső. A gyerekek sóvárogva 
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Palaga Lászlóné

Madarak és fák napja

Április 22. a Föld napja

Te szedd! akció

Mint minden évben, idén is nagy izgalommal töltötte 

el a 8.-osokat és szüleiket az iskolaválasztás és a felvételi eljárás 

folyamata (január 16-tól április 26-ig tartó időszak!). 

Ebben a tanévben megváltozott a középfokú iskola-

típusok elnevezése. Továbbra is lehet jelentkezni a hagyomá-

nyos gimnáziumokba, melyek többsége bizonyos tantár-

gyakból emelt óraszámot biztosít, és elsősorban azoknak 
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A korábban szakközépiskolának nevezett intézménye-
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Helyezések

II. korcsoport – fiú - gyors: 3. Palya Félix 

II. korcsoport - lány-gyors: 1. Péter Petra

II. korcsoport - fiú-mell: 3. Horváth Ágoston, 2. Halász Milán

II. korcsoport - lány-mell: 1. Meleg Eszter

II.korcsoport - fiú-hát: 2. Benke Dániel, 1. Halász Milán

II.korcsoport - lány-hát: 2. Deme Adrienn

III.korcsoport - fiú- gyors: 2. Péter Patrik, 1. Nagy Bálint

III.korcsoport – fiú-mell: 1. Nagy Bálint
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III.korcsoport – fiú – hát: 2. Nagy Bálin

IV.korcsoport – lány – gyors: 1. Ódor Ágota
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IV.korcsoport – lány – mell: 2. Ódor Ágota
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A felvételi tapasztalatai

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei
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Iskolánk igazgatónője, Szásziné Győri Éva egy szép és 
hasznos tervet gondolt ki az informatika tanárnővel, Kuthiné 
Erikával együtt. Diákok segítségével az idősebb korosztálynak, 
nekünk nyugdíjasoknak, számítógépes tanfolyamot indított. Mi 
pedig jó diákokhoz illően megpróbáltuk elsajátítani a tanítottakat, 
a számítógéppel lehetséges kommunikációt. Vannak közöttünk 
olyanok, akik már többet tudnak a számítógép használatáról, ők 
még magasabb szintre jutottak. Köszönjük Évikének és Erikának 
ezt a lehetőséget! Illetve a diákoknak is, akik velünk voltak és segí-
tettek, ha kellett. A tanulás mellett még jól is éreztük magunkat, 
gyorsan teltek az órák.

Mostanság a falu közösségi munkájából is kivettük a ré-
szünket. Nyugdíjasklubunk férfi tagjai ott voltak, amikor a temp-
lomkertben kivágták a fenyőfákat. Szinte az egészet ők gallyazták 
le. A parókia udvarán a tetőszerkezetű építmény lépcsőjét, illetve a 
térkövezést is ők csinálták. Szeretném a nevüket is megemlíteni, 
mert úgy érzem, megérdemlik: Kocsis Mihály, Aszódi Ferenc, 
Maschek László, Halász Tibor, Torda János, Kiss János, Katona 
Károly, Katona János. Megemlíteném azok nevét is, akik ugyan 
nem nyugdíjasok, de ott voltak, dolgoztak: Ádám Lajos, Németh 
Péter, Lados László, Tóth Mihály, Tóth József, Deme Tamás, 
Deme István. Köszönjük nekik és azoknak, akik pogácsával, 
kávéval és itallal kínálták őket.

Iskolánkban véget ért a Nem- és minden rezdülésüket figyelték rültünk a számítógép és az internet 
zedékek Tudása projekt „Kattints rá, „tanítványaiknak”. Fantasztikus volt világában. Nagyon fantasztikus embe-
nagyi!” című, nyugdíjasoknak tartott látni, hogy hétről hétre hogyan várták reket ismertem meg bennük. Jó volt 
10 órás számítógép-használatot oktató a programot, és milyen izgatottan ké- velük dolgozni!
program. szültek a feladatra. Zárásként elmondhatom, 

Mint a program lebonyolítója, Tanárként és külső szemlélőként is el- hogy a félelmeim nem igazolódtak be. 
az elején nagyon nagy kételyekkel vi- ismerésem a gyerekeknek. Remek kis embereket taníthatok, és 
szonyultam az egész programhoz. És hát a „tanítványok”! Teljes szuper nagyikat és nagypapákat ismer-
Nagyon féltem attól, hogy a diákok ho- mértékben bebizonyították, hogy az hettem meg.
gyan is fognak viszonyulni a feladat- élethosszig tartó tanulás megfiatalítja Remélem, tényleg lesz még 
hoz. Attól féltem, hogy túl kicsik még az embert. Érdeklődőek, aktívak és folytatása ennek a programnak, és még 
egy ilyen feladat ellátásához. De té- mindenre nyitottak voltak. Nagyszerű több embernek sikerül örömet sze-
vedtem! Fantasztikus volt látni, hogy órákat töltöttünk együtt, és tényleg rezni, és bevezetni az informatika 
milyen szeretettel fordulnak egymás- elmondható, hogy még bele se kezd- világába.
hoz a különböző korosztályok. A gye- tünk a munkába, már véget is ért az 
rekek odafigyelő kis tanárokká váltak, óra, repültek a percek miközben elme-

Gyerekek névsora:

Katona Janka 5. b - Hackerschmidt Regina 5. b - Tóth Veronika 5. b - Angyal Alexa 6. b - Juhász Barbara 6. b - Kádár 

Roland 7. a - Kerék Barbara 7. a - Maksa Méta 7. a - Ocsovszki Bianka 7. a - Szabó Balázs 7. a - Gazda Boglárka 8. a - 

Csábi Krisztián 8. b - Dallos Dominik 8. b - Tóth Tamás 8. b

„Kattints rá, nagyi!”

Kuthi Józsefné informatikatanár

Pillanatok a Szinkron Nyugdíjas Egyesület életéből

Természetesen a vidámság sem maradhat ki 
az életünkből. Május 7-én, mint minden évben, most 
is megtartottuk majális ünnepségünket. Ez alkalom-
mal három vendég nyugdíjas csoport látogatott meg 
minket: Tura, Kartal és Hévízgyörk. A településekről 
összesen 150 fő érkezett hozzánk. Délelőtt 11 órától 
műsorokkal kezdtük a rendezvényt, amit finom ebéd 
követett. A rendezvény folyamán Nagy Árpi zenekara 
biztosította a zenét. Meg is telt a terem táncosokkal, 
estig ropták a vendégek a táncot. Ismét egy nagyon jó 
hangulatú majálist sikerült megrendeznünk!

Csejteiné Sándor Erzsébet

BAGI HÍRLAP • 2016. MÁJUS

Zöld programok az iskolában

Ökoiskolaként pedagógiai programunk kiemelt 
területe a fenntarthatóságra nevelés. Ennek keretében 
nemcsak a tanórákon, szakkörökön, témanapokon, je-
les napokon, tanulmányi kirándulásokon, hanem a 
mindennapokban is igyekszünk a gyerekek ökológiai 
szemléletét formálni.

Utóbbi kifejezés tágabb, komplexebb, mint ha 
egyszerűen „természetvédelemről” beszélnénk. Az épí-
tett környezettől az egészséges táplálkozáson, vásárlási 
szokásokon át az emberi kapcsolatokig számtalan te-
rületet érint.

Hivatalosan április 22-e a Föld napja, de isko-
lánkban – a költészet napja mellett - ebben a hónapban 
szinte minden fontosabb program ehhez kapcsolódott. 
A tanulók számára már márciusban meghirdettük az 
év élőlényeiről szóló pályázatot, melynek során rajzzal 
illusztrálva mutattak be egy-egy kiválasztott állat-, vagy 
növényfajt. A díjnyertes munkákból a pályázat kiírója, 
Szekeresné Fercsik Anna rendezett kiállítást. 

Április 4-én hétfőn a Szitakötő Oktatási 
Program keretében Dr. Victor András tartott egy 60 
perces foglalkozást a 4. osztályos gyerekeknek és az ér-
deklődő szülőknek, ezt egy másfél órás pedagógus-
képzés követte, melyen iskolánk tantestülete vett részt.

Április 12-én, kedden reggel 8 órától elek-
tronikai hulladékgyűjtésre került sor a SELECTOR 
Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. és az iskola 
szervezésében. A háztartásokban már feleslegessé vált 
nagyobb gépek szállításában az önkormányzat nyújtott 
segítséget.

Végül érdeklődő olvasóink számára álljon itt egy rejt-
vény! A cikk első részében említett pályázathoz kapcso-
lódik – megoldását a következő lapszámban közöljük.

Gyalog Éva, ÖKO-munkaközösség vezető

AZ ÉV FÁJA a . E Z . I   S . . L

AZ ÉV MADARA a H . . I S

AZ ÉV VADVIRÁGA a . O . . Á . I   K . C . Á . L . L . O .

AZ ÉV HALA a . O M . .

AZ ÉV HÜLLŐJE a K . . K . S   S . K . Ó

AZ ÉV ROVARA a . E . E I   T . . S . K

AZ ÉV GOMBÁJA a . I . A . Ö . K .   . E . E . . K E

AZ ÉV EMLŐSEI a HAZAI   . E N . . É . . A . O K

Szokásos tavaszi papírgyűjtési versenyünket is 
a Föld napjához igazítottuk, idén április 18-22-ig 
lehetett behozni az újrahasznosítható papírhulladékot.

A Zöld Híd Régió Kft.-vel kötött együttműkö-
dési szerződés keretében – a fent említett papírgyűjtés 
mellett – üzemlátogatásra is sor került az Ökörtelek-
völgyi Hulladékkezelő Központban. Három felső tago-
zatos osztály (6.a, 6.b, 8.a) szállt buszra május 3-án 
reggel, hogy szembesüljön a valósággal… 
http://www.zoldhid.hu/kft/tudja-e/

A gyerekek két csoportban vettek részt a korosz-
tályuk számára felkínált programokon: a cég munka-
társai által vezetett terepbejáráson túl előadás, film-
vetítés, kvízjáték, interaktív társasjátékok várták diák-
jainkat. Évek óta törekszünk rá, hogy a 8 év alatt minden 
tanulónk legalább egyszer eljusson ide.

Emlékeztetve őket, hogy a hulladékkezelés 
csupán egy a számtalan megoldásra váró környezeti 
probléma közül.

És hogy a Föld sebeit mi, emberek okoztuk… 

„… arra születtünk, hogy a Föld sebeit begyógyítsuk” 
(Adamis Anna)

Tudja-e ön, hogy 2016-ban 

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei
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Zöld programok az iskolában

Ökoiskolaként pedagógiai programunk kiemelt 
területe a fenntarthatóságra nevelés. Ennek keretében 
nemcsak a tanórákon, szakkörökön, témanapokon, je-
les napokon, tanulmányi kirándulásokon, hanem a 
mindennapokban is igyekszünk a gyerekek ökológiai 
szemléletét formálni.

Utóbbi kifejezés tágabb, komplexebb, mint ha 
egyszerűen „természetvédelemről” beszélnénk. Az épí-
tett környezettől az egészséges táplálkozáson, vásárlási 
szokásokon át az emberi kapcsolatokig számtalan te-
rületet érint.

Hivatalosan április 22-e a Föld napja, de isko-
lánkban – a költészet napja mellett - ebben a hónapban 
szinte minden fontosabb program ehhez kapcsolódott. 
A tanulók számára már márciusban meghirdettük az 
év élőlényeiről szóló pályázatot, melynek során rajzzal 
illusztrálva mutattak be egy-egy kiválasztott állat-, vagy 
növényfajt. A díjnyertes munkákból a pályázat kiírója, 
Szekeresné Fercsik Anna rendezett kiállítást. 

Április 4-én hétfőn a Szitakötő Oktatási 
Program keretében Dr. Victor András tartott egy 60 
perces foglalkozást a 4. osztályos gyerekeknek és az ér-
deklődő szülőknek, ezt egy másfél órás pedagógus-
képzés követte, melyen iskolánk tantestülete vett részt.

Április 12-én, kedden reggel 8 órától elek-
tronikai hulladékgyűjtésre került sor a SELECTOR 
Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. és az iskola 
szervezésében. A háztartásokban már feleslegessé vált 
nagyobb gépek szállításában az önkormányzat nyújtott 
segítséget.

Végül érdeklődő olvasóink számára álljon itt egy rejt-
vény! A cikk első részében említett pályázathoz kapcso-
lódik – megoldását a következő lapszámban közöljük.

Gyalog Éva, ÖKO-munkaközösség vezető

AZ ÉV FÁJA a . E Z . I   S . . L

AZ ÉV MADARA a H . . I S

AZ ÉV VADVIRÁGA a . O . . Á . I   K . C . Á . L . L . O .

AZ ÉV HALA a . O M . .

AZ ÉV HÜLLŐJE a K . . K . S   S . K . Ó

AZ ÉV ROVARA a . E . E I   T . . S . K

AZ ÉV GOMBÁJA a . I . A . Ö . K .   . E . E . . K E

AZ ÉV EMLŐSEI a HAZAI   . E N . . É . . A . O K

Szokásos tavaszi papírgyűjtési versenyünket is 
a Föld napjához igazítottuk, idén április 18-22-ig 
lehetett behozni az újrahasznosítható papírhulladékot.

A Zöld Híd Régió Kft.-vel kötött együttműkö-
dési szerződés keretében – a fent említett papírgyűjtés 
mellett – üzemlátogatásra is sor került az Ökörtelek-
völgyi Hulladékkezelő Központban. Három felső tago-
zatos osztály (6.a, 6.b, 8.a) szállt buszra május 3-án 
reggel, hogy szembesüljön a valósággal… 
http://www.zoldhid.hu/kft/tudja-e/

A gyerekek két csoportban vettek részt a korosz-
tályuk számára felkínált programokon: a cég munka-
társai által vezetett terepbejáráson túl előadás, film-
vetítés, kvízjáték, interaktív társasjátékok várták diák-
jainkat. Évek óta törekszünk rá, hogy a 8 év alatt minden 
tanulónk legalább egyszer eljusson ide.

Emlékeztetve őket, hogy a hulladékkezelés 
csupán egy a számtalan megoldásra váró környezeti 
probléma közül.

És hogy a Föld sebeit mi, emberek okoztuk… 

„… arra születtünk, hogy a Föld sebeit begyógyítsuk” 
(Adamis Anna)

Tudja-e ön, hogy 2016-ban 

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei
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2016. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

JÚNIUS 17.

AUGUSZTUS 19.

SZEPTEMBER 16.

OKTÓBER 21.

NOVEMBER 18.

DECEMBER 16.

Bag-Hévízgyörk:
Bag, Polgármesteri Hivatal

Szent lmre út 52.

2016. évi ügyfélfogadási idő az 
alábbi napokon

14-16 óra között:
Jún. 8., Szept. 7., Dec. 7.
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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!

Több évig Pesten dolgoztam, naponta 30 kilo-
métert ingáztam, és a munkatársaim sokáig furcsán néztek 
rám, hogy miért nem költözöm Pestre?

Hiszen korán kell kelni, későn érek haza, nincs 
szórakozási lehetőség, nincsenek plázák, kávézók, szóval 
semmi sincs. Aztán kiderült, hogy Budáról csúcsfor-
galomban tovább tart beérni, mint tőlünk. Elmeséltem 
nekik, hova járok jógázni, vagy aerobicra (falun belül 
gyalog, vagy biciklivel), és hogy vidéken is van mozi, szín-
ház, koncertek, kávézók.

Nevettek, mikor vittem be a friss tojást, rukkolát, 
petrezselymet, megmutattam milyen aranyos az újszülött 
kiskecskénk, és eldicsekedtem, hogy milyen jó kerti partit 
csináltunk a hétvégén. A sajnálat szép lassan átváltott 
„irigységbe”, mert Pesten mindezért piacra kell menni, 
vagy állatkertbe, vagy kikocsikázni jó messzire.

Aztán megszülettek a gyerekek, és a vidéki élet 
még jobban felértékelődött. Már nem az volt a fontos, hogy 
hány szórakozási lehetőség van, hanem hogy hol van baba-
mama klub, bölcsőde, közel van-e a nagymama, és ezekből 
a Galga mente jelesre vizsgázott. 5 km-en belül megvan 
minden, a heti nagy bevásárlást pedig a környékbeli tele-
püléseken el lehet intézni.

Művelődés terén sem kell szégyenkeznünk; remek 
előadások vannak a környékbeli művelődési házakban, be-
szélgető estek a könyvtárban, programok a faluházban, 
kiállítások a helyi galériákban. És a műsor nem „gagyi”, 
karnyújtásnyira van tőlünk, és helyiek szervezik, akik hisz-
nek abban, hogy nem csak a nagyvárosoké a kultúra.

Mi kellhet még vidéken? Olyan kikapcsolódási le-
hetőség, ahol az egész család megtalálja a neki való prog-
ramot, elérhető áron. Erre találtuk ki a Kuckó Sóbarlang és 
Egészségcentrumot. Itt a gyerekek örömmel játszanak a 
sószobában, amíg anya allergiavizsgálaton van, vagy amíg 
apát masszírozzák. Páros kikapcsolódás is lehet az infra-
szauna, barátnős program pedig a sminktanácsadás vagy a 
kencekészítés. Ide mindig be lehet ugrani egy kis kézműves 
ajándékért vagy sópárnáért, sólámpáért, és hetente van 
állapotfelmérés is, hogy lássuk, mennyire van feltöltve a 
szervezetünk vitaminokkal, nyomelemekkel. Egyszóval az 
egészséget kombináltuk a kikapcsolódással.

Szerencsére egyre többen ismernek minket a Gal-
ga mentén, és kihasználják, hogy nem kell sokat utazni egy 
kis wellnessért. Ha felkeltettük a figyelmét, látogasson el 
honlapunkra ( ), vagy jelentkez-
zen be a 30/641-4253-as számon!

Ruszkai-Simon Anna

www.kuckosobarlang.hu

Vidéken élni jó!

Pontosabban fogalmazva nem a be igekötővel van 
a baj, csak a felesleges használatával. Nézzünk néhány 
példát: Az adatok beazonosítása folyik. Virágék bebiz-
tosították ingatlanjukat betörés ellen. A becsatolt bon-
tási engedély alapján… A hitelkérelmet a bank nem fo-
gadta be. Behozza a lemaradást (helyette: pótolja). 
Beigazoltuk azt a feltételezésünket… Beindítja a gép-
járművet (helyette: elindítja). Beindítják a munkálatokat 
(helyette: megindítják). Bekerülési költségeket tekint-
ve… (helyette: csak költség). Bepótoljuk a hiányt. Beter-
jeszti a fellebbezését (helyette: bead, benyújt). Bevizs-
gálják a készüléket (helyette: megvizsgálják)

Ahol nem jelöltem meg a kívánatos helyettesítést, 
ott csak a „be”-t kell elhagyni, és más teendőnk nincs is. 
Kifejezésünk értelmesebb lesz a fölösleges „be” igekötő 
nélkül is. Ezzel a mostani „füstölgésemet” befejeztem. 
Mielőtt a tisztelt olvasó úgy gondolná, hogy vizet prédiká-
lok, és bort iszom, nos annak azt kell mondanom, hogy a 
„be” itt jogos. Nem kiirtására hívtam fel a figyelmet, csu-
pán indokolatlan használatára.

Újabb közhelyek, amelyeket kerülnünk kellene.

Bízik. Bízni kell! A szerelemben bízni kell! A szeren-
csében bízni kell, akkor talán az ember mellé szegődik. 
Már senkiben sem lehet bízni. Bízzunk az ősi erényben! 
Az ember már csak magában bízhat.
Boldogság. Felhőtlen. Mindent bearanyoz. A boldog-
ság kék madara elérhetetlen. Nincs tökéletes boldogság. 
A boldogságban hinni kell. Boldogok a lelki szegé-
nyek. Én is boldog akarok lenni, mint mindenki más. 
Bőr. Ehhez aztán vastag bőr kell! Senki sem tud kibújni a 
saját bőréből. A műbőr sohasem olyan, mint az igazi!

Giczi Rudolf

Mindannyian tudjuk, hogy sajnos a házasság-
kötések több mint 50%-a válással végződik. Bár a válóper 
korántsem vidám dolog, mégis azt tanácsolom, próbáljuk 
meg a lehetőségekhez képest békésen és méltósággal 
végigcsinálni.

Mit jelent a „közös megegyezéses” válás?
Ha a szükséges járulékos kérdésekben egyezséget kötöt-
tünk, és ezt az egyezséget a bíróság jóváhagyja, ez esetben 
a házasság megromlásához vezető okok feltárása nélkül, 
gyorsan és békésen el tudunk válni.
Miben kell megegyeznünk a házastársunkkal, hogy 
közös megegyezéssel tudjunk elválni?

1. mindketten el akarjunk válni egymástól;
2. állapodjunk meg, hogy a közös kiskorú gyer-

mek(ek) felett ki gyakorolja szülői felügyeleti jo-
got (ennél a pontnál meg kell állapodnunk abban 
is, hogy melyik szülőnél lesz a kiskorú gyerme-
künk lakóhelye);

3. kiskorú gyermekkel való kapcsolattartásban tör-
ténő megállapodás;

4. gyermektartásdíj összegében, fizetésében történő 
megállapodás;

5. a házastársak közös lakásának a használatában 
történő megállapodás;

6. házastársi tartásban (igen ritkán előforduló té-
nyező) való megállapodás.

Amennyiben ezekben a járulékos kérdésekben egyezséget 
kötöttünk, és ezt a bíróság jóváhagyta, abban az esetben a 
házasság megromlásához vezető okok feltárása nélkül két 
tárgyalás alatt békésen el tudunk válni egymástól. (Ha 
nincs közös kiskorú gyermekünk, és a többi járulékos kér-
désben egyezség van közöttünk, akkor akár az első tárgya-
láson is meghozható a válóperes ítélet).

Javaslom, hogy a békés bontóper érdekében ke-
ressen fel a házaspár egy ügyvédet, aki az egyezségüket 
okiratba foglalja, akár a vagyonmegosztás körére kiter-
jedően is. Az ügyvéd által ellenjegyzett szerződés egyéb-
ként vagyonmegosztás esetén elengedhetetlen, hiszen ezt 
jogszabály írja elő.

Kérdés esetén keressen bizalommal!
dr. Péter Viktória ügyvéd

2170, Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.
   Tel: 20/9353-286.

„A község honlapján tévesen jelent meg, hogy Katona 

András, a Helyi Választási Bizottság elnöki tisztéről lemondott 

volna. Katona András erről a tisztségéről nem mondott le, ezért 

tévesen és szabálytalanul került sor új Helyi Választási Bizottság 

megválasztására. Az Önkormányzat ezen határozatát vissza-

vonta. Bag nagyközségben továbbra is korábban törvényesen 

megválasztott Helyi Választási Bizottság látja el teendőit. Katona 

Andrástól és a Bizottság tagjaitól a tévedésért elnézést kérünk.”

Békésen válni?

BAJBAN a „BE”

Búcsú Bagtól…

2009 óta Bag Nagyközség Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatalában gyámügyi és szociális ügyintézőként 

intézhettem a bagi emberek ügyes-bajos dolgait. 2013. 

január 1-től az átszervezések miatt átkerültem az Aszódi 

Járási Hivatalba. Ott szintén megkaptam Bag település 

szociális ügyeinek  intézését, aminek nagyon örültem! 

Szakmai fejlődésem terén sokat köszönhetek Önöknek, 

nagyon sok pozitív tapasztalatot szereztem ebben a köz-

ségben, és megszerettem a bagi embereket! 

Fordulóponthoz érkezett az életem. 

Úgy hozta a sors, hogy 2016. június 15. napjától munka-

helyet váltok, és elkerülök a Pest Megyei Kormányhivatal 

Aszódi Járási Hivatalából, de nem szeretnék köszönés nél-

kül elmenni, mert nagyon sok szeretetet kaptam a bagi 

emberektől.

Szeretném megköszönni volt kollégáimnak, 

hogy megismerhettem Őket, és együtt dolgozhattunk, 

valamint szeretném megköszönni a bagi embereknek/ 

Önöknek, hogy elfogadtak, és megértették az olykor ke-

ménynek tűnő döntéseimet. Továbbá szeretném megkö-

szönni azt a pozitív megerősítést, amit Önöktől napi szin-

ten kapok vissza a szeretetről, tisztességről és az EMBER-

SÉGRŐL! Mindig szeretettel gondolok erre a pár évre, és 

mindenekelőtt Önökre!

Jó egészséget, és minden jót kívánok a továbbiakra!

KÖSZÖNÖM!
Bakos Mónika

Hévízgyörk SC - Bagi TC '96 : 1 - 4!

Bagi TC '96

Magabiztosan nyertük május 22-én a sok feszültsé-

get és izgalmat hozó rangadót Hévízgyörkön! Az első gólt 

ugyan a hazaiak szerezték, de még a szünet előtt sikerült 

egyenlítenünk. A második félidőt már magabiztosabban 

kezdtük, hamar meg is szereztük a vezetést. Ezután már végig 

mi uraltuk a pályát is és a lelátót is. A győzelemmel bebiz-

tosítottuk az első helyünket, már csak matematikai esélyük 

maradt az üldözőknek, hogy beérjenek.Gólszerzőink: Budai 

Kornél (3), Nagy Péter. Nagyon köszönjük a szurkolóknak, 

hogy eljöttek és rég nem látott lelkesedéssel valamint 

látványelemekkel hajszolták, buzdították a csapatot!

Hajrá Bag!
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A hirdetés bemutatójának 20% kedvezményt adunk!

Több évig Pesten dolgoztam, naponta 30 kilo-
métert ingáztam, és a munkatársaim sokáig furcsán néztek 
rám, hogy miért nem költözöm Pestre?

Hiszen korán kell kelni, későn érek haza, nincs 
szórakozási lehetőség, nincsenek plázák, kávézók, szóval 
semmi sincs. Aztán kiderült, hogy Budáról csúcsfor-
galomban tovább tart beérni, mint tőlünk. Elmeséltem 
nekik, hova járok jógázni, vagy aerobicra (falun belül 
gyalog, vagy biciklivel), és hogy vidéken is van mozi, szín-
ház, koncertek, kávézók.

Nevettek, mikor vittem be a friss tojást, rukkolát, 
petrezselymet, megmutattam milyen aranyos az újszülött 
kiskecskénk, és eldicsekedtem, hogy milyen jó kerti partit 
csináltunk a hétvégén. A sajnálat szép lassan átváltott 
„irigységbe”, mert Pesten mindezért piacra kell menni, 
vagy állatkertbe, vagy kikocsikázni jó messzire.

Aztán megszülettek a gyerekek, és a vidéki élet 
még jobban felértékelődött. Már nem az volt a fontos, hogy 
hány szórakozási lehetőség van, hanem hogy hol van baba-
mama klub, bölcsőde, közel van-e a nagymama, és ezekből 
a Galga mente jelesre vizsgázott. 5 km-en belül megvan 
minden, a heti nagy bevásárlást pedig a környékbeli tele-
püléseken el lehet intézni.

Művelődés terén sem kell szégyenkeznünk; remek 
előadások vannak a környékbeli művelődési házakban, be-
szélgető estek a könyvtárban, programok a faluházban, 
kiállítások a helyi galériákban. És a műsor nem „gagyi”, 
karnyújtásnyira van tőlünk, és helyiek szervezik, akik hisz-
nek abban, hogy nem csak a nagyvárosoké a kultúra.

Mi kellhet még vidéken? Olyan kikapcsolódási le-
hetőség, ahol az egész család megtalálja a neki való prog-
ramot, elérhető áron. Erre találtuk ki a Kuckó Sóbarlang és 
Egészségcentrumot. Itt a gyerekek örömmel játszanak a 
sószobában, amíg anya allergiavizsgálaton van, vagy amíg 
apát masszírozzák. Páros kikapcsolódás is lehet az infra-
szauna, barátnős program pedig a sminktanácsadás vagy a 
kencekészítés. Ide mindig be lehet ugrani egy kis kézműves 
ajándékért vagy sópárnáért, sólámpáért, és hetente van 
állapotfelmérés is, hogy lássuk, mennyire van feltöltve a 
szervezetünk vitaminokkal, nyomelemekkel. Egyszóval az 
egészséget kombináltuk a kikapcsolódással.

Szerencsére egyre többen ismernek minket a Gal-
ga mentén, és kihasználják, hogy nem kell sokat utazni egy 
kis wellnessért. Ha felkeltettük a figyelmét, látogasson el 
honlapunkra ( ), vagy jelentkez-
zen be a 30/641-4253-as számon!

Ruszkai-Simon Anna

www.kuckosobarlang.hu

Vidéken élni jó!

Pontosabban fogalmazva nem a be igekötővel van 
a baj, csak a felesleges használatával. Nézzünk néhány 
példát: Az adatok beazonosítása folyik. Virágék bebiz-
tosították ingatlanjukat betörés ellen. A becsatolt bon-
tási engedély alapján… A hitelkérelmet a bank nem fo-
gadta be. Behozza a lemaradást (helyette: pótolja). 
Beigazoltuk azt a feltételezésünket… Beindítja a gép-
járművet (helyette: elindítja). Beindítják a munkálatokat 
(helyette: megindítják). Bekerülési költségeket tekint-
ve… (helyette: csak költség). Bepótoljuk a hiányt. Beter-
jeszti a fellebbezését (helyette: bead, benyújt). Bevizs-
gálják a készüléket (helyette: megvizsgálják)

Ahol nem jelöltem meg a kívánatos helyettesítést, 
ott csak a „be”-t kell elhagyni, és más teendőnk nincs is. 
Kifejezésünk értelmesebb lesz a fölösleges „be” igekötő 
nélkül is. Ezzel a mostani „füstölgésemet” befejeztem. 
Mielőtt a tisztelt olvasó úgy gondolná, hogy vizet prédiká-
lok, és bort iszom, nos annak azt kell mondanom, hogy a 
„be” itt jogos. Nem kiirtására hívtam fel a figyelmet, csu-
pán indokolatlan használatára.

Újabb közhelyek, amelyeket kerülnünk kellene.

Bízik. Bízni kell! A szerelemben bízni kell! A szeren-
csében bízni kell, akkor talán az ember mellé szegődik. 
Már senkiben sem lehet bízni. Bízzunk az ősi erényben! 
Az ember már csak magában bízhat.
Boldogság. Felhőtlen. Mindent bearanyoz. A boldog-
ság kék madara elérhetetlen. Nincs tökéletes boldogság. 
A boldogságban hinni kell. Boldogok a lelki szegé-
nyek. Én is boldog akarok lenni, mint mindenki más. 
Bőr. Ehhez aztán vastag bőr kell! Senki sem tud kibújni a 
saját bőréből. A műbőr sohasem olyan, mint az igazi!

Giczi Rudolf

Mindannyian tudjuk, hogy sajnos a házasság-
kötések több mint 50%-a válással végződik. Bár a válóper 
korántsem vidám dolog, mégis azt tanácsolom, próbáljuk 
meg a lehetőségekhez képest békésen és méltósággal 
végigcsinálni.

Mit jelent a „közös megegyezéses” válás?
Ha a szükséges járulékos kérdésekben egyezséget kötöt-
tünk, és ezt az egyezséget a bíróság jóváhagyja, ez esetben 
a házasság megromlásához vezető okok feltárása nélkül, 
gyorsan és békésen el tudunk válni.
Miben kell megegyeznünk a házastársunkkal, hogy 
közös megegyezéssel tudjunk elválni?

1. mindketten el akarjunk válni egymástól;
2. állapodjunk meg, hogy a közös kiskorú gyer-

mek(ek) felett ki gyakorolja szülői felügyeleti jo-
got (ennél a pontnál meg kell állapodnunk abban 
is, hogy melyik szülőnél lesz a kiskorú gyerme-
künk lakóhelye);

3. kiskorú gyermekkel való kapcsolattartásban tör-
ténő megállapodás;

4. gyermektartásdíj összegében, fizetésében történő 
megállapodás;

5. a házastársak közös lakásának a használatában 
történő megállapodás;

6. házastársi tartásban (igen ritkán előforduló té-
nyező) való megállapodás.

Amennyiben ezekben a járulékos kérdésekben egyezséget 
kötöttünk, és ezt a bíróság jóváhagyta, abban az esetben a 
házasság megromlásához vezető okok feltárása nélkül két 
tárgyalás alatt békésen el tudunk válni egymástól. (Ha 
nincs közös kiskorú gyermekünk, és a többi járulékos kér-
désben egyezség van közöttünk, akkor akár az első tárgya-
láson is meghozható a válóperes ítélet).

Javaslom, hogy a békés bontóper érdekében ke-
ressen fel a házaspár egy ügyvédet, aki az egyezségüket 
okiratba foglalja, akár a vagyonmegosztás körére kiter-
jedően is. Az ügyvéd által ellenjegyzett szerződés egyéb-
ként vagyonmegosztás esetén elengedhetetlen, hiszen ezt 
jogszabály írja elő.

Kérdés esetén keressen bizalommal!
dr. Péter Viktória ügyvéd

2170, Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.
   Tel: 20/9353-286.

„A község honlapján tévesen jelent meg, hogy Katona 

András, a Helyi Választási Bizottság elnöki tisztéről lemondott 

volna. Katona András erről a tisztségéről nem mondott le, ezért 

tévesen és szabálytalanul került sor új Helyi Választási Bizottság 

megválasztására. Az Önkormányzat ezen határozatát vissza-

vonta. Bag nagyközségben továbbra is korábban törvényesen 

megválasztott Helyi Választási Bizottság látja el teendőit. Katona 

Andrástól és a Bizottság tagjaitól a tévedésért elnézést kérünk.”

Békésen válni?

BAJBAN a „BE”

Búcsú Bagtól…

2009 óta Bag Nagyközség Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatalában gyámügyi és szociális ügyintézőként 

intézhettem a bagi emberek ügyes-bajos dolgait. 2013. 

január 1-től az átszervezések miatt átkerültem az Aszódi 

Járási Hivatalba. Ott szintén megkaptam Bag település 

szociális ügyeinek  intézését, aminek nagyon örültem! 

Szakmai fejlődésem terén sokat köszönhetek Önöknek, 

nagyon sok pozitív tapasztalatot szereztem ebben a köz-

ségben, és megszerettem a bagi embereket! 

Fordulóponthoz érkezett az életem. 

Úgy hozta a sors, hogy 2016. június 15. napjától munka-

helyet váltok, és elkerülök a Pest Megyei Kormányhivatal 

Aszódi Járási Hivatalából, de nem szeretnék köszönés nél-

kül elmenni, mert nagyon sok szeretetet kaptam a bagi 

emberektől.

Szeretném megköszönni volt kollégáimnak, 

hogy megismerhettem Őket, és együtt dolgozhattunk, 

valamint szeretném megköszönni a bagi embereknek/ 

Önöknek, hogy elfogadtak, és megértették az olykor ke-

ménynek tűnő döntéseimet. Továbbá szeretném megkö-

szönni azt a pozitív megerősítést, amit Önöktől napi szin-

ten kapok vissza a szeretetről, tisztességről és az EMBER-

SÉGRŐL! Mindig szeretettel gondolok erre a pár évre, és 

mindenekelőtt Önökre!

Jó egészséget, és minden jót kívánok a továbbiakra!

KÖSZÖNÖM!
Bakos Mónika

Hévízgyörk SC - Bagi TC '96 : 1 - 4!

Bagi TC '96

Magabiztosan nyertük május 22-én a sok feszültsé-

get és izgalmat hozó rangadót Hévízgyörkön! Az első gólt 

ugyan a hazaiak szerezték, de még a szünet előtt sikerült 

egyenlítenünk. A második félidőt már magabiztosabban 

kezdtük, hamar meg is szereztük a vezetést. Ezután már végig 

mi uraltuk a pályát is és a lelátót is. A győzelemmel bebiz-

tosítottuk az első helyünket, már csak matematikai esélyük 

maradt az üldözőknek, hogy beérjenek.Gólszerzőink: Budai 

Kornél (3), Nagy Péter. Nagyon köszönjük a szurkolóknak, 

hogy eljöttek és rég nem látott lelkesedéssel valamint 

látványelemekkel hajszolták, buzdították a csapatot!

Hajrá Bag!



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: Benke Zoltán
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 1764

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. MÁJUS

PROGRAMAJÁNLÓ - JÚNIUS

Bag Nagyközség Önkormányzata ezúttal is
színes programokkal várja a falu lakóit

és minden érdeklődőt
a változatos szórakozást ígérő Falunapra. 

A részleteket keressék a plakátokon, szórólapokon!

VÉRADÁS
2016. június 2.

csütörtök

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

2191 Bag, Petőfi tér 1/a.

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

Falunap és Rétesfesztivál 

2016. június 24-25.
Edzőpálya 


