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Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

A TARTALOMBÓL

Bővebben a 8. oldalon

Bővebben a 4-5. oldalon

Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 13. oldalon

Élménybeszámoló
az erdei iskoláról

Ne felejtsd el,
hogy honnan jöttél!

Nagy nyári oratórium
programajánló

AUGUSZTUS 20.AUGUSZTUS 20.

Szeretettel várunk
mindenkit! 

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
ÚJ KENYÉR

2016. AUGUSZTUS 20-án

és az  ünnepén
a bagi római katolikus templomban 

9 órakor kezdődő ünnepi szentmisére
és a 10 órakor kezdődő 

megemlékezésre a templomkertbe.
Beszédet mond: Jamrik László polgármester
A szentmisét celebrálja és az új kenyeret 
megáldja Karácsondi Mihály plébános

Bag Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja

A Bagi Polgármesteri Hivatal nyári 

Ezen idő alatt (ügyfélfogadási napokon)

csak  valamint

közigazgatási szünetet tart

2016. augusztus 01-19-ig.

telefonos ügyelet,
30 00

hétfő, szerda és péntek 7 -12  

óráig ügyfélszolgálati iroda 

működik. 

Május utolsó vasárnapja a 
gyermekek napja. A felnőttek 
igyekeznek ezt örömnappá vará-
zsolni a gyerekek számára. Színes 
programok, önfeledt játék, sok 
móka, kacagás, kicsi ünnep a 
mindennapok sodrásában.

Jamrik László polgármes-
ter, valamint Katona Hargita, a 
Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatója e jeles nap 
alkalmából szerette volna mega-
jándékozni a település óvodásait 

és iskolásait, va-lami maradandóval, ami nemcsak 
ezen a napon nyújt élményt a gyerekeknek. Így az 
Iglice Óvoda és a Bagi Arany János Általános Iskola 
könyvtára 30-30 ezer forint értékű könyvcsomaggal 
gazdagodott. Legyen sok örömük benne!

Tábik Andrásné

Falunap és Rétesfesztivál

2016

Muharay Elemér Népi Együttes ifjúsági csoport
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Kivonat a képviselő-testületi jegyzőkönyvből

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében el-

járva az alábbi határozatokat hozta:

Napirendi pont: Közbeszerzési szabályzatmódosítás

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

31/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkor-

mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) be-

kezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következők szerint 

módosítja a 2014. április 24-én elfogadott közbeszerzési 

szabályzat alábbi pontjait:

2.4.1. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok Kbt. 

szerinti elbírálására, az eljárást lezáró döntés előkészítésére 

legalább 3 tagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (a további-

akban: Bírálóbizottság vagy Bizottság) kell létre hozni. A Kép-

viselő-testület jelen szabályzat elfogadásával felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt a Bírálóbizottság meghívott tag-

jainak a kijelölésére azzal, hogy a Bírálóbizottságnak min-

denkor képviselnie kell a közbeszerzési eljárás lebonyolítá-

sához szükséges szakértelmeket (közbeszerző, jogi, műszaki, 

pénzügyi).

2.4.2. A Bírálóbizottság 3 fő szakértelemmel rendelkező kijelölt 

személy, állandó tagjai 4 delegált képviselő. Eljárásba bevont 

személy: a jegyző.

Napirendi pont: Közbeszerzési bírálóbizottság

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

32/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a 

Közbeszerzési Bizottság tagjait:

Közbeszerzési bírálóbizottság:

Bognár Anita  tag

Benedek Miklós  tag

Aktuális közbeszerző  tag

Varga András delegált

Sima József delegált

Mezőfi Ferenc delegált

Katona Ervin delegált

Burghardtné Tóth Ilona eljárásba bevont személy

Napirendi pont: Polgármester jutalmazása

A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

33/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a polgármester részére 2016. évtől 2 havi jutalmat, bruttó 897 

000 Ft-ot állapít meg, mely az alábbiak szerint fizethető ki: 1 

havi az éves közmeghallgatáson - mint rendes képviselő-tes-

tületi ülésen – tett beszámoló megtartását követően, valamint 

1 havi jutalom a féléves beszámoló jóváhagyását követően. 

Napirendi pont: KEHOP energetikai pályázat - Közbeszerzés

A Képviselő-testület névszerinti szavazattal az alábbi határo-

zatot hozta:

Jamrik László igen

Varga András igen

Gyóni János igen

Katona Ervin igen

Mezőfi Ferenc igen

Sima József igen

34/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

1. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján 

megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás érvényesen és ered-

ményesen zárult, és elfogadja a melléklet szerinti összegzést 

az ajánlatok elbírálásáról.

2. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Épületenergetikai felújítás Bag településen” 

tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a SOL-

LIGHT ENERGIA ESCO KT (cégjegyzékszám: 01-09-926186.; 

székhely: 1033 Budapest, Apát u. 6-8.) hirdeti ki, tekintettel 

arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatáro-

zott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel az 

összességében legjobb ajánlatot adta. 

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege:

56 411 515,- forint.

A nyertes ajánlattevő által vállalt kivitelezési határidő: 6 hónap

3. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete szerződést köt a SOLLIGHT ENERGIA ESCO KT (cég-

jegyzékszám: 01-09-926186.; székhely: 1033 Budapest, Apát u. 

6-8.)  „Épületenergetikai felújítás Bag településen” tárgyú 

beruházás kivitelezésére bruttó 71 642 624. - Ft összegért. 

4. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti 

szerződés aláírására.

Napirendi pont:

Településrendezési tervmódosítás – vasútvonal átépítés

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

35/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

nyilatkozik, hogy a Bp. Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) vasútvonal 

kivitelezési tervek készítése során szükségessé vált rendezési 

tervmódosításokat elfogadja, a tervezett fejlesztéseket 

támogatja.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF 

Zrt. (továbbiakban mint kezdeményező) kérésére a bemutatott 

Bp. Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) vasútvonal átépítés kivitelezési 

terveinek és a kapcsolódó szükséges módosítások település-

rendezési tervekbe illesztése céljából hozzájárul ahhoz, hogy a 

NIF Zrt. által finanszírozva, az A.D.U. Építész Iroda Kft. (1111 

Budapest, Kruspér u. 1/C.) elkészítse a bagi rendezési terv 

szükséges módosítását. 

A településrendezési tervmódosítás költségeit a NIF Zrt. viseli, 

melyre az önkormányzat külön megállapodási szerződést köt.

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul a Bp. Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) vasútvonal 

átépítéséhez szükséges rendezési tervek módosításának 

gyorsított, tárgyalásos eljárásához a 314/2012 (XI. 8.) 

Kormányrendelet 42.§ alapján.

Napirendi pont: Bagi Arany János Általános Iskola 2015. évi 

szakmai beszámolója

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

36/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Bagi Arany János Általános Iskola 2015. évi szak-

mai írásos és szóbeli beszámolóját.

Napirendi pont: Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi 

szakmai beszámolója

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

37/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi szakmai 

írásos és szóbeli beszámolóját.

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

Napirendi pont: TÖOSZ-tagság megtárgyalása

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

38/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a TÖOSZ-tagságba való belépést támogatja, az önkor-

mányzatot a polgármester képviseli.

Napirendi pont: Egyebek:

Domoszlai Zsolt beadványának megtárgyalása

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

39/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja Domoszlai Zsolt beadványát, a közvilágítás nem 

kerül kiépítésre, de az utat a Szőlő utcáig kitakaríttatja 2016. 

08. 31-ig.

Napirendi pont: Testületi ülések kezdési időpontjának 

megtárgyalása

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

határozatot hozta:

40/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a fenti szavazati arányban nem támogatja a 17 órai testületi 

ülés időpontját, maradt az SZMSZ-ben meghatározott 16 órai 

kezdés.

Napirendi pont: Peresi bölcsőde tervezési dokumentá-

ciójának elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megtárgyalása

A Képviselő-testület névszerinti szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

Jamrik László igen

Varga András igen

Deli József igen

Gyóni János nem

Katona Ervin nem

Mezőfi Ferenc nem

Sima József igen

40/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílt közbeszerzési pá-

lyázat győztesével, az Innotau Kft. (2100 Gödöllő, Simon István 

u. 26.) tervezőcéggel kösse meg a Bag belterület (jelenleg) 

2921 hrsz.-ú területre tervezett Gólyahír Bölcsőde engedé-

lyezési és kivitelezési terveinek elkészítését, nettó 14.700.000.- 

Ft (bruttó 18.669.000.- Ft) összegben.

Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2012 (VII. 05.) sz. települési környezet védel-

méről, szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről 

szóló rendelet módosítása

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (VI. 16.) sz. rendelete, amely módosítja a

12/2012. (IV. 05.) sz. rendeletet a települési környezet 

védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelésről

10. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

A belterületi ingatlant a tulajdonosnak kötelessége 

körbekeríteni a saját telekhatárán, minimum 1 m, maximum 

1,6 m magasságig.

Állattartás esetén legalább 30 cm betonalappal 

ellátott drót, keményfa vagy vaskerítéssel kell az ingatlan 

tulajdonosának körbekerítenie - az utcafronton szembeállva 

az ingatlannal, az ingatlan előtti, az ingatlan jobb oldalán és 

hátsó részén (amennyiben a hátsó rész összeér másik 

ingatlannal, úgy megegyezés tárgya).

2016. június 3. és 16.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

2016. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

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:
Szept. 7., Dec. 7.
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Kivonat a képviselő-testületi jegyzőkönyvből

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében el-

járva az alábbi határozatokat hozta:

Napirendi pont: Közbeszerzési szabályzatmódosítás

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

31/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkor-

mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) be-

kezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következők szerint 

módosítja a 2014. április 24-én elfogadott közbeszerzési 

szabályzat alábbi pontjait:

2.4.1. A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok Kbt. 

szerinti elbírálására, az eljárást lezáró döntés előkészítésére 

legalább 3 tagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (a további-

akban: Bírálóbizottság vagy Bizottság) kell létre hozni. A Kép-

viselő-testület jelen szabályzat elfogadásával felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt a Bírálóbizottság meghívott tag-

jainak a kijelölésére azzal, hogy a Bírálóbizottságnak min-

denkor képviselnie kell a közbeszerzési eljárás lebonyolítá-

sához szükséges szakértelmeket (közbeszerző, jogi, műszaki, 

pénzügyi).

2.4.2. A Bírálóbizottság 3 fő szakértelemmel rendelkező kijelölt 

személy, állandó tagjai 4 delegált képviselő. Eljárásba bevont 

személy: a jegyző.

Napirendi pont: Közbeszerzési bírálóbizottság

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

32/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a 

Közbeszerzési Bizottság tagjait:

Közbeszerzési bírálóbizottság:

Bognár Anita  tag

Benedek Miklós  tag

Aktuális közbeszerző  tag

Varga András delegált

Sima József delegált

Mezőfi Ferenc delegált

Katona Ervin delegált

Burghardtné Tóth Ilona eljárásba bevont személy

Napirendi pont: Polgármester jutalmazása

A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

33/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a polgármester részére 2016. évtől 2 havi jutalmat, bruttó 897 

000 Ft-ot állapít meg, mely az alábbiak szerint fizethető ki: 1 

havi az éves közmeghallgatáson - mint rendes képviselő-tes-

tületi ülésen – tett beszámoló megtartását követően, valamint 

1 havi jutalom a féléves beszámoló jóváhagyását követően. 

Napirendi pont: KEHOP energetikai pályázat - Közbeszerzés

A Képviselő-testület névszerinti szavazattal az alábbi határo-

zatot hozta:

Jamrik László igen

Varga András igen

Gyóni János igen

Katona Ervin igen

Mezőfi Ferenc igen

Sima József igen

34/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

1. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján 

megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás érvényesen és ered-

ményesen zárult, és elfogadja a melléklet szerinti összegzést 

az ajánlatok elbírálásáról.

2. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Épületenergetikai felújítás Bag településen” 

tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a SOL-

LIGHT ENERGIA ESCO KT (cégjegyzékszám: 01-09-926186.; 

székhely: 1033 Budapest, Apát u. 6-8.) hirdeti ki, tekintettel 

arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatáro-

zott feltételeknek és a bírálati szempontra tekintettel az 

összességében legjobb ajánlatot adta. 

A nyertes ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege:

56 411 515,- forint.

A nyertes ajánlattevő által vállalt kivitelezési határidő: 6 hónap

3. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete szerződést köt a SOLLIGHT ENERGIA ESCO KT (cég-

jegyzékszám: 01-09-926186.; székhely: 1033 Budapest, Apát u. 

6-8.)  „Épületenergetikai felújítás Bag településen” tárgyú 

beruházás kivitelezésére bruttó 71 642 624. - Ft összegért. 

4. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti 

szerződés aláírására.

Napirendi pont:

Településrendezési tervmódosítás – vasútvonal átépítés

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

35/2016. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

nyilatkozik, hogy a Bp. Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) vasútvonal 

kivitelezési tervek készítése során szükségessé vált rendezési 

tervmódosításokat elfogadja, a tervezett fejlesztéseket 

támogatja.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF 

Zrt. (továbbiakban mint kezdeményező) kérésére a bemutatott 

Bp. Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) vasútvonal átépítés kivitelezési 

terveinek és a kapcsolódó szükséges módosítások település-

rendezési tervekbe illesztése céljából hozzájárul ahhoz, hogy a 

NIF Zrt. által finanszírozva, az A.D.U. Építész Iroda Kft. (1111 

Budapest, Kruspér u. 1/C.) elkészítse a bagi rendezési terv 

szükséges módosítását. 

A településrendezési tervmódosítás költségeit a NIF Zrt. viseli, 

melyre az önkormányzat külön megállapodási szerződést köt.

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul a Bp. Rákos (kiz.) – Hatvan (kiz.) vasútvonal 

átépítéséhez szükséges rendezési tervek módosításának 

gyorsított, tárgyalásos eljárásához a 314/2012 (XI. 8.) 

Kormányrendelet 42.§ alapján.

Napirendi pont: Bagi Arany János Általános Iskola 2015. évi 

szakmai beszámolója

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

36/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a Bagi Arany János Általános Iskola 2015. évi szak-

mai írásos és szóbeli beszámolóját.

Napirendi pont: Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi 

szakmai beszámolója

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

37/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi szakmai 

írásos és szóbeli beszámolóját.

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

Napirendi pont: TÖOSZ-tagság megtárgyalása

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

38/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a TÖOSZ-tagságba való belépést támogatja, az önkor-

mányzatot a polgármester képviseli.

Napirendi pont: Egyebek:

Domoszlai Zsolt beadványának megtárgyalása

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

39/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elutasítja Domoszlai Zsolt beadványát, a közvilágítás nem 

kerül kiépítésre, de az utat a Szőlő utcáig kitakaríttatja 2016. 

08. 31-ig.
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A Képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal az alábbi 
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40/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat
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Napirendi pont: Peresi bölcsőde tervezési dokumentá-
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megtárgyalása

A Képviselő-testület névszerinti szavazattal az alábbi hatá-

rozatot hozta:

Jamrik László igen

Varga András igen

Deli József igen

Gyóni János nem

Katona Ervin nem

Mezőfi Ferenc nem

Sima József igen

40/2016. (VI.16.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílt közbeszerzési pá-

lyázat győztesével, az Innotau Kft. (2100 Gödöllő, Simon István 
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lyezési és kivitelezési terveinek elkészítését, nettó 14.700.000.- 

Ft (bruttó 18.669.000.- Ft) összegben.

Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2012 (VII. 05.) sz. települési környezet védel-

méről, szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről 

szóló rendelet módosítása

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (VI. 16.) sz. rendelete, amely módosítja a

12/2012. (IV. 05.) sz. rendeletet a települési környezet 

védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelésről

10. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

A belterületi ingatlant a tulajdonosnak kötelessége 

körbekeríteni a saját telekhatárán, minimum 1 m, maximum 

1,6 m magasságig.

Állattartás esetén legalább 30 cm betonalappal 

ellátott drót, keményfa vagy vaskerítéssel kell az ingatlan 

tulajdonosának körbekerítenie - az utcafronton szembeállva 

az ingatlannal, az ingatlan előtti, az ingatlan jobb oldalán és 

hátsó részén (amennyiben a hátsó rész összeér másik 

ingatlannal, úgy megegyezés tárgya).

2016. június 3. és 16.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

2016. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

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:
Szept. 7., Dec. 7.
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A nap folyamán sült a rétes, melyet a Muharay Elemér Idén is sokan megmérettették magukat a főzőverse-
Népi Együttes és a Bonifác Alapítvány közreműködésével vásá- nyen. Fantasztikus ételek sültek, főttek a bográcsokban. A zsűri 
rolhattak meg az igazi házi rétesre vágyók. A Szent Rita igen nehéz helyzetben volt a döntést illetően. Több szempont 
Karitász csoport finom palacsintákat sütött. A szomjazók sem szerinti pontozással III. helyezést a Galga Moped Klub kapott, 
maradtak szárazon, róluk a Csodajó Falatozó, a Fanatix Ital- II. helyen a Galgatáj Vadásztársaság végzett, az I. helyezést a 
diszkont, a Hugital Kft., valamint a Sport büfé gondoskodott. A Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület slambuca vitte el. 
gyerekekről sem feledkeztek el, egész nap volt fagyi, vatta- Reméljük, jövőre is ilyen nehéz helyzetbe hozzák a zsűrit a 
cukor, kisvasút, népi játékok, kézműves foglalkozás, arcfestés, csapatok!
íjászat, és aki bírta a nagy meleget, az ugrálóvárat is birtokba Bár a rendezvény ideje alatt igazi hőség volt, a falunap 
vehette. Csodás kézműves termékeket lehetett vásárolni a helyi résztvevői igazán jól érezhették magukat, a színes programok 
és Galga menti kézművesektől. és közreműködők jóvoltából. Aki kilátogatott, egy újabb 

élménnyel gazdagodhatott, és részt vehetett egy igazán remek 
közösségben. 

Falunap - Rétesfesztivál 2016

2016. június 24-25-én került megrendezésre a Bagi 
Falunap és Rétesfesztivál az edzőpályán. 

Az első nap estéjén - a tavalyi évhez hasonlóan - Rock Pénteket 
tartottunk, melyre igen szép számmal jelentek meg az érdeklődők. Bár 
a kezdés egy kicsit csúszott, fél 8 után a Gesarol zenéje elkalauzolt 
bennünket a régi dalok világába. Ezután az Angel of Song lépett szín-
padra.  Igazi meglepetés volt Fekete László falugondnok előadása, aki 
az Ismerős arcok: Nélküled című számával kápráztatta el a jelenlé-
vőket! Az est az Ős P. Box előadásával zárult.

Szombat délelőtt 10 órakor Jamrik László polgármester úr 
nyitotta meg a falunap másodnapját. Ezután az Iglice Napközi Ott-
honos Óvodába járó gyerekek, a Bagi Arany János Általános Iskola 
diákjai, majd a Muharay Elemér Népi Együttes gyermekcsoportja 
adott műsort a látogatóknak. Aki a nagy meleg ellenére ott maradt, 
nem bánta meg, mert részese lehetett egy gólyalábas vásári komé-
diának. 

Délután köszöntőt mondott Jamrik László polgár-
mester, majd Karácsondi Mihály plébános úr. Elismerésben 
részesült Boda János - ahogy mindenki ismeri: Bisó - az elmúlt 
20 évben a Bagi TC '96-ban végzett munkájáért, valamint hogy 
a 2015-16. évben bajnok lett a bagi futball csapat a Pest megyei 
II. osztály északi csoportjában.

Ezután a Muharay Elemér Népi Együttes Ifjúsági és 
Hagyományőrző csoportja, majd a Szinkron Nyugdíjas Egye-
ület lépett színpadra. A Galga Moped Klub szervezésében mo-
toros felvonulást tartottak, nekik köszönhetően veterán mo-
torkerékpár-bemutatón is részt vehettek a vendégek. Késő 
délután a Paff, a bűvös sárkányt és egyéb nagy sikerű dalokat 
hallhattunk a 100 Folk Celsius koncertjében. Ezt követően a 
rongylábúaknak játszott talp alá valót a Rockin' Rockcats, egy 
fergeteges élő rockabily és rock & roll koncert keretében. Az 
esti utcabálban a főszerepet a GPS zenekar kapta, nekik kö-
szönhetően éjfélig tartott a mulatság. Természetesen idén sem 
maradhatott el 22 órakor a csodálatos tűzijáték.

Polgármesteri Hivatal

Bag Nagyközség Önkormányzata 
ezúton is köszöni a helyi és Galga menti 
támogatóknak mind az anyagi, mind az 
egyéb támogatásukat, munkájukat! 

Külön köszönet a Polgárőrség-
nek a rendezvény biztosításáért, vala-
mint a szervezésben és lebonyolítás-
ban közreműködő valamennyi vállal-
kozónak, cégeknek, magánszemélyek-
nek, civil szervezetnek, intézményi 
dolgozóknak, hiszen nélkülük nem jö-
hetett volna létre ez a fesztivál!

Találkozunk 2017-ben is!

Elsimerésben részesült Boda János

Iglice Óvoda Süni csoport Bagi Arany János Általános Iskola diákjai

Bagi Arany János Általános Iskola diákjai

ÍjászatLangaléta Garabonciások

Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyeskórusa

Rockin'Rockcats

Muharay Elemér Népi Együttes hagyományőrző csoport

Muharay Elemér Népi Együttes felsős csoportja

Muharay Elemér Népi Együttes gyermekcsoportja

Kézművesek, vásárosok

100 Folk Celsius koncert

Fix-Stimm zenekar Főzőverseny

Galga Moped Klub veterán motpr bemutató
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2016. évi

Falunap és Rétesfesztivál

támogatók

Aszód Város Önkormányzata • Bag Nagyközség Önkormányzata • Bagi 

Arany János Általános Iskola • Bagi Polgármesteri Hivatal • Bagi Polgárőr 

Egyesület • Bagi TC'96 • Börze-gasztro Kft. • Csodajó falatozó • Daköv Kft. 

Bagi Üzemigazgatóság • Dekor burkoló Bt. • Deli-vill Kft. • Domoszlai 

pékség • Dózsa György Művelődési Ház • Drill Kft. • Fanatix italdiszkont • 

Galgatáj vadásztársaság • Hugital Kft. • Iglice Napközi Otthonos Óvoda• 

Kéménymester Bau Kft. • Mezőbag Kft. • Mike Eszter • Muharay Elemér 

Népművészeti Egyesület • Összefogás Hévízgyörkért Egyesület • Palya 

Autóvillamossági Kft. • Pintér Sándor • Ritecz György • Sajóvölgye 

Takarékszövetkezet • Sport büfé • Szinkron Nyugdíjas Egyesület • Sztán 

István • Tuti ostya • Varga András • V-forg Kft. • Virág trend Kft.
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A Bagi Arany János Általános Iskola – Szakmai 8.a Gazda Boglárka
Alapdokumentuma alapján- működtet alsó és felső 8.b Tóth Tamás
tagozatot; ellátja a sajátos nevelési igényű enyhe értelmi Nevelőtestületi dicséretet kapott 21 tanuló a kimagasló 
fogyatékos tanulók nevelését, oktatását integrált és tanulmányi munkájáért, sok tantárgyi dicséretéért.
gyógypedagógiai körülmények között is. Arany János-díjban részesült: művészetek területén 

Szerveztünk napközit, tanulószobát, iskolaott- Gazda Boglárka, társadalom- és természettudományok 
hont, művészeti, sport, és tantárgyi szakköröket (25) és területén Tóth Tamás, társadalomtudományok terüle-
minden nap a tanulók rendelkezésére állt a könyvtár- tén nyújtott teljesítményéért Dallos Dominik. Idén 2 
terem. Fejlesztés keretében nem csak az SNI és BTM kiváló tanítványunk, Gazda Boglárka és Tóth Tamás 
szakvéleménnyel rendelkező tanulókat láttuk el, hanem kapott Arany János Plakettet a nyolc évig tartó pél-
a lemorzsolódás veszélyeztetetteket (sokat rontott, ill. damutató magatartásáért és kimagasló tanulmányi 
közepes alatti a teljesítménye) is. Logopédus foglalko- eredményéért, iskolánk hírnevének öregbítéséért. A je-
zott a beszédhibás, és iskolapszichológus az egyéb prob- les rendű (1-2 négyese volt) tanulókra is nagyon büszkék 
lémákkal küzdő tanulókkal. A gyerekek 3.-tól úsztak, vagyunk. (15 fő) Mindegyiküknek gratulálunk!
felsőben francia, elsőben pedig német szakkörünk volt. A 288-ból 138 tanuló hátrányos helyzetű. 30 tanulási 
Idén újdonság volt a JUDO szakkör, a Nemzedékek nehézséggel küzd, 32-nek van valamilyen fogyatékos-
tudása, a Digitális témahét és az Iskolahívogató projek- sága. Mivel ez a település egyetlen iskolája, fogadnunk 
tünk. Bár a tanévet egyforma létszámmal (288) kezdtük kellett minden körzetes, illetve Bagon élő gyermeket 6-
és zártuk, év közben elég nagy volt a mozgás: 7 család 16 éves korig. Tanulói összetételünk emiatt nagyon 
költözött el, majd jött vissza. A 15 osztályból 12 hagyo- szélsőséges. Vannak nagyon szegény, igénytelen, moti-
mányos délelőtti oktatással, 2 iskolaotthonos formában, válatlan, és vannak nagyon jómódú, magas elvárásokat 
1 osztály pedig „1 osztály 1 napközis csoport” formában támasztó háttérből érkező tanítványaink is; ami komoly 
működött. Egy összevont napközis és egy felsős tanuló- módszertani tudást, szakmai jártasságot követel meg a 
szobai csoportunk volt. A külön oktatott SNI tanulókkal pedagógusoktól. 
(19 fő) 2 gyógypedagógus foglalkozott. Azt, hogy pedagógusaink kiváló szakmai tudás-
Tanulóink közül (a 288-ból) 34 teljesített kitűnő ered- sal rendelkeznek, megerősítették a tanév közben isko-
ménnyel. lánkba látogató minősítési szakértők és szaktanácsadók 
1.o. Benedek Luca, Paltán Eszter, Palya Alex, is. (6 pedagógus sikeres minősítési eljárása és 8 szakta-
2.a Balázs Ákos, Balázs Botond, nácsadói látogatás valósult meg a 2015/16-os tanévben.)
3.a Gyalus Noémi, Horváth Ágoston, Kajári Dorottya, Információink szerint a telep és az onnan érkező, nem 
4.a Kajári Máté, Begidsán Lilla, Macsala Norbert, megfelelő kultúrával és higiéniával rendelkező gyerme-
Labáth Veronika, Szabados Tamás, kek miatt az elsős beiratkozás áprilisban nem a terveink 
5.a Deme Adél, Faragó Boróka, Györgyfi Gergely, szerint alakult. Ami annál is inkább elkeserítő, mert eb-
5.b Katona Janka, Tóth Veronika, ben a tanévben csak egy nagy létszámú elsős osztá-lyunk 
6.a Angyal Virág Sára, Balázs Dávid, Begidsán Bence, volt (28 tanulóval, vegyes összetétellel) és ott sem előtte, 
Fényes Boldizsár, Gyalus Tünde, Ujvári Gábor Rómeó, sem tanév közben semmi probléma nem volt. 
6.b Albert Fanni, Juhász Barbara, Tóth Viktória,
7.a Kádár Roland
7.b Faragó Panna, Boda Eszter, Halász Lili, Szabados 
Réka

Mivel idén a magántanulóság nem úgy mű-
ködött, mint az előző években, ezért alkalmaztuk az 
iskolában adható legszigorúbb büntetést: három 
fegyelmi tárgyalást is tartottunk. Mindhárom esetben 

Szeretettel osztom meg a tankerületi versenyek iskolával (Hevesy György Általános Iskola), ahol lényegesen 

végeredményét a Bagi Hírlap olvasóival. Második helyezettek több a tanuló, mint a Bagi Arany János Általános Iskolában. 

lettünk, ami nagyon szép eredmény, főleg ha azt nézzük, hogy Gratulálok az összes résztvevőnek és a felkészítő tanároknak!

az utolsó verseny előtt még holtversenyben voltunk a turai 

Mezei futás Teremfoci
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sport
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verseny Informatika Úszás

Népdal-

éneklés Összesen Helyezés

Aszód 27,5 50 60 35 45 50 60 30 45 40 442,5 IV.

Bag 25 40 45 55 55 55 60 35 60 55 485 II.

Domony 15 35 35 50 30 30 55 50 30 45 375 VIII.

Galgahévíz 15 35 30 35 40 40 45 45 50 60 395 VII.

Galgamácsa 15 30 30 35 60 35 30 235 IX.

Hévízgyörk 17,5 40 45 45 30 45 55 40 30 55 402,5 VI.

Iklad 20 45 55 40 50 35 50 40 40 50 425 V.

Kartal 22,5 60 40 60 30 30 55 55 55 50 457,5 III.

Tura 30 55 50 50 35 60 55 60 35 60 490 I.

A tankerületi tízpróba eredményei  2015/2016. tanév

Szásziné Győri Éva igazgató

a tanuló iskolából való kizárása mellett döntött a felvételi vizsgák és a tanulmányi eredmények alapján 
nevelőtestület, de ebből két esetben a büntetés gimnáziumba 6 fő, szakgimnáziumba 20 fő, szakközép-
végrehajtását 6 hónapra felfüggesztettük. A maga- iskolába 12 fő nyert felvételt. 
tartási problémák alól kivételt képeztek a kirándulások, Ismét volt kötelező fittség mérés, amiből kiderült, hogy  
az erdei iskolák és a versenyek. Ilyenkor még azok a tanulóinknak kb. 20-25%-a enyhén elhízott, vagy túl-
gyerekek is tudtak a szabályoknak megfelelően súlyos. Sokuknál a helytelen táplálkozás és a mozgássze-
viselkedni, szép eredményeket elérni, akik egyébként gény életmód az ok. A mindennapos testnevelés ezeknél 
rendbontóak. a tanulóknál a minimális mozgást biztosítja csak, a 
Erdei iskolában 54 felsős és két alsós osztály (3.a, 4.a), a helyes életmódra/táplálkozásra való nevelés elsősorban 
bagi Szent Rita Karitász által szervezett kiránduláson a szülők feladata. 
50 hátrányos helyzetű, a Bonifác Alapítvány kirán- Legnagyobb gondot idén is az igazolatlan hiányzások 
dulásán pedig egy busznyi alsós és 5.-es jól tanuló okozták. A családi pótlék/iskoláztatási támogatás meg-
gyermek vett részt. A Marczibányi Kerekasztal Társu- vonása még mindig nem változtatott némely család 
lattal megvalósuló közös pályázat keretében 2 év- hozzáállásán. Sajnos az egyházi hitoktatással kapcso-
folyam tudott részt venni ingyenes budapesti kirándu- latos kötelezettségeket (pl.: templomba járás) sem 
láson. A magatartás jegyek átlaga alsó és felső tagoza- mindenki vette komolyan.
ton 3,7; míg a gyógypedagógiai csoportban 2,1. Az Iskolánkban nagy hangsúlyt fektettünk a kie-
iskola tanulmányi eredményeinek átlaga magatartás és melten tehetséges, a tanulási nehézséggel küzdő, vala-
szorgalom jegyek nélkül, az SNI tanulók eredményével is mint a hátrányos helyzetű gyerekekkel való egyéni törő-
számolva: 3,75. (Az átlag kiszámolásánál nem lettek désre is. Mi azonban –önmagunkban- kevesek vagyunk. 
figyelembe véve a hiányzás miatt nem értékelt tanulók.) Szükségünk van a szülők támogató együttműködésére, 
Idén a jól teljesítő, de számszerűen kimutathatóan jó példamutató életvitelére ahhoz, hogy végső célunkat 
eredményeket el nem érő (versenyeket nem nyerő) elérjük, hogy minden tanítványunkból dolgozni vágyó és 
hátrányos helyzetű tanulókat a működtető önkormány- dolgozni képes, boldog jövőt építő Embert neveljünk.
zat jutalomban részesítette: másodmagukkal 10 A következő közös munka megkezdéséig a nyári 
alkalomra szóló bérletet kaptak az uszodába. Ez 8 felsős szünet idejére mindenkinek tartalmas kikapcsolódást 
tanulót érintett. kívánok szeretettel:
Beiskoláztuk a végzősöket. Minden elballagó diákunk 
továbbtanul valamelyik általa választott iskolában. A 

Szásziné Győri Éva

Beszámoló a Bagi Arany János Általános Iskola

2015-2016-ban végzett munkájáról

 „a búcsúzó még egyszer felénk fordult,

szelíden intett s hátán a batyuval

elindult a nap felé”

(Kassák Lajos: Távoli üdvözlet)

2016. június 18-án megint egy kicsit szegényebbek 
lettünk, hiszen ismét elballagott tőlünk két osztálynyi 
(36fő) nyolcadikos gyermek. 

 „Aki elment az elment, mondtam én is, de 
ugyanekkor mélységesen éreztem,

aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el 
tőlünk egészen.” 

(Kassák Lajos Távoli üdvözlet)

Az Arany János Általános Iskola tanárai és diákjai 
nevében kívánom Nekik, hogy mindig legyen elegendő 
idejük, energiájuk, kitartásuk és segítségük, hogy céljaikat 
megvalósíthassák.

8.a: Bognár Dániel, Bólya Felícia, Bozsányi Ernő, 

Dezamics Balázs, Gáspár Rebeka, Gazda Boglárka, Gergely Tibor, 

Gyursánszky Máté, Jónás Tamás, Lakatos Sándor, Nagy Petra, 

Pajor Lázár András, Petrovics Edina Bianka, Tóth Zsolt, Tüdős 

Marcell, Vidák Lajos, Vidák Tibor Ervin

8.b: Ajtai Sándor, Balázs Róbert, Baranyi Frigyes Tamás, 

Boda Beatrix, Csábi Krisztián, Cserni Fanni Veronika, Dallos 

Dominik, Kolompár János, Kovács Luca, Koza Barbara, Piczil 

Dániel, Pintér Ádám, Sima Ádám, Szabó Gábor, Toldi Szebasztián 

Gyula, Tóth Károly Dávid, Tóth Tamás, Vidák Judit Dzsenifer, 

Zsoldos Bence Balázs
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A Bagi Arany János Általános Iskola – Szakmai 8.a Gazda Boglárka
Alapdokumentuma alapján- működtet alsó és felső 8.b Tóth Tamás
tagozatot; ellátja a sajátos nevelési igényű enyhe értelmi Nevelőtestületi dicséretet kapott 21 tanuló a kimagasló 
fogyatékos tanulók nevelését, oktatását integrált és tanulmányi munkájáért, sok tantárgyi dicséretéért.
gyógypedagógiai körülmények között is. Arany János-díjban részesült: művészetek területén 

Szerveztünk napközit, tanulószobát, iskolaott- Gazda Boglárka, társadalom- és természettudományok 
hont, művészeti, sport, és tantárgyi szakköröket (25) és területén Tóth Tamás, társadalomtudományok terüle-
minden nap a tanulók rendelkezésére állt a könyvtár- tén nyújtott teljesítményéért Dallos Dominik. Idén 2 
terem. Fejlesztés keretében nem csak az SNI és BTM kiváló tanítványunk, Gazda Boglárka és Tóth Tamás 
szakvéleménnyel rendelkező tanulókat láttuk el, hanem kapott Arany János Plakettet a nyolc évig tartó pél-
a lemorzsolódás veszélyeztetetteket (sokat rontott, ill. damutató magatartásáért és kimagasló tanulmányi 
közepes alatti a teljesítménye) is. Logopédus foglalko- eredményéért, iskolánk hírnevének öregbítéséért. A je-
zott a beszédhibás, és iskolapszichológus az egyéb prob- les rendű (1-2 négyese volt) tanulókra is nagyon büszkék 
lémákkal küzdő tanulókkal. A gyerekek 3.-tól úsztak, vagyunk. (15 fő) Mindegyiküknek gratulálunk!
felsőben francia, elsőben pedig német szakkörünk volt. A 288-ból 138 tanuló hátrányos helyzetű. 30 tanulási 
Idén újdonság volt a JUDO szakkör, a Nemzedékek nehézséggel küzd, 32-nek van valamilyen fogyatékos-
tudása, a Digitális témahét és az Iskolahívogató projek- sága. Mivel ez a település egyetlen iskolája, fogadnunk 
tünk. Bár a tanévet egyforma létszámmal (288) kezdtük kellett minden körzetes, illetve Bagon élő gyermeket 6-
és zártuk, év közben elég nagy volt a mozgás: 7 család 16 éves korig. Tanulói összetételünk emiatt nagyon 
költözött el, majd jött vissza. A 15 osztályból 12 hagyo- szélsőséges. Vannak nagyon szegény, igénytelen, moti-
mányos délelőtti oktatással, 2 iskolaotthonos formában, válatlan, és vannak nagyon jómódú, magas elvárásokat 
1 osztály pedig „1 osztály 1 napközis csoport” formában támasztó háttérből érkező tanítványaink is; ami komoly 
működött. Egy összevont napközis és egy felsős tanuló- módszertani tudást, szakmai jártasságot követel meg a 
szobai csoportunk volt. A külön oktatott SNI tanulókkal pedagógusoktól. 
(19 fő) 2 gyógypedagógus foglalkozott. Azt, hogy pedagógusaink kiváló szakmai tudás-
Tanulóink közül (a 288-ból) 34 teljesített kitűnő ered- sal rendelkeznek, megerősítették a tanév közben isko-
ménnyel. lánkba látogató minősítési szakértők és szaktanácsadók 
1.o. Benedek Luca, Paltán Eszter, Palya Alex, is. (6 pedagógus sikeres minősítési eljárása és 8 szakta-
2.a Balázs Ákos, Balázs Botond, nácsadói látogatás valósult meg a 2015/16-os tanévben.)
3.a Gyalus Noémi, Horváth Ágoston, Kajári Dorottya, Információink szerint a telep és az onnan érkező, nem 
4.a Kajári Máté, Begidsán Lilla, Macsala Norbert, megfelelő kultúrával és higiéniával rendelkező gyerme-
Labáth Veronika, Szabados Tamás, kek miatt az elsős beiratkozás áprilisban nem a terveink 
5.a Deme Adél, Faragó Boróka, Györgyfi Gergely, szerint alakult. Ami annál is inkább elkeserítő, mert eb-
5.b Katona Janka, Tóth Veronika, ben a tanévben csak egy nagy létszámú elsős osztá-lyunk 
6.a Angyal Virág Sára, Balázs Dávid, Begidsán Bence, volt (28 tanulóval, vegyes összetétellel) és ott sem előtte, 
Fényes Boldizsár, Gyalus Tünde, Ujvári Gábor Rómeó, sem tanév közben semmi probléma nem volt. 
6.b Albert Fanni, Juhász Barbara, Tóth Viktória,
7.a Kádár Roland
7.b Faragó Panna, Boda Eszter, Halász Lili, Szabados 
Réka

Mivel idén a magántanulóság nem úgy mű-
ködött, mint az előző években, ezért alkalmaztuk az 
iskolában adható legszigorúbb büntetést: három 
fegyelmi tárgyalást is tartottunk. Mindhárom esetben 

Szeretettel osztom meg a tankerületi versenyek iskolával (Hevesy György Általános Iskola), ahol lényegesen 

végeredményét a Bagi Hírlap olvasóival. Második helyezettek több a tanuló, mint a Bagi Arany János Általános Iskolában. 

lettünk, ami nagyon szép eredmény, főleg ha azt nézzük, hogy Gratulálok az összes résztvevőnek és a felkészítő tanároknak!

az utolsó verseny előtt még holtversenyben voltunk a turai 
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Aszód 27,5 50 60 35 45 50 60 30 45 40 442,5 IV.

Bag 25 40 45 55 55 55 60 35 60 55 485 II.

Domony 15 35 35 50 30 30 55 50 30 45 375 VIII.

Galgahévíz 15 35 30 35 40 40 45 45 50 60 395 VII.

Galgamácsa 15 30 30 35 60 35 30 235 IX.

Hévízgyörk 17,5 40 45 45 30 45 55 40 30 55 402,5 VI.

Iklad 20 45 55 40 50 35 50 40 40 50 425 V.

Kartal 22,5 60 40 60 30 30 55 55 55 50 457,5 III.

Tura 30 55 50 50 35 60 55 60 35 60 490 I.

A tankerületi tízpróba eredményei  2015/2016. tanév

Szásziné Győri Éva igazgató

a tanuló iskolából való kizárása mellett döntött a felvételi vizsgák és a tanulmányi eredmények alapján 
nevelőtestület, de ebből két esetben a büntetés gimnáziumba 6 fő, szakgimnáziumba 20 fő, szakközép-
végrehajtását 6 hónapra felfüggesztettük. A maga- iskolába 12 fő nyert felvételt. 
tartási problémák alól kivételt képeztek a kirándulások, Ismét volt kötelező fittség mérés, amiből kiderült, hogy  
az erdei iskolák és a versenyek. Ilyenkor még azok a tanulóinknak kb. 20-25%-a enyhén elhízott, vagy túl-
gyerekek is tudtak a szabályoknak megfelelően súlyos. Sokuknál a helytelen táplálkozás és a mozgássze-
viselkedni, szép eredményeket elérni, akik egyébként gény életmód az ok. A mindennapos testnevelés ezeknél 
rendbontóak. a tanulóknál a minimális mozgást biztosítja csak, a 
Erdei iskolában 54 felsős és két alsós osztály (3.a, 4.a), a helyes életmódra/táplálkozásra való nevelés elsősorban 
bagi Szent Rita Karitász által szervezett kiránduláson a szülők feladata. 
50 hátrányos helyzetű, a Bonifác Alapítvány kirán- Legnagyobb gondot idén is az igazolatlan hiányzások 
dulásán pedig egy busznyi alsós és 5.-es jól tanuló okozták. A családi pótlék/iskoláztatási támogatás meg-
gyermek vett részt. A Marczibányi Kerekasztal Társu- vonása még mindig nem változtatott némely család 
lattal megvalósuló közös pályázat keretében 2 év- hozzáállásán. Sajnos az egyházi hitoktatással kapcso-
folyam tudott részt venni ingyenes budapesti kirándu- latos kötelezettségeket (pl.: templomba járás) sem 
láson. A magatartás jegyek átlaga alsó és felső tagoza- mindenki vette komolyan.
ton 3,7; míg a gyógypedagógiai csoportban 2,1. Az Iskolánkban nagy hangsúlyt fektettünk a kie-
iskola tanulmányi eredményeinek átlaga magatartás és melten tehetséges, a tanulási nehézséggel küzdő, vala-
szorgalom jegyek nélkül, az SNI tanulók eredményével is mint a hátrányos helyzetű gyerekekkel való egyéni törő-
számolva: 3,75. (Az átlag kiszámolásánál nem lettek désre is. Mi azonban –önmagunkban- kevesek vagyunk. 
figyelembe véve a hiányzás miatt nem értékelt tanulók.) Szükségünk van a szülők támogató együttműködésére, 
Idén a jól teljesítő, de számszerűen kimutathatóan jó példamutató életvitelére ahhoz, hogy végső célunkat 
eredményeket el nem érő (versenyeket nem nyerő) elérjük, hogy minden tanítványunkból dolgozni vágyó és 
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Szásziné Győri Éva

Beszámoló a Bagi Arany János Általános Iskola

2015-2016-ban végzett munkájáról

 „a búcsúzó még egyszer felénk fordult,
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Iskolánk 3. és 4. osztályos diákjaival öt napot 
töltöttünk el Lakitelek - Tőserdőn május 23 és 27 között, 
kolléganőimmel, Boda Regina és Volterné Jamrik Éva 
osztályfőnökökkel. Mind a 36 tanuló tartalmas él-
ményekkel gazdagodhatott. Bár első napunkat kissé 
megkeserítették a nagy számban megjelenő szúnyogok, 
a későbbiekben igyekeztünk újabb csípésekkel nem 
bővíteni a gyűjteményünket. Sokféle programban ma-
zsoláztunk: volt 7 próba, kenyérsütés, rovarvizsgálat, 
madármegfigyelés, kézműves foglalkozások, ügyességi 
játékok; a Bársony- tanyán lovakkal barátkoztunk, 
kocsikáztunk… Volt csillagvizsgálat, megtanultuk a tűz-
rakás szabályait, madárfészket építettünk, és termé-
szetesen sokat játszottunk az erdei iskola hatalmas 
udvarán. Sajnos a túrázást az esőzés és a szúnyoginvázió 
miatt ki kellett hagynunk, így vonattal utaztunk Tisza-
alpárra, ahol egy egész napot töltöttünk. Itt Réka néni 
segédletével többek között népi gyermekjátékokkal 
ismerkedtünk, őröltünk lisztet, magunknak sütöttünk 
lepényt, amit jóízűen el is fogyasztottunk. 

Esténként csoportos foglalkozásokkal, napló-
írással igyekeztünk maradandóvá tenni a nap törté-

Indul a csapat

Kenyérdagasztás

Számháború

Készülnek a gyékénytutajok, repülők

Esti foglalkozás

Élménybeszámoló

az erdei iskoláról

néseit. Folyamatosan tanultuk az együttélés, alkal-
mazkodás, önállósodás lépéseit. 

Nem panaszkodhatunk az ételekre sem, a ha-
sunkat finom falatokkal kényeztettük a Tiszatáj étterem 
jóvoltából. Gergely apuka nagy doboz nápolyi ajándékát 
pedig ezúton is köszönjük!

Összegezve: természetközeli környezetben, 
eseménydús, csodás élményekkel teli hetet zártunk. 
Már most várjuk a jövő évi folytatást! Köszönjük az 
önkormányzat anyagi támogatását, melyet a Bonifác 
Alapítvány által nyújtott. Bízunk abban, hogy jövőre is 
segítségünkre lesz. Szeretnénk, ha minél több tanuló 
részese lehetne ennek az élménynek.

Maschekné Torda Amália
intézményvezető-helyettes

„Nekünk is jobb lefeküdni úgy, hogy fizetjük az áramot, nem kell lopni”

előrefizetős villanyórákat szereltek fel a bagi romatelepen

Hogyan lehet egy szegregált romatelepen, ahol össze- ezt a támogatást adták meg a telepen élőknek. Minden kártyás 

sen 180 millió Ft áramtartozást halmoztak fel az ott élők, véget villanyórát kapott család úgy értékelte, hogy a társadalmi meg-

vetni az adósságspirálnak és az abból fakadó áramlopásnak? becsülés és a legális, nyugodt élet felé tett lépés ez számukra. 

Összefogással és közös munkával. Az, hogy a kilátástalan illegalitásból eddig eljutottak, közös si-

A BAGázs Közhasznú Egyesület két éve indította el ker. A telepen élőkkel együttműködve, az ő igényeiket és lehető-

Adósságrendező programját. A kiindulópontot most is, mint ségeiket figyelembe véve a BAGázs Egyesület által mozgósított 

mindig, a telepen élőkben felmerült igény és az ő kérésük adta. segítők, az előrelépés szándékáról meggyőződött hivatali és 

Több családban is felmerült a kusza és átláthatatlan közüzemi és közüzemi intézmények közösen dolgozták ki a megvalósulás lé-

banki tartozások megnyugtató rendezésének igénye. Nyugal- péseit. Az ELMŰ-ÉMÁSZ képviseletében sokan eljöttek az átadó 

mat, biztonságot és megbecsülést szeretnének a családjaiknak ünnepségre. Dr. Friedrich Wilhelm Knebel - a Társaságcsoport 

adni. Tudják, hogy ehhez nagyon fontos az anyagi helyzetük igazgatósági tagja, a Hálózati Divízió vezetője - szerint ez fontos 

rendezése. Legális életvitelre és megnyugtató adósságrende- lépés a tudatos energiafelhasználás terén és ő is hangsúlyozta, 

zésre törekednek. A telepen élők a program során pénzügyi is- micsoda életveszélyt jelent az illegális áramhasználat. Az Erste 

mereteket és tudatosságot tanultak. Ennek a kétéves folyamat- Stiftung képviselője, Alina Serban, a Roma Leaks együttmű-

nak az örömteli állomására érkeztünk el június 20-án, amikor az ködés koordinátora is a partnerséget hangsúlyozta, hogy egy 

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 13 családnál felszerelt kártyás csapatban, közös célért dolgozunk együtt a telepen élőkkel. A 

villanyóráinak átadására került sor. Nem ők az első fecskék, a te- Prezi.com szoftvergyártó cég, az Erste Stiftung, az ELMŰ-

lepen már három családnak van kártyás villanyórája és idén még ÉMÁSZ, a BAGázs Egyesület és a telepen élő családok a közüze-

újabb családok csatlakoznak. Óriási előrelépés ez a néhány év- mi tartozások rendezése és a jövőbeli legális és biztonságos 

vel ezelőtti állapotokhoz képest. Egyrészt állandó rettegésben áramfelhasználás érdekében összefogtak, és ennek az összefo-

éltek a hatósági szankcionálás (pénzbírság, elzárás) miatt, más- gásnak mára eredménye lett. Öröm és megnyugvás ez a csalá-

részt a szabálytalanul bekötött áram folyamatos életveszélyt je- doknak. Különleges színfoltot adott az átadó ünnepségnek a 

lentett a családokra nézve. Innen indult ez a történet. Jogász, közös diófaültetés. A kártyás villanyórákat kapó családok kert-

közgazdász önkéntesek segítettek a családoknak az általuk ko- jében elültetett fák jelképei egy hosszú távú közös együttmű-

rábban átláthatatlan hivatali teendőkben. A családok ezzel a tá- ködésnek, melyben valamennyi résztvevő fél elkötelezetten bí-

mogatással maguk is beleláttak, beletanultak saját ügyeik inté- zik és érte a jövőben is komolyan munkálkodik. Mindenkiben ez 

zésébe és kézben tartásába. A telepen élőkben élt a változásra, a jó érzés munkált: együtt elértünk valamit, amit különállva vagy 

előrelépésre való igény, de egyedül nem tudtak kilépni abból a egymással szembefordulva soha nem érhettünk volna el. 

csapdából, amibe kerültek. A BAGázs Egyesületben dolgozók 

Dr. Friedrich Wilhelm Knebe, laz ELMŰ-ÉMÁSZ

Társaságcsoport igazgatósági tagja, a Hálózati Divízió vezetője

Diófa ültetés az Adósságrendezés

programban részt vevő családok egyikénél

Both Emőke, a BAGázs elnöke

a program előzményeiről beszél

BAGázs Közhasznú Egyesület

9BAGI HÍRLAP • 2016. JÚNIUS - JÚLIUS Hírek, információk

A BAGázs Közhasznú Egyesület konténerháza

a bagi telepen
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A megmérettetés az udva- malac leszúrásától, feldolgozásától a Míg a csapatok a feldolgo-
rok felállításával és berendezésével „végfogyasztásig” minden beleszá- zást végezték, sütötték és főzték a 
kezdődött. A bagi udvar berende- mított. A helyszínre érkezők kós- finomabbnál finomabb ételeket, 
zése teljes mértékben a hagyomá- tolójegy megvásárlásával tudtak az addig a nagyszínpadon folyamatos 
nyoknak megfelelő, régi időket udvarokban ételhez jutni és falatoz- műsorok voltak, és több kézműves 
idéző bagi jelleggel készült. A be- ni az ízek sokszínűségében. A mi és vásáros portékát lehetett vásá-
rendezési tárgyak a Dózsa György csapatunk készített sült vért, toros rolni. 
Művelődési Házból és magánsze- levest, toroskáposztát, hurkát, kol- Bár dobogós helyezést nem 
mélyek segítségével jutottak el bászt, bagi pecsenyét, abárolt sza- értünk el, de gazdagabbak lettünk 
Héhalomba. lonnát, bagi betyár falatokat, bajor egy sikeres nap lebonyolításával, és 

A nevezési díj ellenében fasírtot, bagi májast. Szinte alig volt azzal az összetartozással, összefo-
minden csapat kapott egy közel 120 pihenő, mert a vendégek folyama- gással, ami végigkísérte az egész 
kg-os malackát. A bagi csapat tosan érkeztek, és fogyasztották e fesztivált.
összetétele igen vegyes volt. Voltak pompás ételeket. Nagy örömünkre Ezúton is ismét köszöni Bag 
hivatalos böllérek, hentesek, szaká- szolgált, hogy nagyon sok bagi ki- Nagyközség Önkormányzata a rész-
csok, de akadtak olyanok is, akik látogatott a rendezvényre, és az vételt, a támogatást, és a sok-sok 
szívesen részt vesznek az effajta otthoni ízeket kereste. A zsűrinek is munkát!
munkában. A verseny pontozása ízlett a bagi lakoma, és összpont-
egész nap folyamatos volt, hiszen a szám szerint a 4. helyen végeztünk. 

Ha már kiválasztottuk azt az 
ingatlant, amit szeretnénk megvásá-
rolni, és a vételárban is megállapod-
tunk az eladóval, itt az ideje, hogy 
megkössük a szerződést. De mi ennek 
a menete, és mik a legfontosabb dol-
gok, amelyekre figyelnünk kell a szer-
ződéskötés kapcsán?

Először is győződjünk meg 
róla, hogy valóban az eladónk a tulaj-
donos. Ez a tulajdoni lapról fog kide-
rülni. Az eladó feladata (és költsége), 
hogy az ingatlan hiteles, 30 napnál 
nem régebbi tulajdoni lapját a vevő 
rendelkezésére bocsássa. A tulajdoni 
lapon a legfontosabb információ, 
hogy ki a tulajdonos, van-e bármilyen 
teher az ingatlanon (pl. jelzálogjog, 
haszonélvezeti jog, végrehajtási jog 
stb.), illetve hány négyzetméter az in-
gatlan. Amennyiben a tulajdoni lap 
szerint is minden megfelelő, akkor fel-
kereshetjük az ügyvédet a szerződés-
kötés miatt. Valamennyi szerződő fél 
a személyi igazolványát, lakcímkár-
tyáját és adókártyáját vigye magával a 
szerződéskötésre. Szükség lesz még az 

Az ügyvéd válaszol:

Mire figyeljünk, ha ingatlan adásvételi szerződést kötünk?

Dr. Péter Viktória ügyvéd

2170 Aszód,

Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.

Tel: 20/9353-286

ingatlan friss, hiteles tulajdoni lapjára 
(az ügyvédnél is beszerezhető), vala-
mint az ingatlan energetikai tanúsít-
ványára. Az energetikai tanúsítvány 
beszerzése szintén az eladó feladata és 
költsége (ennek érvényessége 10 év). 
Ha a vételár egy része foglaló lesz, 
tudnunk kell, hogy ha a vevő miatt 
hiúsul meg később a szerződés, akkor 
ő a foglalót elveszíti, míg ha az eladó 
miatt hiúsul meg, úgy a foglaló össze-
gének kétszeresét köteles az eladó a 
vevő részére visszafizetni. Ha bankhi-
telt kíván a vevő a vételár kifizetéséhez 
felvenni, fontos, hogy előzetesen in-
formálódjon a pénzintézetnél, hogy 
milyen feltételek mellett finanszíroz a 
bank. Ha bankhitelből fizeti a vevő a 
vételárat/vételárrészt, akkor számíta-
nia kell rá, hogy az ingatlanra jelzálog-
jog, valamint ennek biztosítására el-
idegenítési és terhelési tilalom kerül 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zésre. Amennyiben a vételár meg-
fizetése több részletben történik, az a 
gyakorlat, hogy a vevő csak akkor kap 
tulajdonjogot (és akkor léphet csak az 

ingatlan birtokába), amikor a teljes 
vételár már megfizetésre került az 
eladó részére.

Az eladót a vételár után adó-
fizetési kötelezettség fogja terhelni 
(kivéve, ha a vétel és eladás között 
több mint 5 év eltelt), a vevőt pedig 
illetékfizetés terheli, amely az ingat-
lan forgalmi értékének 4%-a (sok ki-
vétel van ez alól, az okiratot készítő 
ügyvédnél tájékozódjunk erről).

A további felmerülő kérdé-
sekről az okiratot szerkesztő ügyvéd 
szívesen ad felvilágosítást. Kérdése 
esetén keressen bizalommal!

Bagiak ismét

Héhalomban

2016. április 23-án Bag Nagyközség 
Önkormányzatának csapata ismét megmérette 

magát a Héhalomban megrendezésre kerülő
II. Böllér Bajnokok Ligáján.

Polgármesteri Hivatal

Akár ez az idézet is lehetett volna a mottója 
május 28-án a Bagi Dózsa György Művelődési Házban 
megtartott Cimbaliband 10 éves, jubileumi koncert-
jének. Kicsit furcsán hangzik egy másik zenekar slá-
gerének refrénjét idézni, de mondanivalójában min-
denképp helytálló.

Azt mindannyian tudjuk, hogy a Galga menti 
települések kulturális öröksége és értékmeg-
őrző tevékenysége országos szinten is kiemel-
kedő, legyen szó gasztronómiáról – gondoljunk 
csak a híres bagi rétesre, falunapunk névadó 
különlegességére -, legyen szó népdal, tánc, 
vagy épp régiónk népzenéjének jeles képvi-
selőjéről, a Cimbalibandről.

„A népzene tehát a természet tüneménye” - 
mondta Bartók, és ez az állítás a mai világban is megállja 
a helyét, vallják a Cimbaliband tagjai. Zenéjükben a mo-
dern kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, 
viszont mindez természetes formában történik, mert ők 
egy igazi „multikulti” zenekar. Zenéjük forrásai külön-
böző helyekről fakadnak: magyar népzene, klasszikus 
zene, jazz, balkáni népzene, rock'n'roll, de két dolog mé-
gis összetartja a bandát, a barátság, és egy igazi varázs-
latos hungarikum hangszer: a cimbalom. Nem vélet-
lenül emlegetik a zenei szaklapok Unger Balázst mint „a 
cimbalom Chuck Berry-jét”. Gyors „riffjeivel” változatos 
stílusban mozgatja, irányítja a zenekart az igazi magyar 
akusztikus „keverőpult” mögül.

A zenekar az idén fennállásának 10 éves jubile-
umát ünnepli, és valóban nem felejtették el, honnan 
jöttek! Egy csodálatos koncerttel köszönték meg a 
Bagon töltött éveket, átélt élményeket, tanulmányokat, 
tapasztalatokat. Unger Balázs, a zenekar vezetője a 
Muharay Elemér Népi Együttesnél zenélt 9-től 13 éves 
koráig a Fix-Stimm zenekar tagjaként, ezt követően a 
Galga Zenekarral gyakori vendége volt a településnek. A 
népi együttessel több külföldi turnén is részt vett, a bagi 
táncosok többségével a mai napig jó barátságot ápol. A 
Galga menti Vonósbandák című könyvéhez rengeteg 
anyagot gyűjtött Bagon, heteket töltött a cigányzené-
szek között életüket, muzsikájukat kutatva. 

Boda Gellért, a zenekar prímásának édesapja 
bagi származású, apai ági rokonai a mai napig Bagon 
élnek. Gellért nem csak a Cimbaliband zenekarban vál-
lal szerepet, a Zagyva Bandával is számos alkalommal 
kísérte a Muharay Elemér Népi Együttes fellépéseit.

Csak megerősíthetem a fentieket! Ott voltam, ill. 

családommal ott voltunk, a belépőjegyet egyikük születésnapi 

ajándékának szántam.:)

Mindig meghatódom, amikor egy híres társulat: színészek, 

előadóművészek, zenészek ugyanolyan lelkesen játszanak 

száz embernek, mint ezernek… Ez most is így volt.

Köszönet érte a zenekarnak, a programért a szervezőknek!

Gy.É.

Ne felejtsd el,

hogy honnan jöttél ..!

A jubileumi esztendő nemzetközi sikereket is 
hozott az együttes életébe. Legfrissebb, Moldva című 
lemezük egészen nyolcadik helyig repült a World Music 
Charts Europe (WMCE) nemzetközi világzenei top-
listán, emellett egy Fonogram-díj jelölést is bezsebel-
hettek világ- és népzenei album kategóriában.

A koncertsorozat állomásai a zenekar gazdag 
múltjáról is árulkodnak. Tavasszal játszottak Budapes-
ten két helyszínen is, a Fonó Zeneházban, mely egyúttal 
a zenekar lemezkiadója, az Akvárium Klubban, Jászbe-
rényben, Békéscsabán, Gödöllőn és itt Bagon, a Dózsa 
György Művelődési Házban. Szeged, Szolnok és Sopron 
várja még a kirobbanóan energikus bandát, a jubileum 
és a 2016-os esztendő zárásaként pedig Turán adnak 
koncertet.

-ta-

Az év fája a mezei szil

madara a haris

vadvirága a mocsári kockásliliom,

hala a compó

hüllője a kockás sikló

rovara a mezei tücsök

gombája a lilatönkű pereszke

az év emlősei pedig a hazai denevérfajok.

A májusi számban megjelent 
rejtvény megoldása:

Gy. É.
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A megmérettetés az udva- malac leszúrásától, feldolgozásától a Míg a csapatok a feldolgo-
rok felállításával és berendezésével „végfogyasztásig” minden beleszá- zást végezték, sütötték és főzték a 
kezdődött. A bagi udvar berende- mított. A helyszínre érkezők kós- finomabbnál finomabb ételeket, 
zése teljes mértékben a hagyomá- tolójegy megvásárlásával tudtak az addig a nagyszínpadon folyamatos 
nyoknak megfelelő, régi időket udvarokban ételhez jutni és falatoz- műsorok voltak, és több kézműves 
idéző bagi jelleggel készült. A be- ni az ízek sokszínűségében. A mi és vásáros portékát lehetett vásá-
rendezési tárgyak a Dózsa György csapatunk készített sült vért, toros rolni. 
Művelődési Házból és magánsze- levest, toroskáposztát, hurkát, kol- Bár dobogós helyezést nem 
mélyek segítségével jutottak el bászt, bagi pecsenyét, abárolt sza- értünk el, de gazdagabbak lettünk 
Héhalomba. lonnát, bagi betyár falatokat, bajor egy sikeres nap lebonyolításával, és 

A nevezési díj ellenében fasírtot, bagi májast. Szinte alig volt azzal az összetartozással, összefo-
minden csapat kapott egy közel 120 pihenő, mert a vendégek folyama- gással, ami végigkísérte az egész 
kg-os malackát. A bagi csapat tosan érkeztek, és fogyasztották e fesztivált.
összetétele igen vegyes volt. Voltak pompás ételeket. Nagy örömünkre Ezúton is ismét köszöni Bag 
hivatalos böllérek, hentesek, szaká- szolgált, hogy nagyon sok bagi ki- Nagyközség Önkormányzata a rész-
csok, de akadtak olyanok is, akik látogatott a rendezvényre, és az vételt, a támogatást, és a sok-sok 
szívesen részt vesznek az effajta otthoni ízeket kereste. A zsűrinek is munkát!
munkában. A verseny pontozása ízlett a bagi lakoma, és összpont-
egész nap folyamatos volt, hiszen a szám szerint a 4. helyen végeztünk. 

Ha már kiválasztottuk azt az 
ingatlant, amit szeretnénk megvásá-
rolni, és a vételárban is megállapod-
tunk az eladóval, itt az ideje, hogy 
megkössük a szerződést. De mi ennek 
a menete, és mik a legfontosabb dol-
gok, amelyekre figyelnünk kell a szer-
ződéskötés kapcsán?

Először is győződjünk meg 
róla, hogy valóban az eladónk a tulaj-
donos. Ez a tulajdoni lapról fog kide-
rülni. Az eladó feladata (és költsége), 
hogy az ingatlan hiteles, 30 napnál 
nem régebbi tulajdoni lapját a vevő 
rendelkezésére bocsássa. A tulajdoni 
lapon a legfontosabb információ, 
hogy ki a tulajdonos, van-e bármilyen 
teher az ingatlanon (pl. jelzálogjog, 
haszonélvezeti jog, végrehajtási jog 
stb.), illetve hány négyzetméter az in-
gatlan. Amennyiben a tulajdoni lap 
szerint is minden megfelelő, akkor fel-
kereshetjük az ügyvédet a szerződés-
kötés miatt. Valamennyi szerződő fél 
a személyi igazolványát, lakcímkár-
tyáját és adókártyáját vigye magával a 
szerződéskötésre. Szükség lesz még az 

Az ügyvéd válaszol:

Mire figyeljünk, ha ingatlan adásvételi szerződést kötünk?

Dr. Péter Viktória ügyvéd

2170 Aszód,

Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.

Tel: 20/9353-286

ingatlan friss, hiteles tulajdoni lapjára 
(az ügyvédnél is beszerezhető), vala-
mint az ingatlan energetikai tanúsít-
ványára. Az energetikai tanúsítvány 
beszerzése szintén az eladó feladata és 
költsége (ennek érvényessége 10 év). 
Ha a vételár egy része foglaló lesz, 
tudnunk kell, hogy ha a vevő miatt 
hiúsul meg később a szerződés, akkor 
ő a foglalót elveszíti, míg ha az eladó 
miatt hiúsul meg, úgy a foglaló össze-
gének kétszeresét köteles az eladó a 
vevő részére visszafizetni. Ha bankhi-
telt kíván a vevő a vételár kifizetéséhez 
felvenni, fontos, hogy előzetesen in-
formálódjon a pénzintézetnél, hogy 
milyen feltételek mellett finanszíroz a 
bank. Ha bankhitelből fizeti a vevő a 
vételárat/vételárrészt, akkor számíta-
nia kell rá, hogy az ingatlanra jelzálog-
jog, valamint ennek biztosítására el-
idegenítési és terhelési tilalom kerül 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zésre. Amennyiben a vételár meg-
fizetése több részletben történik, az a 
gyakorlat, hogy a vevő csak akkor kap 
tulajdonjogot (és akkor léphet csak az 

ingatlan birtokába), amikor a teljes 
vételár már megfizetésre került az 
eladó részére.

Az eladót a vételár után adó-
fizetési kötelezettség fogja terhelni 
(kivéve, ha a vétel és eladás között 
több mint 5 év eltelt), a vevőt pedig 
illetékfizetés terheli, amely az ingat-
lan forgalmi értékének 4%-a (sok ki-
vétel van ez alól, az okiratot készítő 
ügyvédnél tájékozódjunk erről).

A további felmerülő kérdé-
sekről az okiratot szerkesztő ügyvéd 
szívesen ad felvilágosítást. Kérdése 
esetén keressen bizalommal!

Bagiak ismét

Héhalomban

2016. április 23-án Bag Nagyközség 
Önkormányzatának csapata ismét megmérette 

magát a Héhalomban megrendezésre kerülő
II. Böllér Bajnokok Ligáján.

Polgármesteri Hivatal

Akár ez az idézet is lehetett volna a mottója 
május 28-án a Bagi Dózsa György Művelődési Házban 
megtartott Cimbaliband 10 éves, jubileumi koncert-
jének. Kicsit furcsán hangzik egy másik zenekar slá-
gerének refrénjét idézni, de mondanivalójában min-
denképp helytálló.

Azt mindannyian tudjuk, hogy a Galga menti 
települések kulturális öröksége és értékmeg-
őrző tevékenysége országos szinten is kiemel-
kedő, legyen szó gasztronómiáról – gondoljunk 
csak a híres bagi rétesre, falunapunk névadó 
különlegességére -, legyen szó népdal, tánc, 
vagy épp régiónk népzenéjének jeles képvi-
selőjéről, a Cimbalibandről.

„A népzene tehát a természet tüneménye” - 
mondta Bartók, és ez az állítás a mai világban is megállja 
a helyét, vallják a Cimbaliband tagjai. Zenéjükben a mo-
dern kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, 
viszont mindez természetes formában történik, mert ők 
egy igazi „multikulti” zenekar. Zenéjük forrásai külön-
böző helyekről fakadnak: magyar népzene, klasszikus 
zene, jazz, balkáni népzene, rock'n'roll, de két dolog mé-
gis összetartja a bandát, a barátság, és egy igazi varázs-
latos hungarikum hangszer: a cimbalom. Nem vélet-
lenül emlegetik a zenei szaklapok Unger Balázst mint „a 
cimbalom Chuck Berry-jét”. Gyors „riffjeivel” változatos 
stílusban mozgatja, irányítja a zenekart az igazi magyar 
akusztikus „keverőpult” mögül.

A zenekar az idén fennállásának 10 éves jubile-
umát ünnepli, és valóban nem felejtették el, honnan 
jöttek! Egy csodálatos koncerttel köszönték meg a 
Bagon töltött éveket, átélt élményeket, tanulmányokat, 
tapasztalatokat. Unger Balázs, a zenekar vezetője a 
Muharay Elemér Népi Együttesnél zenélt 9-től 13 éves 
koráig a Fix-Stimm zenekar tagjaként, ezt követően a 
Galga Zenekarral gyakori vendége volt a településnek. A 
népi együttessel több külföldi turnén is részt vett, a bagi 
táncosok többségével a mai napig jó barátságot ápol. A 
Galga menti Vonósbandák című könyvéhez rengeteg 
anyagot gyűjtött Bagon, heteket töltött a cigányzené-
szek között életüket, muzsikájukat kutatva. 

Boda Gellért, a zenekar prímásának édesapja 
bagi származású, apai ági rokonai a mai napig Bagon 
élnek. Gellért nem csak a Cimbaliband zenekarban vál-
lal szerepet, a Zagyva Bandával is számos alkalommal 
kísérte a Muharay Elemér Népi Együttes fellépéseit.

Csak megerősíthetem a fentieket! Ott voltam, ill. 

családommal ott voltunk, a belépőjegyet egyikük születésnapi 

ajándékának szántam.:)

Mindig meghatódom, amikor egy híres társulat: színészek, 

előadóművészek, zenészek ugyanolyan lelkesen játszanak 

száz embernek, mint ezernek… Ez most is így volt.

Köszönet érte a zenekarnak, a programért a szervezőknek!

Gy.É.

Ne felejtsd el,

hogy honnan jöttél ..!

A jubileumi esztendő nemzetközi sikereket is 
hozott az együttes életébe. Legfrissebb, Moldva című 
lemezük egészen nyolcadik helyig repült a World Music 
Charts Europe (WMCE) nemzetközi világzenei top-
listán, emellett egy Fonogram-díj jelölést is bezsebel-
hettek világ- és népzenei album kategóriában.

A koncertsorozat állomásai a zenekar gazdag 
múltjáról is árulkodnak. Tavasszal játszottak Budapes-
ten két helyszínen is, a Fonó Zeneházban, mely egyúttal 
a zenekar lemezkiadója, az Akvárium Klubban, Jászbe-
rényben, Békéscsabán, Gödöllőn és itt Bagon, a Dózsa 
György Művelődési Házban. Szeged, Szolnok és Sopron 
várja még a kirobbanóan energikus bandát, a jubileum 
és a 2016-os esztendő zárásaként pedig Turán adnak 
koncertet.

-ta-

Az év fája a mezei szil

madara a haris

vadvirága a mocsári kockásliliom,

hala a compó

hüllője a kockás sikló

rovara a mezei tücsök

gombája a lilatönkű pereszke

az év emlősei pedig a hazai denevérfajok.

A májusi számban megjelent 
rejtvény megoldása:

Gy. É.
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A bagi Szent Rita Karitász csoport szervezett kirándulást 

az iskolás gyerekeknek május 23-án. Jó tanulmányi munkájuk, 

magatartásuk jutalmaként 30 tanuló mehetett a fővárosba. Kényel-

mes és légkondicionált busz szállította a diákokat és a kísérő fel-

nőtteket.

Budapesten először a Hősök terén sétálva tekintették 

meg Magyarország történelmi emlékeit. Őseink szobrait érdek-

lődve szemlélték, tanulmányozták. A Városliget zöld környeze-

tében nápolyival, üdítővel, ásványvízzel vendégelték meg a szerve-

zők a gyerekeket. A következő helyszín az Elevenpark volt. A gye-

rekek több órán át önfeledten játszottak a hatalmas létesítmény-

ben. A különleges ugrálóvárak, a különböző ügyességi, képesség-

fejlesztő játékok és az akkumulátoros járművek lekötötték, meg-

mozgatták őket. Jó étvággyal fogyasztották az étteremben kapott 

finom ebédet és szörpöt. Az önfeledt játék három órakor ért véget. 

Kellemesen elfáradva ült be mindenki a buszba, és utazott vissza 

Bag faluba. A gyerekek frenetikusan érezték magukat. Köszönjük a 

Karitász csoportnak az élményekben gazdag kirándulást!

Mekesné Kajtor Szilvia

Május 22-én 9 kisgyermek elsőáldozott a kilenc 
órai szentmisén. A gyerekek már hónapok óta készültek 
a nagy eseményre. Tanulták a hittant, le is vizsgáztak a 
kérdésekből, Misi atya és Ági néni előtt. Elpróbálták 
többször is, hogy hogyan fognak bevonulni, ki hová ül, 
gyakorolták az énekeket.

Az első szentgyónást már hetekkel előbb elvé-
gezték a gyerekek, hogy ne minden izgalom egyszerre 
történjék velük. A elsőáldozás előtti szombaton pedig 
újra meggyóntak, hogy tiszta szívvel fogadhassák Krisz-
tust magukhoz. A nagy napon zsúfolásig megtelt a temp-
lom a hívekkel, rokonokkal. A gyerekek láthatóan izga-
tottak voltak az eseménytől. Misi atya kifejezetten nekik 
prédikált, és az egész szentmise szép és bensőséges volt. 
Végül közös fénykép is készült a gyerekekkel, Misi 
atyával és Ági nénivel. 

Elsőáldozók: Kis Virág, Katona Vivien, Horváth 

Ágoston, Paltán Sára, Benke Dániel, Gyalus Noémi, 

Paltán Veronika, Deme Adrienn, Balázs Bálint

H-né G. V.
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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!

Egy vállalkozás életében öt év rendezvényen vettünk részt, ahol kiállítás” látható nálunk kerámiákból, 
sok idő. Sokan már az első évben óvodásokkal, kisiskolásokkal, anyu- fonott kosarakból, kézműves szappa-
feladják, és vannak, akik szép lassan kákkal ismertettük meg az egészség- nokból és sok más apróságból.
veszítik el a lelkesedésüket. Nálunk is tudatos életszemléletet, mert ők a leg- A rugalmas nyitva tartás le-
voltak mélypontok, de ez egy családi inkább fogékonyak erre, és ők tudnak hetővé teszi, hogy mindenki munka-
vállalkozás, ami azt jelenti, hogy legkönnyebben változni/változtatni. idejéhez alkalmazkodni tudunk, 
mindenki szívvel-lélekkel dolgozik Havi hírlevelünkre eddig persze előzetes bejelentkezés alapján.
azon, hogy menjen az „üzlet”. Bár iga- 340-en iratkoztak fel, a Facebook-on A vendégeink szerencsére 
zából ez nem üzlet, hanem valamiféle pedig több, mint 600 követője van a elégedettek velünk, szeretnek ide 
küldetés. A cél, hogy megmutassuk az Sóbarlangnak. Reméljük, hogy a rend- járni, és visszatérnek hozzánk, sőt, 
embereknek, hogy megéri figyelni az szeresen megjelenő cikkek is sok másoknak is ajánlják a szolgáltatá-
egészségünkre, és hogy a megelőzés a hasznos információt nyújtanak az sainkat. Remek csapattal dolgozunk, 
legfontosabb. olvasóknak, és ezen keresztül még az évek során sikerült olyan embe-

A Kuckó Sóbarlangban min- több emberhez jut el az Egészség- rekkel megismerkedni, akik szívvel-
den az egészséges életmód körül fo- centrum híre. lélekkel végzik a munkájukat, min-
rog: a sószoba, a mágnesterápia, a A Kuckó Sóbarlang Kartalon denki profi a saját szakmájában, és az 
masszázs, a csontkovácsolás és a sza- egy családi ház alagsorában található, a cél vezérli őket, hogy vidékre is 
una nagyon sok betegségre alkalmaz- teljesen akadálymentesített, gyerek- eljusson egy „szelet” wellness, és hogy 
ható, de leghatékonyabb mégis az, ha sarokkal, és sok-sok homokozó já- az egészséges életmód ne legyen luxus 
megelőzésképpen és rendszeresen al- tékkal, így szinte elrepül a 60 perc senkinek.
kalmazzuk őket. Az állapotfelmérés és (ennyi idő egy alkalom nálunk). Az Ezúton köszönjük meg min-
az allergiavizsgálat olyan komplex áraknál igyekeztünk a vidéki körülmé- den vendégünknek a támogatást, a 
képet ad a szervezetünkről, ami segít a nyeket is figyelembe venni, van gye- bizalmat, és továbbra is szeretettel 
nekünk való – ma már elengedhe- rek- és nyugdíjas kedvezmény, illetve várunk mindenkit, aki gyógyulni, 
tetlen – étrend-kiegészítők kiválasztá- bérlettel szintén olcsóbbak a szolgál- kikapcsolódni szeretne!
sában, valamint a táplálkozásunk tatásaink.
megreformálásában. Szeretnénk támogatni a helyi www.kuckosobarlang.hu

Az elmúlt években több olyan kézműveseket, így rendszeres „mini-

5 éves a Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum!
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BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

I. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Balatoni Gyöngyi • Hősök tere 1.
Tel.: 06 (28) 504 – 215
Rendel: hétfő: 8-12

kedd: 8-12
szerda: 14-16 (időpontkérés)
csütörtök: 8-12
péntek (páratlan héten): 8-11

Gyermektanácsadás: hétfő 14-15 óráig

II. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Cséke Ibolya • Dózsa György út 53.
Tel.: 06 (28) 408 – 031
Sürgős esetben és készenléti időben hívható:
06 (70) 313 – 1138
Rendel: hétfő: 8-12

kedd: 12-18
(16 óra után a munkából jövőket látjuk el. 
Előzetes bejelentkezés szükséges!)

szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros hét): 8-11

A rendelés utolsó órájában csak a bejelent-
kezett betegeket tudjuk fogadni!
Gyermektanácsadás: kedd 12-13 óráig

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI 
ÜGYELET

A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai 
ügyeletet is a turai Központi Ügyelet látja el. 
Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén péntek délután 14 órától 
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető 
fel. Címe: Tura, Petőfi tér 2. Telefon: 104
TURA  Orvosi Ügyelet: 06 28 466 038

A FOGORVOS rendelési ideje
Dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök 14-19 
óráig, szerda, péntek 9-14 óráig

VÉDŐNŐ SZOLGÁLAT 
vedono.bag@invitel.hu

1 KÖRZET

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

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

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

Védőnő: Szemán Erzsébet
Tel.: 06 20 237 1441

HÁZIORVOSOK

RENDELÉSI IDEJE

16 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

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 ÉS KÖNYVTÁR

TORNACSARNOK ÉS USZODA

IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS 
ÓVODA

BAGI ARANY JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI 
DÍJAK

KÖRZETI MEGBÍZOTT

POLGÁRŐRSÉG

EBRENDÉSZ

Varga István       Tel.: +36 20 983 7592

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

Jánvári Gábor  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), 

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
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Amikor egy kisvállalkozótól vásárolsz vagy 
szolgáltatást rendelsz, akkor nem egy igazgatónak 

segítesz a harmadik nyaralóját, jachtját, 
luxusautóját megvásárolni, hanem egy kislánynak 

a táncóráit kifizetni, vagy egy kisfiúnak a 
futballcsapat mezét megvenni.

Egy családanyának, családapának ételt tenni az 
asztalra.

VEGYÉL

IGÉNYBE

HELYI

KISVÁLLALKOZÁST! 


