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A TARTALOMBÓL

bővebben a 3. oldalon

bővebben a 4-5. oldalon

bővebben a 9. oldalon

bővebben a 10-11. oldalon

Tájékoztató az égetésről

Tájékoztató folyamatban
lévő pályázatainkról

Programajánló

Beszámoló a Szent István
napi községi rendezvényről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jelenlegi posta-
épület szeptember közepén bezár.

A funkciójának már abszolút alkalmatlan épületet a Magyar 
Posta Zrt. elbontja, és helyére egy teljesen új, a mai kor igényeinek meg-
felelő postaépület kerül. Az építési munka (és így az ideiglenes posta-
konténer fennállása is) előreláthatóan egy évig fog tartani. A posta tájé-
koztatása szerint az átalakítási/átköltözési időszakban is zavartalan lesz a 
postaszolgáltatás.

Benedek Miklós műszaki ea.

Szeretettel várunk

minden érdeklődőt

iskolánk szüreti mulatságára, melyet 

2016.  szombaton 

 tartunk

október 15-én
14 órai kezdettel

a bagi Dózsa György Művelődési Házban. 

Szüreti felvonulás: 13 órától 
Belépődíj: elővételben 500 Ft, a helyszínen 700 Ft 

Bagi Arany János Általános Iskola

POSTAFELÚJÍTÁS BAGON

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy BAG nagyközségben

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

2016. október 17-től - 2016. október 27-ig

3. oldal

Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-

got, hogy a bagi posta 2016. 

szeptember 19-től ideiglenes 

helyre költözik, a Művelődési Ház 

parkolójába telepített konténerbe. 

Új címe: 2191 Bag, Petőfi tér 
A tömeges küldemények feladása a szerződésben 

foglalt intervallumban változatlan feltételek mel-

lett történhet meg, a posta nyitvatartási ideje nem 

változik. 

Nyitva tartás:

Hétfő: 8-18 óráig 
Kedd: 8-14 óráig 

Szerdától Péntekig:
8-16 óráig

Ebédszünet
minden nap 12-12:30-ig.
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG 

FIGYELMÉT,
hogy BAG nagyközségben

A vizsgálat ideje naponta:

Hétfő 12-18 óráig

Kedden 8-14 óráig

Szerdán 12-18 óráig

Csütörtökön 8-14 óráig

Pénteken 8-14 óráig

A tüdőszűrés helye:

Bag, Dózsa György Művelődési Ház

2016. október 17-től

2016. október 27-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat 6/2009-es rendelete 
alapján, avart és más kerti hulladékot csak és kizárólag megfelelő időjárási viszonyok 

(szélcsend) mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, ha éppen nincs 
tűzgyújtási tilalom,

keddi és pénteki napokon, 13:00 és 18:00 óra között

szabad égetni.
Az égetendő hulladék kommunális, vagy ipari eredetű

(műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb.)

hulladékot NEM tartalmazhat.

Kérjük Önöket, hogy a békés egymás mellett élés érdekében a fentieket 
szíveskedjenek betartani! Kérjük, főként a nagy melegben nyitva lévő ablakokra való 

tekintettel, a fentiekre figyelmeztessék a hirdetést nem olvasó szomszédaikat, 
ismerőseiket is!

Bag Nagyközség Önkormányzata

Tájékoztató az égetésről

Tárgy: jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzata Kép-

viselő-testületének 2016. február 11-én készült 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből.

Napirendi pont: Deli József képviselő határozati 

javaslata – kötelező betelepítési kvótáról

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

2/2016. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormány-

zatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

biztosított jogkörében eljárva az alábbi hatá-

rozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete elutasítja a kötelező betelepülési kvótát. 

A kötelező betelepülési kvóta jogtalan, 

értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 

terrorveszélyt. 

A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és 

mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan 

terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 

oktatási rendszerünkre.

Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges 

eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező kvótát, 

védje meg Magyarországot és a magyar 

embereket!

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester

A végrehajtásban közreműködik: polgármester, 

jegyző

-k.m.f.-

Jamrik László polgármester

Burghardtné Tóth Ilona jegyző

Bag Nagyközség Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT 

VIZSGÁLAT! 
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is 

ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz 

a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 

befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti 

gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat 

szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, 

akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC illetve 

sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát,

TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT KI.

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok

Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAPJA:

2016. OKTÓBER 2.
A SZAVAZÁS 6:00 ÓRÁTÓL 19:00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16:00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én

16:00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda
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1.) Projekt megnevezése:

Projekt várható kezdete: 2017.03. Vége: 2019.03.
Fejlesztési költség: kb. 333 M Ft + ÁFA

Rövid ismertetése: Bag Nagyközség területén je-
lenleg nincs bölcsődei elhelyezési lehetőség. Ezért 
szeretnénk Bag leggyorsabban fejlődő, ún. „Peresi” ré-
szén, zöldmezős beruházásként egy karakteres, gyer-
mekközpontú, 48 férőhelyes (4 csoportos) „Gólyahír” 
elnevezésű bölcsődét megvalósítani. 

A beruházás célja: magas építészeti minőséget  
hordozó, letisztult, a funkciónak maximálisan megfe-
lelő, gyerekek által könnyen befogadható, szerethető és 
inspiráló környezetű, gazdaságosan üzemeltethető épü-
let és a hozzá kapcsolódó kert létrehozása.

A pályázat állása: a pályázat az előkészítési 
szakaszban van, az engedélyezési terv 2016.08.19-én 
elkészült, hamarosan benyújtásra kerül a gödöllői épí-
tésügyi hatóságnak. Ezzel párhuzamosan folyamatban 
van a telekalakítási eljárás (földhivatalhoz benyújtva), a 
termelés alól való kivonás (talajvédelmi terv készül) és a 
rendezési terv módosítása (év végére ígérte a tervező).

48 férőhelyes Gólyahír Bölcsőde 
építése (zöldmezős beruházás 

keretében)

2.) Projekt megnevezése:

Projekt kezdete: 2017.03. Vége: 2017.10.
Fejlesztési költség: 32.512.000.- Ft (bruttó)

Rövid ismertetése: az MLSZ programja kere-
tében szeretnénk iskolánk elavult, balesetveszélyessé 
vált focipályája helyére telepíteni egy minden igényt 
kielégítő műfüves pályát.

A pályázat állása: a pályázatot megnyertük. A 
szerződéskötés idén szeptemberre várható. Ezután az 
MLSZ lefolytatja a közbeszerzést és 2016 végére, 2017 
elejére meglesz a nyertes kivitelező (és ezzel az önrész 
pontos összege is, ami kb. 9,7 M Ft). A közbeszerzési 
pályázat végeztével 15 napon belül kell az önrészt 
befizetni. A munkák elkezdése előtt a jelenlegi pálya 
alatt futó csatornavezetéket ki kell váltania az önkor-
mányzatnak (költsége kb. 0,5 M Ft).

Műfüves focipálya építése az MLSZ 
Országos Pályaépítés Program 

keretében
Az iskola jelenlegi focipályája

Tervezett pálya (a kép csak minta)

3.) Projekt megnevezése:

Projekt kezdete: 2017.08. Vége: 2018.08.
Fejlesztési költség: 43.070.000.- Ft (bruttó)

Rövid ismertetése: A pályázat során az önkor-
mányzat tulajdonába kerülő, régóta omladozó védett fő-
épülethez utólag hozzáépített lapos tetős szárny elbon-
tásra kerülne, a régi boltívek kitöltő falazatait kibon-
tanánk, megpróbálva a korábbi állapotot helyreállítani. 
Teljes külső homlokzati felújítására kerülne sor, utóla-
gos (fémlemez) vízszigeteléssel, nyílászáró cserével, 
tető-héjazat cserével, külső-belső szárító vakolat felhor-
dásával. Pályázatunk magában foglalja a kertrendezést, 
és egy új kerítés építését is.

Az ingatlant (és később a környezetét) tájházként 
(népművészeti gyűjteményünk bemutató tereként), 
központi, többfunkciós területként, bagi civilszerveze-
tek klubhelyiségeként, irodáiként, zarándokszállásként 
szeretnénk hasznosítani. 

A pályázat állása: a pályázat benyújtásra ke-
rült, a hiánypótlásokat kiküldték már a velünk egy idő-
ben pályázatot beadó önkormányzatoknak, a mi pályá-
zatunkat nem kellett hiánypótolni. Döntés az év végén 
várható. Nyertes pályázat esetén a közbeszerzést 2017 
tavaszán lehet lefolytatni, így a kivitelezés 2017 nyarán 
kezdődhetne el. (Szükséges önrész: kb. 12,3 M Ft.)

MVH - Integrált Igazgatási és 
Ellenőrzési Rendszer J- Településkép, 

közösségi tér fejlesztése TK-WEB-1 
pályázat keretében a volt 

postaállomás (Neuman ház) külső 
felújítása

a Neuman-ház tervezett utcai homlokzat képe

4.) Projekt megnevezése:

Önkormányzati fejlesztések (2016)

Fejlesztés tervezett költsége: 14.744.700.- Ft (bruttó)
Rövid ismertetése: Bag nagyközség területén az 

önkormányzat gondozásában lévő belterületi útjaink 
sok helyen elavultak, kikátyúsodtak. Ezen utakat sze-
rettük volna mart aszfalt terítéssel és emulzió terítéssel 
(kőporos szórással) kijavítani. 

A pályázat állása: a pályázat benyújtásra 
került, első körben sajnos nem nyertünk rajta, várunk a 
második kör eredményhirdetésére.

5.) Projekt megnevezése:

KEHOP-5.2.9-16-2016-00003

Projekt kezdete: 2017.04. Vége: 2017.10.
Fejlesztési költség: 71.642.624.- Ft (bruttó) (100%-ban 
támogatott)

Rövid ismertetése: Bag nagyközség területén a 
Polgármesteri Hivatal, az Iglice Napközi-otthonos 
Óvoda és az Arany János Általános Iskola energetikai 
felújítása (utólagos homlokzati hőszigetelés, nyílászáró 
csere, napelemtáblák beépítése).

A pályázat állása: A pályázat elbírálási fázis-
ban van, a döntés ez év őszén, vagy ez év vége felé 
várható.

Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása

Épületenergetikai felújítás Bag 
településen

6.) Projekt megnevezése:

Projekt kezdete: 2017.04. Vége: 2017.10.
Fejlesztési költség: kb. 8 M Ft (100%-ban támogatott)

Rövid ismertetése: A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium pályázatán a bagi Sportközpont előtti füves 

2területre szeretnénk egy kb. 90 m -es szabadtéri edző-
parkot létesíteni. A pályázat 100%-ban támogatott.

A pályázat állása: A pályázat benyújtásra ke-
rült, elbírálási fázisban van, a döntés ez év késő őszén 
várható. (A pályázatíró szerint nagyon sok pályázatot 
adtak be országszerte.)

Szabadtéri edzőpark létesítése

Futó pályázataink
Összeállította: Benedek Miklós műszaki előadó
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1.) Projekt megnevezése:

Projekt várható kezdete: 2017.03. Vége: 2019.03.
Fejlesztési költség: kb. 333 M Ft + ÁFA

Rövid ismertetése: Bag Nagyközség területén je-
lenleg nincs bölcsődei elhelyezési lehetőség. Ezért 
szeretnénk Bag leggyorsabban fejlődő, ún. „Peresi” ré-
szén, zöldmezős beruházásként egy karakteres, gyer-
mekközpontú, 48 férőhelyes (4 csoportos) „Gólyahír” 
elnevezésű bölcsődét megvalósítani. 

A beruházás célja: magas építészeti minőséget  
hordozó, letisztult, a funkciónak maximálisan megfe-
lelő, gyerekek által könnyen befogadható, szerethető és 
inspiráló környezetű, gazdaságosan üzemeltethető épü-
let és a hozzá kapcsolódó kert létrehozása.

A pályázat állása: a pályázat az előkészítési 
szakaszban van, az engedélyezési terv 2016.08.19-én 
elkészült, hamarosan benyújtásra kerül a gödöllői épí-
tésügyi hatóságnak. Ezzel párhuzamosan folyamatban 
van a telekalakítási eljárás (földhivatalhoz benyújtva), a 
termelés alól való kivonás (talajvédelmi terv készül) és a 
rendezési terv módosítása (év végére ígérte a tervező).

48 férőhelyes Gólyahír Bölcsőde 
építése (zöldmezős beruházás 

keretében)

2.) Projekt megnevezése:

Projekt kezdete: 2017.03. Vége: 2017.10.
Fejlesztési költség: 32.512.000.- Ft (bruttó)

Rövid ismertetése: az MLSZ programja kere-
tében szeretnénk iskolánk elavult, balesetveszélyessé 
vált focipályája helyére telepíteni egy minden igényt 
kielégítő műfüves pályát.

A pályázat állása: a pályázatot megnyertük. A 
szerződéskötés idén szeptemberre várható. Ezután az 
MLSZ lefolytatja a közbeszerzést és 2016 végére, 2017 
elejére meglesz a nyertes kivitelező (és ezzel az önrész 
pontos összege is, ami kb. 9,7 M Ft). A közbeszerzési 
pályázat végeztével 15 napon belül kell az önrészt 
befizetni. A munkák elkezdése előtt a jelenlegi pálya 
alatt futó csatornavezetéket ki kell váltania az önkor-
mányzatnak (költsége kb. 0,5 M Ft).

Műfüves focipálya építése az MLSZ 
Országos Pályaépítés Program 

keretében
Az iskola jelenlegi focipályája

Tervezett pálya (a kép csak minta)

3.) Projekt megnevezése:

Projekt kezdete: 2017.08. Vége: 2018.08.
Fejlesztési költség: 43.070.000.- Ft (bruttó)

Rövid ismertetése: A pályázat során az önkor-
mányzat tulajdonába kerülő, régóta omladozó védett fő-
épülethez utólag hozzáépített lapos tetős szárny elbon-
tásra kerülne, a régi boltívek kitöltő falazatait kibon-
tanánk, megpróbálva a korábbi állapotot helyreállítani. 
Teljes külső homlokzati felújítására kerülne sor, utóla-
gos (fémlemez) vízszigeteléssel, nyílászáró cserével, 
tető-héjazat cserével, külső-belső szárító vakolat felhor-
dásával. Pályázatunk magában foglalja a kertrendezést, 
és egy új kerítés építését is.

Az ingatlant (és később a környezetét) tájházként 
(népművészeti gyűjteményünk bemutató tereként), 
központi, többfunkciós területként, bagi civilszerveze-
tek klubhelyiségeként, irodáiként, zarándokszállásként 
szeretnénk hasznosítani. 

A pályázat állása: a pályázat benyújtásra ke-
rült, a hiánypótlásokat kiküldték már a velünk egy idő-
ben pályázatot beadó önkormányzatoknak, a mi pályá-
zatunkat nem kellett hiánypótolni. Döntés az év végén 
várható. Nyertes pályázat esetén a közbeszerzést 2017 
tavaszán lehet lefolytatni, így a kivitelezés 2017 nyarán 
kezdődhetne el. (Szükséges önrész: kb. 12,3 M Ft.)

MVH - Integrált Igazgatási és 
Ellenőrzési Rendszer J- Településkép, 

közösségi tér fejlesztése TK-WEB-1 
pályázat keretében a volt 

postaállomás (Neuman ház) külső 
felújítása

a Neuman-ház tervezett utcai homlokzat képe

4.) Projekt megnevezése:

Önkormányzati fejlesztések (2016)
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Rövid ismertetése: Bag nagyközség területén az 

önkormányzat gondozásában lévő belterületi útjaink 
sok helyen elavultak, kikátyúsodtak. Ezen utakat sze-
rettük volna mart aszfalt terítéssel és emulzió terítéssel 
(kőporos szórással) kijavítani. 

A pályázat állása: a pályázat benyújtásra 
került, első körben sajnos nem nyertünk rajta, várunk a 
második kör eredményhirdetésére.

5.) Projekt megnevezése:

KEHOP-5.2.9-16-2016-00003

Projekt kezdete: 2017.04. Vége: 2017.10.
Fejlesztési költség: 71.642.624.- Ft (bruttó) (100%-ban 
támogatott)

Rövid ismertetése: Bag nagyközség területén a 
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csere, napelemtáblák beépítése).

A pályázat állása: A pályázat elbírálási fázis-
ban van, a döntés ez év őszén, vagy ez év vége felé 
várható.

Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása

Épületenergetikai felújítás Bag 
településen
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Fejlesztési költség: kb. 8 M Ft (100%-ban támogatott)

Rövid ismertetése: A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium pályázatán a bagi Sportközpont előtti füves 

2területre szeretnénk egy kb. 90 m -es szabadtéri edző-
parkot létesíteni. A pályázat 100%-ban támogatott.

A pályázat állása: A pályázat benyújtásra ke-
rült, elbírálási fázisban van, a döntés ez év késő őszén 
várható. (A pályázatíró szerint nagyon sok pályázatot 
adtak be országszerte.)
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Futó pályázataink
Összeállította: Benedek Miklós műszaki előadó
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Úgy tűnik, nem akármilyen tanév előtt állunk, Szulágyi Tibor is. A kémia oktatását Fekete Tamás, míg 
hiszen a köznevelés, közoktatás teljes átalakítása a fizika tantárgy oktatását Kongsaysak Phayboun, az 
történik napjainkban. Szokták is mondani mostanában, Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános 
hogy jelenleg csak egy dolog állandó: ez pedig a változás. Iskola tanára fogja ellátni a tavalyi tanévhez hasonlóan. 

Folyamatos megújulásra van szükség a Bagi Terveink szerint a tanév zökkenőmentesen 
Arany János Általános Iskolában is. És nem csak az zajlik majd, hiszen a változások egyúttal a megújulás 
átalakulások, más jellegű elvárások miatt, hanem mert lehetőségét is jelentik.
az évek folyamán a kollégák nyugdíjba mennek, babát Hagyományos programjaink megmaradnak, 
vállalnak, vagy új kihívásokat keresnek magunknak. ünnepköri rendezvényeinket is megtartjuk, azonban 

Mi is keressük a kihívásokat. Így - ahogy év tevékenységünk újabb, főképp az évfordulókhoz köt-
végén már említettem - 2017-ben az iskola megalapí- hető programokkal bővül majd. Újdonság lesz az is, 
tásának 90. évfordulója tiszteletére könyvet szeretnénk hogy idén a „Határtalanul program” keretében lehe-
kiadatni, ezért nagyon örülnénk, ha fényképekkel, tör- tőségünk lesz egy erdélyi táborozásra, mely elsősorban a 
ténetekkel, lefotózható tárgyakkal keresnének meg hetedikeseket érinti majd. 
minket, hogy a kiadvány minél érdekesebb, színesebb Ebben a tanévben rendezvényeinkbe szeret-
legyen. Segítségüket előre is  köszönjük! nénk az eddigieknél jobban bevonni a szülőket is. Erről 

Nyáron a működtető önkormányzatnak és és az aktualitásokról az ellenőrző füzeteken keresztül az 
technikai dolgozóinknak köszönhetően a takarítás és a osztályfőnököktől kapnak majd tájékoztatást. Tehát 
lábazat frissítő festése is megtörtént. Voltak védelembe nemcsak az érdemjegyek beírása, hanem a tájékoztatás 
vételi tárgyalások, és a tankönyvek is nagyrészt időben miatt is nagyon fontos, hogy az ellenőrző, tájékoztató 
megérkeztek. füzet mindig a gyerekeknél legyen. 

Kollégáim körében is történt némi változás: a Az első osztályosok osztályfőnöke Deák Márta, 
tavalyi tanév elején nyugdíjba ment Nagyné Bakti Zsófia segítője Volterné Jamrik Éva lesz. A leendő ötödikesek 
és Nagy Tiborné. A tanév második felében Gódorné osztályfőnöke Dobosné Szilágyi Gabriella és Bankó 
Szilágyi Magdolna, a hitoktatók közül pedig Benedek Edit, az SNI tagozatra járó gyerekek osztályfőnöke pedig 
Józsefné Ági néni. Tanév végén családalapítási céllal Majdán Eszter lesz. A többi kolléga természetesen viszi 
elköltözött, illetve az iskolánkból távozott Urbán Anikó az osztályát tovább. Remélem, osztályok és osztály-
és Molnár Eszter. főnökök sok jobbnál jobb közös élménnyel gazda-

Elment tőlünk Lévai Andrásné, és Kuthi József- godnak az előttünk álló 10 hónap alatt. 
né is a nyáron döntött úgy, hogy elmegy programozást Idén nagy segítség a családoknak, hogy az 
tanítani Aszódra, a mindenki által Petőfi giminek em- alsósok könyveiért nem kellett fizetni. Azok a felsősök 
legetett gimnázium és szakközépiskolába. Szerencsére azonban, akiknek fizetős a könyve, ne felejtsék el, hogy 
nem távozik tőlünk teljesen, óraadóként továbbra is szeptemberben be kell fizetniük a csekkeket!
tanít informatikát nálunk. A fennmaradó órákat Szászi Továbbra is kötelező 16 óráig az iskolában 
Tibor látja el, aki a Kartali Könyves Kálmán Általános tartózkodni. Kivéve, ha a szülő felmentést kér a 
Iskolából érkezik hozzánk. Kuthi Józsefné 6.b -s osztá- délutáni foglalkozások alól. Minden évfolya-
lyát ifjabb Szalai Zoltán veszi át, aki édesapja mon 5 testnevelés óra lesz egy héten.
nyomdokaiba lépve a testnevelés oktatást választotta Idén is lesz katolikus, református, evan-
hivatásául. gélikus és Hit gyülekezeti hit- és erkölcstan, és a 

Különös nehézséget jelentett megoldani, hogy pedagógusok által tartott erkölcstan oktatás is. 
Ribánszki Mónika gyógypedagógus lakóhelyén pályá- Bár 2017. január 1-től a működtetés is az állam-
zott és kapott meg a nyáron egy állást. Szerencsére ő sem hoz kerül, bízom benne, hogy támogató jó kapcsolatunk 
megy el tőlünk teljesen, félállásban nálunk marad. A Bag Nagyközség Önkormányzatával továbbra is meg-
gyógypedagógusok körét erősíti még Majdán Eszter és marad.

Ezen a nyáron 7. alkalommal rendeztük meg a 
Nyári Oratóriumot. Idei témánk az „IRGALMASSÁG” 
volt. Mi is ezt a témát választottuk, hiszen Ferenc pápa 
az idei évre az Irgalmasság évét hirdette meg a katolikus 
egyház számára.

Nyári Oratóriumunk az idén is hétfőtől szom-
batig tartott (augusztus 1-6.), amit hétfőn szentmisével 
nyitottunk meg.  

A népes gyereksereg, naponta körülbelül 50-60 
fő, nagy lelkesedéssel vett részt a különféle foglal-
kozásokon, beszélgetéseken és játékokban. Ebben az 
évben is készültünk új táncokkal és énekekkel a gye-
rekek számára, de természetesen a korábbiakat is fel-
használtuk, amiket a gyerekek nagyon szerettek. Idén 
újdonság volt, hogy felszerelésre került egy párakapu a 
szaletlihez. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták ezt, 
és amikor tehették, hűsöltek alatta. A hét során elkészült 
kézműves alkotásokat az utolsó napon kiállítottuk az 
Apostolszálláson.

Az egyhetes nyári oratórium nem múlhat el 
anélkül, hogy egy színes, vidám záróműsorral ne zárjuk 
le az oratóriumot. Idén a záróműsort a jó időjárási 

A 2016/17-es tanév margójára…

A rendőrség is biztosított minket az együttmű- lalható tartalmakat osszanak meg. Így nemcsak az is-
ködésről, ismét lesz iskolarendőre Jánvári Gábor kola hírnevét, hanem saját jó hírüket is megőrzik majd; 
rendőr-főtörzsőrmester személyében. Ők is arra kérik a anélkül, hogy felesleges veszélynek tennék ki magukat.
gyerekeket, amire én, vagyis hogy nagy értékű tárgyakat Mivel minden támogatás adott, biztos vagyok 
(pl. mobiltelefont), ezentúl se hozzanak az iskolába, és benne, hogy együtt minden akadályt le tudunk győzni, 
ne fogyasszanak kábítószereket sem! A Facebookon ill. és a támogató közegben Bag jövője a mi munkánknak 
egyéb közösségi oldalakon pedig csak megfelelő és vál- (is) köszönhetően a legjobban alakul majd. 

„BÍZOM BENNED”
DON BOSCO NYÁRI ORATÓRIUM

Bag, 2016. augusztus 31.
Szásziné Győri Éva intézményvezető

körülményeknek köszönhetően ismételten a plébánia 
kertjében tudtuk megtartani. A szülők és hozzátartozók 
ízelítőt kaptak a hét programjaiból, illetve ekkor került 
sor a délutáni csapatversenyek eredményeinek kihir-
detésére. A záróműsor után átmentünk a templomba, 
hogy hálát adjunk az Istennek, amiért a héten együtt 
lehettünk, jól érezhettük magunkat, és az időjárás is 
kedvező volt számunkra.

Szeretném megköszönni – a bagi és hévízgyörki 
animátorok, valamint az őket segítő felnőttek nevében 
is – mindazoknak, akik valamilyen formában segítették 
az oratórium lebonyolítását: az animátorokat ellátó bagi 
és hévízgyörki asszonyok gondoskodását, valamint a 
hangosításhoz szükséges eszközök biztosítását a bagi 
művelődési háznak; a foglalkozásokhoz biztosított sát-
rakat a bagi önkormányzatnak és a hévízgyörki műve-
lődési háznak, valamint a felajánlott gyümölcsöket és 
süteményeket. 

Az oratórium a tanév során is szeretettel várja a 
gyerekeket.

Horváth Gergely

BAGI HÍRLAP • 2016. AUGUSZTUS - SZEPTEMBER BAGI HÍRLAP • 2016. AUGUSZTUS - SZEPTEMBER



A polgármesteri Hivatal híreiA Bagi Arany János Általános Iskola hírei6 7Egyházi hírek

Úgy tűnik, nem akármilyen tanév előtt állunk, Szulágyi Tibor is. A kémia oktatását Fekete Tamás, míg 
hiszen a köznevelés, közoktatás teljes átalakítása a fizika tantárgy oktatását Kongsaysak Phayboun, az 
történik napjainkban. Szokták is mondani mostanában, Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános 
hogy jelenleg csak egy dolog állandó: ez pedig a változás. Iskola tanára fogja ellátni a tavalyi tanévhez hasonlóan. 

Folyamatos megújulásra van szükség a Bagi Terveink szerint a tanév zökkenőmentesen 
Arany János Általános Iskolában is. És nem csak az zajlik majd, hiszen a változások egyúttal a megújulás 
átalakulások, más jellegű elvárások miatt, hanem mert lehetőségét is jelentik.
az évek folyamán a kollégák nyugdíjba mennek, babát Hagyományos programjaink megmaradnak, 
vállalnak, vagy új kihívásokat keresnek magunknak. ünnepköri rendezvényeinket is megtartjuk, azonban 

Mi is keressük a kihívásokat. Így - ahogy év tevékenységünk újabb, főképp az évfordulókhoz köt-
végén már említettem - 2017-ben az iskola megalapí- hető programokkal bővül majd. Újdonság lesz az is, 
tásának 90. évfordulója tiszteletére könyvet szeretnénk hogy idén a „Határtalanul program” keretében lehe-
kiadatni, ezért nagyon örülnénk, ha fényképekkel, tör- tőségünk lesz egy erdélyi táborozásra, mely elsősorban a 
ténetekkel, lefotózható tárgyakkal keresnének meg hetedikeseket érinti majd. 
minket, hogy a kiadvány minél érdekesebb, színesebb Ebben a tanévben rendezvényeinkbe szeret-
legyen. Segítségüket előre is  köszönjük! nénk az eddigieknél jobban bevonni a szülőket is. Erről 

Nyáron a működtető önkormányzatnak és és az aktualitásokról az ellenőrző füzeteken keresztül az 
technikai dolgozóinknak köszönhetően a takarítás és a osztályfőnököktől kapnak majd tájékoztatást. Tehát 
lábazat frissítő festése is megtörtént. Voltak védelembe nemcsak az érdemjegyek beírása, hanem a tájékoztatás 
vételi tárgyalások, és a tankönyvek is nagyrészt időben miatt is nagyon fontos, hogy az ellenőrző, tájékoztató 
megérkeztek. füzet mindig a gyerekeknél legyen. 

Kollégáim körében is történt némi változás: a Az első osztályosok osztályfőnöke Deák Márta, 
tavalyi tanév elején nyugdíjba ment Nagyné Bakti Zsófia segítője Volterné Jamrik Éva lesz. A leendő ötödikesek 
és Nagy Tiborné. A tanév második felében Gódorné osztályfőnöke Dobosné Szilágyi Gabriella és Bankó 
Szilágyi Magdolna, a hitoktatók közül pedig Benedek Edit, az SNI tagozatra járó gyerekek osztályfőnöke pedig 
Józsefné Ági néni. Tanév végén családalapítási céllal Majdán Eszter lesz. A többi kolléga természetesen viszi 
elköltözött, illetve az iskolánkból távozott Urbán Anikó az osztályát tovább. Remélem, osztályok és osztály-
és Molnár Eszter. főnökök sok jobbnál jobb közös élménnyel gazda-

Elment tőlünk Lévai Andrásné, és Kuthi József- godnak az előttünk álló 10 hónap alatt. 
né is a nyáron döntött úgy, hogy elmegy programozást Idén nagy segítség a családoknak, hogy az 
tanítani Aszódra, a mindenki által Petőfi giminek em- alsósok könyveiért nem kellett fizetni. Azok a felsősök 
legetett gimnázium és szakközépiskolába. Szerencsére azonban, akiknek fizetős a könyve, ne felejtsék el, hogy 
nem távozik tőlünk teljesen, óraadóként továbbra is szeptemberben be kell fizetniük a csekkeket!
tanít informatikát nálunk. A fennmaradó órákat Szászi Továbbra is kötelező 16 óráig az iskolában 
Tibor látja el, aki a Kartali Könyves Kálmán Általános tartózkodni. Kivéve, ha a szülő felmentést kér a 
Iskolából érkezik hozzánk. Kuthi Józsefné 6.b -s osztá- délutáni foglalkozások alól. Minden évfolya-
lyát ifjabb Szalai Zoltán veszi át, aki édesapja mon 5 testnevelés óra lesz egy héten.
nyomdokaiba lépve a testnevelés oktatást választotta Idén is lesz katolikus, református, evan-
hivatásául. gélikus és Hit gyülekezeti hit- és erkölcstan, és a 

Különös nehézséget jelentett megoldani, hogy pedagógusok által tartott erkölcstan oktatás is. 
Ribánszki Mónika gyógypedagógus lakóhelyén pályá- Bár 2017. január 1-től a működtetés is az állam-
zott és kapott meg a nyáron egy állást. Szerencsére ő sem hoz kerül, bízom benne, hogy támogató jó kapcsolatunk 
megy el tőlünk teljesen, félállásban nálunk marad. A Bag Nagyközség Önkormányzatával továbbra is meg-
gyógypedagógusok körét erősíti még Majdán Eszter és marad.

Ezen a nyáron 7. alkalommal rendeztük meg a 
Nyári Oratóriumot. Idei témánk az „IRGALMASSÁG” 
volt. Mi is ezt a témát választottuk, hiszen Ferenc pápa 
az idei évre az Irgalmasság évét hirdette meg a katolikus 
egyház számára.

Nyári Oratóriumunk az idén is hétfőtől szom-
batig tartott (augusztus 1-6.), amit hétfőn szentmisével 
nyitottunk meg.  

A népes gyereksereg, naponta körülbelül 50-60 
fő, nagy lelkesedéssel vett részt a különféle foglal-
kozásokon, beszélgetéseken és játékokban. Ebben az 
évben is készültünk új táncokkal és énekekkel a gye-
rekek számára, de természetesen a korábbiakat is fel-
használtuk, amiket a gyerekek nagyon szerettek. Idén 
újdonság volt, hogy felszerelésre került egy párakapu a 
szaletlihez. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták ezt, 
és amikor tehették, hűsöltek alatta. A hét során elkészült 
kézműves alkotásokat az utolsó napon kiállítottuk az 
Apostolszálláson.

Az egyhetes nyári oratórium nem múlhat el 
anélkül, hogy egy színes, vidám záróműsorral ne zárjuk 
le az oratóriumot. Idén a záróműsort a jó időjárási 

A 2016/17-es tanév margójára…

A rendőrség is biztosított minket az együttmű- lalható tartalmakat osszanak meg. Így nemcsak az is-
ködésről, ismét lesz iskolarendőre Jánvári Gábor kola hírnevét, hanem saját jó hírüket is megőrzik majd; 
rendőr-főtörzsőrmester személyében. Ők is arra kérik a anélkül, hogy felesleges veszélynek tennék ki magukat.
gyerekeket, amire én, vagyis hogy nagy értékű tárgyakat Mivel minden támogatás adott, biztos vagyok 
(pl. mobiltelefont), ezentúl se hozzanak az iskolába, és benne, hogy együtt minden akadályt le tudunk győzni, 
ne fogyasszanak kábítószereket sem! A Facebookon ill. és a támogató közegben Bag jövője a mi munkánknak 
egyéb közösségi oldalakon pedig csak megfelelő és vál- (is) köszönhetően a legjobban alakul majd. 

„BÍZOM BENNED”
DON BOSCO NYÁRI ORATÓRIUM

Bag, 2016. augusztus 31.
Szásziné Győri Éva intézményvezető

körülményeknek köszönhetően ismételten a plébánia 
kertjében tudtuk megtartani. A szülők és hozzátartozók 
ízelítőt kaptak a hét programjaiból, illetve ekkor került 
sor a délutáni csapatversenyek eredményeinek kihir-
detésére. A záróműsor után átmentünk a templomba, 
hogy hálát adjunk az Istennek, amiért a héten együtt 
lehettünk, jól érezhettük magunkat, és az időjárás is 
kedvező volt számunkra.

Szeretném megköszönni – a bagi és hévízgyörki 
animátorok, valamint az őket segítő felnőttek nevében 
is – mindazoknak, akik valamilyen formában segítették 
az oratórium lebonyolítását: az animátorokat ellátó bagi 
és hévízgyörki asszonyok gondoskodását, valamint a 
hangosításhoz szükséges eszközök biztosítását a bagi 
művelődési háznak; a foglalkozásokhoz biztosított sát-
rakat a bagi önkormányzatnak és a hévízgyörki műve-
lődési háznak, valamint a felajánlott gyümölcsöket és 
süteményeket. 

Az oratórium a tanév során is szeretettel várja a 
gyerekeket.

Horváth Gergely
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Június közepén a gyerekekben tuda- sításukra. Ezen a héten a Három pillangó című mesét 
tosítottuk a szelektív hulladékgyűjtés báboztuk a gyerekeknek.  

A nagy melegben gyakran pancsoltak az fontosságát azzal, hogy meglátogattuk busszal a Zöld 
udvaron. A tornaterem hűvösében a diavetítőn mese-Híd hulladékgyűjtő központot, ahol körbejártuk, megis-
filmeket vetítettünk számukra. mertük, hogy mi történik az összegyűjtött szeméttel. 

Mindig figyeltünk arra, hogy a nagy forró-A Süni csoport kirándult a Mátrába, ott meg-
ságban hűvösebb helyen foglalatoskodjanak a gyerme-nézték a gyöngyösi Mátra Múzeumot, utaztak a mátrai 
kek, ne legyenek tűző napon. Szomjukat gyakran olt-kisvasúton, a bátrabbak felmentek a Sástói kilátóba is. 

Mozgalmas volt az ezt követő időszak: elsé- hatták hűs vízzel, többször limonádéval.
Az ünnepi héten a gyerekekkel ellátogattunk a táltunk a búzaföldre, megnéztük a „lábon álló búza-

helyi Mezőbag Kft-hez, ahol megnéztük a gépeket, táblát”, gyűjtöttünk mezei virágokat.  
Másnap a gyerekek nagyon élvezték az óvónők szedtünk búzát a magtárban. A pékségben megnéz-

mesejátékát, amely a kiskakas gyémánt félkrajcárjáról hettük, mi hogyan készül a lisztből. Mondogattunk 
szólt. Az óvodapedagógusok színdarabként dolgozták verseket, mondókákat a sütésről, aratásról. Meséltünk a 
fel az ismert mesét. gyerekeknek a falánk tyúkocskáról. Énekeltük játékos, 

Beérett a meggy az óvoda hátsó kertjében, a utánzó mozgással, az A part alatt… kezdetű dalt. Majd 
meggyszüret után a kifejtett meggyből meggyes pitét készítettünk só-lisztgyurmából péksüteményeket a ba-
készítettünk, amit a gyerekek jóízűen fogyasztottak el. bázáshoz, boltos játékhoz. Beszélgettünk Szent Ist-

A szeles időben reptettük a gyerekekkel a ha- vánról, a történethez kapcsolódóan színezőt is kaptak a 
jtogatott repülőket, lengettük a kreppszalagos botokat. gyerekek.

A reggeli zenés tornákat, amelyeket a terasz Augusztus utolsó hetében a gyerekekkel meg-
alatt tartottunk, nagyon kedvelték a gyerekek. figyeltük az állatokat: kecskét, libát, kacsát, bárányt, 

Többször ismételtük a Koszorú, koszorú című gyöngytyúkot, tyúkot, kakast, pulykát. Beszélgettünk az 
dalos játékot,  amelynek szereplőit a Búza- állattartás fontosságáról, felelősségéről.
virág…kezdetű mondókával számoltuk ki. Az esős napokon futó- és fogójátékokat szer-

A nagy melegben a kagylós medencékben pan- veztünk a tornateremben. 
csoltattuk gyermekeinket az óvoda udvarán. Máskor szép festmények készültek a napra-

Augusztus elején kisétáltunk a bagi dombra, forgóról, közben megbeszéltük, hogy mire használják fel 
ahol mezei virágokat szedtünk, megfigyeltük a rova- a termését. (pl. olajkészítés) 
rokat, megcsodáltuk a dombról a kilátást. Meglátogattuk a szépen felújított, felszerelt 

Az udvaron sokat labdáztunk, homokoztunk, könyvtárat, ahonnan könyveket is kölcsönöztünk. A 
játszottunk körjátékokat, rajzoltunk a rönkasztaloknál. könyvtáros néni előadásában megnéztünk egy mesét a 

Érdekes ritmus-zenekart alakítottunk, közösen papírszínházban két kutyusról, Bertalanról és Barna-
zenéltünk, fergeteges hangélményt nyújtva. básról. Kaptunk ajándékba könyvjelzőket is. 

Sokszor kinn történtek az étkezések a délelőttök Másnap az asztali bábokkal Szutyejev: Miáu 
folyamán. című meséjét bábozták el az óvónők óvodásainknak.

Augusztus második hetében a gyermekekkel A változatos nyári programok az óvodában 
gyurmáztunk az udvaron. Mindenki kedvére tevékeny- élménydúsak voltak a gyermekek számára.
kedhetett.

Más alkalommal megfigyeltük a bogárnézőben Balázs Károlyné
a rovarokat, állathatározót is használtunk a beazono-

Ismét nagy munkálatok folytak óvoda gondnoka vakolta, szigetelte, me- nélkül nem sikerülhetett volna a kivite-

az óvodában, a karbantartási szünet ideje szelte, burkolta. Társadalmi munkában lezés anyagi forrásainak megteremtése.

Még egy helyiség vár felújításra. További alatt. Szünet előtt négy csoportot pa- készült a vízvezeték kiépítése és a helyi-

támogatók segítségét várjuk. A mosó-koltunk ki teljesen, parkettacsiszoláshoz ség szerelvényezése. Hamarosan birtok-

konyha - játékmosó helyiség kialakítása készülődve. Szerencsénkre a mesterek ba veszik a gyermekek az új mosdót.

Mind a két munkálat finanszírozását al- várat magára. időben kezdték el és fejezték be a mun-
Tervezzük még az épületen a tetőcse-polgármester úr segítségével tudtuk kálatokat. Így a takarítás után a gyer-
repek szakaszos cseréjét. A málladozó-megoldani. Az utóbbi helyiség kialakítá-mekeket gyönyörűen felcsiszolt, és fris-
félben lévő, 60 éves cserepek cseréjével a sában az Óvoda a gyermekekért alapít-sen takarított csoportokba vártuk vissza.
beázásokat szeretnénk elkerülni.Ez évben folyamatosan készült a Katicás vány is segítséget nyújtott.

Köszönjük önzetlen segítségüket, mely csoport újonnan kialakított mosdója. Az 

Nyáron történt az óvodában

Kovács Istvánné

Nyári tevékenységek a bagi óvodában

Három völgy

Aranylón kel a nap, méltósággal jön fel,
Fénylő sugarai lomhán terülnek el

Megvilágít mindent: utcát, házat kertet,
Pirosbagi templom tornyán a keresztet

Bejárja a környék hullámos határát,
Átöleli sorban három völgynek száját:

Délről ásítozik Nagyvölgy száraz torka,
Halyag-völgyi kiskút vizét mind felissza

Ám ha jő a vihar, hull a záporeső,
Megtelik garatja, s patakként áll elő

Csöndes büszkeséggel érkezik a Galga,
Szétterülő völgye a tájat uralja

Szőlődombok nézik, mezők megbámulják,
Öreg fűzfák között nád kíséri útját

Az Egres csörgedez sok száz esztendeje,
Hiába fékezte malmoknak kereke

A Galga, mint öccsét örömmel fogadja,
Midőn az aranyos vizét neki adja

Szépséges e földnek minden barázdája,
Belé vagyon vetve őseink imája

Tudták jó itt élni, mindent megtalálnak,
Görbehátú szántót, folyót, rétet, fákat

Emitt síkság terül, amott domb vagy lejtő,
Nem sajnálta kegyét ide a Teremtő

Katona Pál  (Bag, 2001. december)

Könyvtárunkban KÖNYVKLUBOT indítunk, 
ahol az olvasni szeretők megoszthatnák könyves 

élményeiket másokkal is, közösségi élménnyé 
emelve így az olvasást. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik 
kedvet éreznek ahhoz, hogy havonta egy 

alkalommal, egy közösen kiválasztott 
könyv alapján beszélgessenek másokkal.

A Könyvklub valamennyi érdeklődő számára 
szabadon látogatható!

Első alkalom: 2016.10.05. szerda, 18 óra.
Jelentkezésüket a konyvtar.bag@gmail.com 

email címre, vagy személyesen, a könyvtárban 
várjuk!

A Magyar Népmese Napja 

alkalmából szeretettel várjuk

a kicsiket és nagyokat a 

könyvtárba, ahol vendégünk 

lesz Pintér Zsolt 

mesemondó.

A Gödöllői Rendőrkapitányság
drogprevenciós összekötő tisztje: Török Eszter r. hdgy.

Fogadóóra: minden hónap első hétfője
15:00 és 16:00 óra közötti időben.

Telefonos ügyelet: minden hónap második hétfője
15:00 és 16:00 óra közötti időben.

E-mail: töröke@pest.police.hu • Tel.: 06-28-524-600/7243

Dragomán György regénye nagy siker, megjelenése óta. A könyv 
főhőse Emma, egy árva kislány, akit a nagymamája vesz 
magához. A regény a Ceausescu-diktatúra összeomlása után 
játszódik, amikor az emberek próbálják megérteni, hogy mi is 
történt velük az előző évtizedekben. Igyekszik ki-ki valahogy 
elszámolni a múltjával, mert anélkül nem tudnak továbblépni. 
Emma életében összekeveredik a múlt és a jelen. Történnek vele a 
hétköznapi, kamaszos dolgok: barátokat talál, szerelmes lesz, 
csalódik, hobbit talál magának; ugyanakkor Nagymama beavatja 

őt a múlt titkaiba is.
Nagyon szerettem olvasni a Máglyát, könnyedén belemerültem kicsit 

misztikus világába, ahol mindig valamilyen furcsaság volt várható. Lassan bon-
takozott ki, hogy a sok titokzatosság mögött milyen súlyos bűnök, rettenetes 
lelkifurdalások, évtizedes traumák húzódnak meg. Az író mesterien adagolta az 
információkat, mindig visszatartva egy kicsit, soha nem kimondva teljesen semmit, 
csak sejtetve. Ettől lesz a könyvnek olyan különös hangulata, ami engem nagyon 
megragadott. A sok titokzatosság, misztikum mind-mind sikeresen gerjesztették a 
feszültséget. Nagymama mindig a kellő pillanatban szakította meg elbeszélését, 
hogy végül már nem is tudtuk, valóban hallani akarjuk-e a teljes igazságot, mert 
olyan szörnyűségesnek ígérkezik. S valóban….

Horváth Viktória

Könyvajánló – a Községi Könyvtár kínálatából

A könyvek kölcsönözhetők a Községi Könyvtárban! 

Az Időfutár főhőse Hanna, aki most költözött szüleivel Budapestre, 
és még minden új neki. Történnek vele a mindenféle szokásos és 
kevésbé szokásos dolgok. Talál az utcán egy rozsdás körzőt, amit 
mindenki magának akar, de valahogy ő sem tud megválni tőle. 
Hogy az egésznek mi köze van Bécshez, a szabadkőművesekhez 
és a Sakkozó törökhöz, azt még Hanna sem tudja pontosan, de 

szerencsére ott van neki Tibi és Zsófi, akik minden rejtély kinyomozásában segí-
tenek. A sorozat következő részeiben időgépek segítségével utaznak a múltba és a 
jövőbe, hogy megakadályozzák a világ végének eljövetelét. A történet olvasása 
közben érdekes dolgokat tudhatunk meg pl. az ókori Rómáról vagy a 18. századi 
Bécsről. Mindenkinek ajánlom ezt az izgalmakban bővelkedő, eseménydús 
olvasmányt.

Katona Janka

Dragomán György: Máglya

Tasnádi István, Jeli Viktória, Gimesi Dóra:
Időfutár - A körző titka

Időpont: 2016.

október 1. 
szombat  10 óra 

A belépés ingyenes.

A Magyar Népmese Napja

Kedves

Könyvbarátok!
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tosítottuk a szelektív hulladékgyűjtés báboztuk a gyerekeknek.  
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készítettünk, amit a gyerekek jóízűen fogyasztottak el. bázáshoz, boltos játékhoz. Beszélgettünk Szent Ist-

A szeles időben reptettük a gyerekekkel a ha- vánról, a történethez kapcsolódóan színezőt is kaptak a 
jtogatott repülőket, lengettük a kreppszalagos botokat. gyerekek.

A reggeli zenés tornákat, amelyeket a terasz Augusztus utolsó hetében a gyerekekkel meg-
alatt tartottunk, nagyon kedvelték a gyerekek. figyeltük az állatokat: kecskét, libát, kacsát, bárányt, 

Többször ismételtük a Koszorú, koszorú című gyöngytyúkot, tyúkot, kakast, pulykát. Beszélgettünk az 
dalos játékot,  amelynek szereplőit a Búza- állattartás fontosságáról, felelősségéről.
virág…kezdetű mondókával számoltuk ki. Az esős napokon futó- és fogójátékokat szer-

A nagy melegben a kagylós medencékben pan- veztünk a tornateremben. 
csoltattuk gyermekeinket az óvoda udvarán. Máskor szép festmények készültek a napra-

Augusztus elején kisétáltunk a bagi dombra, forgóról, közben megbeszéltük, hogy mire használják fel 
ahol mezei virágokat szedtünk, megfigyeltük a rova- a termését. (pl. olajkészítés) 
rokat, megcsodáltuk a dombról a kilátást. Meglátogattuk a szépen felújított, felszerelt 

Az udvaron sokat labdáztunk, homokoztunk, könyvtárat, ahonnan könyveket is kölcsönöztünk. A 
játszottunk körjátékokat, rajzoltunk a rönkasztaloknál. könyvtáros néni előadásában megnéztünk egy mesét a 

Érdekes ritmus-zenekart alakítottunk, közösen papírszínházban két kutyusról, Bertalanról és Barna-
zenéltünk, fergeteges hangélményt nyújtva. básról. Kaptunk ajándékba könyvjelzőket is. 

Sokszor kinn történtek az étkezések a délelőttök Másnap az asztali bábokkal Szutyejev: Miáu 
folyamán. című meséjét bábozták el az óvónők óvodásainknak.

Augusztus második hetében a gyermekekkel A változatos nyári programok az óvodában 
gyurmáztunk az udvaron. Mindenki kedvére tevékeny- élménydúsak voltak a gyermekek számára.
kedhetett.

Más alkalommal megfigyeltük a bogárnézőben Balázs Károlyné
a rovarokat, állathatározót is használtunk a beazono-

Ismét nagy munkálatok folytak óvoda gondnoka vakolta, szigetelte, me- nélkül nem sikerülhetett volna a kivite-

az óvodában, a karbantartási szünet ideje szelte, burkolta. Társadalmi munkában lezés anyagi forrásainak megteremtése.

Még egy helyiség vár felújításra. További alatt. Szünet előtt négy csoportot pa- készült a vízvezeték kiépítése és a helyi-

támogatók segítségét várjuk. A mosó-koltunk ki teljesen, parkettacsiszoláshoz ség szerelvényezése. Hamarosan birtok-

konyha - játékmosó helyiség kialakítása készülődve. Szerencsénkre a mesterek ba veszik a gyermekek az új mosdót.

Mind a két munkálat finanszírozását al- várat magára. időben kezdték el és fejezték be a mun-
Tervezzük még az épületen a tetőcse-polgármester úr segítségével tudtuk kálatokat. Így a takarítás után a gyer-
repek szakaszos cseréjét. A málladozó-megoldani. Az utóbbi helyiség kialakítá-mekeket gyönyörűen felcsiszolt, és fris-
félben lévő, 60 éves cserepek cseréjével a sában az Óvoda a gyermekekért alapít-sen takarított csoportokba vártuk vissza.
beázásokat szeretnénk elkerülni.Ez évben folyamatosan készült a Katicás vány is segítséget nyújtott.

Köszönjük önzetlen segítségüket, mely csoport újonnan kialakított mosdója. Az 

Nyáron történt az óvodában

Kovács Istvánné

Nyári tevékenységek a bagi óvodában

Három völgy

Aranylón kel a nap, méltósággal jön fel,
Fénylő sugarai lomhán terülnek el

Megvilágít mindent: utcát, házat kertet,
Pirosbagi templom tornyán a keresztet

Bejárja a környék hullámos határát,
Átöleli sorban három völgynek száját:

Délről ásítozik Nagyvölgy száraz torka,
Halyag-völgyi kiskút vizét mind felissza

Ám ha jő a vihar, hull a záporeső,
Megtelik garatja, s patakként áll elő

Csöndes büszkeséggel érkezik a Galga,
Szétterülő völgye a tájat uralja

Szőlődombok nézik, mezők megbámulják,
Öreg fűzfák között nád kíséri útját

Az Egres csörgedez sok száz esztendeje,
Hiába fékezte malmoknak kereke

A Galga, mint öccsét örömmel fogadja,
Midőn az aranyos vizét neki adja

Szépséges e földnek minden barázdája,
Belé vagyon vetve őseink imája

Tudták jó itt élni, mindent megtalálnak,
Görbehátú szántót, folyót, rétet, fákat

Emitt síkság terül, amott domb vagy lejtő,
Nem sajnálta kegyét ide a Teremtő

Katona Pál  (Bag, 2001. december)

Könyvtárunkban KÖNYVKLUBOT indítunk, 
ahol az olvasni szeretők megoszthatnák könyves 

élményeiket másokkal is, közösségi élménnyé 
emelve így az olvasást. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik 
kedvet éreznek ahhoz, hogy havonta egy 

alkalommal, egy közösen kiválasztott 
könyv alapján beszélgessenek másokkal.

A Könyvklub valamennyi érdeklődő számára 
szabadon látogatható!

Első alkalom: 2016.10.05. szerda, 18 óra.
Jelentkezésüket a konyvtar.bag@gmail.com 

email címre, vagy személyesen, a könyvtárban 
várjuk!

A Magyar Népmese Napja 

alkalmából szeretettel várjuk

a kicsiket és nagyokat a 

könyvtárba, ahol vendégünk 

lesz Pintér Zsolt 

mesemondó.

A Gödöllői Rendőrkapitányság
drogprevenciós összekötő tisztje: Török Eszter r. hdgy.

Fogadóóra: minden hónap első hétfője
15:00 és 16:00 óra közötti időben.

Telefonos ügyelet: minden hónap második hétfője
15:00 és 16:00 óra közötti időben.

E-mail: töröke@pest.police.hu • Tel.: 06-28-524-600/7243

Dragomán György regénye nagy siker, megjelenése óta. A könyv 
főhőse Emma, egy árva kislány, akit a nagymamája vesz 
magához. A regény a Ceausescu-diktatúra összeomlása után 
játszódik, amikor az emberek próbálják megérteni, hogy mi is 
történt velük az előző évtizedekben. Igyekszik ki-ki valahogy 
elszámolni a múltjával, mert anélkül nem tudnak továbblépni. 
Emma életében összekeveredik a múlt és a jelen. Történnek vele a 
hétköznapi, kamaszos dolgok: barátokat talál, szerelmes lesz, 
csalódik, hobbit talál magának; ugyanakkor Nagymama beavatja 

őt a múlt titkaiba is.
Nagyon szerettem olvasni a Máglyát, könnyedén belemerültem kicsit 

misztikus világába, ahol mindig valamilyen furcsaság volt várható. Lassan bon-
takozott ki, hogy a sok titokzatosság mögött milyen súlyos bűnök, rettenetes 
lelkifurdalások, évtizedes traumák húzódnak meg. Az író mesterien adagolta az 
információkat, mindig visszatartva egy kicsit, soha nem kimondva teljesen semmit, 
csak sejtetve. Ettől lesz a könyvnek olyan különös hangulata, ami engem nagyon 
megragadott. A sok titokzatosság, misztikum mind-mind sikeresen gerjesztették a 
feszültséget. Nagymama mindig a kellő pillanatban szakította meg elbeszélését, 
hogy végül már nem is tudtuk, valóban hallani akarjuk-e a teljes igazságot, mert 
olyan szörnyűségesnek ígérkezik. S valóban….

Horváth Viktória

Könyvajánló – a Községi Könyvtár kínálatából

A könyvek kölcsönözhetők a Községi Könyvtárban! 

Az Időfutár főhőse Hanna, aki most költözött szüleivel Budapestre, 
és még minden új neki. Történnek vele a mindenféle szokásos és 
kevésbé szokásos dolgok. Talál az utcán egy rozsdás körzőt, amit 
mindenki magának akar, de valahogy ő sem tud megválni tőle. 
Hogy az egésznek mi köze van Bécshez, a szabadkőművesekhez 
és a Sakkozó törökhöz, azt még Hanna sem tudja pontosan, de 

szerencsére ott van neki Tibi és Zsófi, akik minden rejtély kinyomozásában segí-
tenek. A sorozat következő részeiben időgépek segítségével utaznak a múltba és a 
jövőbe, hogy megakadályozzák a világ végének eljövetelét. A történet olvasása 
közben érdekes dolgokat tudhatunk meg pl. az ókori Rómáról vagy a 18. századi 
Bécsről. Mindenkinek ajánlom ezt az izgalmakban bővelkedő, eseménydús 
olvasmányt.

Katona Janka

Dragomán György: Máglya

Tasnádi István, Jeli Viktória, Gimesi Dóra:
Időfutár - A körző titka

Időpont: 2016.

október 1. 
szombat  10 óra 

A belépés ingyenes.

A Magyar Népmese Napja

Kedves

Könyvbarátok!
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Az augusztus 20-i nemzeti ünnepi 
megemlékezés a szentmisét követően immár 
hagyományos módon a templomkertben 
került megrendezésre.

A rövid, ám tartalmas és színvonalas 
műsorban közreműködött Baranyi Richárd 
versmondó, a Muharay Elemér Népi Együttes 
hagyományőrző csoportja, valamint a Szink-
ron Nyugdíjas Egyesület kórusa. Az össze-
állítást Volter Domonkos szavai foglalták ker-
etbe. A Mezőbag Kft. által felajánlott, nemze-
tiszínű szalaggal átkötött új kenyeret Kará-
csondi Mihály atya áldotta meg, mely az ün-
nepséget követően került szétosztásra. 

A műsoros megemlékezés keretein belül 
Jamrik László polgármester beszédében mél-
tatta első királyunk uralkodói nagyságát, ki-
emelt jelentőséget tulajdonítva annak a gon-
dolatnak, hogy Szent István szellemisége, 
eredményes munkája máig ható tanulsá-
gokkal és példával áll előttünk.

kh Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Minden év 
augusztus 20-án Szent István királyunkra, az állam-
alapítóra emlékezünk. Augusztus 20-a 1990-től új tar-
talmat kapott ünnepeink sorában. Emlékezünk 
Istvánra, az államalapítónkra, de ünnepeljük a dolgos 
parasztokat, akik az évi kenyérnek valót megtermelték. 
Tehát ezen a napon elsősorban a több mint ezer éves 
magyar államra, tiszteletre méltó első királyunkra, 
Istvánra emlékezünk. Nem a honfoglalóra, hanem az 
államalapítóra. Foglalni, kardot csörtetni, ellenfelet 
legyőzni történelmünk során sok nép tudott, de szívós, 
sokszor kegyetlen munkával saját magát legyőzni, 
nemzetté, állammá válni csak keveseknek adatott meg. 
Nem hisszük, hogy István szeretett ember lett volna, de 
hogy magyar államban élünk, abban az ő akaratának 
döntő része van. István az államalapítással az akkori 
viszonyok között a nemzet jövőjét biztosította. Az ezred-
fordulót – minden téves vélekedés ellenére – nem a ré-
mület, a félelem és a világvége várása jellemezte, hanem 
a remény és a bizakodás. A magyarság történelmének 
legdöntőbb fordulója ebbe a mozgalmas korba illesz-
kedik. A magyar történelem e döntő századában ott 
található az a kiemelkedő személyiség, aki a történelmi 
változások tevékeny részese, sőt irányítója: Szent István 
király. Az, hogy ki lesz szent, nem az utókor jámbor 
vélekedésétől vagy egy kis hatalmi csoport ügyes-
kedésétől függ, hanem az isteni elhivatottságtól és a 
kapott kegyelmek felhasználásától. Az egyház csak ki-
mondja valakiről, hogy szent életű volt, az életszentség 
tényét maga Isten adja. István király ezt az országot 

nekünk építette, és örökül hagyta évszázadok távlatán 
át, hogy őrizzük egyenlő felelősséggel, keresztény 
hitünk erejével és reménységével. A múlt bennünk 
folytatódik. Ezeréves államiságunkban, a ránk hagyott 
keresztény hitben. Lelkünk, gondolataink, mozdula-
taink, szokásaink része mindig, minden nap. Ezek va-
gyunk mi. Büszkén, zavart szemlesütés nélkül 
mondhatjuk: mi Szent István népe vagyunk. Itt Bagon, 
ma a templomunk előtt, a magunk örömeivel, bána-
taival, céljaival és feladataival. István király nagyságát 
fiához, Imre herceghez írt intelmeiből ismerhetjük meg. 
„Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyű-
lölködés nélkül. A király koronájának legszebb ékszerei 
a jótettek. Minden nép a saját törvényei szerint él. Add 
meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen.” 

István királyunk koronája, a magyar szent ko-
rona legszentebb nemzeti ereklyénk. Torz időkben ma-
gyarságunk megőrzésében hű segítőnk, a keresztény 
magyar eszmeiség hordozója. Szent István úgy csatolta 
Magyarországot a nyugati latin kereszténység táborá-
hoz, hogy amit lehetett, megőrzött a korábbi magyar 
hagyományokból. Mindent, ami állammá tette a koráb-
bi Magyarországot, a területi igazgatást, a püspökségek 
működését, a törvényalkotást, az igazságszolgáltatást, a 
pénzverést és a hadviselést Szent István munkássá-
gának köszönhetjük. Nekünk, akik az életet inkább 
irigyelt magyarként, sem mint megtűrtként akarjuk itt 
élni, szükségünk van mindenkire, aki elsősorban vallja 
magát magyarnak, s csak másodsorban európainak. 
Még élt és uralkodott, nem lehetett kétség afelől, hogy 
nemzetünk önálló tagja lesz az európai népcsaládnak, és 
ez országok között képes lesz fenntartani sajátosságait. 
Egy szent király mutatott utat nekünk – aki felajánlotta 
a koronát és hazánkat a Boldogasszonynak, Szűz Má-
riának –, hogy újra és újra megválthassuk magunkat és 
nemzetünket. Értékek mentén kell felépíteni saját éle-
tünket, segíteni kell másoknak, hogy ők is ezt tehessék. 
Így épül a város, a régió, a haza és a jövő. Így akarta Szent 
István királyunk. Ennek alapjait rakta le több mint ezer 
éve. Ezek az alapok olyan értékek, melyekről jelentő-
ségük ellenére is hajlamos elfelejtkezni a világ. Melyek 
ezek? A békesség, becsület, tisztesség, jó erkölcs, 
összefogás, egymás tisztelete, hűség, szeretet és a hit. 

Szent István
ünnepén

Hol vagy, István király,

hol vagy, magyarok

tündöklő csillaga”

Fogjunk össze mindazokkal, akik hasonlóan 
gondolkodnak. Nem megosztani, hanem egybetartani, 
nem uszítani, hanem békíteni, nem butítani, hanem 
tanítani kell a kisebb és nagyobb közösségeket. 

Tisztelt Ünneplők!

A különbségeink ellenére egy közös biztosan 
lesz bennünk, ez pedig az ősök tiszteletén alapuló 
hazaszeretet. Szent István királyunk örökségét tisztelet-
ben tartva most az a feladatunk, hogy egymást erősítve 
találjuk meg azt az utat, mely szűkebb és tágabb hazánk 
és annak minden polgára számára biztosítani tudja a 
boldogulást. István király bölcs szigorával arra int ben-
nünket, hogy előre tekintsünk, arra int, hogy tanuljunk 
meg újra hinni, higgyünk magunkban, higgyünk 
egymásban, s higgyünk az összefogás erejében, melyre 
nagy szükség van Bagon is. Csak ez teheti valóvá, hogy 
még legalább ezer évig újra és újra és magyarul han-
gozzék fel gyönyörű hazánkban, hogy éljen Szent István 
király! 

Tisztelt Ünneplők, Kedves Bagiak!

Minden év nyarán megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk az aratásra, azokra az emberekre, akik meg-
termelték a jövő évi kenyérre valót. Az utóbbi évek 
szélsőséges időjárása most sem kerülte el hazánkat. A 
csapadékos időjárás miatt az étkezési búzaként elvetett 
gabona egy része sajnos takarmány búzaként került 
betakarításra. Az étkezési búza elegendő, sőt exportra is 
jut. A gabona nemcsak mindennapi kenyerünk alap-
anyaga, de hústermelésünk fontos takarmányalapja is. 
A magyar nép legfontosabb jelképe a kenyér. Tiszteljük, 
mert benne a békés munkát tiszteljük a búzát termő 
éghajlat alatt. Még ha annyit panaszkodunk is rá, és félig 
szikkadtan kidobjuk, és ha már nem is mindenki vet rá 
keresztet, mielőtt megszegné. A gabonatermelők most 
is azt tették, amit évtizedekig tettek, tisztességgel, 
becsülettel, alázattal végezték el az aratást, biztosították 
nekünk, gyermekeinknek a kenyeret. Tisztelet és kö-
szönet az aratásban minden résztvevőnek. 

Köszönöm figyelmüket.

Bag, 2016. augusztus 20.
Jamrik László polgármester
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Szinkron Nyugdíjas Egyesület

Baranyi Richárd Volter Domonkos Muharay Elemér Népi Együttes hagyományőrző csoportja

Jamrik László polgármester
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augusztus 20-án Szent István királyunkra, az állam-
alapítóra emlékezünk. Augusztus 20-a 1990-től új tar-
talmat kapott ünnepeink sorában. Emlékezünk 
Istvánra, az államalapítónkra, de ünnepeljük a dolgos 
parasztokat, akik az évi kenyérnek valót megtermelték. 
Tehát ezen a napon elsősorban a több mint ezer éves 
magyar államra, tiszteletre méltó első királyunkra, 
Istvánra emlékezünk. Nem a honfoglalóra, hanem az 
államalapítóra. Foglalni, kardot csörtetni, ellenfelet 
legyőzni történelmünk során sok nép tudott, de szívós, 
sokszor kegyetlen munkával saját magát legyőzni, 
nemzetté, állammá válni csak keveseknek adatott meg. 
Nem hisszük, hogy István szeretett ember lett volna, de 
hogy magyar államban élünk, abban az ő akaratának 
döntő része van. István az államalapítással az akkori 
viszonyok között a nemzet jövőjét biztosította. Az ezred-
fordulót – minden téves vélekedés ellenére – nem a ré-
mület, a félelem és a világvége várása jellemezte, hanem 
a remény és a bizakodás. A magyarság történelmének 
legdöntőbb fordulója ebbe a mozgalmas korba illesz-
kedik. A magyar történelem e döntő századában ott 
található az a kiemelkedő személyiség, aki a történelmi 
változások tevékeny részese, sőt irányítója: Szent István 
király. Az, hogy ki lesz szent, nem az utókor jámbor 
vélekedésétől vagy egy kis hatalmi csoport ügyes-
kedésétől függ, hanem az isteni elhivatottságtól és a 
kapott kegyelmek felhasználásától. Az egyház csak ki-
mondja valakiről, hogy szent életű volt, az életszentség 
tényét maga Isten adja. István király ezt az országot 

nekünk építette, és örökül hagyta évszázadok távlatán 
át, hogy őrizzük egyenlő felelősséggel, keresztény 
hitünk erejével és reménységével. A múlt bennünk 
folytatódik. Ezeréves államiságunkban, a ránk hagyott 
keresztény hitben. Lelkünk, gondolataink, mozdula-
taink, szokásaink része mindig, minden nap. Ezek va-
gyunk mi. Büszkén, zavart szemlesütés nélkül 
mondhatjuk: mi Szent István népe vagyunk. Itt Bagon, 
ma a templomunk előtt, a magunk örömeivel, bána-
taival, céljaival és feladataival. István király nagyságát 
fiához, Imre herceghez írt intelmeiből ismerhetjük meg. 
„Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyű-
lölködés nélkül. A király koronájának legszebb ékszerei 
a jótettek. Minden nép a saját törvényei szerint él. Add 
meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen.” 

István királyunk koronája, a magyar szent ko-
rona legszentebb nemzeti ereklyénk. Torz időkben ma-
gyarságunk megőrzésében hű segítőnk, a keresztény 
magyar eszmeiség hordozója. Szent István úgy csatolta 
Magyarországot a nyugati latin kereszténység táborá-
hoz, hogy amit lehetett, megőrzött a korábbi magyar 
hagyományokból. Mindent, ami állammá tette a koráb-
bi Magyarországot, a területi igazgatást, a püspökségek 
működését, a törvényalkotást, az igazságszolgáltatást, a 
pénzverést és a hadviselést Szent István munkássá-
gának köszönhetjük. Nekünk, akik az életet inkább 
irigyelt magyarként, sem mint megtűrtként akarjuk itt 
élni, szükségünk van mindenkire, aki elsősorban vallja 
magát magyarnak, s csak másodsorban európainak. 
Még élt és uralkodott, nem lehetett kétség afelől, hogy 
nemzetünk önálló tagja lesz az európai népcsaládnak, és 
ez országok között képes lesz fenntartani sajátosságait. 
Egy szent király mutatott utat nekünk – aki felajánlotta 
a koronát és hazánkat a Boldogasszonynak, Szűz Má-
riának –, hogy újra és újra megválthassuk magunkat és 
nemzetünket. Értékek mentén kell felépíteni saját éle-
tünket, segíteni kell másoknak, hogy ők is ezt tehessék. 
Így épül a város, a régió, a haza és a jövő. Így akarta Szent 
István királyunk. Ennek alapjait rakta le több mint ezer 
éve. Ezek az alapok olyan értékek, melyekről jelentő-
ségük ellenére is hajlamos elfelejtkezni a világ. Melyek 
ezek? A békesség, becsület, tisztesség, jó erkölcs, 
összefogás, egymás tisztelete, hűség, szeretet és a hit. 

Szent István
ünnepén

Hol vagy, István király,

hol vagy, magyarok

tündöklő csillaga”

Fogjunk össze mindazokkal, akik hasonlóan 
gondolkodnak. Nem megosztani, hanem egybetartani, 
nem uszítani, hanem békíteni, nem butítani, hanem 
tanítani kell a kisebb és nagyobb közösségeket. 

Tisztelt Ünneplők!

A különbségeink ellenére egy közös biztosan 
lesz bennünk, ez pedig az ősök tiszteletén alapuló 
hazaszeretet. Szent István királyunk örökségét tisztelet-
ben tartva most az a feladatunk, hogy egymást erősítve 
találjuk meg azt az utat, mely szűkebb és tágabb hazánk 
és annak minden polgára számára biztosítani tudja a 
boldogulást. István király bölcs szigorával arra int ben-
nünket, hogy előre tekintsünk, arra int, hogy tanuljunk 
meg újra hinni, higgyünk magunkban, higgyünk 
egymásban, s higgyünk az összefogás erejében, melyre 
nagy szükség van Bagon is. Csak ez teheti valóvá, hogy 
még legalább ezer évig újra és újra és magyarul han-
gozzék fel gyönyörű hazánkban, hogy éljen Szent István 
király! 

Tisztelt Ünneplők, Kedves Bagiak!

Minden év nyarán megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk az aratásra, azokra az emberekre, akik meg-
termelték a jövő évi kenyérre valót. Az utóbbi évek 
szélsőséges időjárása most sem kerülte el hazánkat. A 
csapadékos időjárás miatt az étkezési búzaként elvetett 
gabona egy része sajnos takarmány búzaként került 
betakarításra. Az étkezési búza elegendő, sőt exportra is 
jut. A gabona nemcsak mindennapi kenyerünk alap-
anyaga, de hústermelésünk fontos takarmányalapja is. 
A magyar nép legfontosabb jelképe a kenyér. Tiszteljük, 
mert benne a békés munkát tiszteljük a búzát termő 
éghajlat alatt. Még ha annyit panaszkodunk is rá, és félig 
szikkadtan kidobjuk, és ha már nem is mindenki vet rá 
keresztet, mielőtt megszegné. A gabonatermelők most 
is azt tették, amit évtizedekig tettek, tisztességgel, 
becsülettel, alázattal végezték el az aratást, biztosították 
nekünk, gyermekeinknek a kenyeret. Tisztelet és kö-
szönet az aratásban minden résztvevőnek. 

Köszönöm figyelmüket.

Bag, 2016. augusztus 20.
Jamrik László polgármester

Fo
tó

: D
ó

zs
a
 G

yö
rg

y 
M

ű
ve

lő
d

é
si

 H
á
z 

é
s 

K
ö

n
yv

tá
r

„

Szinkron Nyugdíjas Egyesület

Baranyi Richárd Volter Domonkos Muharay Elemér Népi Együttes hagyományőrző csoportja

Jamrik László polgármester
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Augusztus 27-én került megrendezésre a Az ebédet idén is a Szent Rita Karitász készítette 
második BECSES-nap (Bagi Egyházközségi Családi- és és szolgálta fel. Fáradhatatlanul dolgoztak, kínálták a 
Sportnap) a plébániakertben. Reggel 9 órakor nyitotta szégyenlőseket, virággal díszítették az asztalokat, cse-
meg Mihály atya pár szóval a napot. A közösség fontos- rélték a kiürült szódás flakonokat, összeszedték az üres 
ságáról beszélt az egyházközség életében. Biztatott min- poharakat. Az ebéd pörkölt volt tésztával, savanyúság-
denkit, hogy csatlakozzon a már meglévő közösségek gal. Mindenki jóllakhatott, és még finom sütemények is 
valamelyikéhez. voltak, amiket a vendégek hoztak. 

Misi atyától Nagy Tiborné Rozika vette át a szót, A legkisebbek és szüleik a baba-mama sátorban 
ő volt a nap háziasszonya. Röviden ismertette a nap múlathatták az időt a nap folyamán az árnyékban. A 
programját, majd felkérte Katona Pált, hogy mutassa be nagyobbak kézműveskedhettek: papírállatokat készít-
a templomot. Idén szubjektív templombemutatót hall- hettek, és megtanulhatták a dekupázsolást is.
hattunk, Élő Kövek címmel. Rengeteg érdekes informá- A templomban eközben lelki programok is 
ciót megtudhattunk a templomról, kezdve a toronyban voltak, Arany rózsafüzér imádság, az Öröm Útja szent-
lakó harangok történetétől az oltár átépítéséig. S végül ségimádás, és aki lemaradt a reggeli alkalomról, ismét 
hallhattunk néhány nagyon személyes történetet, amely meghallgathatta a templom bemutatását. 
a templomhoz kapcsolódik. Az esti szentmise előtt volt a sportesemények 

Idén is volt kiállítás a templomban. Ezúttal is versenyének eredményhirdetése, illetve Mihály atya 
Pávics Lászlóné Marika készítette el a bemutatót. Ezút- megköszönte mindenkinek, aki segített a nap lebonyolí-
tal régi Bibliákat, imakönyveket és imádságokat hoztak tásában.  Majd Katona István nyugalmazott püspök 
a hívek, hogy gyönyörködhessen mindenki a szép, mí- atya beszélt az irgalmasságról. Testi erőtlensége ellené-
ves, régi kiadványokban. Egy 1832-ből származó Arany- re a püspök atya szelleme nagyon friss volt. Ő mutatta be 
imakönyv volt a kollekció legidősebb darabja. Legaláb- a szentmisét is, amelyre zsúfolásig megteltek a padok-
bis valószínűleg, mert voltak olyan könyvek is, amelyek- székek.
ről nem lehetett pontosan megállapítani a kiadás Mise után a karitász még egyszer nekiállt a tá-
dátumát. lalásnak, és kezdődhetett a vacsora. Vacsora után pedig 

Délelőtt kezdődött a focibajnokság az iskola táncházat tartott Balatoni László és Csonka Enikő, a 
udvarán, illetve a ping-pong bajnokság az Apostol- Muharay Népi Együttes tagjai. Kilenc óra után széledt 
szálláson. Kicsik és nagyok is örömmel járták végig a szét a társaság, utoljára a karitász tagjai maradtak, 
népi játékok sorát. Mindenki nagyon élvezte, hogy né- csomagolták a főzőedényeket, süteményes tálakat.
hány, hétköznapi eszközzel milyen ötletes játékokat 

Horváth Viktória 
lehet játszani. 

Köztudomású tény, hogy a házastársak között a házassági 
életközösségük tartamára vagyonközösség jön létre.

Mit is jelent ez?
A közös vagyonba azok a vagyontárgyak tartoznak, amelyeket a 
házastársak az életközösségük alatt közösen vagy külön-külön 
szereztek. Azaz, amennyiben a vagyontárgyat csak az egyik fél jö-
vedelméből szerezték (mert pl. a másik fél nem dolgozik), akkor is 
közös lesz a szerzett vagyon. A megszerzett vagyontárgyaknak a 
házastársak egyenlő (fele-fele) arányban lesznek tulajdonosai.

Fontos tudni: a közös vagyontárgyak terhei is közösek. 
Tehát, pl. amennyiben a házastársak egyike hitelt vesz fel, az ebből 
eredő fizetési kötelezettség is mindkét házas felet terheli, nem csak 
azt a felet, aki a hitelszerződésen adósként szerepel.
A különvagyon (azaz, ami nem tartozik bele a közös vagyonba) 
leggyakrabban előforduló esetei:
a) a házastársi vagyonközösség létrejöttekor már meglévő 
vagyontárgy;
b) a házasság alatt örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy;
c) a személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; 
d) a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyon 
helyébe lépő érték.

Az a különvagyonhoz tartozó vagyontárgy, amely a min-
dennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos mértékű berendezési és 
felszerelési tárgy helyébe lép, ötévi házassági életközösség után 
közös vagyonná válik.

A különvagyonnak az a haszna, amely a házassági élet-
közösség fennállása alatt a kezelési, fenntartási költségek és terhek 
levonása után fennmarad, szintén közös vagyon. Például ha a pár 
egyik tagjának már saját lakása van a házasság megkötésekor, az 
ingatlan válás esetén is az ő nevén marad (különvagyon). Ha azon-
ban bérbe adják, a bérleti díj már közös vagyonnak minősül. Ha 
azonban valaki nagyobb összegű pénzzel lép a házasságba, aztán ezt 
a summát együtt felélik, akkor a kapcsolat felbontása után a közösen 
elköltött forintokat már nem lehet követelni a másik féltől.

Amennyiben a pár a házasság alatt vesz lakást, és abba az 
egyik fél az előzőleg külön vagyonként megjelölt pénzét adja bele, 
akkor viszont ennek arányában kerülhet sor tulajdonjogának 
megállapítására.

A házasulók a házasságkötés előtt, vagy akár a házastársak 
az egymás közötti vagyoni viszonyaikat szerződéssel is rendezhetik. 
A szerződésben a fentiektől eltérően határozhatják meg, hogy mely 
vagyon kerüljön a közös-, illetőleg a különvagyonba. Ezt nevezzük 
házassági vagyonjogi szerződésnek.  A szerződés érvényességéhez 
annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba 
foglalása szükséges. Egy ilyen szerződéssel – az esetlegesen bekö-
vetkező válás esetén – 5-10 éves, és nem mellékesen rendkívül drága 
pereskedést spórolhatunk meg magunknak. (A vagyonjogi szerző-
désekről a következő cikkben szeretnék részletesebben foglalkozni.)

Kérdése esetén keressen bizalommal!

dr. Péter Viktória ügyvéd
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.

Tel: 20/9353-286

Az „él”- lel a hivatalos (valamilyen keresetet ad vagy nyújt ilyen nincs több Európában. 
nyelv gyakran visszaél. be). Panasszal él (panaszát, Gyerekkel jobb a déli part. Már 

Néhány előforduló, sérelmét előadja, bejelenti, panaszt nincs is igazi hal a Balatonban! 
fontoskodó kifejezés és a javasolt tesz, bepanaszol). Már a Balaton sem a régi!
helyettesítésük: bejelentéssel él Ne éljünk tehát az „él”- lel, azaz ne Becsület. A fő. Nem eshet rajta 
(bejelent, közöl valamit). használjuk feleslegesen! Nem csorba. A becsület nagy kincs: 
Ellentmondással él (ellent mond, leszünk választékosabbak, ha a vigyázni kell rá. Első a becsület. 
ellenez valamit, tiltakozik valami hivataloskodókat követjük. Nem szabad vele játszani. Az ember 
ellen). Fellebbezéssel él legyen becsületes – ha nincs más 
(megfellebbez valamit, fellebbezést Újabb közhelyek, amelyeket megoldás. (ironikus meghatározás!) 
nyújt be). Feljelentéssel él (feljelent kerülnünk kellene. Becsületben megőszült. Szép 
valakit). Jogorvoslattal, Balaton. A magyar tenger. A dolog a becsület, de becsületből 
perorvoslattal él (jogorvoslatot kér, hullámzó Balaton tetején. Nagyon sajnos nem lehet megélni. (irónia!) 
rendel el). Valamilyen kérelemmel be van épülve. A Balatonnak Aki becsületes, azt könnyen 
él (kér). Valamilyen keresettel él nincs párja. Sekély és melegvizű: becsapják.

Mit rejt a designer drogok
dizájnja? 

Designer drog vagy új pszichoaktív szer kife-

jezést azokra a szerekre használják, melyek mo-

lekuláris szerkezetükben illegális drogokra (pl.: 

marihuána, kokain, extasy) hasonlítanak, így 

azokhoz hasonló hatásokat idéznek elő. Mivel 

azonban kémiai szerkezetük a kábítószerlis-

tákon szereplő anyagokétól kissé eltér, tehát 

nem szerepelnek a tiltólistákon, ezért ellenőrzés 

alá vonásáig jogi következmények nélkül ter-

jeszthetők, forgalmazásuk és használatuk legá-

lis. Azonban ez nem jelenti azt, hogy veszély-

telenek. 

Milyen formában ( dizájnban) vannak jelen 

a piacon:

Ismeretlen eredetű, összetételű növények, nö-

vényi védőszerek, olykor illatosítók, füstölők, 

fürdősók vagy szintetikus drogokat tartalmazó 

porok, (parti) tabletták vagy kísérleti vegyszerek. 

Ezek többségét Interneten keresztül is árulják, 

azonban emberi fogyasztásra alkalmatlan minő-

sítéssel. A piacon már pár száz forintért is hozzá-

juthatunk designer droghoz, amelyeket házi la-

borban hozzá nem értő személyek különféle 

vegyszerekből, adalékanyagokból kevernek ki. 

Milyen veszélyei vannak?

- Mivel összetételük teljesen ismeretlen, így a fo-

gyasztóra kiszámíthatatlan hatásai vannak. Leg-

rosszabb esetben akár halállal is végződhet a 

szer használata. 

- Használatuk során előfordulhat szélsőséges 

viselkedés, pszichés zavar, melynek következ-

tében súlyosan veszélyeztetheti a használó saját 

és mások testi épségét. 

- Sokan kórházi ellátásra szorulnak, sőt egyre 

gyakrabban kell pszichiátriai ellátást biztosítani a 

szerhasználóknak. 

- Amennyiben a szer a 66/2012. Kormány-

rendelet C listájában felsorolt hatóanyag vala-

melyikét tartalmazza, annak akár súlyos jogi kö-

vetkezményei lehetnek.

Legyen az új trend a drogmentes élet!

Bővebb információért keresse a Gö-

döllői Rendőrkapitányság drogprevenciós 

összekötő tisztjét: toroke@pest.police.hu,

06/28-524-604/7243 mellék

§Házassági
vagyonjog

Beszámoló a BECSES-NAPRÓL

Giczi Rudolf

Az ügyvéd válaszol:
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denkit, hogy csatlakozzon a már meglévő közösségek gal. Mindenki jóllakhatott, és még finom sütemények is 
valamelyikéhez. voltak, amiket a vendégek hoztak. 

Misi atyától Nagy Tiborné Rozika vette át a szót, A legkisebbek és szüleik a baba-mama sátorban 
ő volt a nap háziasszonya. Röviden ismertette a nap múlathatták az időt a nap folyamán az árnyékban. A 
programját, majd felkérte Katona Pált, hogy mutassa be nagyobbak kézműveskedhettek: papírállatokat készít-
a templomot. Idén szubjektív templombemutatót hall- hettek, és megtanulhatták a dekupázsolást is.
hattunk, Élő Kövek címmel. Rengeteg érdekes informá- A templomban eközben lelki programok is 
ciót megtudhattunk a templomról, kezdve a toronyban voltak, Arany rózsafüzér imádság, az Öröm Útja szent-
lakó harangok történetétől az oltár átépítéséig. S végül ségimádás, és aki lemaradt a reggeli alkalomról, ismét 
hallhattunk néhány nagyon személyes történetet, amely meghallgathatta a templom bemutatását. 
a templomhoz kapcsolódik. Az esti szentmise előtt volt a sportesemények 

Idén is volt kiállítás a templomban. Ezúttal is versenyének eredményhirdetése, illetve Mihály atya 
Pávics Lászlóné Marika készítette el a bemutatót. Ezút- megköszönte mindenkinek, aki segített a nap lebonyolí-
tal régi Bibliákat, imakönyveket és imádságokat hoztak tásában.  Majd Katona István nyugalmazott püspök 
a hívek, hogy gyönyörködhessen mindenki a szép, mí- atya beszélt az irgalmasságról. Testi erőtlensége ellené-
ves, régi kiadványokban. Egy 1832-ből származó Arany- re a püspök atya szelleme nagyon friss volt. Ő mutatta be 
imakönyv volt a kollekció legidősebb darabja. Legaláb- a szentmisét is, amelyre zsúfolásig megteltek a padok-
bis valószínűleg, mert voltak olyan könyvek is, amelyek- székek.
ről nem lehetett pontosan megállapítani a kiadás Mise után a karitász még egyszer nekiállt a tá-
dátumát. lalásnak, és kezdődhetett a vacsora. Vacsora után pedig 

Délelőtt kezdődött a focibajnokság az iskola táncházat tartott Balatoni László és Csonka Enikő, a 
udvarán, illetve a ping-pong bajnokság az Apostol- Muharay Népi Együttes tagjai. Kilenc óra után széledt 
szálláson. Kicsik és nagyok is örömmel járták végig a szét a társaság, utoljára a karitász tagjai maradtak, 
népi játékok sorát. Mindenki nagyon élvezte, hogy né- csomagolták a főzőedényeket, süteményes tálakat.
hány, hétköznapi eszközzel milyen ötletes játékokat 

Horváth Viktória 
lehet játszani. 

Köztudomású tény, hogy a házastársak között a házassági 
életközösségük tartamára vagyonközösség jön létre.

Mit is jelent ez?
A közös vagyonba azok a vagyontárgyak tartoznak, amelyeket a 
házastársak az életközösségük alatt közösen vagy külön-külön 
szereztek. Azaz, amennyiben a vagyontárgyat csak az egyik fél jö-
vedelméből szerezték (mert pl. a másik fél nem dolgozik), akkor is 
közös lesz a szerzett vagyon. A megszerzett vagyontárgyaknak a 
házastársak egyenlő (fele-fele) arányban lesznek tulajdonosai.

Fontos tudni: a közös vagyontárgyak terhei is közösek. 
Tehát, pl. amennyiben a házastársak egyike hitelt vesz fel, az ebből 
eredő fizetési kötelezettség is mindkét házas felet terheli, nem csak 
azt a felet, aki a hitelszerződésen adósként szerepel.
A különvagyon (azaz, ami nem tartozik bele a közös vagyonba) 
leggyakrabban előforduló esetei:
a) a házastársi vagyonközösség létrejöttekor már meglévő 
vagyontárgy;
b) a házasság alatt örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy;
c) a személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; 
d) a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyon 
helyébe lépő érték.

Az a különvagyonhoz tartozó vagyontárgy, amely a min-
dennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos mértékű berendezési és 
felszerelési tárgy helyébe lép, ötévi házassági életközösség után 
közös vagyonná válik.

A különvagyonnak az a haszna, amely a házassági élet-
közösség fennállása alatt a kezelési, fenntartási költségek és terhek 
levonása után fennmarad, szintén közös vagyon. Például ha a pár 
egyik tagjának már saját lakása van a házasság megkötésekor, az 
ingatlan válás esetén is az ő nevén marad (különvagyon). Ha azon-
ban bérbe adják, a bérleti díj már közös vagyonnak minősül. Ha 
azonban valaki nagyobb összegű pénzzel lép a házasságba, aztán ezt 
a summát együtt felélik, akkor a kapcsolat felbontása után a közösen 
elköltött forintokat már nem lehet követelni a másik féltől.

Amennyiben a pár a házasság alatt vesz lakást, és abba az 
egyik fél az előzőleg külön vagyonként megjelölt pénzét adja bele, 
akkor viszont ennek arányában kerülhet sor tulajdonjogának 
megállapítására.

A házasulók a házasságkötés előtt, vagy akár a házastársak 
az egymás közötti vagyoni viszonyaikat szerződéssel is rendezhetik. 
A szerződésben a fentiektől eltérően határozhatják meg, hogy mely 
vagyon kerüljön a közös-, illetőleg a különvagyonba. Ezt nevezzük 
házassági vagyonjogi szerződésnek.  A szerződés érvényességéhez 
annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba 
foglalása szükséges. Egy ilyen szerződéssel – az esetlegesen bekö-
vetkező válás esetén – 5-10 éves, és nem mellékesen rendkívül drága 
pereskedést spórolhatunk meg magunknak. (A vagyonjogi szerző-
désekről a következő cikkben szeretnék részletesebben foglalkozni.)

Kérdése esetén keressen bizalommal!

dr. Péter Viktória ügyvéd
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.

Tel: 20/9353-286

Az „él”- lel a hivatalos (valamilyen keresetet ad vagy nyújt ilyen nincs több Európában. 
nyelv gyakran visszaél. be). Panasszal él (panaszát, Gyerekkel jobb a déli part. Már 

Néhány előforduló, sérelmét előadja, bejelenti, panaszt nincs is igazi hal a Balatonban! 
fontoskodó kifejezés és a javasolt tesz, bepanaszol). Már a Balaton sem a régi!
helyettesítésük: bejelentéssel él Ne éljünk tehát az „él”- lel, azaz ne Becsület. A fő. Nem eshet rajta 
(bejelent, közöl valamit). használjuk feleslegesen! Nem csorba. A becsület nagy kincs: 
Ellentmondással él (ellent mond, leszünk választékosabbak, ha a vigyázni kell rá. Első a becsület. 
ellenez valamit, tiltakozik valami hivataloskodókat követjük. Nem szabad vele játszani. Az ember 
ellen). Fellebbezéssel él legyen becsületes – ha nincs más 
(megfellebbez valamit, fellebbezést Újabb közhelyek, amelyeket megoldás. (ironikus meghatározás!) 
nyújt be). Feljelentéssel él (feljelent kerülnünk kellene. Becsületben megőszült. Szép 
valakit). Jogorvoslattal, Balaton. A magyar tenger. A dolog a becsület, de becsületből 
perorvoslattal él (jogorvoslatot kér, hullámzó Balaton tetején. Nagyon sajnos nem lehet megélni. (irónia!) 
rendel el). Valamilyen kérelemmel be van épülve. A Balatonnak Aki becsületes, azt könnyen 
él (kér). Valamilyen keresettel él nincs párja. Sekély és melegvizű: becsapják.

Mit rejt a designer drogok
dizájnja? 

Designer drog vagy új pszichoaktív szer kife-

jezést azokra a szerekre használják, melyek mo-

lekuláris szerkezetükben illegális drogokra (pl.: 

marihuána, kokain, extasy) hasonlítanak, így 

azokhoz hasonló hatásokat idéznek elő. Mivel 

azonban kémiai szerkezetük a kábítószerlis-

tákon szereplő anyagokétól kissé eltér, tehát 

nem szerepelnek a tiltólistákon, ezért ellenőrzés 

alá vonásáig jogi következmények nélkül ter-

jeszthetők, forgalmazásuk és használatuk legá-

lis. Azonban ez nem jelenti azt, hogy veszély-

telenek. 

Milyen formában ( dizájnban) vannak jelen 

a piacon:

Ismeretlen eredetű, összetételű növények, nö-

vényi védőszerek, olykor illatosítók, füstölők, 

fürdősók vagy szintetikus drogokat tartalmazó 

porok, (parti) tabletták vagy kísérleti vegyszerek. 

Ezek többségét Interneten keresztül is árulják, 

azonban emberi fogyasztásra alkalmatlan minő-

sítéssel. A piacon már pár száz forintért is hozzá-

juthatunk designer droghoz, amelyeket házi la-

borban hozzá nem értő személyek különféle 

vegyszerekből, adalékanyagokból kevernek ki. 

Milyen veszélyei vannak?

- Mivel összetételük teljesen ismeretlen, így a fo-

gyasztóra kiszámíthatatlan hatásai vannak. Leg-

rosszabb esetben akár halállal is végződhet a 

szer használata. 

- Használatuk során előfordulhat szélsőséges 

viselkedés, pszichés zavar, melynek következ-

tében súlyosan veszélyeztetheti a használó saját 

és mások testi épségét. 

- Sokan kórházi ellátásra szorulnak, sőt egyre 

gyakrabban kell pszichiátriai ellátást biztosítani a 

szerhasználóknak. 

- Amennyiben a szer a 66/2012. Kormány-

rendelet C listájában felsorolt hatóanyag vala-

melyikét tartalmazza, annak akár súlyos jogi kö-

vetkezményei lehetnek.

Legyen az új trend a drogmentes élet!

Bővebb információért keresse a Gö-

döllői Rendőrkapitányság drogprevenciós 

összekötő tisztjét: toroke@pest.police.hu,

06/28-524-604/7243 mellék

§Házassági
vagyonjog

Beszámoló a BECSES-NAPRÓL

Giczi Rudolf

Az ügyvéd válaszol:
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Ön is szeretné gondosan megválasztani munkahelyét?

Az Energia Sziget Magyarország Kft. egy hő-, és 
hangszigetelési technológiával foglalkozó szigetelő szakcég, 
amely támogatást nyújt megrendelőinek komplex ener-
getikai felújítások terén. A legmodernebb technológiával 
értéknövelő felújításokat végzünk, hogy megrendelőink 
egészséges klímájú otthont építhessenek maguknak.

Nem ijedünk meg attól sem, ha megrendelőnk ki-
egészítő munkákat kér a fő profilunktól eltérően, mivel tud-
juk hogy minél összetettebb a feladat, annál fontosabb, hogy 
egy részlet se hibázzon – így felügyeljük a teljes folyamatot.

Keressük azokat a jövendőbeli kollégáinkat, akik
· keresik az újdonságokat szakmájukban,
· munkájukra igényesek és érte felelősséget is 

vállalnak,
· szeretnek új dolgokat tanulni,
· tudnak csapatban gondolkozni és dolgozni,

számára érték a családias munkatársi közösség.

Részletek és jelentkezés:
www.energiasziget.hu

Nincs mese: az 1015 dorlóból, akik az elmúlt évben Né- valahogy ez a hír elsikkadt. Azóta viszont 
éves magyar államiság egyik legfonto- metországba érkeztek… a többinek eltelt egy nyár. Egy olyan nyár, ahol 
sabb válaszútjához érkezünk október maradt a csalódottság, a kiábrándultság esténként szorongva kapcsoltuk be a 
másodikán, ahol a folytatásról mi, ma- és a kilátástalanság. És a sok elkesere- híradót, és szorítottunk, hogy ugye ma 
gyar állampolgárok szabadon dönthe- dettségből születnek a terrorakciók. nem történt terrorakció a vén Euró-

Nem szeretnék azzal foglal-tünk. Szeretném leszögezni, hogy a kér- pában. Ennek ellenére még ma is van 
kozni, hogy kiknek és miért éri meg dés pártok fölött álló, össznemzeti ügy, olyan őrült, aki azt állítja, hogy nincs 
milliókat átverni, illetve az árverteket és a rá adott válaszunk a következő összefüggés a migráció és a terrorizmus 
ráerőszakolni további százmilliókra. évtizedek és évszázadok mindennapjait közt. Nekik nem számít az, amit tapasz-
Azzal viszont nagyon is, hogy ezzel az fogja meghatározni. A kérdés túlmutat talunk, ahogyan az sem, hogy ezt tavaly 
otthon maradottakat is még lehetetle-önmagán, ezért érdemes körbejárni. maguk a terroristák közölték. Persze 

Először is fontos tisztázni a nebb helyzetbe hozzák. Mert egyértel- értem én, hogy nem minden bevándorló 
kvóta fogalmát. A kvóta ebben az eset- mű, hogy egy ilyen kalandnak az adott terrorista. Olyan ez, mint gombát venni: 
ben annak a képletét jelenti, hogy a társadalom legfiatalabb, legéleterősebb ha veszek egy vödör gombát, az is 
korunk népvándorlása során Európába és legvállalkozóbb rétegei vágnak neki halálos, ha csak egy mérgező van benne. 
érkező migránsok mekkora hányadát elsőnek. Azok, akikre a leginkább lehet Kérdem én, melyik anya tálalna a 
kell országunkba befogadnunk. Mivel ez számítani abban a munkában, ami a gyermekei elé olyan gombapörköltet 
nem egy szám, hanem egy hányad, nincs mostani nehéz időkből kievezetheti az vagy gombapaprikást, amibe belekeve-
felső határa. Ezért álságos azt állítani, adott országot. Gondoljunk csak bele, redhetett mérges gomba is? Főleg ha tud 
hogy a népszavazásban pusztán arról hogy lett volna '48, ha a márciusi ifjak itt róla, hogy valaki szántszándékkal keveri 
dönthetünk, hogy 1128 külföldit befoga- hagyják a hazájukat, és elmennek Pá- bele, és ezt ráadásul előre be is jelenti?
dunk-e vagy sem – ez hazugság. Ha egy- rizsba? A hátrahagyott nőknek, idősek- A fentiek mind súlyos dolgok. 
szer elfogadjuk a hányadot, utána már nek és gyerekeknek csak a reménytelen- Gazdasági, szociális és biztonsági okok-
nincs reklamációs lehetőség, hogy már ség marad. És ez szerintem megbocsát- ból egyaránt. Számomra mégis talán a 
elnézést, de nem egymillió emberről volt hatatlanabb, mint az kár, amit az érke- legfontosabb kérdés az, hogy ki dönthet 
szó, hanem csak ezerről. Ráadásul, aki zőknek és nekünk okoznak. a sorsomról, és a hazám sorsáról. Na-

Az is érthetetlen, hogy a soros már bent van, azt megilleti a családegye- gyon hálás vagyok a korábbi generá-
migránshívogatók miért egy merőben sítés joga. Ez azt jelenti, hogy ha nekem cióknak azért, hogy olyan országban 
eltérő működésű társadalomba csalo-négy feleségem és tizenhat gyermekem élhetek, ahol kikérik a véleményemet, és 
gatják ezeket az embereket. A Közel-van, és megkapom az uniós menekült- nem a fejem fölött akarnak dönteni. 
Kelet gazdag és békés arab államai státuszt, akkor jöhetnek mind utánam. Szeretném, ha annak a kérdésnek az 
könnyedén befogadhatnák kulturális és Ezen Brüsszel most tovább akar enyhí- eldöntése, hogy kit engedünk be az or-
vallási testvéreiket. Ott szabadon gya-teni, és ha ez megvalósul, akkor jöhetnek szágba, a mindenkori, demokratikusan 
korolhatnák a többnejűséget vagy a az unokatestvérek, a nagybácsik és választott magyar kormány joga marad-
gyermekházasságot, és a többi olyan nagynénik, a nagyszülők, az unokák és a na. Nem ismerek egy magyar állam-
furcsa népszokást, amire mi finoman családjaik is, és így tovább. polgárt sem, aki valaha beikszelte volna 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy szólva ferde szemmel nézünk. Továbbá Jean-Claude Junckert, Martin Schulzot 
a gyökeresen más kultúrákból érkező ismerik a nyelvet és a kulturális sajátos- vagy bármelyik brüsszeli bürokratát. 
nagy tömegek nem integrálódnak. An- ságokat, az íratlan szabályokat, a szoká- Ahogy Angela Merkelt vagy George 
gela Merkel maga mondta pár éve, hogy sokat és a törvényeket. Azokat az alap- Sorost sem. És mivel egyikünk se sza-
a multikulturalizmus megbukott, az in- vető dolgokat, melyeket évtizedek alatt vazott rájuk, kérem őket, hogy ne akar-
tegráció nem sikerült, helyette párhuza- sem lehet elsajátítani. Ausztrália és az ják eldönteni, hogy mi mit szeretnénk! 
mos társadalmak alakultak ki. Olyan Egyesült Államok sem kér a migráns- Hálás vagyok, hogy választhatok, és arra 
városok és városrészek vannak ma már áradatból, előbbinek a flottája állítja kérem minden honfitársamat, hogy 
Franciaországtól Svédországig, ahova meg és fordítja vissza a lélekvesztőkön vigyázzunk erre a kiváltságunkra. Mert 
nem hogy az egyszerű állampolgár, de a érkezőket, utóbbinál a fal és a lőparancs bizony kiváltság ma ezen a bolygón, 
rendőrség sem meri betenni a lábát. (arra is lehet lőni, aki még mexikói hogy van beleszólásunk a sorsunkba!
Ezeken a területeken megszűnt a jog- területen tartózkodik, de megközelíti a Összegezve az eddigieket: az a 
államiság, helyette sok esetben az iszlám határt) riasztja el a hívatlan vendégeket. kérdés, hogy rábízzuk-e a brüsszeli bü-
törvénykezés lépett életbe. Az ilyen zó- Olyan országokat említettem, ahol az rokratákra annak a döntésnek a jogát, 
nákban élőknek nincs kapcsolatuk az egy főre jutó GDP magasabb, vagy hogy kit engedünk be magunk közé ebbe 
egyelőre többségi társadalommal. Jel- legalább akkora, mint Németországban. az országba. Rábízzuk-e olyanokra, 
lemző, hogy az adott állam nyelvét sem Továbbá hatalmas lakatlan földterü- akikre nem szavazhatunk, akik semmi-
sajátítják el megfelelő módon. E miatt lettel rendelkeznek. Ehelyett idehívják lyen felelősséggel nem tartoznak ne-
tömegesen sikertelenek mind az iskola- őket egy vesztes helyzetet kialakítva, és künk, és sosem számoltathatjuk el őket?  
padban, mind a munkaerőpiacon. Nő a azt tanácsolják, hogy ha nem bírjuk őket Kockáztathatjuk-e ezzel a biztonsá-
nyomor és a kilátástalanság, ebből kö- ellátni, akkor vegyünk föl hitelt. Kinek jó gunkat?

Ez a kérdés.vetkezően a bűnözés is. Ideérkezve ez?
Egyszerű: IGEN vagy NEM.Közel egy éve történt, hogy az csalódottan tapasztalják, hogy amivel a 

Menjünk el október 2-án, és válasszunk!Iszlám Állam nevű horrorszervezet legális és illegális embercsempészek és a 
bejelentette, hogy több ezer harcosukat felelőtlen politikusok ámították őket, 

Farkas Domonkossikerült bejuttatniuk az unióba, és to-szimpla átverés. Eddig 54-en kaptak 
vábbi ezreket fognak a jövőben is. Akkor munkát abból a közel kétmillió beván-

Ez a kérdés, válasszatok!
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Ön is szeretné gondosan megválasztani munkahelyét?

Az Energia Sziget Magyarország Kft. egy hő-, és 
hangszigetelési technológiával foglalkozó szigetelő szakcég, 
amely támogatást nyújt megrendelőinek komplex ener-
getikai felújítások terén. A legmodernebb technológiával 
értéknövelő felújításokat végzünk, hogy megrendelőink 
egészséges klímájú otthont építhessenek maguknak.

Nem ijedünk meg attól sem, ha megrendelőnk ki-
egészítő munkákat kér a fő profilunktól eltérően, mivel tud-
juk hogy minél összetettebb a feladat, annál fontosabb, hogy 
egy részlet se hibázzon – így felügyeljük a teljes folyamatot.

Keressük azokat a jövendőbeli kollégáinkat, akik
· keresik az újdonságokat szakmájukban,
· munkájukra igényesek és érte felelősséget is 

vállalnak,
· szeretnek új dolgokat tanulni,
· tudnak csapatban gondolkozni és dolgozni,

számára érték a családias munkatársi közösség.

Részletek és jelentkezés:
www.energiasziget.hu

Nincs mese: az 1015 dorlóból, akik az elmúlt évben Né- valahogy ez a hír elsikkadt. Azóta viszont 
éves magyar államiság egyik legfonto- metországba érkeztek… a többinek eltelt egy nyár. Egy olyan nyár, ahol 
sabb válaszútjához érkezünk október maradt a csalódottság, a kiábrándultság esténként szorongva kapcsoltuk be a 
másodikán, ahol a folytatásról mi, ma- és a kilátástalanság. És a sok elkesere- híradót, és szorítottunk, hogy ugye ma 
gyar állampolgárok szabadon dönthe- dettségből születnek a terrorakciók. nem történt terrorakció a vén Euró-

Nem szeretnék azzal foglal-tünk. Szeretném leszögezni, hogy a kér- pában. Ennek ellenére még ma is van 
kozni, hogy kiknek és miért éri meg dés pártok fölött álló, össznemzeti ügy, olyan őrült, aki azt állítja, hogy nincs 
milliókat átverni, illetve az árverteket és a rá adott válaszunk a következő összefüggés a migráció és a terrorizmus 
ráerőszakolni további százmilliókra. évtizedek és évszázadok mindennapjait közt. Nekik nem számít az, amit tapasz-
Azzal viszont nagyon is, hogy ezzel az fogja meghatározni. A kérdés túlmutat talunk, ahogyan az sem, hogy ezt tavaly 
otthon maradottakat is még lehetetle-önmagán, ezért érdemes körbejárni. maguk a terroristák közölték. Persze 

Először is fontos tisztázni a nebb helyzetbe hozzák. Mert egyértel- értem én, hogy nem minden bevándorló 
kvóta fogalmát. A kvóta ebben az eset- mű, hogy egy ilyen kalandnak az adott terrorista. Olyan ez, mint gombát venni: 
ben annak a képletét jelenti, hogy a társadalom legfiatalabb, legéleterősebb ha veszek egy vödör gombát, az is 
korunk népvándorlása során Európába és legvállalkozóbb rétegei vágnak neki halálos, ha csak egy mérgező van benne. 
érkező migránsok mekkora hányadát elsőnek. Azok, akikre a leginkább lehet Kérdem én, melyik anya tálalna a 
kell országunkba befogadnunk. Mivel ez számítani abban a munkában, ami a gyermekei elé olyan gombapörköltet 
nem egy szám, hanem egy hányad, nincs mostani nehéz időkből kievezetheti az vagy gombapaprikást, amibe belekeve-
felső határa. Ezért álságos azt állítani, adott országot. Gondoljunk csak bele, redhetett mérges gomba is? Főleg ha tud 
hogy a népszavazásban pusztán arról hogy lett volna '48, ha a márciusi ifjak itt róla, hogy valaki szántszándékkal keveri 
dönthetünk, hogy 1128 külföldit befoga- hagyják a hazájukat, és elmennek Pá- bele, és ezt ráadásul előre be is jelenti?
dunk-e vagy sem – ez hazugság. Ha egy- rizsba? A hátrahagyott nőknek, idősek- A fentiek mind súlyos dolgok. 
szer elfogadjuk a hányadot, utána már nek és gyerekeknek csak a reménytelen- Gazdasági, szociális és biztonsági okok-
nincs reklamációs lehetőség, hogy már ség marad. És ez szerintem megbocsát- ból egyaránt. Számomra mégis talán a 
elnézést, de nem egymillió emberről volt hatatlanabb, mint az kár, amit az érke- legfontosabb kérdés az, hogy ki dönthet 
szó, hanem csak ezerről. Ráadásul, aki zőknek és nekünk okoznak. a sorsomról, és a hazám sorsáról. Na-

Az is érthetetlen, hogy a soros már bent van, azt megilleti a családegye- gyon hálás vagyok a korábbi generá-
migránshívogatók miért egy merőben sítés joga. Ez azt jelenti, hogy ha nekem cióknak azért, hogy olyan országban 
eltérő működésű társadalomba csalo-négy feleségem és tizenhat gyermekem élhetek, ahol kikérik a véleményemet, és 
gatják ezeket az embereket. A Közel-van, és megkapom az uniós menekült- nem a fejem fölött akarnak dönteni. 
Kelet gazdag és békés arab államai státuszt, akkor jöhetnek mind utánam. Szeretném, ha annak a kérdésnek az 
könnyedén befogadhatnák kulturális és Ezen Brüsszel most tovább akar enyhí- eldöntése, hogy kit engedünk be az or-
vallási testvéreiket. Ott szabadon gya-teni, és ha ez megvalósul, akkor jöhetnek szágba, a mindenkori, demokratikusan 
korolhatnák a többnejűséget vagy a az unokatestvérek, a nagybácsik és választott magyar kormány joga marad-
gyermekházasságot, és a többi olyan nagynénik, a nagyszülők, az unokák és a na. Nem ismerek egy magyar állam-
furcsa népszokást, amire mi finoman családjaik is, és így tovább. polgárt sem, aki valaha beikszelte volna 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy szólva ferde szemmel nézünk. Továbbá Jean-Claude Junckert, Martin Schulzot 
a gyökeresen más kultúrákból érkező ismerik a nyelvet és a kulturális sajátos- vagy bármelyik brüsszeli bürokratát. 
nagy tömegek nem integrálódnak. An- ságokat, az íratlan szabályokat, a szoká- Ahogy Angela Merkelt vagy George 
gela Merkel maga mondta pár éve, hogy sokat és a törvényeket. Azokat az alap- Sorost sem. És mivel egyikünk se sza-
a multikulturalizmus megbukott, az in- vető dolgokat, melyeket évtizedek alatt vazott rájuk, kérem őket, hogy ne akar-
tegráció nem sikerült, helyette párhuza- sem lehet elsajátítani. Ausztrália és az ják eldönteni, hogy mi mit szeretnénk! 
mos társadalmak alakultak ki. Olyan Egyesült Államok sem kér a migráns- Hálás vagyok, hogy választhatok, és arra 
városok és városrészek vannak ma már áradatból, előbbinek a flottája állítja kérem minden honfitársamat, hogy 
Franciaországtól Svédországig, ahova meg és fordítja vissza a lélekvesztőkön vigyázzunk erre a kiváltságunkra. Mert 
nem hogy az egyszerű állampolgár, de a érkezőket, utóbbinál a fal és a lőparancs bizony kiváltság ma ezen a bolygón, 
rendőrség sem meri betenni a lábát. (arra is lehet lőni, aki még mexikói hogy van beleszólásunk a sorsunkba!
Ezeken a területeken megszűnt a jog- területen tartózkodik, de megközelíti a Összegezve az eddigieket: az a 
államiság, helyette sok esetben az iszlám határt) riasztja el a hívatlan vendégeket. kérdés, hogy rábízzuk-e a brüsszeli bü-
törvénykezés lépett életbe. Az ilyen zó- Olyan országokat említettem, ahol az rokratákra annak a döntésnek a jogát, 
nákban élőknek nincs kapcsolatuk az egy főre jutó GDP magasabb, vagy hogy kit engedünk be magunk közé ebbe 
egyelőre többségi társadalommal. Jel- legalább akkora, mint Németországban. az országba. Rábízzuk-e olyanokra, 
lemző, hogy az adott állam nyelvét sem Továbbá hatalmas lakatlan földterü- akikre nem szavazhatunk, akik semmi-
sajátítják el megfelelő módon. E miatt lettel rendelkeznek. Ehelyett idehívják lyen felelősséggel nem tartoznak ne-
tömegesen sikertelenek mind az iskola- őket egy vesztes helyzetet kialakítva, és künk, és sosem számoltathatjuk el őket?  
padban, mind a munkaerőpiacon. Nő a azt tanácsolják, hogy ha nem bírjuk őket Kockáztathatjuk-e ezzel a biztonsá-
nyomor és a kilátástalanság, ebből kö- ellátni, akkor vegyünk föl hitelt. Kinek jó gunkat?

Ez a kérdés.vetkezően a bűnözés is. Ideérkezve ez?
Egyszerű: IGEN vagy NEM.Közel egy éve történt, hogy az csalódottan tapasztalják, hogy amivel a 

Menjünk el október 2-án, és válasszunk!Iszlám Állam nevű horrorszervezet legális és illegális embercsempészek és a 
bejelentette, hogy több ezer harcosukat felelőtlen politikusok ámították őket, 

Farkas Domonkossikerült bejuttatniuk az unióba, és to-szimpla átverés. Eddig 54-en kaptak 
vábbi ezreket fognak a jövőben is. Akkor munkát abból a közel kétmillió beván-

Ez a kérdés, válasszatok!
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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

Védőnő: Szemán Erzsébet
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 237 1441
Elérhető:  hétfő 8-16 óráig

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

16 Szolgáltatás

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

TITKÁRSÁG

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTER

JEGYZŐ

PÉNZÜGYI CSOPORT

PÉNZTÁROS

IGAZGATÁS

ANYAKÖNYV

ADÓ CSOPORT

MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS
ÜGYEK 

MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉ-
KI ÜGYINTÉZÉS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁD-
SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

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

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

FALUGONDNOK

TEMETŐGONDNOK

DÓZSA GYÖRGY 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

TORNACSARNOK ÉS USZODA

IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS 
ÓVODA

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

BAGI ARANY JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI 
DÍJAK

KÖRZETI MEGBÍZOTT

POLGÁRŐRSÉG

EBRENDÉSZ

Felelős kiadó:

Jamrik László polgármester

Szerkesztőség:

Angyal Tamás (főszerkesztő), 

Sima József, Tábik Andrásné

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

2016. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

OKTÓBER 21.

NOVEMBER 18.

DECEMBER 16.

Bag-Hévízgyörk:
Bag, Polgármesteri Hivatal

Szent lmre út 52.

2016. évi ügyfélfogadási 
idő az alábbi napon

14-16 óra között:
Dec. 7.
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