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Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

A TARTALOMBÓL

bővebben a 9. oldalon bővebben a 10. oldalon

Mesés programok
a könyvtárban

BikeSafe program
Mentsd a bringádat!

2016. október 15-én újra megrendezésre került a hagyományos 
iskolai szüreti bál. Iskolánkban mindig fontos volt a hagyományok ápolása, valamint 
az, hogy gyermekeink megismerjék a bagi népdalokat, táncokat, szokásokat, mert így 
tanulják meg tisztelni nagyszüleik, őseik emlékét.

Bővebben: 5. oldal

Szeptember 30-án érkezett egy niük az erdélyi testvértelepülésünkről 
56 fős csoport németországi testvér- érkezett meghívásnak. A Gyöngy-
településünkről, Malsfeldből, melynek harmat táncegyüttes fennállásának 20. 
tagjai között volt a Malsfeldi Fúvós- évfordulója alkalmából rendezett ün-
zenekar is. nepségre utazott egyesületünk Za-

Egyesületünk tagjai nem sokat bolára október 14-én.
pihenhettek, hiszen eleget kellett ten- Bővebben: 6-7. oldal

Az ünnepnap azért kápráztat el,

mert szürke napokból ragyog elő,

Ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel itt-ott egy-egy drágakő.”

„Vigadni vágyó derék jó Bagiak, Titeket a bálra ezennel meghívlak!
Az iskolától kezdődik a menet, Akinek kedve van, velünk el is jöhet!”

HÁZIORVOSOK 
SZABADSÁGAI ÉV VÉGÉIG 

Dr. Balatoni Gyöngyi:
november 02-04.
december 08-09.
december 19-23.

Dr. Cséke Ibolya:
december 27-30.

( William Shakespeare)
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Bag Nagyközség Önkormányzata 5/2005. (II.24.) sz. a 

talajterhelésről szóló rendeletének módosítása

A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzata 

12/2016.(IX.22.) számú RENDELETE

A talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú 

rendelet módosítása 

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény valamint a 2003. évi LXXXIX. törvényben 

kapott felhatalmazás alapján a hozott rendeletet (R) az 

alábbiak szerint módosítja.

1. §

A (R) 5 § 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1./ Az ingatlantulajdonos vagy fogyasztó, akinek talajterhelési 

díja keletkezik, amennyiben ráköt a csatornahálózatra, és a 

rákötést a Bagi Polgármesteri Hivatalban a DAKÖV Kft 

jóváhagyásával igazolja, és a hálózatra történő rákötés díjának 

első részletét megfizette, továbbá folyamatosan fizeti, maxi-

mum 2 év időtartam alatt a teljes összeg befizetésre kerül.

A teljes hozzájárulás befizetését kővetően a talajterhelési díj 

mértékének csak 30%-át köteles az önkormányzat költség-

vetési számlájának talajterhelési alszámlájára befizetni. 

Amennyiben részletfizetési kötelezettségét nem teljesíti az 

ingatlantulajdonos vagy fogyasztó, 2 hónap tartozást köve-

tően adók módjára történő behajtásáról az önkormányzat 

intézkedik a talajterhelési díj teljes összegéről.

2./ A kedvezmény abban az évben jár, amikor a rákötés 

megvalósul.

Határozatok: 

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2016. 

évi I. félévi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

46/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

A. Bag Nagyközség Önkormányzata 2016. I. félévi kiadások 

főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 248 627 542 Ft 

összegben,

B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2016. I. félévi bevételei-

nek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 283 787 

752 Ft összegben,

C. Bag Nagyközség költségvetési szervei kiemelt előirány-

zatainak alakulását az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 

hagyja jóvá.

D. Bag Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú kiadá-

sainak összegét az 1. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Bag Nagyközség Önkormányzatának várható bevételei 

és kiadásai 2016. 12. 31-ig

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

határozatot hozta:

47/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tájé-

koztatást elfogadta, és azzal a kéréssel fordult a Pénzügyi 

Osztály felé, hogy minden hónapban készítse el a pénzügyi 

beszámolót.

Bag Nagyközség Önkormányzata és a BAGázs Közhasznú 

Egyesület közötti együttműködési megállapodás megtár-

gyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzata 1/2016 (II.11.) sz. költ-

ségvetési rendeletének módosítása

A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának

10/2016. (IX.22.) számú rendelete,

amely módosítja a 6/2016. (IV.28.) számú Rendeletét

1. §

/1/ 2016. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként bizto-sított 

normatívák és egyéb működési bevételből a 6/2016. (IV.28.) számú 

költségvetési rendelet 2. paragrafusában megállapított

- kiadási főösszeget 5 757 250 Ft-tal

- bevételi főösszeget 5 757 250 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 512 663 708 Ft-ban,

melyből működési: 489 606 084 Ft

felhalmozási: 23 057 624 Ft

bevételi főösszegét 512 663 708  Ft-ban,

melyből működési: 512 663 708 Ft

felhalmozási: 0 Ft           állapítja meg.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Bag Nagyközség Önkormányzatának 17/2012. (XII. 12.) 

sz. az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosít-

ásának megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta:

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ

11/2016. (IX.22.) RENDELETE

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) Törvényben biztosított jogkörében eljárva a 35/2015. 

(V.28.) Képviselő-testületi határozata alapján az alábbi 

döntést hozta:

Az étkezési térítési díjak 2016. január 1-től a következők:

2016. szeptember 22.

48/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata a BAGázs Közhasznú Egye-

sülettel kötendő Együttműködési Megállapodást az alábbi 

módosításokkal elfogadja:

A megállapodás 4. pontjának e) bekezdése helyébe a követ-

kező lép:

A Bag, Petőfi tér 1/a. szám alatt lévő Dózsa György Művelődési 

Ház alkalomszerű és térítésmentes használatához hozzájárul. 

Az épület kihasználatlansága és térbeli adottságai miatt az 

egyesület a gyűlései és rendezvényei lebonyolítására igénybe 

veheti térítésmentesen, előzetesen egyeztetve a művelődési 

ház vezetőjével.

A megállapodás 4. pontjának f) bekezdése helyébe a követ-

kező lép:

A Bag, Szent András utca 41. szám alatt lévő Tornacsarnok 

alkalomszerű és térítésmentes használatához hozzájárul. A 

Tornacsarnokot az egyesület sport programjainak lebonyolítá-

sára veheti igénybe, előzetesen egyeztetve a gondnokkal, 

különös tekintettel jelen megállapodás II/4. n) pontjára.

A megállapodás 4. pontjának k) bekezdése helyébe a követ-

kező lép:

Az egyesület értesíti az önkormányzatot a közgyűléseiről.

A megállapodás 10. pontja helyébe a következő lép: 

Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejű-

leg lép hatályba, és határozott időre szól, 2017.12.31. napjáig.

Körzeti megbízott (KMB) iroda bérleti szerződés megtár-

gyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

49/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti 

szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:

Bag belterület 1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
2Szent Imre út 53. szám alatt található ingatlanból 72,9 m  

alapterületű helyiséget haszonkölcsönbe adja a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság részére körzeti megbízotti iroda mű-

ködtetése céljából, a feltételek megállapodás tárgyát képezik. 

A bérleti díj + rezsi költség havi összege 45 000 Ft/hó, amit a 

képviselő testület támogatásként nyújt a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság részére.

DAKÖV Kft. 2016. évben benyújtandó gördülő fejlesztési 

tervek megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

50/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénz-

ügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 

„Víziközművekre vonatkozó, 2016. évben benyújtandó 

gördülő fejlesztési tervek” napirenddel kapcsolatosan az 

alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meg-

bízza a víziközmű szolgáltató DAKÖV Kft.-t a BGHVGY-SZV 

víziközmű rendszer GFT. beruházási tervrészének elkészíté-

sével. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházási 

tervrész elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli, de 

ezt a költséget - a bérleti díj terhére - üzemeltetőként a DAKÖV 

Kft. átvállalja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

51/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV 

Kft. által készített, Bag és Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rend-

szermegnevezésű, BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-

002-00-03 MEKH azonosító kódú, Bag Nagyközség Önkor-

mányzatának ellátási felelősségben lévő víziközmű rendszer 

2017-2031 évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csa-

tolt - Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészét véle-

ményeltérés nélkül jóváhagyja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

52/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénz-

ügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 

„Víziközművekre vonatkozó, 2016. évben benyújtandó 

gördülő fejlesztési tervek” napirenddel kapcsolatosan az 

alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV 

Kft. által készített, Bag és Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rend-

szermegnevezésű, BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-

002-00-03 MEKH azonosító kódú, Bag Nagyközség Önkor-

mányzatának ellátási felelősségben lévő víziközműrendszer 

2017-2031 évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csa-

tolt - Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv-

részét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Malsfeldi utca – közterület elnevezésének megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

53/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. 

(X.02.) sz. helyi rendeletének II. fejezet 3§ 1. bek. valamint 4§. 1. 

bek. alapján az Ipari Park déli (autópálya melletti) II-es jelű útját 

Malsfeldi utca névre nevezi el.

Az utcanévjegyzékbe az új utca felvételre (nyilvántartásba) 

kerül.

2016. évi szociális tüzelőanyag-pályázatban való rész-

vétel megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

54/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

A 46/2014. (IX.25.) 2 § (1) BM rendelet alapján az önkor-

mányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra igényt nyújt be 200 erdei köbméter 

mennyiségre.

A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + 

ÁFA szállítási díj megfizetését vállalja önrészként, melynek 

összege: 254 000.- Ft, valamint a részesülőtől ellenszol-

gáltatást nem kér.

Az önrészt a 2016. évi költségvetéséből biztosítja.

2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való 

részvétel megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

55/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a 2017. évi Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

Egyebek - A VEKOP 6.1.1.5-15 Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése című pályázat 

benyújtása – Gólyahír Bölcsőde

Óvoda i étkezés 394,- Ft + 27% ÁFA=500,- Ft 
Iskolai 1x é tkezés (ebéd) 331,- Ft +27% ÁFA=420,- Ft 

Isko lai 2x étkezés 
(tízórai+ebéd) 

417,- Ft +27% ÁFA= 530,- Ft 

Isko lai 3x étkezés 
(tízó rai+ebéd+uzsonna) 

465,- Ft +27% ÁFA= 590,- Ft 

Intézményi dolgozók étkezése 433,- Ft +27% ÁFA= 550,- Ft 
Szünidei 1x étkezés (ebéd) 331,- Ft +27% ÁFA= 420,- Ft 

 A rendelet hatályos 2016. január 01-től.
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Bag Nagyközség Önkormányzata 5/2005. (II.24.) sz. a 

talajterhelésről szóló rendeletének módosítása

A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzata 

12/2016.(IX.22.) számú RENDELETE

A talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú 

rendelet módosítása 

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény valamint a 2003. évi LXXXIX. törvényben 

kapott felhatalmazás alapján a hozott rendeletet (R) az 

alábbiak szerint módosítja.

1. §

A (R) 5 § 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

1./ Az ingatlantulajdonos vagy fogyasztó, akinek talajterhelési 

díja keletkezik, amennyiben ráköt a csatornahálózatra, és a 

rákötést a Bagi Polgármesteri Hivatalban a DAKÖV Kft 

jóváhagyásával igazolja, és a hálózatra történő rákötés díjának 

első részletét megfizette, továbbá folyamatosan fizeti, maxi-

mum 2 év időtartam alatt a teljes összeg befizetésre kerül.

A teljes hozzájárulás befizetését kővetően a talajterhelési díj 

mértékének csak 30%-át köteles az önkormányzat költség-

vetési számlájának talajterhelési alszámlájára befizetni. 

Amennyiben részletfizetési kötelezettségét nem teljesíti az 

ingatlantulajdonos vagy fogyasztó, 2 hónap tartozást köve-

tően adók módjára történő behajtásáról az önkormányzat 

intézkedik a talajterhelési díj teljes összegéről.

2./ A kedvezmény abban az évben jár, amikor a rákötés 

megvalósul.

Határozatok: 

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2016. 

évi I. félévi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

46/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

A. Bag Nagyközség Önkormányzata 2016. I. félévi kiadások 

főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 248 627 542 Ft 

összegben,

B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2016. I. félévi bevételei-

nek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 283 787 

752 Ft összegben,

C. Bag Nagyközség költségvetési szervei kiemelt előirány-

zatainak alakulását az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 

hagyja jóvá.

D. Bag Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú kiadá-

sainak összegét az 1. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Bag Nagyközség Önkormányzatának várható bevételei 

és kiadásai 2016. 12. 31-ig

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

határozatot hozta:

47/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-

zatokat hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tájé-

koztatást elfogadta, és azzal a kéréssel fordult a Pénzügyi 

Osztály felé, hogy minden hónapban készítse el a pénzügyi 

beszámolót.

Bag Nagyközség Önkormányzata és a BAGázs Közhasznú 

Egyesület közötti együttműködési megállapodás megtár-

gyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzata 1/2016 (II.11.) sz. költ-

ségvetési rendeletének módosítása

A képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának

10/2016. (IX.22.) számú rendelete,

amely módosítja a 6/2016. (IV.28.) számú Rendeletét

1. §

/1/ 2016. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként bizto-sított 

normatívák és egyéb működési bevételből a 6/2016. (IV.28.) számú 

költségvetési rendelet 2. paragrafusában megállapított

- kiadási főösszeget 5 757 250 Ft-tal

- bevételi főösszeget 5 757 250 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított

kiadási főösszegét 512 663 708 Ft-ban,

melyből működési: 489 606 084 Ft

felhalmozási: 23 057 624 Ft

bevételi főösszegét 512 663 708  Ft-ban,

melyből működési: 512 663 708 Ft

felhalmozási: 0 Ft           állapítja meg.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Bag Nagyközség Önkormányzatának 17/2012. (XII. 12.) 

sz. az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosít-

ásának megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta:

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ

11/2016. (IX.22.) RENDELETE

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) Törvényben biztosított jogkörében eljárva a 35/2015. 

(V.28.) Képviselő-testületi határozata alapján az alábbi 

döntést hozta:

Az étkezési térítési díjak 2016. január 1-től a következők:

2016. szeptember 22.

48/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata a BAGázs Közhasznú Egye-

sülettel kötendő Együttműködési Megállapodást az alábbi 

módosításokkal elfogadja:

A megállapodás 4. pontjának e) bekezdése helyébe a követ-

kező lép:

A Bag, Petőfi tér 1/a. szám alatt lévő Dózsa György Művelődési 

Ház alkalomszerű és térítésmentes használatához hozzájárul. 

Az épület kihasználatlansága és térbeli adottságai miatt az 

egyesület a gyűlései és rendezvényei lebonyolítására igénybe 

veheti térítésmentesen, előzetesen egyeztetve a művelődési 

ház vezetőjével.

A megállapodás 4. pontjának f) bekezdése helyébe a követ-

kező lép:

A Bag, Szent András utca 41. szám alatt lévő Tornacsarnok 

alkalomszerű és térítésmentes használatához hozzájárul. A 

Tornacsarnokot az egyesület sport programjainak lebonyolítá-

sára veheti igénybe, előzetesen egyeztetve a gondnokkal, 

különös tekintettel jelen megállapodás II/4. n) pontjára.

A megállapodás 4. pontjának k) bekezdése helyébe a követ-

kező lép:

Az egyesület értesíti az önkormányzatot a közgyűléseiről.

A megállapodás 10. pontja helyébe a következő lép: 

Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejű-

leg lép hatályba, és határozott időre szól, 2017.12.31. napjáig.

Körzeti megbízott (KMB) iroda bérleti szerződés megtár-

gyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

49/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti 

szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja:

Bag belterület 1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
2Szent Imre út 53. szám alatt található ingatlanból 72,9 m  

alapterületű helyiséget haszonkölcsönbe adja a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság részére körzeti megbízotti iroda mű-

ködtetése céljából, a feltételek megállapodás tárgyát képezik. 

A bérleti díj + rezsi költség havi összege 45 000 Ft/hó, amit a 

képviselő testület támogatásként nyújt a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság részére.

DAKÖV Kft. 2016. évben benyújtandó gördülő fejlesztési 

tervek megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

50/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénz-

ügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 

„Víziközművekre vonatkozó, 2016. évben benyújtandó 

gördülő fejlesztési tervek” napirenddel kapcsolatosan az 

alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meg-

bízza a víziközmű szolgáltató DAKÖV Kft.-t a BGHVGY-SZV 

víziközmű rendszer GFT. beruházási tervrészének elkészíté-

sével. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházási 

tervrész elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli, de 

ezt a költséget - a bérleti díj terhére - üzemeltetőként a DAKÖV 

Kft. átvállalja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

51/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV 

Kft. által készített, Bag és Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rend-

szermegnevezésű, BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-

002-00-03 MEKH azonosító kódú, Bag Nagyközség Önkor-

mányzatának ellátási felelősségben lévő víziközmű rendszer 

2017-2031 évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csa-

tolt - Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészét véle-

ményeltérés nélkül jóváhagyja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

52/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénz-

ügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a 

„Víziközművekre vonatkozó, 2016. évben benyújtandó 

gördülő fejlesztési tervek” napirenddel kapcsolatosan az 

alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV 

Kft. által készített, Bag és Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rend-

szermegnevezésű, BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-

002-00-03 MEKH azonosító kódú, Bag Nagyközség Önkor-

mányzatának ellátási felelősségben lévő víziközműrendszer 

2017-2031 évekre kiterjedő - a határozat mellékleteként csa-

tolt - Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv-

részét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Malsfeldi utca – közterület elnevezésének megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

53/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2014. 

(X.02.) sz. helyi rendeletének II. fejezet 3§ 1. bek. valamint 4§. 1. 

bek. alapján az Ipari Park déli (autópálya melletti) II-es jelű útját 

Malsfeldi utca névre nevezi el.

Az utcanévjegyzékbe az új utca felvételre (nyilvántartásba) 

kerül.

2016. évi szociális tüzelőanyag-pályázatban való rész-

vétel megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

54/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

A 46/2014. (IX.25.) 2 § (1) BM rendelet alapján az önkor-

mányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra igényt nyújt be 200 erdei köbméter 

mennyiségre.

A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + 

ÁFA szállítási díj megfizetését vállalja önrészként, melynek 

összege: 254 000.- Ft, valamint a részesülőtől ellenszol-

gáltatást nem kér.

Az önrészt a 2016. évi költségvetéséből biztosítja.

2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban való 

részvétel megtárgyalása

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

55/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a 2017. évi Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

Egyebek - A VEKOP 6.1.1.5-15 Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése című pályázat 

benyújtása – Gólyahír Bölcsőde

Óvoda i étkezés 394,- Ft + 27% ÁFA=500,- Ft 
Iskolai 1x é tkezés (ebéd) 331,- Ft +27% ÁFA=420,- Ft 

Isko lai 2x étkezés 
(tízórai+ebéd) 

417,- Ft +27% ÁFA= 530,- Ft 

Isko lai 3x étkezés 
(tízó rai+ebéd+uzsonna) 

465,- Ft +27% ÁFA= 590,- Ft 

Intézményi dolgozók étkezése 433,- Ft +27% ÁFA= 550,- Ft 
Szünidei 1x étkezés (ebéd) 331,- Ft +27% ÁFA= 420,- Ft 

 A rendelet hatályos 2016. január 01-től.
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2016. október 15-én újra megrendezésre került a ha-
gyományos iskolai szüreti bál. Iskolánkban mindig fontos volt 
a hagyományok ápolása, valamint az, hogy gyermekeink meg-
ismerjék a bagi népdalokat, táncokat, szokásokat, mert így 
tanulják meg tisztelni nagyszüleik, őseik emlékét.

A két 8. osztály már nagyon készült a szüreti bálra, hisz ez komoly 
esemény számukra a tanév folyamán. Szeptember elején megkezdődött a 
szervező munka: hintó, kocsik, zenekar lefoglalása, táncos párok kiala-
kítása, próbák. A táncokat és dalokat Katonáné Hegedűs Csilla tanította 
be, akit a gyerekek hamar megkedveltek, és a próbák nagyon fegyel-
mezetten és jó hangulatban teltek.

A bál előtti napon a főszereplők - bíró: Kádár Roland, bíróné: 
Balugyánszki Viktória, kocsmáros: Soltész Barna, kocsmárosné: 
Ocsovszki Bianka, kisbíró: Ujvári Gábor Rómeó - hívogatva 
végigjárták az iskolát és a falut:

A bál napján minden táncos pár Panni néni és a szülők 
segítségével gyönyörű bagi népviseletbe öltözött. Miután a hintó és a 
kocsik megérkeztek és feldíszítették őket, a gyerekek felültek, majd ra-
gyogó napsütésben elkezdődött a felvonulás. Első útjuk a templomhoz 
vezetett, ahol Karácsondi Mihály plébános úr megáldotta a táncosokat.

Ezután négy falusi helyszínen – iskola, hévízgyörki határ, 
Polgármesteri Hivatal, művelődési ház - táncoltak a tanulók a lakosok 
nagy örömére. Visszaérve a 7. b osztályosok által csodálatosan feldíszített 
színházterembe, sok felnőtt és gyerek várta már, hogy megkezdődjön a 
báli nyitótánc. A 8. osztályosok nagyon színvonalas előadással örvendez-
tették meg a közönséget. A nyitótánc után a táncosok felkérték szüleiket és 
tanáraikat is egy csárdásra, majd elkezdődött a mulatság. A Márka 
együttes húzta a talpalávalót, az enni- és innivalóról a 7. b osztályos 
tanulók szülei, a finom süteményekről a 8. osztályosok és szüleik, a jó 
hangulatról a falu apraja-nagyja gondoskodott.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítettek abban, 
hogy ez a szüreti bál felejthetetlen legyen:

Bag Nagyközség Önkormányzatának és Kulturális Bizottságának az 
anyagi támogatásért, Katonáné Hegedűs Csillának a dalok és táncok 
betanításáért, Panni néninek és a Muharay Együttesnek a gyönyörű 
ruhákért, Karácsondi Mihály plébános úrnak a szép szavakért és az 
áldásért, a Domoszlai Pékségnek a kenyérért, a művelődési háznak, az 
iskola vezetőségének és pedagógusainak, a Márka zenekarnak, a pol-
gárőröknek, és minden szülőnek a segítségért, biztatásért, szeretetért.

Pótháné Geier Tünde

„Vigadni vágyó derék jó Bagiak,
Titeket a bálra ezennel meghívlak!

Az iskolától kezdődik a menet,
Akinek kedve van, velünk el is jöhet!”

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton is szeretném megköszönni Bag polgárainak, a kép-
viselő-testületnek és személyesen Önnek is a brüsszeli kényszer-
betelepítési tervek elleni határozott kiállásukat. Külön köszönet 
polgármester úrnak, hogy felelősen gondolkodó települési veze-
tőként példamutatóan határozott kiállásról tett tanúbizonyságot.

Ennek kiemelkedő eredményeképpen az október 2-i nép-
szavazáson, Bagon az állampolgári részvétel meghaladta a 46%-ot, 
ami 3%-kal magasabb, mint a megyei átlag. A bagi szavazók 98,3%-
a elutasította a kényszerbetelepítési kvótát.

Kérem Polgármester Urat, hogy tolmácsolja köszönetemet 
a település lakóinak! 

Gödöllő, 2016.10.03. 

Vécsey László országgyűlési képviselő

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

a 2016. évi népszavazásról 

2016. október 2-án az országos 

népszavazáson Bagon 3 003 választásra 

jogosult személyből 1 424 fő jelent meg, ez 

a helyi választópolgárok 47,42 %-a.

Az érvényes szavazatok száma 1 356 db.

IGEN szavazatok száma: 23 db

NEM szavazatok száma: 1 333 db

Köszönöm a részvételt! Köszönöm 

a szavazás lebonyolításában résztvevők 

munkáját!

Burghardtné Tóth Ilona, HVI vezető

„ Adatik tudtára Bag lakóinak:

Szüreti bál újra eljött,

Ma reggel a nap is feljött.

Népi ruhát felöltöttük,

Kulacsokat megtöltöttük.”

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

határozatot hozta:

56/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felha-

talmazza a polgármestert, hogy a VEKOP 6.1.1.5-15. jelű, „Kis-

gyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelé-

se” című pályázat keretében a Bag belterület 2921 hrsz.-ú terü-

letre tervezett 48 férőhelyes Gólyahír bölcsőde megépítése 

tárgyában pályázatot nyújtson be. Maximum 400 millió Ft 

összköltségű, önerő nélküli 100 %-os támogatottságú.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel-

hatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megnyerése 

esetén a szükséges szerződéseket aláírja, és a pályázatot le-

folytassa.

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

határozatot hozta:

57/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-

mazza a polgármestert, hogy Gódor Balázzsal az alábbiak sze-

rint a megbízási szerződéseket megkösse és aláírja.

1.) A VEKOP 6.1.1.5-15 Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése című pályázat benyúj-

tására az alábbi árajánlatot adom:

A projekt előkészítési szakasz (beadásig) (elszámolható a pro-

jektben):

   - Megalapozó dokumentum elkészítése: 700 000 Ft + ÁFA

   - Pályázati dokumentáció elkészítése es benyújtása: 250 000 

+ ÁFA

Elnyert pályázat esetén a megvalósítási szakaszban:

   - Az elnyert támogatás 3,5%-a

2.) 1956 Emlékbizottság: Büszkeségpont pályázat:

- A pályázat benyújtása 60 000 Ft + Áfa

- Sikerdíj: 300 000 Ft + Áfa

Egyebek - 1956-os emlékmű - Büszkeségpont pályázat be-

nyújtása

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

határozatot hozta:

58/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felha-

talmazza a polgármestert, hogy a BÜSZKESÉGPONTOK létre-

hozása KKETTKK-56P-02 jelű pályázat keretében 1956-os 

szobor felújítása tárgyban pályázatot nyújtson be:

- meglévő emlékművek felújítására: 2 500 000 Ft 

- új emléktábla elhelyezésére: 500 000 Ft 

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felha-

talmazza a polgármestert, hogy a pályázat megnyerése esetén 

a szükséges szerződéseket aláírja, és a pályázatot lefolytassa.

Egyebek - II. számú Orvosi Rendelő felújítási munkálatai

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

59/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

A II. sz. orvosi rendelő felújítására kiírt pályázat benyújtásához 

jóváhagyott engedélyezési tervre van szükség. A terv elkészí-

téséhez árajánlatok bekérése szükséges, melyet a műszaki elő-

adó kérjen be.

Egyebek – Deli József képviselő bizottsági tagsága

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

60/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselőt testülete Deli Jó-

zsef képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyon-

gazdálkodási Bizottság tagjává választotta 

Egyebek - II. számú Orvosi Rendelő felújítási munkálatai

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

61/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata a 26/2016. (V.19.) számú 

Képviselő-testületi határozatot visszavonja. 

Egyebek - Szemétszállításhoz kapcsolódó 

panaszbejelentés

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

63/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri 

a Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy vizsgálja ki a 

panasszal kapcsolatos ügyet, és erről írásban tájékoztassa a 

képviselő-testületet.

 

 

készült a 2016. szeptember 22.-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve alapján
Bagi Polgármesteri Hivatal
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2016. október 15-én újra megrendezésre került a ha-
gyományos iskolai szüreti bál. Iskolánkban mindig fontos volt 
a hagyományok ápolása, valamint az, hogy gyermekeink meg-
ismerjék a bagi népdalokat, táncokat, szokásokat, mert így 
tanulják meg tisztelni nagyszüleik, őseik emlékét.

A két 8. osztály már nagyon készült a szüreti bálra, hisz ez komoly 
esemény számukra a tanév folyamán. Szeptember elején megkezdődött a 
szervező munka: hintó, kocsik, zenekar lefoglalása, táncos párok kiala-
kítása, próbák. A táncokat és dalokat Katonáné Hegedűs Csilla tanította 
be, akit a gyerekek hamar megkedveltek, és a próbák nagyon fegyel-
mezetten és jó hangulatban teltek.

A bál előtti napon a főszereplők - bíró: Kádár Roland, bíróné: 
Balugyánszki Viktória, kocsmáros: Soltész Barna, kocsmárosné: 
Ocsovszki Bianka, kisbíró: Ujvári Gábor Rómeó - hívogatva 
végigjárták az iskolát és a falut:

A bál napján minden táncos pár Panni néni és a szülők 
segítségével gyönyörű bagi népviseletbe öltözött. Miután a hintó és a 
kocsik megérkeztek és feldíszítették őket, a gyerekek felültek, majd ra-
gyogó napsütésben elkezdődött a felvonulás. Első útjuk a templomhoz 
vezetett, ahol Karácsondi Mihály plébános úr megáldotta a táncosokat.

Ezután négy falusi helyszínen – iskola, hévízgyörki határ, 
Polgármesteri Hivatal, művelődési ház - táncoltak a tanulók a lakosok 
nagy örömére. Visszaérve a 7. b osztályosok által csodálatosan feldíszített 
színházterembe, sok felnőtt és gyerek várta már, hogy megkezdődjön a 
báli nyitótánc. A 8. osztályosok nagyon színvonalas előadással örvendez-
tették meg a közönséget. A nyitótánc után a táncosok felkérték szüleiket és 
tanáraikat is egy csárdásra, majd elkezdődött a mulatság. A Márka 
együttes húzta a talpalávalót, az enni- és innivalóról a 7. b osztályos 
tanulók szülei, a finom süteményekről a 8. osztályosok és szüleik, a jó 
hangulatról a falu apraja-nagyja gondoskodott.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítettek abban, 
hogy ez a szüreti bál felejthetetlen legyen:

Bag Nagyközség Önkormányzatának és Kulturális Bizottságának az 
anyagi támogatásért, Katonáné Hegedűs Csillának a dalok és táncok 
betanításáért, Panni néninek és a Muharay Együttesnek a gyönyörű 
ruhákért, Karácsondi Mihály plébános úrnak a szép szavakért és az 
áldásért, a Domoszlai Pékségnek a kenyérért, a művelődési háznak, az 
iskola vezetőségének és pedagógusainak, a Márka zenekarnak, a pol-
gárőröknek, és minden szülőnek a segítségért, biztatásért, szeretetért.

Pótháné Geier Tünde

„Vigadni vágyó derék jó Bagiak,
Titeket a bálra ezennel meghívlak!

Az iskolától kezdődik a menet,
Akinek kedve van, velünk el is jöhet!”

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton is szeretném megköszönni Bag polgárainak, a kép-
viselő-testületnek és személyesen Önnek is a brüsszeli kényszer-
betelepítési tervek elleni határozott kiállásukat. Külön köszönet 
polgármester úrnak, hogy felelősen gondolkodó települési veze-
tőként példamutatóan határozott kiállásról tett tanúbizonyságot.

Ennek kiemelkedő eredményeképpen az október 2-i nép-
szavazáson, Bagon az állampolgári részvétel meghaladta a 46%-ot, 
ami 3%-kal magasabb, mint a megyei átlag. A bagi szavazók 98,3%-
a elutasította a kényszerbetelepítési kvótát.

Kérem Polgármester Urat, hogy tolmácsolja köszönetemet 
a település lakóinak! 

Gödöllő, 2016.10.03. 

Vécsey László országgyűlési képviselő

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

a 2016. évi népszavazásról 

2016. október 2-án az országos 

népszavazáson Bagon 3 003 választásra 

jogosult személyből 1 424 fő jelent meg, ez 

a helyi választópolgárok 47,42 %-a.

Az érvényes szavazatok száma 1 356 db.

IGEN szavazatok száma: 23 db

NEM szavazatok száma: 1 333 db

Köszönöm a részvételt! Köszönöm 

a szavazás lebonyolításában résztvevők 

munkáját!

Burghardtné Tóth Ilona, HVI vezető

„ Adatik tudtára Bag lakóinak:

Szüreti bál újra eljött,

Ma reggel a nap is feljött.

Népi ruhát felöltöttük,

Kulacsokat megtöltöttük.”

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

határozatot hozta:

56/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felha-

talmazza a polgármestert, hogy a VEKOP 6.1.1.5-15. jelű, „Kis-

gyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelé-

se” című pályázat keretében a Bag belterület 2921 hrsz.-ú terü-

letre tervezett 48 férőhelyes Gólyahír bölcsőde megépítése 

tárgyában pályázatot nyújtson be. Maximum 400 millió Ft 

összköltségű, önerő nélküli 100 %-os támogatottságú.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel-

hatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megnyerése 

esetén a szükséges szerződéseket aláírja, és a pályázatot le-

folytassa.

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

határozatot hozta:

57/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-

mazza a polgármestert, hogy Gódor Balázzsal az alábbiak sze-

rint a megbízási szerződéseket megkösse és aláírja.

1.) A VEKOP 6.1.1.5-15 Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése című pályázat benyúj-

tására az alábbi árajánlatot adom:

A projekt előkészítési szakasz (beadásig) (elszámolható a pro-

jektben):

   - Megalapozó dokumentum elkészítése: 700 000 Ft + ÁFA

   - Pályázati dokumentáció elkészítése es benyújtása: 250 000 

+ ÁFA

Elnyert pályázat esetén a megvalósítási szakaszban:

   - Az elnyert támogatás 3,5%-a

2.) 1956 Emlékbizottság: Büszkeségpont pályázat:

- A pályázat benyújtása 60 000 Ft + Áfa

- Sikerdíj: 300 000 Ft + Áfa

Egyebek - 1956-os emlékmű - Büszkeségpont pályázat be-

nyújtása

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

határozatot hozta:

58/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felha-

talmazza a polgármestert, hogy a BÜSZKESÉGPONTOK létre-

hozása KKETTKK-56P-02 jelű pályázat keretében 1956-os 

szobor felújítása tárgyban pályázatot nyújtson be:

- meglévő emlékművek felújítására: 2 500 000 Ft 

- új emléktábla elhelyezésére: 500 000 Ft 

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felha-

talmazza a polgármestert, hogy a pályázat megnyerése esetén 

a szükséges szerződéseket aláírja, és a pályázatot lefolytassa.

Egyebek - II. számú Orvosi Rendelő felújítási munkálatai

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

59/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

A II. sz. orvosi rendelő felújítására kiírt pályázat benyújtásához 

jóváhagyott engedélyezési tervre van szükség. A terv elkészí-

téséhez árajánlatok bekérése szükséges, melyet a műszaki elő-

adó kérjen be.

Egyebek – Deli József képviselő bizottsági tagsága

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

60/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselőt testülete Deli Jó-

zsef képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyon-

gazdálkodási Bizottság tagjává választotta 

Egyebek - II. számú Orvosi Rendelő felújítási munkálatai

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

61/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata a 26/2016. (V.19.) számú 

Képviselő-testületi határozatot visszavonja. 

Egyebek - Szemétszállításhoz kapcsolódó 

panaszbejelentés

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:

63/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri 

a Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy vizsgálja ki a 

panasszal kapcsolatos ügyet, és erről írásban tájékoztassa a 

képviselő-testületet.

 

 

készült a 2016. szeptember 22.-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve alapján
Bagi Polgármesteri Hivatal
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Találkozók és ünnepek 2016-ban

Ilyen ünnepeknek, találkozóknak volt részese egye-
sületünk 2016-ban. Szeptember 30-án érkezett egy 56 fős cso-
port németországi testvértelepülésünkről, Malsfeldből, mely-
nek tagjai között volt a Malsfeldi Fúvószenekar is.

A szívélyes fogadtatás után a vendégek a bagi csalá-
doknál, illetve a zenekar néhány tagja az aszódi Petőfi 
gimnázium kollégiumában pihente ki a hosszú utazás fáradal-
mait. Délután 17 órakor került sor az utcanévavatásra, az ipari 
park egyik utcáját nevezték el Malsfeldi utcának. Ezután a 
fúvószenekar a Petőfi-téren adott rövid koncertet. Zsúfolásig 
megtelt a művelődési ház nagyterme a vendégekkel, a vendég-
látó családokkal, illetve a Muharay Néptáncegyüttes tagjaival. 
Az est fénypontját jelentette a Malsfeldi Fúvószenekar és a 
bagi táncegyüttes fellépése. A vacsora után (ahol tipikus ma-
gyar specialitásokat is megkóstolhattak vendégeink) fergete-
ges hangulatú bál kezdődött.

Nem sokat pihenhettek vendégeink, mert másnap 9 
órakor indult a csoport a Balatonhoz. Az első állomás Tihany 
volt, ahol megtekintették a Bencés Apátságot, s egy érdekes 
kisfilmet a templom történetéről. A verőfényes napsütésben 
gyönyörű látványt nyújtott „a magyar tenger” a több tucat 
vitorlással. A csoport Tihanyból Balatonfüredre utazott, ahol 
kiadós ebéd várta őket. Jamrik László polgármester úr köz-
benjárásával sikerült a Malsfeldi Fúvószenekar számára lehe-
tőséget biztosítani, hogy a Tagore-sétányon, Széchenyi István 
szobra előtt játszhassanak. Ezzel is hozzájárultak a Zenei 
Világnap balatonfüredi programjaihoz. A nyarat idéző időben 
sok ember hallgatta nagy örömmel a zenekart, és a többszöri 
ráadás után 18 órakor indult vissza csoport Bagra.

Október 2-án vasárnap 11 órakor Aszódon, az új fő-
téren adott koncertet a zenekar. A nap hátralévő részét a csalá-
dokkal töltötték a vendégek. Október 3-án kicsit fáradtan, de 
élményekkel telve indultak haza malsfeldi vendégeink. A fú-
vószenekar által felajánlott összegből egyesületünk fejlesztő 
játékokat vásárol az Arany János Általános Iskola napközis 
csoportjai számára.

Zabola, 2016. október 14- október 17.

Egyesületünk tagjai nem sokat pihenhettek, hiszen rátkoztak vendéglátóikkal. Másnap útra keltünk, hogy Szé-
eleget kellett tenniük az erdélyi testvértelepülésünkről érke- kelyföld számtalan történelmi nevezetessége közül néhányat 
zett meghívásnak. A Gyöngyharmat táncegyüttes fennállásá- felkeressünk. Először Nyergestetőre indultunk. Ez volt az 
nak 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre uta- utolsó székelyföldi színhelye az 1948-49-es forradalomnak és 
zott egyesületünk Zabolára október 14-én. szabadságharcnak. A hősök emlékére emelt szoborral szem-

A hosszú utazást követően örömmel üdvözölték egy- ben fa- és vaskeresztek, valamint kopjafák őrzik az ütközetben 
mást a régi barátok, ismerősök, s az újak is hamar megba- elesett katonák emlékét.

Kirándulásunkból nem maradha- Világörökség részét képező, Szent Imrének 
tott ki a Csíksomlyói Kegytemplom és Ko- szentelt katolikus templom, melynek falát 
lostor megtekintése sem. A csoport minden középkori freskók díszítik. A leghíresebb és 
tagja megérintette Szűz Mária kegyszob- legértékesebb a Szent László-legenda. Gyö-
rának lábát, az Istenanya áldását kérve. A nyörű a 103 táblára osztott kazettás 
helyi idegenvezetőtől és Beke Tivadar zabo- mennyezet, melyet különböző virágmin-
lai református lelkésztől nagyon sok infor- tákkal díszítettek. Fáradtan, de élmények-
mációt tudtunk meg a környék és a temp- kel gazdagodva érkeztünk meg Zabolára.
lom történetéről, a búcsúról és a kegyszo- Itt vasárnap 14 órakor kezdődött az ünnepi 
borról. Csíkszeredán, Hargita megye szék- program a Csángó Múzeumnál. A kiállítás 
helyén rövid sétát tettünk, majd a Ma- megtekintése után zenével kísérve vonul-
kovecz Imre által tervezett római katolikus tak a meghívott táncosok a helyi művelő-
templomot néztük meg. A Millenniumi dési házhoz, ahol a környékbeli telepü-
templom egy kéttornyú centrális templom, lésekről érkezett csoportok táncaikkal kö-
mely a magyarság múltját és jövőjét ötvözi. szöntötték a jubiláló Gyöngyharmat együt-
A város főterén megismerhettük a hagyo- test. Természetesen felléptek a bagi tánco-
mányos székely kézműves termékeket, sok is ezen az ünnepen, és nagy sikert 
hiszen aznap kirakodóvásár volt. Termé- arattak. Október 17-én kora reggel indul-
szetesen megkóstoltuk az igazi kürtöska- tunk haza. 
lácsot is.Innen Bálványos felé indultunk. 
Útközben megálltunk a forrásoknál, ahol a 
földből feltörő vagy a hegyoldalon csörge-
dező vizek különböző betegségekre jelente-
nek gyógyírt. A bálványosi finom ebéd után 
sajnos már sötétedett, amikor megérkez-
tünk Gelencére. Itt található Székelyföld 
egyik leghíresebb műemléke, az UNESCO 

A fentiekből is kitűnik, hogy 
kissé eltérő, de ennek ellenére élmények-
ben gazdag, felejthetetlen találkozókon 
vettünk részt.

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik munkájukkal hozzájá-
rultak a malsfeldi vendégek programjainak 
sikeres megvalósításához, illetve a zabolai 
utazáshoz:

•Jamrik László és Bag Nagyközség • Bagi Muharay Népművészeti 
Önkormányzata Egyesület
• Varga András alpolgármester úr • Arany János Általános Iskola
• Sztán István, Aszód város •Pintér Sándor, Patkó Csaba
polgármestere és természetesen a Bag és 
• Katona Hargita és a Dózsa György Testvérvárosai Baráti Egyesület 
Művelődési Ház dolgozói tagjai.

Nagyné Bakti Zsófia, Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület elnöke

„Csíkországban, hol az erdők
zöldebbek talán, mint máshol,

ahol ezüst hangú rigók
énekelnek a nagy fákon,

s hol a fenyők olyan mélyen
kapaszkodnak a vén földbe,

kitépni vihar sem tudja
másképpen csak kettétörve,

van ott a sok nagy hegy között
egy szelíden, szépen hajló,

mint egy nyereg, kit viselne
mesebeli óriás ló.

Úgy is hívják: Nyergestető……
Évszázados az az erdő,
áll azóta rendületlen,

szabadságharcosok vére
lüktet lenn a gyökerekben,

mert temető ez az erdő,
és kopjafa minden szál fa,
itt esettel Gál Sándornak

száznál is több katonája………
Nem tud róluk a nagyvilág,

hőstettükről nem beszélnek,
hírük nem őrzi legenda,

dicsőítő harci ének,
csak a sírjukon nőtt fenyők,
fönn a tetőn a nyeregben,
s azért zöldell az az erdő

egész Csíkban a legszebben.”

(Kányádi Sándor)
CsíksomlyóGelence, Szent Imre templomCsíkszereda, Makovecz Imre által

tervezett római katolikus templom

N
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Bag, 2016. szeptember 30 - október 3.

Az ünnepnap azért kápráztat el,

Mert szürke napokból ragyog elő,

Ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel

Itt- ott egy-egy drágakő.”

BAGI HÍRLAP • 2016. OKTÓBER

(William Shakespeare)

„ 
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Találkozók és ünnepek 2016-ban

Ilyen ünnepeknek, találkozóknak volt részese egye-
sületünk 2016-ban. Szeptember 30-án érkezett egy 56 fős cso-
port németországi testvértelepülésünkről, Malsfeldből, mely-
nek tagjai között volt a Malsfeldi Fúvószenekar is.

A szívélyes fogadtatás után a vendégek a bagi csalá-
doknál, illetve a zenekar néhány tagja az aszódi Petőfi 
gimnázium kollégiumában pihente ki a hosszú utazás fáradal-
mait. Délután 17 órakor került sor az utcanévavatásra, az ipari 
park egyik utcáját nevezték el Malsfeldi utcának. Ezután a 
fúvószenekar a Petőfi-téren adott rövid koncertet. Zsúfolásig 
megtelt a művelődési ház nagyterme a vendégekkel, a vendég-
látó családokkal, illetve a Muharay Néptáncegyüttes tagjaival. 
Az est fénypontját jelentette a Malsfeldi Fúvószenekar és a 
bagi táncegyüttes fellépése. A vacsora után (ahol tipikus ma-
gyar specialitásokat is megkóstolhattak vendégeink) fergete-
ges hangulatú bál kezdődött.

Nem sokat pihenhettek vendégeink, mert másnap 9 
órakor indult a csoport a Balatonhoz. Az első állomás Tihany 
volt, ahol megtekintették a Bencés Apátságot, s egy érdekes 
kisfilmet a templom történetéről. A verőfényes napsütésben 
gyönyörű látványt nyújtott „a magyar tenger” a több tucat 
vitorlással. A csoport Tihanyból Balatonfüredre utazott, ahol 
kiadós ebéd várta őket. Jamrik László polgármester úr köz-
benjárásával sikerült a Malsfeldi Fúvószenekar számára lehe-
tőséget biztosítani, hogy a Tagore-sétányon, Széchenyi István 
szobra előtt játszhassanak. Ezzel is hozzájárultak a Zenei 
Világnap balatonfüredi programjaihoz. A nyarat idéző időben 
sok ember hallgatta nagy örömmel a zenekart, és a többszöri 
ráadás után 18 órakor indult vissza csoport Bagra.

Október 2-án vasárnap 11 órakor Aszódon, az új fő-
téren adott koncertet a zenekar. A nap hátralévő részét a csalá-
dokkal töltötték a vendégek. Október 3-án kicsit fáradtan, de 
élményekkel telve indultak haza malsfeldi vendégeink. A fú-
vószenekar által felajánlott összegből egyesületünk fejlesztő 
játékokat vásárol az Arany János Általános Iskola napközis 
csoportjai számára.

Zabola, 2016. október 14- október 17.

Egyesületünk tagjai nem sokat pihenhettek, hiszen rátkoztak vendéglátóikkal. Másnap útra keltünk, hogy Szé-
eleget kellett tenniük az erdélyi testvértelepülésünkről érke- kelyföld számtalan történelmi nevezetessége közül néhányat 
zett meghívásnak. A Gyöngyharmat táncegyüttes fennállásá- felkeressünk. Először Nyergestetőre indultunk. Ez volt az 
nak 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre uta- utolsó székelyföldi színhelye az 1948-49-es forradalomnak és 
zott egyesületünk Zabolára október 14-én. szabadságharcnak. A hősök emlékére emelt szoborral szem-

A hosszú utazást követően örömmel üdvözölték egy- ben fa- és vaskeresztek, valamint kopjafák őrzik az ütközetben 
mást a régi barátok, ismerősök, s az újak is hamar megba- elesett katonák emlékét.

Kirándulásunkból nem maradha- Világörökség részét képező, Szent Imrének 
tott ki a Csíksomlyói Kegytemplom és Ko- szentelt katolikus templom, melynek falát 
lostor megtekintése sem. A csoport minden középkori freskók díszítik. A leghíresebb és 
tagja megérintette Szűz Mária kegyszob- legértékesebb a Szent László-legenda. Gyö-
rának lábát, az Istenanya áldását kérve. A nyörű a 103 táblára osztott kazettás 
helyi idegenvezetőtől és Beke Tivadar zabo- mennyezet, melyet különböző virágmin-
lai református lelkésztől nagyon sok infor- tákkal díszítettek. Fáradtan, de élmények-
mációt tudtunk meg a környék és a temp- kel gazdagodva érkeztünk meg Zabolára.
lom történetéről, a búcsúról és a kegyszo- Itt vasárnap 14 órakor kezdődött az ünnepi 
borról. Csíkszeredán, Hargita megye szék- program a Csángó Múzeumnál. A kiállítás 
helyén rövid sétát tettünk, majd a Ma- megtekintése után zenével kísérve vonul-
kovecz Imre által tervezett római katolikus tak a meghívott táncosok a helyi művelő-
templomot néztük meg. A Millenniumi dési házhoz, ahol a környékbeli telepü-
templom egy kéttornyú centrális templom, lésekről érkezett csoportok táncaikkal kö-
mely a magyarság múltját és jövőjét ötvözi. szöntötték a jubiláló Gyöngyharmat együt-
A város főterén megismerhettük a hagyo- test. Természetesen felléptek a bagi tánco-
mányos székely kézműves termékeket, sok is ezen az ünnepen, és nagy sikert 
hiszen aznap kirakodóvásár volt. Termé- arattak. Október 17-én kora reggel indul-
szetesen megkóstoltuk az igazi kürtöska- tunk haza. 
lácsot is.Innen Bálványos felé indultunk. 
Útközben megálltunk a forrásoknál, ahol a 
földből feltörő vagy a hegyoldalon csörge-
dező vizek különböző betegségekre jelente-
nek gyógyírt. A bálványosi finom ebéd után 
sajnos már sötétedett, amikor megérkez-
tünk Gelencére. Itt található Székelyföld 
egyik leghíresebb műemléke, az UNESCO 

A fentiekből is kitűnik, hogy 
kissé eltérő, de ennek ellenére élmények-
ben gazdag, felejthetetlen találkozókon 
vettünk részt.

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik munkájukkal hozzájá-
rultak a malsfeldi vendégek programjainak 
sikeres megvalósításához, illetve a zabolai 
utazáshoz:

•Jamrik László és Bag Nagyközség • Bagi Muharay Népművészeti 
Önkormányzata Egyesület
• Varga András alpolgármester úr • Arany János Általános Iskola
• Sztán István, Aszód város •Pintér Sándor, Patkó Csaba
polgármestere és természetesen a Bag és 
• Katona Hargita és a Dózsa György Testvérvárosai Baráti Egyesület 
Művelődési Ház dolgozói tagjai.

Nagyné Bakti Zsófia, Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület elnöke

„Csíkországban, hol az erdők
zöldebbek talán, mint máshol,

ahol ezüst hangú rigók
énekelnek a nagy fákon,

s hol a fenyők olyan mélyen
kapaszkodnak a vén földbe,

kitépni vihar sem tudja
másképpen csak kettétörve,

van ott a sok nagy hegy között
egy szelíden, szépen hajló,

mint egy nyereg, kit viselne
mesebeli óriás ló.

Úgy is hívják: Nyergestető……
Évszázados az az erdő,
áll azóta rendületlen,

szabadságharcosok vére
lüktet lenn a gyökerekben,

mert temető ez az erdő,
és kopjafa minden szál fa,
itt esettel Gál Sándornak

száznál is több katonája………
Nem tud róluk a nagyvilág,

hőstettükről nem beszélnek,
hírük nem őrzi legenda,

dicsőítő harci ének,
csak a sírjukon nőtt fenyők,
fönn a tetőn a nyeregben,
s azért zöldell az az erdő

egész Csíkban a legszebben.”

(Kányádi Sándor)
CsíksomlyóGelence, Szent Imre templomCsíkszereda, Makovecz Imre által

tervezett római katolikus templom
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Bag, 2016. szeptember 30 - október 3.

Az ünnepnap azért kápráztat el,

Mert szürke napokból ragyog elő,

Ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel

Itt- ott egy-egy drágakő.”
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(William Shakespeare)

„ 



Október 1-jén a magyar népmese napjához kap-
csolódóan mesedélelőttöt tartottunk a könyvtárban. Pintér 
Zsolt mesélő jött el, aki az Aranyszőrű bárány című népmesét 
mesélte el az összegyűlt gyerekeknek (és persze a szülőknek 
is). A mesemondó bőröndjéből előkerült minden szükséges 
felszerelés, furulya a pásztornak, kalap a gazdának, kard a hu-
szárnak (habár ez később a polc tetején landolt, mert kicsit 
veszélyes szerszámnak bizonyult), pásztorbot a plébánosnak, 
kendő a gazdasszonynak, seprű az öregasszonynak, fakanál a 
szakácsnénak, és természetesen csengő az aranyszőrű bárány-
nak. Mindenki kivette a részét a meséből és nagyon élvezte! 
Akinek nem jutott szerep, az csatlakozott a násznéphez, úgy 
nevettette meg nemcsak a szomorú királykisasszonyt, de saját 
magát is. 
A mese után sok kisgyer-
mek maradt még a könyv-
tárban. Velük könyvjel-
zőket készítettünk, ami 
szintén osztatlan lelkese-
désre talált a gyerekek 
körében.

Mesés programok a könyvtárban
Október 7-én pedig az óvodá-
ból láttunk vendégül 25 gyer-
meket, akiket Széll Marietta és 
Héjja Balázs szórakoztatott. A 
duó citerával és gitárral kísérte 
dalait, mondókáit. Sok dalt is-
mertek már az ovisok is, azokat 
Terike óvó néni biztatására 
bátran el is énekelték. A nagy-
jából egyórás program végén a 
gyerekek megnézhették, kipró-
bálhatták a citerát és a gitárt is. 
Marietta és Balázs búcsúzóul 
megjegyezte, hogy ilyen fegyel-
mezett ovis csoportnak már 
igen régen nem zenéltek. Olya-
nokkal pedig talán még nem is 
találkoztak, akik ilyen szépen 
tudnának táncolni, mint a bagi 
ovisok. 

Horváth Viki

Fotó: Dózsa György
Művelődési Ház és Könyvtár
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Iskolánkban több mint tíz éve minden szeptember végén Sima István tanár bácsi vezetésével. Ezt követően minden 
megemlékezünk Szent Mihály napjáról. Elevenen él bennem osztály elvonult a saját termébe, ahol különböző feladatokat 
annak a szülői értekezletnek az emléke, mikor egykori, kedves oldottak meg az osztályfőnökök segítségével. Minden felsős 
igazgatónk, Fodor Mihály bejött az első felsős szülői értekez- tanuló kapott egy mappát, amibe gyűjtheti a tanév során 
letemre, és lelkesen beszélt a szülőknek az ünnepek fontos- elkészült, évfordulókhoz kapcsolódó munkáit. Az ötödik, hato-
ságáról az ember életében. Azt szerette volna, ha a tanévet az dik évfolyamosok egyik feladata az volt, hogy ezt az Arany-map-
ünnepek mentén fűzzük fel, megadva neki egy ívet, mint ahogy pát kidíszítsék. Elvárás csak annyi volt, hogy rákerüljön a költő 
nem is olyan régen a gazdálkodásból élő őseink megpihentek neve, születési és halálozási éve. Az ötödikeseknek a következő 
egy-egy jeles nap alkalmával. Ennek egyik állomása volt ez a nap órán versszakonként kellett összerakni a Mátyás anyja című 
is. Bízom benne, mi méltón visszük tovább ezt az örökséget. verset, amit utána egyenként, kifejezőn hangsúlyozva fel is 
Az elmúlt évek során felelevenítettük a Mihály-naphoz kapcso- kellett olvasniuk. A harmadik órában képregényt készítettek a 
lódó népi szokásokat, a pásztorünnep eseményeit, megidéztük a Családi körhöz. A hatodikosok a mappa díszítése után képes 
nagy vásárok hangulatát. Megismertettük a gyerekekkel a beta- szótárt rajzoltak a Toldiból kiválasztott szavakhoz, majd le-
karításhoz kapcsolódó tevékenységeket, az időjárás megfigye- másolták Petőfi Aranyhoz írt „viccesen angolos” levelét, ügyelve 
léséből született népi időjárásjóslásokat. a külalakra és helyesírásra. A hetedik, nyolcadik évfolyamosok 

Az idei alkalommal másra helyeztük a hangsúlyt. 2017. képverset készítettek A tölgyek alatt című vers első verssza-
március 2-án lesz Arany János születésének 200. év- kának felhasználásával, és a költő életének legfontosabb esemé-
fordulója, ami napra pontosan egybeesik egy másik évfor- nyeihez kapcsolódó évszámokat keresgették az Irodalomtör-
dulóval. 15 éve lesz annak, hogy a bagi iskola felvette a költő téneti atlaszban, majd vaktérképen ábrázolták kis ikonokkal a 
nevét. S ha még ez sem adna elég okot az ünneplésre, az iskolá- megtalált helyszíneket. A hetedikesek feladata volt még borító-
nak, mint intézménynek is ebben a tanévben ünnepeljük fenn- terv készítése a Toldi-trilógiához, a nyolcadikosok angol verset 
állása 90. évfordulóját. Ennek a sok szép és kerek évfordulónak fordítottak szótár segítségével. Sok szép, ötletes munka szüle-
köszönhetően úgy döntöttünk kollégáimmal, hogy ezt a tanévet tett a délelőtt során, a gyerekek szívesen vették ki részüket a 
és annak programjait ezen események köré szervezzük. Így munkából. A legjobban sikerült képversek, borítótervek, vak-
történhetett meg, hogy szeptember 29-én, mikor összegyűltünk térképek, képes szótárak megtekinthetők a Tini-tollon.
a zsibongóban, Arany János-versekkel kezdtük, majd folytattuk A következő program szervezése jelenleg is tart. A költő 
a délelőttöt. Angyal Virág (7.a) elszavalta A walesi bárdokat, halálának évfordulója, október 22-e közeledik, ami szombatra 
majd meghallgattuk az Írószobám című megzenésített verset. esik. Ezen a napon egy túrával emlékezünk meg iskolánk név-
Gitáron közreműködött Juhász Barbara 7.b, furulyán Ba- adójáról, melynek úti célja a jó barát nevét viselő Petőfi-forrás. 
lázs Dávid és Ujvári Gábor Rómeó 7.a osztályos tanuló Ha kedvük van, tartsanak velünk!

A tölgyek alatt szeretek pihenni,
Hova el nem hat város zaja semmi…”

Nyugdíjas egyesületünk az Önkormányzattól pályázat vacsora várt minket. Másnap a reggeli után ismét a városnéző 
útján 300 000 forint pénzösszegben részesült. Így meg tudtunk kisvonattal, saját busszal, gyalogosan, de immár idegenveze-
valósítani egy kétnapos szegedi kirándulást 41 fős létszámmal. tővel megnéztük Szeged nevezetességeit. A tartalmas időtöltés 
Az első nap Ópusztaszeren a Feszty-körképet néztük meg. Ebéd után jólesett az ebéd, ami után az Arborétumba látogattunk el. 
után a Történeti Parkban barangoltunk. Sok érdekes látniva- Itt is sok szép látnivalóval - lepkeház, pálmaház stb. - gazda-
lóval, lovasbemutatóval gazdagodtunk. A késő délutáni órák- godtunk. A pihentető kellemes séta után buszra szálltunk és 
ban érkeztünk meg Szegedre, a szálláshelyünkre. A szálloda elindultunk haza.
tulajdonosa, egy kedves fiatal házaspár, házipálinkával, Köszönjük az Önkormányzatnak! Segítségükkel 
kávéval, meleg teával várt bennünket. A szobák elfoglalása után sikerült a résztvevő nyugdíjasokat kiemelni a monoton hétköz-
városnéző kisvonattal körbevonatoztuk Szegedet. Utána finom napokból és élményekkel teli két napot szerezni nekik!

Szent Mihály-nap  - kicsit másképp

Új tanév, új lehetőségek a Szitakötővel. Az idei tanévben 
is sikeresen pályázott ökoiskolai munkaközösségünk a Szita-
kötő folyóiratra. Az elmúlt évekhez hasonlóan negyedévente 25 
db folyóiratot kap az iskolai könyvtár „kíváncsi gyerekek” szá-
mára. A folyóirat érdekes cikkeket, verseket, meséket tartal-
maz az általános iskolások minden korosztálya számára.

A gyerekek mellett egyre több pedagógus használja a fo-
lyóiratot tanórákon és délutáni foglalkozásokon egyaránt.

A Szitakötő természetesen nemcsak az olvasás lehetőségét 
kínálja, hanem különféle pályázatokat, heti rejtvényeket és 
foglalkozásokat is. Az idei tanévben egy új lehetőségre pályá-
zott iskolánk, amelynek a címe: Varázskötés.

A foglalkozásra szeptember 12-én került sor, amit a Szi-
takötő program vezetője, Horgas Judit, és két középiskolás ön-
kéntes segítője: Nguyen Florence és Vadász Benedek tartottak. 
A program 90 perces volt, amelyen 24 negyedikes tanuló, 6 
pedagógus (Boda Regina, Dobosné Szilágyi Gabriella, Gyalog 
Éva, ifj. Szalai Zoltán, Szekeresné Fercsik Anna, Tóthné Irsán 
Ágnes) és 6 szülő (Balázs Ágnes, Kiss Friderika, Kajáriné Gurzó 
Anikó, Paltán Bernadett, Sallai Mihály, Szabóné Nagy Judit) 
vett részt. 6 fős csoportokban dolgoztak, mindegyik csoport 4 
tanulóból, 1 pedagógusból és 1 szülőből állt. Sok érdekes és 
tanulságos feladatot, problémát oldottak meg. Az 1. feladat 
célja csapatépítés volt, amelynek során közös gondolkodásra, 
együttműködésre volt szükségük. Minden csapat kapott egy 
kötelet, amit mind a hatan egy-egy helyen megfogtak, és 
anélkül, hogy elengedték volna, legalább 2 csomót kellett 
kötniük a kötélre.

Varázskötés

(Arany János: A tölgyek alatt)

„

Szekeresné Fercsik Anna

A többi feladat arról szólt, hogyan tudunk segíteni egy-
másnak, különösen a sérült vagy hátrányos helyzetű embe-
reknek, gyerekeknek. Megtapasztalhatták azt is, hogy ez nem is 
olyan egyszerű feladat, nem könnyű a megfelelő módszert 
kiválasztani. Ahhoz, hogy tudjunk segíteni, alaposabban meg 
kell ismernünk embertársaink helyzetét, körülményeit, és 
nagyon toleránsaknak kell lennünk irányukban.

A délután észrevétlenül elrepült, a gyerekek és a felnőttek is 
nagyon jól érezték magukat. Több gyerek meg is kérdezte a 
végén, hogy lesz-e még máskor is ilyen foglalkozás. Bízunk 
benne, hogy lesz folytatása a délutánnak.

Szeretnék köszönetet mondani a Szitakötő program ve-
zetőjének a lehetőségért, a foglalkozás vezetőinek az élvezetes 
feladatokért, a szülőknek, a kollégáknak és a gyerekeknek pe-
dig az ötletes, frappáns megoldásokért. Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki egy szép élménnyel gazdagodott.

Emlékezetes pillanatok Szegeden

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei

Fotók: Mekesné Kajtor Szilvia

Cikk és fotók: Horváthné Maczkó Katalin



Október 1-jén a magyar népmese napjához kap-
csolódóan mesedélelőttöt tartottunk a könyvtárban. Pintér 
Zsolt mesélő jött el, aki az Aranyszőrű bárány című népmesét 
mesélte el az összegyűlt gyerekeknek (és persze a szülőknek 
is). A mesemondó bőröndjéből előkerült minden szükséges 
felszerelés, furulya a pásztornak, kalap a gazdának, kard a hu-
szárnak (habár ez később a polc tetején landolt, mert kicsit 
veszélyes szerszámnak bizonyult), pásztorbot a plébánosnak, 
kendő a gazdasszonynak, seprű az öregasszonynak, fakanál a 
szakácsnénak, és természetesen csengő az aranyszőrű bárány-
nak. Mindenki kivette a részét a meséből és nagyon élvezte! 
Akinek nem jutott szerep, az csatlakozott a násznéphez, úgy 
nevettette meg nemcsak a szomorú királykisasszonyt, de saját 
magát is. 
A mese után sok kisgyer-
mek maradt még a könyv-
tárban. Velük könyvjel-
zőket készítettünk, ami 
szintén osztatlan lelkese-
désre talált a gyerekek 
körében.

Mesés programok a könyvtárban
Október 7-én pedig az óvodá-
ból láttunk vendégül 25 gyer-
meket, akiket Széll Marietta és 
Héjja Balázs szórakoztatott. A 
duó citerával és gitárral kísérte 
dalait, mondókáit. Sok dalt is-
mertek már az ovisok is, azokat 
Terike óvó néni biztatására 
bátran el is énekelték. A nagy-
jából egyórás program végén a 
gyerekek megnézhették, kipró-
bálhatták a citerát és a gitárt is. 
Marietta és Balázs búcsúzóul 
megjegyezte, hogy ilyen fegyel-
mezett ovis csoportnak már 
igen régen nem zenéltek. Olya-
nokkal pedig talán még nem is 
találkoztak, akik ilyen szépen 
tudnának táncolni, mint a bagi 
ovisok. 

Horváth Viki

Fotó: Dózsa György
Művelődési Ház és Könyvtár
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Iskolánkban több mint tíz éve minden szeptember végén Sima István tanár bácsi vezetésével. Ezt követően minden 
megemlékezünk Szent Mihály napjáról. Elevenen él bennem osztály elvonult a saját termébe, ahol különböző feladatokat 
annak a szülői értekezletnek az emléke, mikor egykori, kedves oldottak meg az osztályfőnökök segítségével. Minden felsős 
igazgatónk, Fodor Mihály bejött az első felsős szülői értekez- tanuló kapott egy mappát, amibe gyűjtheti a tanév során 
letemre, és lelkesen beszélt a szülőknek az ünnepek fontos- elkészült, évfordulókhoz kapcsolódó munkáit. Az ötödik, hato-
ságáról az ember életében. Azt szerette volna, ha a tanévet az dik évfolyamosok egyik feladata az volt, hogy ezt az Arany-map-
ünnepek mentén fűzzük fel, megadva neki egy ívet, mint ahogy pát kidíszítsék. Elvárás csak annyi volt, hogy rákerüljön a költő 
nem is olyan régen a gazdálkodásból élő őseink megpihentek neve, születési és halálozási éve. Az ötödikeseknek a következő 
egy-egy jeles nap alkalmával. Ennek egyik állomása volt ez a nap órán versszakonként kellett összerakni a Mátyás anyja című 
is. Bízom benne, mi méltón visszük tovább ezt az örökséget. verset, amit utána egyenként, kifejezőn hangsúlyozva fel is 
Az elmúlt évek során felelevenítettük a Mihály-naphoz kapcso- kellett olvasniuk. A harmadik órában képregényt készítettek a 
lódó népi szokásokat, a pásztorünnep eseményeit, megidéztük a Családi körhöz. A hatodikosok a mappa díszítése után képes 
nagy vásárok hangulatát. Megismertettük a gyerekekkel a beta- szótárt rajzoltak a Toldiból kiválasztott szavakhoz, majd le-
karításhoz kapcsolódó tevékenységeket, az időjárás megfigye- másolták Petőfi Aranyhoz írt „viccesen angolos” levelét, ügyelve 
léséből született népi időjárásjóslásokat. a külalakra és helyesírásra. A hetedik, nyolcadik évfolyamosok 

Az idei alkalommal másra helyeztük a hangsúlyt. 2017. képverset készítettek A tölgyek alatt című vers első verssza-
március 2-án lesz Arany János születésének 200. év- kának felhasználásával, és a költő életének legfontosabb esemé-
fordulója, ami napra pontosan egybeesik egy másik évfor- nyeihez kapcsolódó évszámokat keresgették az Irodalomtör-
dulóval. 15 éve lesz annak, hogy a bagi iskola felvette a költő téneti atlaszban, majd vaktérképen ábrázolták kis ikonokkal a 
nevét. S ha még ez sem adna elég okot az ünneplésre, az iskolá- megtalált helyszíneket. A hetedikesek feladata volt még borító-
nak, mint intézménynek is ebben a tanévben ünnepeljük fenn- terv készítése a Toldi-trilógiához, a nyolcadikosok angol verset 
állása 90. évfordulóját. Ennek a sok szép és kerek évfordulónak fordítottak szótár segítségével. Sok szép, ötletes munka szüle-
köszönhetően úgy döntöttünk kollégáimmal, hogy ezt a tanévet tett a délelőtt során, a gyerekek szívesen vették ki részüket a 
és annak programjait ezen események köré szervezzük. Így munkából. A legjobban sikerült képversek, borítótervek, vak-
történhetett meg, hogy szeptember 29-én, mikor összegyűltünk térképek, képes szótárak megtekinthetők a Tini-tollon.
a zsibongóban, Arany János-versekkel kezdtük, majd folytattuk A következő program szervezése jelenleg is tart. A költő 
a délelőttöt. Angyal Virág (7.a) elszavalta A walesi bárdokat, halálának évfordulója, október 22-e közeledik, ami szombatra 
majd meghallgattuk az Írószobám című megzenésített verset. esik. Ezen a napon egy túrával emlékezünk meg iskolánk név-
Gitáron közreműködött Juhász Barbara 7.b, furulyán Ba- adójáról, melynek úti célja a jó barát nevét viselő Petőfi-forrás. 
lázs Dávid és Ujvári Gábor Rómeó 7.a osztályos tanuló Ha kedvük van, tartsanak velünk!

A tölgyek alatt szeretek pihenni,
Hova el nem hat város zaja semmi…”

Nyugdíjas egyesületünk az Önkormányzattól pályázat vacsora várt minket. Másnap a reggeli után ismét a városnéző 
útján 300 000 forint pénzösszegben részesült. Így meg tudtunk kisvonattal, saját busszal, gyalogosan, de immár idegenveze-
valósítani egy kétnapos szegedi kirándulást 41 fős létszámmal. tővel megnéztük Szeged nevezetességeit. A tartalmas időtöltés 
Az első nap Ópusztaszeren a Feszty-körképet néztük meg. Ebéd után jólesett az ebéd, ami után az Arborétumba látogattunk el. 
után a Történeti Parkban barangoltunk. Sok érdekes látniva- Itt is sok szép látnivalóval - lepkeház, pálmaház stb. - gazda-
lóval, lovasbemutatóval gazdagodtunk. A késő délutáni órák- godtunk. A pihentető kellemes séta után buszra szálltunk és 
ban érkeztünk meg Szegedre, a szálláshelyünkre. A szálloda elindultunk haza.
tulajdonosa, egy kedves fiatal házaspár, házipálinkával, Köszönjük az Önkormányzatnak! Segítségükkel 
kávéval, meleg teával várt bennünket. A szobák elfoglalása után sikerült a résztvevő nyugdíjasokat kiemelni a monoton hétköz-
városnéző kisvonattal körbevonatoztuk Szegedet. Utána finom napokból és élményekkel teli két napot szerezni nekik!

Szent Mihály-nap  - kicsit másképp

Új tanév, új lehetőségek a Szitakötővel. Az idei tanévben 
is sikeresen pályázott ökoiskolai munkaközösségünk a Szita-
kötő folyóiratra. Az elmúlt évekhez hasonlóan negyedévente 25 
db folyóiratot kap az iskolai könyvtár „kíváncsi gyerekek” szá-
mára. A folyóirat érdekes cikkeket, verseket, meséket tartal-
maz az általános iskolások minden korosztálya számára.

A gyerekek mellett egyre több pedagógus használja a fo-
lyóiratot tanórákon és délutáni foglalkozásokon egyaránt.

A Szitakötő természetesen nemcsak az olvasás lehetőségét 
kínálja, hanem különféle pályázatokat, heti rejtvényeket és 
foglalkozásokat is. Az idei tanévben egy új lehetőségre pályá-
zott iskolánk, amelynek a címe: Varázskötés.

A foglalkozásra szeptember 12-én került sor, amit a Szi-
takötő program vezetője, Horgas Judit, és két középiskolás ön-
kéntes segítője: Nguyen Florence és Vadász Benedek tartottak. 
A program 90 perces volt, amelyen 24 negyedikes tanuló, 6 
pedagógus (Boda Regina, Dobosné Szilágyi Gabriella, Gyalog 
Éva, ifj. Szalai Zoltán, Szekeresné Fercsik Anna, Tóthné Irsán 
Ágnes) és 6 szülő (Balázs Ágnes, Kiss Friderika, Kajáriné Gurzó 
Anikó, Paltán Bernadett, Sallai Mihály, Szabóné Nagy Judit) 
vett részt. 6 fős csoportokban dolgoztak, mindegyik csoport 4 
tanulóból, 1 pedagógusból és 1 szülőből állt. Sok érdekes és 
tanulságos feladatot, problémát oldottak meg. Az 1. feladat 
célja csapatépítés volt, amelynek során közös gondolkodásra, 
együttműködésre volt szükségük. Minden csapat kapott egy 
kötelet, amit mind a hatan egy-egy helyen megfogtak, és 
anélkül, hogy elengedték volna, legalább 2 csomót kellett 
kötniük a kötélre.

Varázskötés

(Arany János: A tölgyek alatt)

„

Szekeresné Fercsik Anna

A többi feladat arról szólt, hogyan tudunk segíteni egy-
másnak, különösen a sérült vagy hátrányos helyzetű embe-
reknek, gyerekeknek. Megtapasztalhatták azt is, hogy ez nem is 
olyan egyszerű feladat, nem könnyű a megfelelő módszert 
kiválasztani. Ahhoz, hogy tudjunk segíteni, alaposabban meg 
kell ismernünk embertársaink helyzetét, körülményeit, és 
nagyon toleránsaknak kell lennünk irányukban.

A délután észrevétlenül elrepült, a gyerekek és a felnőttek is 
nagyon jól érezték magukat. Több gyerek meg is kérdezte a 
végén, hogy lesz-e még máskor is ilyen foglalkozás. Bízunk 
benne, hogy lesz folytatása a délutánnak.

Szeretnék köszönetet mondani a Szitakötő program ve-
zetőjének a lehetőségért, a foglalkozás vezetőinek az élvezetes 
feladatokért, a szülőknek, a kollégáknak és a gyerekeknek pe-
dig az ötletes, frappáns megoldásokért. Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki egy szép élménnyel gazdagodott.

Emlékezetes pillanatok Szegeden

A Bagi Arany János Általános Iskola hírei

Fotók: Mekesné Kajtor Szilvia

Cikk és fotók: Horváthné Maczkó Katalin
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Házassági vagyonjogi szerződések

Az ügyvéd válaszol:
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Manapság még mindig tartja De mi lesz a közszerzemény? A közszer- szükséges kiadásokat közösen viselik 
magát az a nézet, hogy ha a há- zemény az a tiszta vagyoni érték, amely a akkor is, ha vagyonelkülönítésben 

zasulók vagyonjogi szerződést szeretné- házastársnak az életközösség megszű- élnek.
nek kötni egymással, az egyfajta bizal- nésekor meglévő vagyonában a házas- Természetesen a kétfajta rendszer ele-
matlanságot feltételez. Azonban, ha be- társakat terhelő adósság ráeső részének mei vegyíthetőek, sőt a fent említettek-
legondolunk abba, hogy gyakorlatilag és a különvagyonának a levonása után től csaknem szabadon eltérhetünk. Akár 
minden második házasság válással fennmarad. házasságkötés előtt is, vagy akár már há-
végződik, nagyon is előrelátó gondolko- 2./ Vagyonelkülönítési szerződés: zastársak is köthetnek ilyen szerződést. 
dás egy ilyen okirat megszerkesztése, Ezzel a szerződéssel a házastársak a va- A szerződés lényege, hogy abban a nem 
mellyel a felek sok-sok évig tartó, és igen gyonközösséget a jövőre nézve teljesen, várt esetben, amennyiben válásra ke-
költséges pereskedést spórolhatnak meg vagy akár csak meghatározott vagyon- rülne a sor, ne kelljen éveken át házas-
maguknak. tárgyak, tartozások tekintetében kizár- társunkkal több százezer, vagy akár mil-
A szerződés érvényességéhez annak ják, a vagyonnak abban a részében, a- liós nagyságrendű perköltséggel szá-
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegy- melyre a kizárás vonatkozik, közöttük a molva pereskednünk, bizonygatva azt, 
zett magánokiratba foglalása szükséges! vagyonelkülönítés rendszerét kell alkal- hogy mi illet meg minket, és milyen va-
Lássuk ezen szerződések típusait: mazni. Ha a házasulók (vagy a házastár- gyontárgy illeti meg őt. A szerződésben 
1./ Közszerzeményi szerződés: sak) között tehát vagyonelkülönítés jön gyakorlatilag szabadon rendelkezhe-
Ha a házasulók ilyen szerződés mellett létre, a házassági életközösség fennál- tünk az életközösség tartamára a vagyo-
döntenek, akkor a házassági életközös- lása alatt a vagyonukat önállóan hasz- nunkról.
ség fennállása alatt önálló vagyonszer- nálják és kezelik, azzal önállóan rendel- A szerződés 10.000,-Ft ellenében Orszá-
zőknek minősülnek, azaz közöttük a va- keznek, és tartozásukért önállóan felel- gos Nyilvántartásba is vetethető a házas-
gyonelkülönítés szabályai érvényesül- nek. De! A házastársak a közös háztartás társak lakóhelye szerint illetékes köz-
nek. Az életközösség megszűnése után költségeit, a közös gyermek és az egyik jegyzőnél.

Kérdése esetén keressen azonban bármelyik házastárs követel- házastárs hozzájárulásával a másik há-
bizalommal!heti a másiktól a közszerzemény megos- zastárs közös háztartásban nevelt gyer-

ztását. meke megélhetéséhez, felneveléséhez 

 AZONNAL BETÖLTHETŐ

BUDAPEST MELLETT (Csömörön)

CSOMAGOLÓ MUNKA

 Feladat: Higiéniai termékek csomagolása, dobozolása 

Elvárás: minimum 8 általános, jó állóképesség, 

műszakos munkarend vállalása 

 JELENTKEZZEN MOST:

SMS-t is küldhet! Írja meg: nevét, lakóhelyét és ezt: 'csomagoló' 

+36 20 291 3301

 (Ny.sz: 37961/2001) 

 

Emelt bérezés (nem minimálbér!)

Könnyű, betanított munka

Béren felüli juttatások, pótlékok

 

Ingyenes céges buszjáratok

Munkakezdés 1 héten belül

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

Tel: 20/9353-286§ A méz igazi kincsestár, különleges tápanyagokat 

tartalmaz, rengeteg dolgot orvosol, és még a szépségápo-

lásban is hasznát vehetjük. Érdekes tény, hogy a méhészek 

között fordul elő a legkevesebb rákos és ízületi gyulladásos 

megbetegedés az összes szakma közül az egész világon. A 

rendszeres mézfogyasztók pedig a leghosszabb életű em-

berek közé tartoznak.

Hogyan gyógyítsunk a mézzel? - 1. rész

Égési sérülések – Kenjük be bőségesen mézzel a megégett 
bőrfelületet. Lehűti, nyugtatja, és gyors gyógyulást eredményez 
sebesedés nélkül. A baktériumok képtelenek túlélni a mézben.

Álmatlanság - Egy szűk evőkanálnyi méz egy bögre meleg tejben 
elkeverve csodákat tesz, igazi nyugtató.

Hiperaktivitás - Mindenben helyettesítsük a cukrot mézzel. A finomított 
cukor teljesen felpörgeti a szervezetet, megfosztja az idegrendszert 
a vitaminoktól, és akár viselkedési zavarokat is okoz, viszont 
tápértéke egyáltalán nincs.

Orrdugulás - Egy szűk evőkanál mézet oldjunk fel egy kisebb lábos 
vízben, és inhaláljunk vele törölköző alatt. Nagyon hatékony!

Kimerültség - Az ókori görög sportolók is mézet fogyasztottak az 
állóképességük javítására versenyek előtt, és a regenerálódásra 
versenyzés után. Oldjunk fel egy rész mézet négy rész vízben, 
majd tartsuk a hűtőben, és abból kortyolgassunk egy-egy kanálnyit.

Mélytisztító arcra - Keverjünk el egy rész mézet egy rész zabliszttel és 
kenjük fel az arcunkra. Hagyjuk hatni fél órát, majd mossuk le. 
Pattanásos, aknés bőrrel csodát tesz.

A méz jótékony hatásai és felhasználása

gozható jelen időben! Ha igekötő kapcsolódik ehhez az Ne szokjuk meg, hogy szokjuk
igéhez, akkor jelen időben is helyes a használata.

A cím csak az első olvasatra fából vaskarika. Hogy miért, az Hibátlanok tehát ezek a mondatok: „Hozzászoknak a rend-
kiderül az alábbiakban. szeres munkához. Elszokik a koránkeléstől. Megszoktuk 
A szokik igét általában nem használjuk jelen időben, csak múlt lassan itt is.” Na, így kerek a szokás világa! 
időben. Tehát: sokat szoktak segíteni. Nem szokott hibázni. 

Újabb közhelyek, amelyeket kerülnünk kelleneSzoktatok levelezni? Mivel magyarázhatjuk, hogy ez az igénk 
a köznyelvben csak múlt időben járja? Apa. Mindig bizonytalan. (Az a férfi, akinek nem rég született 
Egy-egy cselekvés csak úgy lesz szokássá, ha előzőleg (a múlt- gyermeke): „gyakorló apa”, „boldog atya”, esetleg: „Ko-
ban) többször is végezték. Akkor mondhatjuk a jelenben vala- vács apuka”. Ez a gyerek egészen az apja… Apja helyett 
kire, hogy segíteni szokott, ha korábban, (a kijelentés elhang- apja. Apai örömök, elé néz. Apák boltja = italbolt.
zása előtt) több alkalommal is segített. A segítés tehát már Bal. A két kezed közül a másik balkezeddel. Jelent-e valamit, 
szokássá vált. ha a gyerek balkezes? – hálás vitatéma. Ballábbal kelt fel. 
Ámde! Megfigyelhető, hogy a bemutatott példákban nem előzi Minden futballista kétballábas. El a balközépen (esetleg 
meg igekötő a kérdéses igénket. Ez nem véletlen. Csak az ige- balfenéken). Baloldalt, ahol a szív dobog.
kötő nélkül álló szokott, szokta, szoktunk stb. nem ra-

A rendőrség a www.bikesafe.hu weboldalon ingyen regisztrálja a kerékpárokat, ahol megfelelő adatbiztonság mellett a 

járművek egyedi jellemzőit is tárolják. A regisztrált kerékpárokhoz egy matrica jár, amely lógó azt jelzi, hogy az adatbázis 

rendszerben szerepel a kétkerekű. Ha interneten regisztrálsz, úgy regisztrációs díjat kell fizetned, a regisztráló személyének 

banki azonosítása miatt. 

Regisztráld kerékpárodat ingyen a Gödöllői Rendőrkapitányságon minden pénteken 12:30-13:30 között! 
Kapcsolattartó: Bíró Andrea r.szds. 06-28-524-600/7241 mellék

BikeSafe    bűnmegelőzési program, azaz mentsd a bringádat!

Giczi Rudolf

Bikesafe elnevezéssel országos online kerékpár nyilvántartási rendszer indult.

Az új típusú, kerékpár-regisztrációs bűnmegelőzési program célja a kerékpárlopások megelőzése 

egy központi nyilvántartáson keresztül. 
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Manapság még mindig tartja De mi lesz a közszerzemény? A közszer- szükséges kiadásokat közösen viselik 
magát az a nézet, hogy ha a há- zemény az a tiszta vagyoni érték, amely a akkor is, ha vagyonelkülönítésben 

zasulók vagyonjogi szerződést szeretné- házastársnak az életközösség megszű- élnek.
nek kötni egymással, az egyfajta bizal- nésekor meglévő vagyonában a házas- Természetesen a kétfajta rendszer ele-
matlanságot feltételez. Azonban, ha be- társakat terhelő adósság ráeső részének mei vegyíthetőek, sőt a fent említettek-
legondolunk abba, hogy gyakorlatilag és a különvagyonának a levonása után től csaknem szabadon eltérhetünk. Akár 
minden második házasság válással fennmarad. házasságkötés előtt is, vagy akár már há-
végződik, nagyon is előrelátó gondolko- 2./ Vagyonelkülönítési szerződés: zastársak is köthetnek ilyen szerződést. 
dás egy ilyen okirat megszerkesztése, Ezzel a szerződéssel a házastársak a va- A szerződés lényege, hogy abban a nem 
mellyel a felek sok-sok évig tartó, és igen gyonközösséget a jövőre nézve teljesen, várt esetben, amennyiben válásra ke-
költséges pereskedést spórolhatnak meg vagy akár csak meghatározott vagyon- rülne a sor, ne kelljen éveken át házas-
maguknak. tárgyak, tartozások tekintetében kizár- társunkkal több százezer, vagy akár mil-
A szerződés érvényességéhez annak ják, a vagyonnak abban a részében, a- liós nagyságrendű perköltséggel szá-
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegy- melyre a kizárás vonatkozik, közöttük a molva pereskednünk, bizonygatva azt, 
zett magánokiratba foglalása szükséges! vagyonelkülönítés rendszerét kell alkal- hogy mi illet meg minket, és milyen va-
Lássuk ezen szerződések típusait: mazni. Ha a házasulók (vagy a házastár- gyontárgy illeti meg őt. A szerződésben 
1./ Közszerzeményi szerződés: sak) között tehát vagyonelkülönítés jön gyakorlatilag szabadon rendelkezhe-
Ha a házasulók ilyen szerződés mellett létre, a házassági életközösség fennál- tünk az életközösség tartamára a vagyo-
döntenek, akkor a házassági életközös- lása alatt a vagyonukat önállóan hasz- nunkról.
ség fennállása alatt önálló vagyonszer- nálják és kezelik, azzal önállóan rendel- A szerződés 10.000,-Ft ellenében Orszá-
zőknek minősülnek, azaz közöttük a va- keznek, és tartozásukért önállóan felel- gos Nyilvántartásba is vetethető a házas-
gyonelkülönítés szabályai érvényesül- nek. De! A házastársak a közös háztartás társak lakóhelye szerint illetékes köz-
nek. Az életközösség megszűnése után költségeit, a közös gyermek és az egyik jegyzőnél.

Kérdése esetén keressen azonban bármelyik házastárs követel- házastárs hozzájárulásával a másik há-
bizalommal!heti a másiktól a közszerzemény megos- zastárs közös háztartásban nevelt gyer-

ztását. meke megélhetéséhez, felneveléséhez 

 AZONNAL BETÖLTHETŐ

BUDAPEST MELLETT (Csömörön)

CSOMAGOLÓ MUNKA

 Feladat: Higiéniai termékek csomagolása, dobozolása 

Elvárás: minimum 8 általános, jó állóképesség, 

műszakos munkarend vállalása 

 JELENTKEZZEN MOST:

SMS-t is küldhet! Írja meg: nevét, lakóhelyét és ezt: 'csomagoló' 

+36 20 291 3301

 (Ny.sz: 37961/2001) 

 

Emelt bérezés (nem minimálbér!)

Könnyű, betanított munka

Béren felüli juttatások, pótlékok

 

Ingyenes céges buszjáratok

Munkakezdés 1 héten belül

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

Tel: 20/9353-286§ A méz igazi kincsestár, különleges tápanyagokat 

tartalmaz, rengeteg dolgot orvosol, és még a szépségápo-

lásban is hasznát vehetjük. Érdekes tény, hogy a méhészek 

között fordul elő a legkevesebb rákos és ízületi gyulladásos 

megbetegedés az összes szakma közül az egész világon. A 

rendszeres mézfogyasztók pedig a leghosszabb életű em-

berek közé tartoznak.

Hogyan gyógyítsunk a mézzel? - 1. rész

Égési sérülések – Kenjük be bőségesen mézzel a megégett 
bőrfelületet. Lehűti, nyugtatja, és gyors gyógyulást eredményez 
sebesedés nélkül. A baktériumok képtelenek túlélni a mézben.

Álmatlanság - Egy szűk evőkanálnyi méz egy bögre meleg tejben 
elkeverve csodákat tesz, igazi nyugtató.

Hiperaktivitás - Mindenben helyettesítsük a cukrot mézzel. A finomított 
cukor teljesen felpörgeti a szervezetet, megfosztja az idegrendszert 
a vitaminoktól, és akár viselkedési zavarokat is okoz, viszont 
tápértéke egyáltalán nincs.

Orrdugulás - Egy szűk evőkanál mézet oldjunk fel egy kisebb lábos 
vízben, és inhaláljunk vele törölköző alatt. Nagyon hatékony!

Kimerültség - Az ókori görög sportolók is mézet fogyasztottak az 
állóképességük javítására versenyek előtt, és a regenerálódásra 
versenyzés után. Oldjunk fel egy rész mézet négy rész vízben, 
majd tartsuk a hűtőben, és abból kortyolgassunk egy-egy kanálnyit.

Mélytisztító arcra - Keverjünk el egy rész mézet egy rész zabliszttel és 
kenjük fel az arcunkra. Hagyjuk hatni fél órát, majd mossuk le. 
Pattanásos, aknés bőrrel csodát tesz.

A méz jótékony hatásai és felhasználása

gozható jelen időben! Ha igekötő kapcsolódik ehhez az Ne szokjuk meg, hogy szokjuk
igéhez, akkor jelen időben is helyes a használata.

A cím csak az első olvasatra fából vaskarika. Hogy miért, az Hibátlanok tehát ezek a mondatok: „Hozzászoknak a rend-
kiderül az alábbiakban. szeres munkához. Elszokik a koránkeléstől. Megszoktuk 
A szokik igét általában nem használjuk jelen időben, csak múlt lassan itt is.” Na, így kerek a szokás világa! 
időben. Tehát: sokat szoktak segíteni. Nem szokott hibázni. 

Újabb közhelyek, amelyeket kerülnünk kelleneSzoktatok levelezni? Mivel magyarázhatjuk, hogy ez az igénk 
a köznyelvben csak múlt időben járja? Apa. Mindig bizonytalan. (Az a férfi, akinek nem rég született 
Egy-egy cselekvés csak úgy lesz szokássá, ha előzőleg (a múlt- gyermeke): „gyakorló apa”, „boldog atya”, esetleg: „Ko-
ban) többször is végezték. Akkor mondhatjuk a jelenben vala- vács apuka”. Ez a gyerek egészen az apja… Apja helyett 
kire, hogy segíteni szokott, ha korábban, (a kijelentés elhang- apja. Apai örömök, elé néz. Apák boltja = italbolt.
zása előtt) több alkalommal is segített. A segítés tehát már Bal. A két kezed közül a másik balkezeddel. Jelent-e valamit, 
szokássá vált. ha a gyerek balkezes? – hálás vitatéma. Ballábbal kelt fel. 
Ámde! Megfigyelhető, hogy a bemutatott példákban nem előzi Minden futballista kétballábas. El a balközépen (esetleg 
meg igekötő a kérdéses igénket. Ez nem véletlen. Csak az ige- balfenéken). Baloldalt, ahol a szív dobog.
kötő nélkül álló szokott, szokta, szoktunk stb. nem ra-

A rendőrség a www.bikesafe.hu weboldalon ingyen regisztrálja a kerékpárokat, ahol megfelelő adatbiztonság mellett a 

járművek egyedi jellemzőit is tárolják. A regisztrált kerékpárokhoz egy matrica jár, amely lógó azt jelzi, hogy az adatbázis 

rendszerben szerepel a kétkerekű. Ha interneten regisztrálsz, úgy regisztrációs díjat kell fizetned, a regisztráló személyének 

banki azonosítása miatt. 

Regisztráld kerékpárodat ingyen a Gödöllői Rendőrkapitányságon minden pénteken 12:30-13:30 között! 
Kapcsolattartó: Bíró Andrea r.szds. 06-28-524-600/7241 mellék

BikeSafe    bűnmegelőzési program, azaz mentsd a bringádat!

Giczi Rudolf

Bikesafe elnevezéssel országos online kerékpár nyilvántartási rendszer indult.

Az új típusú, kerékpár-regisztrációs bűnmegelőzési program célja a kerékpárlopások megelőzése 

egy központi nyilvántartáson keresztül. 



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

12 Szolgáltatás

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

TITKÁRSÁG

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTER

JEGYZŐ

PÉNZÜGYI CSOPORT

2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.: +36 (28) 504-135,

504-140, 504-141
Fax: +36 (28) 504-136
Web: www.bagfalu.hu

 (11-es mellék)
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu,

titkarsag@bagfalu.hu
A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadása:
Hétfő: 13:00-16:30
Kedd: nincs
Szerda: 7:30-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: nincs
Péntek: 7:30-12:00

Jamrik László
Telefon: +36 30 667 0734
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása 
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő: 13:00-16:00

Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása 
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő: 13:00-16:00

 (18-as mellék)
Burghardtné Tóth Ilona 
Tel.: +36 30 667 4590
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő: 13:00-16:00

(17-es mellék)
Bognár Anita Tel.: +36 20 438 7788
Bagyin Jánosné Tel.: +36 20 275 2576 

Palya Szilvia Tel.: +36 20 297 7735
E-mail: penzugy@bagfalu.hu

 (15-ös mellék)
Horváth Andrásné  +36 20 297 7865
E-mail: penztar@bagfalu.hu

Nagy-Tóth Evelin +36 20 438 7275

 (25-ös mellék)
Benke Henriett
Tel.: +36 20 388 8224
E-mail: anyakonyv@bagfalu.hu

 (23-as mellék)
Albert Csabáné
Tel.: +36 20 297 7990
E-mail: szocial@bagfalu.hu
Szabó Henrietta
Tel.: +36 20 297 8435
E-mail: ado@bagfalu.hu

 
(12-es mellék)

Marosi Hajnalka
Tel.: +36 30 667 0471
E-mail: igazgatas@bagfalu.hu

 (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.: +36 30 667 2540
E-mail: muszaki@bagfalu.hu

(22-es mellék)
E-mail:      ugyfelszolgalat@bagfalu.hu

(16-os mellék)
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu

Fekete László    Tel.: +36 20 401 7711

PÉNZTÁROS

IGAZGATÁS

ANYAKÖNYV

ADÓ CSOPORT

MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS
ÜGYEK 

MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉ-
KI ÜGYINTÉZÉS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁD-
SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

FALUGONDNOK

TEMETŐGONDNOK

DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

TORNACSARNOK ÉS USZODA

IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS 
ÓVODA

BAGI ARANY JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI 
DÍJAK

KÖRZETI MEGBÍZOTT

POLGÁRŐRSÉG

EBRENDÉSZ

Varga István       Tel.: +36 20 983 7592

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

Gondnok: Benke Zoltán
Tel.: 06 28 409 939

Intézményvezető: Kovács Istvánné 
Tel.: +36 30 665 9563

06 28 504 150
06 28 408 316

E-mail: bagiovoda@freemail.hu 
Web: www.igliceovoda.hu

Intézményvezető: Szásziné Győri Éva
Tel.: +36 20 482 80 05

06 28 504 155
E-mail: bagiskola@bagiiskola.hu 
Web: www.bagiiskola.hu

Kozáné Sztrehovszki Mariann
Tel.: 06 28 408 316, +36 30 665 8477

Jánvári Gábor  Tel.: +36 20 289 1764

Tel.: +36 30 515 69 45
E-mail:       bagpolgarorseg@gmail.com

Sipos József    Tel.: +36 20 203 23 59

Felelős kiadó:

Jamrik László polgármester

Szerkesztőség:

Angyal Tamás (főszerkesztő), 

Sima József, 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

BAGI HÍRLAP • 2016. OKTÓBER

SZOBÁBA ZÁRT HÁZASSÁGOK
KABARÉ EST

„BÖLCSŐTŐL A SÍRIG” HELYI NÉPRAJZI 
KIÁLLÍTÁS ÚJRANYITÁSA

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ FÁBIÁN 
JANKÁVAL

ERZSÉBET-KATALIN BÁL A PESTY 
PARTY SHOWBANDDEL

a Logo Színtársulat előadásában
Időpont: október 30. vasárnap 19 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Belépődíj: 800 Ft

Időpont: november 6. vasárnap 17 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Átadásra kerül a kibővült kiállítás, majd műsor és 
táncház várja a látogatókat.

Időpont: november 16. szerda 18 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

Időpont: november 19. szombat 21 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Belépődíj: 3500 Ft
Asztalfoglalás, jegyrendelés: 06-70-317-9393

PROGRAMAJÁNLÓ

Könyvtárunkban 
KÖNYVKLUBOT indítunk, 

ahol az olvasni szeretők 
megoszthatnák könyves 

élményeiket másokkal is, 
közösségi élménnyé emelve így 

az olvasást. 

A Könyvklub valamennyi 
érdeklődő számára szabadon 

látogatható!
Jelentkezésüket a 

konyvtar.bag@gmail.com email 
címre, vagy személyesen, a 

könyvtárban várjuk!

Várjuk mindazok 
jelentkezését, akik kedvet 

éreznek ahhoz, hogy 
havonta egy alkalommal, 
egy közösen kiválasztott 

könyv alapján 
beszélgessenek másokkal.


