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Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

VÉRADÁS

2017-ben
márc. 1. • jún. 1.

szept. 13. • dec. 4.

Nagyszabású Gálamű-
sorral zárta a 2016-os esztendőt 
a Bagi Muharay Népi Együttes, 
melyen a hagyományőrző cso-
portok mellett bemutatkoztak 
az alsós és felsős gyermekcso-
portok, illetve ismét a színpadon 
láthatták a felnőtt-ifjúsági cso-
port '56 perc című emlékmű-
sorát. Mint a korábbi években, 
ezúttal is két este, december 10-
én és 11-én, mindkét napon 17 
órai kezdettel láthatták az együt-
tes táncosait az érdeklődők. 

szeretettel várjuk a
Hölgyeket és kísérőiket

2017. március 5-én
vasárnap 17 órára

a Dózsa György Művelődési Házba. 

A hölgyeket köszönti: Jamrik László
polgármesterMűsoron:

Meghívó NŐNAP
alkalmából

„Szereted-e még...?”
SZÉCSI PÁL dalai

Előadja:

GERGELY RÓBERT

Fotó: Takács Gergely

�17 órakor gyülekező az általános iskola előtt
�Koszorúzás a temetőben Lázár Lajos sírjánál
�Fáklyás felvonulás a Szent Imre úton, majd koszorúzás a Hősök terén
�Ünnepi műsor a Dózsa György Művelődési Házban

NEMZETI ÜNNEP
Tisztelettel meghívjuk a falu minden lakosát

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepségre, melyet

-én tartunk.2017. március 14

Szeretettel várunk mindenkit!
Bag Nagyközség Önkormányzata
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

A 2016. december 19-i Képviselő-testületi  
ülés összefoglalója

Napirendi pont: Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító 
okiratának módosítása
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
83/2016. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése, hogy az Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító oki-
ratát módosítja, mely kiegészül az alábbi alaptevékenységek-
kel kormányzati funkció szerint:
§096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
§104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
§107051 Szociális étkeztetés
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
alapító okiratokat a szükséges módosításokkal továbbítsa a 
Magyar Államkincstárhoz. A hatályba lépések időpontja a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
történik.
Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzatnál felme-
rült szemétdíj hátralékok megtárgyalása
A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:
84/2016. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4 532 916 Ft összegben, a 2012. évi hátralékra 1 642 679 Ft-
ban, 2013. évi hátralék szerint 2 890 233 Ft-ban települési 
támogatást nyújt, az 1993. évi III. törvény szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 45 § (1). bekezdés, és a 
2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és termé-
szetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról 9 § (a), (b) bekezdés szerint, a Magyar-
ország 2016. évi köz-ponti költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 2. melléklet III.2. pontja szerinti „A települési önkor-
mányzatok szociális feladatok egyéb támogatása” jogcím 
terhére.

A 2017. január 19-i Képviselő-testületi ülés 
összefoglalója

Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata és az EB-
FARM Kft. ebrendészeti feladatok ellátására szóló szerződé-
sének megtárgyalása
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
1/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ebrendészeti feladatok ellátására az EBFARM Kft.-vel - 
2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75. cégjegyzékszám 130915276. – 
Képviselő: Sipos József, a megbízási szerződés határozatlan 
időre szól, évi 90 000 Ft + áfa/hó összegért.
Valamint kiegészül a 9. ponttal, a kisebbségi önkormányzat 
vállalásával, mely szerint évente 1 alkalommal 20 egyedkutya 
150 000 Ft + áfa összegért elszállításra kerül.
A Képviselő-testület a szerződés aláírásával felhatalmazza a 
polgármestert.
Napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén – 
pályázat megtárgyalása 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
2/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által kiírt, PM_ONKORMUT_2016 jelű, 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című pályázat lebonyolításához szükséges szerződést a Tég-
laház Kft.-vel (2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 5. fszt. 3., 
Cg. 13-09-071523).
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a pályázat 
menedzselésével megbízott Téglaház Kft. segítségével a Rét 
utca útépítésének, valamint a Petőfi téri forgalomterelő 
járdaszigetek építésének pályázatát adja be. 
A beadott pályázat teljes projektösszege várhatóan 
25.361.739 Ft, a szükséges 5% önerő várhatóan 1.268.087 
Ft, az igényelt támogatás összege várhatóan 24.093.652 Ft. 
Az önerőt az önkormányzat a 2017. évi költségvetési keretéből 
biztosítja.

A 2017. február 9-i Képviselő-testületi ülés 
összefoglalója

Napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén – 
pályázat megtárgyalása 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal módosította a 2/2017. 
(I.19.)-i határozatot:
3/2017. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által kiírt, PM_ONKORMUT_2016 jelű, 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című pályázat lebonyolításához szükséges szerződést a Tég-
laház Kft.-vel (2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 5. fszt. 3.; 
Cg. 13-09-071523).
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a pályázat 
menedzselésével megbízott Téglaház Kft. segítségével a Rét 
utca útépítésének (érintett helyrajzi számok: 1874, 1897, 
1918) pályázatát adja be. A pályázatból törlésre került a Petőri 
téri forgalomelterelő járdaszigetek építése, tekintettel arra, 
hogy az a területrész a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdona, 
így Bag Nagyközség Önkormányzata által nem pályázatképes.
A beadott pályázat teljes projektösszege várhatóan bruttó 
23.385.626.- Ft, a szükséges 5% önerő várhatóan bruttó 
1.169.281.- Ft, az igényelt támogatás összege várhatóan 
22.216.345.- Ft. Az önerőt az önkormányzat a 2017. évi 
költségvetési keretéből biztosítja.
Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. évi 
munkatervének megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
4/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta Bag Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi 
munkatervét. 
Napirendi pont: A Bagi Arany János Általános Iskola 
felvételi körzethatárának kijelölése
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
5/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bagi Arany János Általános Iskola körzethatárát Bag 
nagyközség közigazgatási területére állapítja meg.

Napirendi pont: Aszód 886 Hrsz. önkormányzati ingatlan 
tulajdon átruházásának megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
6/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Aszód 886 hrsz., természetben 2170 Aszód, Baross utcában 

2található „kivett vízmű” művelési ágba besorolt 580 m  alap-
területű ingatlant átadja Aszód Város Önkormányzatnak azzal 
a kitétellel, hogy Bag felől, a Bag nagyközség területén lévő 
behajtani tilos táblát azonnal eltávolítja.
Napirendi pont: Bagi utak felújításának megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
7/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Malom utca, Liget utca és az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 
tömbjében lévő kövezett utak felújítására, valamint a Szent 
Imre utca – Petőfi tér sarok környékének forgalomtechnikai 
rendbetételére ajánlatokat kér. Az ajánlatok beérkezése után 
döntenek a felújítás sorrendjéről és pályázat beadásáról. 
Napirendi pont: Tájékoztató a polgármester illetményének 
összegéről, a törvényi változás szerint
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
8/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfo-
gadta a tájékoztatást az alábbiak szerint:
A 2016. évi CLXXXV. törvény a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt az alábbiak 
szerint módosította:
Jamrik László, Bag nagyközség polgármestere részére, a Mötv. 
71 §. (2) – (5) bekezdés szerint a különböző lakosságszámú 
helyi önkormányzatok polgármestereit megillető illetményét 
tartalmazó táblázat szerint, a 2001-5000 fő lakosságszámú 
településen a polgármester illetménye 548.443,- Ft, azaz 
ötszáznegyvennyolcezer-négyszáznegyvenhárom forint.
A Mötv. 71 § (6) bekezdése értelmében a polgármester 
költségtérítésre is jogosult, amely illetményének 15%-a, azaz 
82.266,- Ft, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvanhat 
forint.
Napirendi pont: Tájékoztató az alpolgármester tisztelet-
díjának összegéről, a törvényi változás szerint
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
9/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alpolgármester kérésre nem tárgyalta a napirendi pontot, 
tiszteletdíj- emelés nem történt.
Napirendi pont: Megállapodás a Mária Út Közhasznú Egye-
sülettel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
10/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
megállapodást megköti. Továbbra is együttműködik a Mária 
Út tisztán tartásában, részt vesz a zarándokok fogadásában, a 
tagdíjat megfizeti.
Napirendi pont: Műfüves pálya – pályázat megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
11/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
16/2016. (IV. 26.) sz. határozatát visszavonja. 
A Bagi Arany János Általános Iskola udvara melletti focipálya 
helyére tervezett 20x40 m-es műfüves kispályára az MLSZ 
Országos Pályaépítés Program keretében benyújtott pá-
lyázatot megnyerte. A képviselő-testület a pályázatot forrás-
hiány miatt nem tudja vállalni.

Napirendi pont: Óvodai kamerarendszer kiépítésének 
megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
12/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fo-
dor Elektronika Kft.-től kapott ajánlatot megtárgyalta.
Bag, Sport utca 1. szám alatt lévő Iglice Napközi Otthonos 
Óvoda bejárati részeire és folyosói ellátására nagyfelbontású 
kamerás megfigyelő rendszerrel, valamint kép- és hang-
rögzítésre alkalmas asztali, hálózati digitális rögzítővel ellátott 
rendszer kialakítását tervezi. Az árajánlatban a kivitelezési 
összeg bruttó 440 000 Ft, mely 1 év garanciát tartalmaz. Deli 
József képviselő az ajánlatban szereplő UTP kábelt a kivitele-
zéshez felajánlotta. 
A kábel bekerülési összegének a csökkentésével, mely 30 000 
Ft, azaz harmincezer forint, az ajánlatot elfogadja, és felhatal-
mazza a polgármestert a szerződés aláírására 410 000 Ft, - 
azaz négyszáz-tízezer forint – értékben.
Napirendi pont: Rédvai Mihályné kérelme kártérítési 
összeg emelésére
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
13/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Rédvai Mihályné kérelmét megtárgyalta, a kártérítés összegét 
havi 20 000 Ft-ra – azaz húszezer forintra – emeli 2017. 
február 1-jétől.
Napirendi pont: 83/2016. (XII. 19.) sz. határozat vissza-
vonása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
14/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
83/2016. (XII. 19.) sz. határozatát visszavonja.
Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
módosítását visszavonja, mert nem szükséges a változtatás a 
szolgáltatás igénybevétele miatt. 
Napirendi pont: ASP rendszerhez csatlakozás és pályázat-
ban való részvétel megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
15/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
határozatot hoz annak érdekében, hogy az önkormányzat – a 
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 114 §-ában, illetve az önkormányzati ASP 
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében 
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, 
melyben felhatalmazza Bag nagyközség polgármesterét, hogy 
az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra 
támogatási kérelmet nyújtson be. A támogatási jogviszony 
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja Bag Nagyközség Önkormányzata javára.
Napirendi pont: Balázsné Gyöngyösi Beáta kérelme a zöld-
séges bolt ügyében
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
16/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kérelmet megtárgyalta. Az ügy rendezésére 500 000 Ft-ot – 
azaz ötszázezer forintot – ajánl fel az építmény jogállása 
kapcsán.
A Magyar Államvasutak fejlesztése kapcsán a kisajátítási 
eljárás során felmerült a zöldségbolt tulajdonviszonyának 
rendezetlen helyzete. A földterület jogviszonya rendezett, az 
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről

A 2016. december 19-i Képviselő-testületi  
ülés összefoglalója

Napirendi pont: Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító 
okiratának módosítása
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
83/2016. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése, hogy az Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító oki-
ratát módosítja, mely kiegészül az alábbi alaptevékenységek-
kel kormányzati funkció szerint:
§096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
§104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
§107051 Szociális étkeztetés
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
alapító okiratokat a szükséges módosításokkal továbbítsa a 
Magyar Államkincstárhoz. A hatályba lépések időpontja a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
történik.
Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzatnál felme-
rült szemétdíj hátralékok megtárgyalása
A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:
84/2016. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4 532 916 Ft összegben, a 2012. évi hátralékra 1 642 679 Ft-
ban, 2013. évi hátralék szerint 2 890 233 Ft-ban települési 
támogatást nyújt, az 1993. évi III. törvény szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 45 § (1). bekezdés, és a 
2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és termé-
szetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról 9 § (a), (b) bekezdés szerint, a Magyar-
ország 2016. évi köz-ponti költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 2. melléklet III.2. pontja szerinti „A települési önkor-
mányzatok szociális feladatok egyéb támogatása” jogcím 
terhére.

A 2017. január 19-i Képviselő-testületi ülés 
összefoglalója

Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata és az EB-
FARM Kft. ebrendészeti feladatok ellátására szóló szerződé-
sének megtárgyalása
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
1/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az ebrendészeti feladatok ellátására az EBFARM Kft.-vel - 
2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75. cégjegyzékszám 130915276. – 
Képviselő: Sipos József, a megbízási szerződés határozatlan 
időre szól, évi 90 000 Ft + áfa/hó összegért.
Valamint kiegészül a 9. ponttal, a kisebbségi önkormányzat 
vállalásával, mely szerint évente 1 alkalommal 20 egyedkutya 
150 000 Ft + áfa összegért elszállításra kerül.
A Képviselő-testület a szerződés aláírásával felhatalmazza a 
polgármestert.
Napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén – 
pályázat megtárgyalása 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
2/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által kiírt, PM_ONKORMUT_2016 jelű, 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című pályázat lebonyolításához szükséges szerződést a Tég-
laház Kft.-vel (2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 5. fszt. 3., 
Cg. 13-09-071523).
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a pályázat 
menedzselésével megbízott Téglaház Kft. segítségével a Rét 
utca útépítésének, valamint a Petőfi téri forgalomterelő 
járdaszigetek építésének pályázatát adja be. 
A beadott pályázat teljes projektösszege várhatóan 
25.361.739 Ft, a szükséges 5% önerő várhatóan 1.268.087 
Ft, az igényelt támogatás összege várhatóan 24.093.652 Ft. 
Az önerőt az önkormányzat a 2017. évi költségvetési keretéből 
biztosítja.

A 2017. február 9-i Képviselő-testületi ülés 
összefoglalója

Napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén – 
pályázat megtárgyalása 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal módosította a 2/2017. 
(I.19.)-i határozatot:
3/2017. (II. 9.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által kiírt, PM_ONKORMUT_2016 jelű, 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című pályázat lebonyolításához szükséges szerződést a Tég-
laház Kft.-vel (2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 5. fszt. 3.; 
Cg. 13-09-071523).
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a pályázat 
menedzselésével megbízott Téglaház Kft. segítségével a Rét 
utca útépítésének (érintett helyrajzi számok: 1874, 1897, 
1918) pályázatát adja be. A pályázatból törlésre került a Petőri 
téri forgalomelterelő járdaszigetek építése, tekintettel arra, 
hogy az a területrész a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdona, 
így Bag Nagyközség Önkormányzata által nem pályázatképes.
A beadott pályázat teljes projektösszege várhatóan bruttó 
23.385.626.- Ft, a szükséges 5% önerő várhatóan bruttó 
1.169.281.- Ft, az igényelt támogatás összege várhatóan 
22.216.345.- Ft. Az önerőt az önkormányzat a 2017. évi 
költségvetési keretéből biztosítja.
Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. évi 
munkatervének megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
4/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta Bag Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi 
munkatervét. 
Napirendi pont: A Bagi Arany János Általános Iskola 
felvételi körzethatárának kijelölése
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
5/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bagi Arany János Általános Iskola körzethatárát Bag 
nagyközség közigazgatási területére állapítja meg.

Napirendi pont: Aszód 886 Hrsz. önkormányzati ingatlan 
tulajdon átruházásának megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
6/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Aszód 886 hrsz., természetben 2170 Aszód, Baross utcában 

2található „kivett vízmű” művelési ágba besorolt 580 m  alap-
területű ingatlant átadja Aszód Város Önkormányzatnak azzal 
a kitétellel, hogy Bag felől, a Bag nagyközség területén lévő 
behajtani tilos táblát azonnal eltávolítja.
Napirendi pont: Bagi utak felújításának megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
7/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Malom utca, Liget utca és az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 
tömbjében lévő kövezett utak felújítására, valamint a Szent 
Imre utca – Petőfi tér sarok környékének forgalomtechnikai 
rendbetételére ajánlatokat kér. Az ajánlatok beérkezése után 
döntenek a felújítás sorrendjéről és pályázat beadásáról. 
Napirendi pont: Tájékoztató a polgármester illetményének 
összegéről, a törvényi változás szerint
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
8/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfo-
gadta a tájékoztatást az alábbiak szerint:
A 2016. évi CLXXXV. törvény a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt az alábbiak 
szerint módosította:
Jamrik László, Bag nagyközség polgármestere részére, a Mötv. 
71 §. (2) – (5) bekezdés szerint a különböző lakosságszámú 
helyi önkormányzatok polgármestereit megillető illetményét 
tartalmazó táblázat szerint, a 2001-5000 fő lakosságszámú 
településen a polgármester illetménye 548.443,- Ft, azaz 
ötszáznegyvennyolcezer-négyszáznegyvenhárom forint.
A Mötv. 71 § (6) bekezdése értelmében a polgármester 
költségtérítésre is jogosult, amely illetményének 15%-a, azaz 
82.266,- Ft, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvanhat 
forint.
Napirendi pont: Tájékoztató az alpolgármester tisztelet-
díjának összegéről, a törvényi változás szerint
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
9/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alpolgármester kérésre nem tárgyalta a napirendi pontot, 
tiszteletdíj- emelés nem történt.
Napirendi pont: Megállapodás a Mária Út Közhasznú Egye-
sülettel 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
10/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
megállapodást megköti. Továbbra is együttműködik a Mária 
Út tisztán tartásában, részt vesz a zarándokok fogadásában, a 
tagdíjat megfizeti.
Napirendi pont: Műfüves pálya – pályázat megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
11/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
16/2016. (IV. 26.) sz. határozatát visszavonja. 
A Bagi Arany János Általános Iskola udvara melletti focipálya 
helyére tervezett 20x40 m-es műfüves kispályára az MLSZ 
Országos Pályaépítés Program keretében benyújtott pá-
lyázatot megnyerte. A képviselő-testület a pályázatot forrás-
hiány miatt nem tudja vállalni.

Napirendi pont: Óvodai kamerarendszer kiépítésének 
megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
12/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fo-
dor Elektronika Kft.-től kapott ajánlatot megtárgyalta.
Bag, Sport utca 1. szám alatt lévő Iglice Napközi Otthonos 
Óvoda bejárati részeire és folyosói ellátására nagyfelbontású 
kamerás megfigyelő rendszerrel, valamint kép- és hang-
rögzítésre alkalmas asztali, hálózati digitális rögzítővel ellátott 
rendszer kialakítását tervezi. Az árajánlatban a kivitelezési 
összeg bruttó 440 000 Ft, mely 1 év garanciát tartalmaz. Deli 
József képviselő az ajánlatban szereplő UTP kábelt a kivitele-
zéshez felajánlotta. 
A kábel bekerülési összegének a csökkentésével, mely 30 000 
Ft, azaz harmincezer forint, az ajánlatot elfogadja, és felhatal-
mazza a polgármestert a szerződés aláírására 410 000 Ft, - 
azaz négyszáz-tízezer forint – értékben.
Napirendi pont: Rédvai Mihályné kérelme kártérítési 
összeg emelésére
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
13/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Rédvai Mihályné kérelmét megtárgyalta, a kártérítés összegét 
havi 20 000 Ft-ra – azaz húszezer forintra – emeli 2017. 
február 1-jétől.
Napirendi pont: 83/2016. (XII. 19.) sz. határozat vissza-
vonása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
14/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
83/2016. (XII. 19.) sz. határozatát visszavonja.
Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
módosítását visszavonja, mert nem szükséges a változtatás a 
szolgáltatás igénybevétele miatt. 
Napirendi pont: ASP rendszerhez csatlakozás és pályázat-
ban való részvétel megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
15/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
határozatot hoz annak érdekében, hogy az önkormányzat – a 
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 114 §-ában, illetve az önkormányzati ASP 
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében 
meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, 
melyben felhatalmazza Bag nagyközség polgármesterét, hogy 
az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra 
támogatási kérelmet nyújtson be. A támogatási jogviszony 
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 
jogokat gyakorolja Bag Nagyközség Önkormányzata javára.
Napirendi pont: Balázsné Gyöngyösi Beáta kérelme a zöld-
séges bolt ügyében
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:
16/2017. (II. 09.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kérelmet megtárgyalta. Az ügy rendezésére 500 000 Ft-ot – 
azaz ötszázezer forintot – ajánl fel az építmény jogállása 
kapcsán.
A Magyar Államvasutak fejlesztése kapcsán a kisajátítási 
eljárás során felmerült a zöldségbolt tulajdonviszonyának 
rendezetlen helyzete. A földterület jogviszonya rendezett, az 
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A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi 
CCXI. törvényben és a kéményseprő-ipari tevékenység ellá-
tásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.).) BM ren-
deletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 
Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2017. évi sormunka 
ütemterveit megyei bontásban elkészítette. Ennek alapján

A tervezett sormunka a kéményseprő-ipari szerv 
vagy kéményseprő-ipari szolgáltató megrendelés nélkül, 
rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellen-
őrző tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüze-
lőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény 
(kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő 
elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség 
szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel
az ellenőrzés előtt hirdetmény útján értesítjük.

Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem 
történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, 
kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, 
szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi fela-
datokat végzi el:

· az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti 
tisztítását;

· az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;

· a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez 
szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, 
figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló 
műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások 
hatását is;

· az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;

· az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti 
tisztítását;

· a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági 
felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének 
ellenőrzését; valamint

· a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó 
műszaki követelmények tejesülését, valamint az 
érzékelő működőképességét ellenőrzi.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevéte-
lezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hiva-
talos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minősé-
gének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének 
felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a kö-
telező adategyeztetés, átlagosan húsz percnyi időt igényel. Ha 
a kéményseprő a kémények és összekötő elemek tisztítását 
szükségesnek találja, úgy a sormunka hosszabb ideig tart. A 
tervezett sormunka jogszabályban meghatározott általános 
gyakorisága szerint az ellenőrzés a szilárd tüzelésű beren-
dezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében éven-
te, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez 
kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén két-
évente, és a kémények teljes nyomvonalának műszaki felül-
vizsgálata négyévente kötelező.

A tervezett sormunka elvégzéséről és annak ered-
ményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy 
példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja.

-ta- (Forrás: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu)

Bag Nagyközség településen
a sormunka elvégzésének tervezett ideje 
2017. 07. 01. - 08. 30 -ig terjedő időszak.

Rendelet:
Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata és intéz-
ményeinek 2017. évi költségvetése
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta

Bag Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2017. (II. 09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített 
költségvetésének

bevételi főösszegét 530 829 142 Ft-ban
kiadási főösszegét 530 829 142 Ft-ban

állapítja meg.
A Képviselő-testület az Iglice Napközi otthonos Óvoda 
2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó

bevételi főösszegét 80 839 109 Ft-ban, 
kiadási főösszegét 80 839 109 Ft-ban

állapítja meg. 
A Képviselő-testület a Bagi Polgármesteri Hivatal 2017. 
évi gazdálkodásához kapcsolódó

bevételi főösszegét 61 060 291 Ft-ban 
kiadási főösszegét 61 060 291 Ft-ban

állapítja meg. 
A Képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi főösszegét 19 034 261 Ft-ban 
kiadási főösszegét 19 034 261 Ft-ban
állapítja meg. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi költ-
ségvetése 2017.évi gazdálkodásához kapcsolódó

bevételi főösszegét 369 895 481 Ft-ban
kiadási főösszegét 369 895 481 Ft-ban

állapítja meg. 

Készült a Képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján

Tisztelt Lakosok, Hozzátartozók!

A Bagi Polgármesteri Hivatal a temető nyilvántartás 

felülvizsgálatát végzi és ehhez kérjük az Önök segítségét az 

alábbiakban:

• Sírhelyek megváltása (lejárati idő, sírhely újra 

megváltás, lemondó nyilatkozatok

•  Adatok egyeztetése (elhunytakra és eltemettetőkre – 

hozzátartozókra vonatkozóan)

Kérjük, hogyha az Ön gondozásában álló sír(ok) megvál-

tási ideje lejárt, abban az esetben keresse fel a Polgármesteri 

Hivatal ügyfélszolgálatát. Amennyiben nem tart igényt a további-

akban a sírhely(ek)re, akkor azt egy lemondó nyilatkozattal megte-

heti. Lemondó nyilatkozat kérhető az ügyfélszolgálaton, letölt-

hető a  weboldalon, vagy kérésére e-mail-ben 

megküldjük. Az adategyeztetésben is kérjük az Önök segítségét! 

Egyeztetés céljából fel fogjuk keresni azokat a személyeket tele-

fonon, postai úton, vagy e-mail-ben, akik nyilvántartásunkban 

szerepelnek, de adatai nem pontosak, vagy hiányosak.

Elérhetőségeink: 2191 Bag, Szent Imre u. 52.

Telefon: 06 28 504-140/22 mellék

E-mail: 

Kérjük szíves együttműködését!

Bag, 2017. február 6.

Tisztelettel: Burghardtné Tóth Ilona

jegyző

www.bagfalu.hu

ugyfelszolgalat@bagfalu.hu

Tisztelt Bagiak!

 

Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozatával 

elrendelte az ország területén található valamennyi 

állattartóra vonatkozóan, hogy

vagy amennyiben ez nem megoldható,

a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni.

A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi 

kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével 

megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer 

kihirdetéséig maradnak hatályban.

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek 

nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv bírságot  szab ki, vagy egyéb intézkedést 

foganatosít.
 Az intézkedés indoka: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma újabb magas patho-

genitású (H5N8 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 

2017. január 17-én Ásványrárón és 2017. január 19-én Nagytevelen. 

Tekintettel a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a kör-

nyezetben való fennmaradásában és házimadár-állományokra való 

terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által 1. szám FÖLDMŰ-

VELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ 3 játszott szerep jelentőségére, az országos 

főállatorvos az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján, az Éltv. 42. § (4) 

bekezdés e) pontja szerint eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott.

baromfi csak zártan tartható,

RHD2 vírus megjelenése hazánkban

A nyulak vérzéses betegsége bejelentési 

kötelezettség alá tartozik.

Hazánkban is megjelent az az új típusú Nyulak Vérzéses 

Betegsége vírus, mely 2010-ben Franciaországban került először 

leírásra.A betegség, melyet a közelmúltban több alkalommal is 

diagnosztizáltak Budapesten és Pest megyében, mind nagy lét-

számú - intenzíven tartott nyúlállományokban -, mind kislétszámú 

- kedvtelésből tartott - állatoknál előfordul. A betegségre minden 

korosztályú állat fogékony, a hagyományos RHDV vakcinával oltott 

állatok is megbetegedhetnek.

A betegség gyanúja esetén az állattartóknak vagy a szolgáltató 

állatorvosnak kötelessége értesíteni a Gödöllői Járási Hivatal Élel-

miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállat-

orvosát. A vírusról azt érdemes tudni, hogy házinyulakat és vad 

üregi nyulakat fertőz. Az elhullások a fertőzöttséget követő 2-6 

nap alatt alakulnak ki és az elhullási arány az állomány egész-

ségügyi státuszától függően 10-50% között változhat, átlagosan 

25% kiesési veszteséget okoz. Boncolással vagy nem látunk sem-

milyen kórjelző dolgot, vagy pedig az állatok májának elfajulását, a 

májon vérzéseket, illetve szinte minden esetben a lép nagy fokú 

duzzanatát tapasztalhatjuk. Emellett előfordulhatnak vérzések a 

tüdőben, illetve kisebb mennyiségben testszerte is tapasztal-

hatóak vérzések. Az állományokba bekerülve zömmel a fiatal (4 

hét körüli) állatokat pusztítja el, de a betegséget minden korcso-

portú állat képes elkapni. A vírust a fertőzött állatok testnedvekkel 

ürítik, a vírus a környezetben nagyon ellenálló, több hónapot is 

kibír a környezetben fertőzőképességének megtartása mellett, 

ugyanakkor tisztított felületek 1%-os Hypo oldatos fertőtlenítése 

elöli a vírust. A védekezés fő eleme az állományok zártan tartása, 

hiszen fertőzött egyedek, vagy mechanikus vektorok tudják 

közvetíteni a vírust. Fontos a hygiéniás rendszabályok betartása, 

hiszen a vírus ruhaszövetben, cipőtalpon is több hónapig fertő-

zőképes marad. A védekezés második eleme a vakcinás védekezés. 

Tudni kell, hogy a hagyományos RHD1 vakcinák semminemű 

védelmet nem adnak az állatok részére, védelmet csak a speciá-

lisan RHD2 ellen fejlesztett vakcináktól várhatunk. jelenleg 1 hazai 

törzskönyves vakcina, az Eravac elérhető 40 adagos formában. A 

vakcina jelenleg csak hízó állatokra törzskönyvezett, ugyanakkor 

gyakorlati tapasztalatok alapján (illetve most folyik a törzskönyv 

kiterjesztése) megfelelő védelmet ad a tenyészállatok részére is.

Mint minden évben, 
2016. december 4- én 
is megrendezésre ke-
rült Malsfeld- Bei-
seförthben a kará-
csonyi vásár. Har-
madik alkalommal 
kapott lehetőséget a 
két partnertelepülés, 
Bag és Malsfeld arra, 
hogy a Bagról szár-
mazó termékeket itt 
árusítsa. Az akácméz 
és a kézműves kará-
csonyi díszek igen kedveltek, de a Nagy Rozika kertjéből 
származó extrém méretű diók iránt volt igazán nagy az 
érdeklődés.
Amint a fényképen is látszik, Nagy Rozika áll a házikóban, 
és várja a vevőket. A vásáron gyűjtött 110 Euróval a Bag és 
Testvérvárosai Baráti Egyesületet támogatjuk.

Tájékoztatás
kéményseprő-ipari

tevékenységről

Á L L A T T A R T Ó K   F I G Y E L M É B E !

2017. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

MÁRCIUS 17.
ÁPRILIS 21.
MÁJUS 19.
JÚNIUS 16.
JÚLIUS 21.

AUGUSZTUS 18.
SZEPTEMBER 15.

OKTÓBER 20.
NOVEMBER 17.
DECEMBER 15.

Bag-Hévízgyörk:

Bag, Polgármesteri Hivatal
Szent lmre út 52.

2017. évi ügyfélfogadási idő az 
alábbi napokon

14-16 óra között:
Március 1., Június 7.

Szeptember 6., December 6.
Friedhelm Kürpick

Karácsonyi vásár
Malsfeldben
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A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi 
CCXI. törvényben és a kéményseprő-ipari tevékenység ellá-
tásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.).) BM ren-
deletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 
Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2017. évi sormunka 
ütemterveit megyei bontásban elkészítette. Ennek alapján

A tervezett sormunka a kéményseprő-ipari szerv 
vagy kéményseprő-ipari szolgáltató megrendelés nélkül, 
rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellen-
őrző tevékenysége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüze-
lőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény 
(kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő 
elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség 
szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel
az ellenőrzés előtt hirdetmény útján értesítjük.

Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem 
történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, 
kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, 
szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi fela-
datokat végzi el:

· az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti 
tisztítását;

· az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;

· a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez 
szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, 
figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló 
műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások 
hatását is;

· az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;

· az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti 
tisztítását;

· a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági 
felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének 
ellenőrzését; valamint

· a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó 
műszaki követelmények tejesülését, valamint az 
érzékelő működőképességét ellenőrzi.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevéte-
lezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hiva-
talos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minősé-
gének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének 
felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a kö-
telező adategyeztetés, átlagosan húsz percnyi időt igényel. Ha 
a kéményseprő a kémények és összekötő elemek tisztítását 
szükségesnek találja, úgy a sormunka hosszabb ideig tart. A 
tervezett sormunka jogszabályban meghatározott általános 
gyakorisága szerint az ellenőrzés a szilárd tüzelésű beren-
dezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében éven-
te, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez 
kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén két-
évente, és a kémények teljes nyomvonalának műszaki felül-
vizsgálata négyévente kötelező.

A tervezett sormunka elvégzéséről és annak ered-
ményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy 
példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja.

-ta- (Forrás: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu)

Bag Nagyközség településen
a sormunka elvégzésének tervezett ideje 
2017. 07. 01. - 08. 30 -ig terjedő időszak.

Rendelet:
Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata és intéz-
ményeinek 2017. évi költségvetése
A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta

Bag Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2017. (II. 09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített 
költségvetésének

bevételi főösszegét 530 829 142 Ft-ban
kiadási főösszegét 530 829 142 Ft-ban

állapítja meg.
A Képviselő-testület az Iglice Napközi otthonos Óvoda 
2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó

bevételi főösszegét 80 839 109 Ft-ban, 
kiadási főösszegét 80 839 109 Ft-ban

állapítja meg. 
A Képviselő-testület a Bagi Polgármesteri Hivatal 2017. 
évi gazdálkodásához kapcsolódó

bevételi főösszegét 61 060 291 Ft-ban 
kiadási főösszegét 61 060 291 Ft-ban

állapítja meg. 
A Képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi főösszegét 19 034 261 Ft-ban 
kiadási főösszegét 19 034 261 Ft-ban
állapítja meg. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi költ-
ségvetése 2017.évi gazdálkodásához kapcsolódó

bevételi főösszegét 369 895 481 Ft-ban
kiadási főösszegét 369 895 481 Ft-ban

állapítja meg. 

Készült a Képviselő-testületi jegyzőkönyv alapján

Tisztelt Lakosok, Hozzátartozók!

A Bagi Polgármesteri Hivatal a temető nyilvántartás 

felülvizsgálatát végzi és ehhez kérjük az Önök segítségét az 

alábbiakban:

• Sírhelyek megváltása (lejárati idő, sírhely újra 

megváltás, lemondó nyilatkozatok

•  Adatok egyeztetése (elhunytakra és eltemettetőkre – 

hozzátartozókra vonatkozóan)

Kérjük, hogyha az Ön gondozásában álló sír(ok) megvál-

tási ideje lejárt, abban az esetben keresse fel a Polgármesteri 

Hivatal ügyfélszolgálatát. Amennyiben nem tart igényt a további-

akban a sírhely(ek)re, akkor azt egy lemondó nyilatkozattal megte-

heti. Lemondó nyilatkozat kérhető az ügyfélszolgálaton, letölt-

hető a  weboldalon, vagy kérésére e-mail-ben 

megküldjük. Az adategyeztetésben is kérjük az Önök segítségét! 

Egyeztetés céljából fel fogjuk keresni azokat a személyeket tele-

fonon, postai úton, vagy e-mail-ben, akik nyilvántartásunkban 

szerepelnek, de adatai nem pontosak, vagy hiányosak.

Elérhetőségeink: 2191 Bag, Szent Imre u. 52.

Telefon: 06 28 504-140/22 mellék

E-mail: 

Kérjük szíves együttműködését!

Bag, 2017. február 6.

Tisztelettel: Burghardtné Tóth Ilona

jegyző

www.bagfalu.hu

ugyfelszolgalat@bagfalu.hu

Tisztelt Bagiak!

 

Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozatával 

elrendelte az ország területén található valamennyi 

állattartóra vonatkozóan, hogy

vagy amennyiben ez nem megoldható,

a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni.

A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi 

kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével 

megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer 

kihirdetéséig maradnak hatályban.

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek 

nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv bírságot  szab ki, vagy egyéb intézkedést 

foganatosít.
 Az intézkedés indoka: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma újabb magas patho-

genitású (H5N8 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 

2017. január 17-én Ásványrárón és 2017. január 19-én Nagytevelen. 

Tekintettel a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a kör-

nyezetben való fennmaradásában és házimadár-állományokra való 

terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által 1. szám FÖLDMŰ-

VELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ 3 játszott szerep jelentőségére, az országos 

főállatorvos az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján, az Éltv. 42. § (4) 

bekezdés e) pontja szerint eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott.

baromfi csak zártan tartható,

RHD2 vírus megjelenése hazánkban

A nyulak vérzéses betegsége bejelentési 

kötelezettség alá tartozik.

Hazánkban is megjelent az az új típusú Nyulak Vérzéses 

Betegsége vírus, mely 2010-ben Franciaországban került először 

leírásra.A betegség, melyet a közelmúltban több alkalommal is 

diagnosztizáltak Budapesten és Pest megyében, mind nagy lét-

számú - intenzíven tartott nyúlállományokban -, mind kislétszámú 

- kedvtelésből tartott - állatoknál előfordul. A betegségre minden 

korosztályú állat fogékony, a hagyományos RHDV vakcinával oltott 

állatok is megbetegedhetnek.

A betegség gyanúja esetén az állattartóknak vagy a szolgáltató 

állatorvosnak kötelessége értesíteni a Gödöllői Járási Hivatal Élel-

miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállat-

orvosát. A vírusról azt érdemes tudni, hogy házinyulakat és vad 

üregi nyulakat fertőz. Az elhullások a fertőzöttséget követő 2-6 

nap alatt alakulnak ki és az elhullási arány az állomány egész-

ségügyi státuszától függően 10-50% között változhat, átlagosan 

25% kiesési veszteséget okoz. Boncolással vagy nem látunk sem-

milyen kórjelző dolgot, vagy pedig az állatok májának elfajulását, a 

májon vérzéseket, illetve szinte minden esetben a lép nagy fokú 

duzzanatát tapasztalhatjuk. Emellett előfordulhatnak vérzések a 

tüdőben, illetve kisebb mennyiségben testszerte is tapasztal-

hatóak vérzések. Az állományokba bekerülve zömmel a fiatal (4 

hét körüli) állatokat pusztítja el, de a betegséget minden korcso-

portú állat képes elkapni. A vírust a fertőzött állatok testnedvekkel 

ürítik, a vírus a környezetben nagyon ellenálló, több hónapot is 

kibír a környezetben fertőzőképességének megtartása mellett, 

ugyanakkor tisztított felületek 1%-os Hypo oldatos fertőtlenítése 

elöli a vírust. A védekezés fő eleme az állományok zártan tartása, 

hiszen fertőzött egyedek, vagy mechanikus vektorok tudják 

közvetíteni a vírust. Fontos a hygiéniás rendszabályok betartása, 

hiszen a vírus ruhaszövetben, cipőtalpon is több hónapig fertő-

zőképes marad. A védekezés második eleme a vakcinás védekezés. 

Tudni kell, hogy a hagyományos RHD1 vakcinák semminemű 

védelmet nem adnak az állatok részére, védelmet csak a speciá-

lisan RHD2 ellen fejlesztett vakcináktól várhatunk. jelenleg 1 hazai 

törzskönyves vakcina, az Eravac elérhető 40 adagos formában. A 

vakcina jelenleg csak hízó állatokra törzskönyvezett, ugyanakkor 

gyakorlati tapasztalatok alapján (illetve most folyik a törzskönyv 

kiterjesztése) megfelelő védelmet ad a tenyészállatok részére is.

Mint minden évben, 
2016. december 4- én 
is megrendezésre ke-
rült Malsfeld- Bei-
seförthben a kará-
csonyi vásár. Har-
madik alkalommal 
kapott lehetőséget a 
két partnertelepülés, 
Bag és Malsfeld arra, 
hogy a Bagról szár-
mazó termékeket itt 
árusítsa. Az akácméz 
és a kézműves kará-
csonyi díszek igen kedveltek, de a Nagy Rozika kertjéből 
származó extrém méretű diók iránt volt igazán nagy az 
érdeklődés.
Amint a fényképen is látszik, Nagy Rozika áll a házikóban, 
és várja a vevőket. A vásáron gyűjtött 110 Euróval a Bag és 
Testvérvárosai Baráti Egyesületet támogatjuk.

Tájékoztatás
kéményseprő-ipari

tevékenységről

Á L L A T T A R T Ó K   F I G Y E L M É B E !

2017. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

MÁRCIUS 17.
ÁPRILIS 21.
MÁJUS 19.
JÚNIUS 16.
JÚLIUS 21.

AUGUSZTUS 18.
SZEPTEMBER 15.

OKTÓBER 20.
NOVEMBER 17.
DECEMBER 15.

Bag-Hévízgyörk:

Bag, Polgármesteri Hivatal
Szent lmre út 52.

2017. évi ügyfélfogadási idő az 
alábbi napokon

14-16 óra között:
Március 1., Június 7.

Szeptember 6., December 6.
Friedhelm Kürpick

Karácsonyi vásár
Malsfeldben
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Visszatekintés az elmúlt 20 évre 
1996. a civil szervezetek szerveződésének időszaka volt. Sokan 
abban reménykedtünk, hogy egy, az óvodát támogató ala-
pítvány sokat segíthetne a szűkös anyagi helyzeten. 

Jamrik László polgármester biztatására és akkori 
tanulmányaim hatására hoztuk létre a jelenlegi alapítványt. A 
hivatalos ügyekben segítőm néhai Katona Jánosné volt, aki tíz 
évig az elnöki tisztet is betöltötte. Emlékét jó szívvel őrizzük.
Az első nagy rendezvényünk egy jótékonysági bál volt, ami 
annyira jól sikerült, hogy aztán sorra minden évben megszer-
veztük az „ovi bált” egészen mostanáig. A bálok szervezésében 
tizenöt évig volt a segítőtársam Gábor Antalné, aki hat évig 
elnöke is volt alapítványunknak. Köszönjük lelkiismeretes 
munkáját. S persze mindig aktív résztvevői, szervezői, támo-
gatói voltak az óvó nénik, az óvoda dolgozói és a szülők. Folya-
matosan kaptunk támogatásokat, adományokat, felajánlá-
sokat a helyi és környékbeli vállalkozóktól, önkormány-
zatunktól, magán- és jogi személyektől. Jó érzés volt évről-
évre megtapasztalni az összefogást, az önzetlen támogatást, 
segítséget. A jól szervezett, sajátos hangulatú bálok, a szóra-
kozás mindig egy nemes célt szolgált: az óvoda támogatását, 
benne a gyerekeknek minél jobb körülmények biztosítását. 
Örültünk és elégedettek voltunk, mert az alapítványi cél, mely 
az óvodás gyerekek testi, szellemi fejlődését elősegítő 
korszerű tornaszerek, udvari játékok valamint az értelmi 
képességeket fejlesztő játékok beszerzése és egyéb tárgyi 
feltételek javítása, megvalósulni látszott. A pályázati lehető-
ségeket is kihasználtuk, főleg technikai eszközökre pályáz-
tunk. 2006-ban „CANON” fax telefont, digitális fényképező-
gépet és digitális videokamerát vásároltunk. Az óvoda és az 
alapítvány működéséhez, a nevelő-oktató munkához ezek 
mind fontosak voltak. 2010-ben ugyancsak pályázati pénzből 
Minolta fénymásoló-nyomtató gépet vásároltunk. Sokat se-
gített alapítványunknak a személyi jövedelemadó 1 %-ának 
gyűjtése is, ami évről-évre fokozatosan növekedett. 2008-ban 
ez elérte a 450 000 Ft-ot. Ezekből a pénzekből évente vásárol-
tunk a gyerekeknek fejlesztő játékokat, mesekönyveket, tech-
nikai eszközöket (CD lejátszók, vetítő, televízió stb.), torna-
szereket. Minden csoportba új, fából készült gyermek-
asztalokat, székeket, gyermekbútorokat kaptak a gyerekek. 
Sor került a régi szőnyegek, függönyök, asztalterítők, 
tányérok, poharak cseréjére.  Polcokat, térelválasztókat, tála-

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”
Véghelyi Balázs

A karácsonyi készülődésünk már advent előtt elkez-
dődött. Minden csoport készített adventi koszorút, a folyosóra 
is felkerült a közös koszorú, s november 25-én meg is gyúj-
tottuk az első gyertyát. A kicsik a nagyokkal együtt énekelték 
az „Ég a gyertya ég…” egyes versszakait hétről-hétre. Az óvó 
nénik pedig kórust alkotva megörvendeztették a gyerekeket 
egy másik gyertyás dallal minden gyertyagyújtáskor. Így fo-
koztuk a várakozást, hangolódtunk rá az ünnepre. A kicsik 
ölbéli ringatókkal, simogatókkal, míg a nagyobbak már bet-
lehemi játékkal elevenítették fel az adventi hagyományokat. A 
legnagyobbak a Szent Család - járást felelevenítve az egész 
óvoda számára is eljátszották a betlehemi történetet. Az Óvo-
da a Gyermekekért Alapítvánnyal és a szülőkkel közösen is 
készültünk az ünnepre. Egy szombat délelőtt Karácsonyi for-
gatag keretében díszeket és mézeskalácsot készítettünk az

A vendégek 20 órától gyülekeztek a művelődési ház-
ban. Üdvözlőitallal köszöntöttük az érkezőket, majd gyorsan 
kezdetét vette a jó hangulatú mulatság. A vacsora megkezdése 
előtt Tábik Andrásné, a 20 éves alapítvány alapító tagja, és 
Katonáné Hegedűs Csilla, az alapítvány elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket. A köszöntők után sor került a vacsorára, me-
lyet az óvoda konyháját üzemeltető cég készített, ezúton is kö-
szönjük az ízletes, és bőséges finomságokat! A vacsora után 
ismét fergeteges hangulat alakult ki, a G.P.S. zenekar szünet 
nélkül húzta a talpalávalót. Éjjel egy óra táján kezdődött a 
tombolanyeremények sorsolása. A fődíj egy wellness pihenés 
volt. Köszönjük a környékbeli vállalkozóknak, és magánsze-
mélyeknek a rengeteg tombola felajánlást, és kiemelten köszö-
netet mondunk a fődíjat felajánló családnak! A tombola után 
szintén nem hagyott alább a jókedv és mulatság. Hajnali 4 
óráig járta a táncot a kitartó társaság. 

Mindazon személyeknek szeretnénk köszönetet 
mondani, akik hozzájárultak rendezvényünk sikeres megvaló-
sulásához, közülük kiemelve az óvoda vezetőségét, pedagó-
gusait, és minden dolgozóját, a művelődési ház igazgatónőjét 
és minden dolgozóját, a polgárőrséget, és alapítványunk lelkes 
csapatát!

KDK

Az „Óvoda a Gyermekekért Alapítvány” 

kuratóriuma tájékoztatja Önöket, hogy alapít-

ványunk a 2015. adóév személyi jövedelemadó 1 % felajánlása által 

290 624 Ft-ot kapott. Köszönjük mindenkinek. Ismét itt a bevallás 

ideje. A jövőben is várjuk segítő támogatásukat.

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány Bag

Adószámunk: 18673144-1-13

Tisztelt adófizető polgárok!

20 éves
az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

lókat kaptak a csoportok. Az egyéb adományokból, önkor-
mányzati támogatásokból rönkfából készült udvari mászóká-
kat, csúszdát, homokozókat, rönkasztalokat, virágládákat te-
lepítettünk. Játszókerteket alakítottunk ki az óvoda épülete 
mögött.  Ide is fából készült játékok kerültek: meseházikó, 
mászóka, homokozók, mérleghinták, falovacskák. (Persze né-
hány játék már cserére szorult, de 20 év nem kis idő.) Alapít-
ványunk támogatta a tárgyi feltételek javítását is. Pl. a gyer-
mekmosdókba szappanadagolókat, tükröket, törölköző-
fogasokat szereltettünk. A csoportszobák szalagparketta bur-
kolatot kaptak. Új lámpatestek kerültek az elavult villany-
búrák helyére. Számos felújításhoz, átalakításhoz biztosí-
tottunk segédanyagokat (sóder, simító-vakolat, hidegburko-
lati lapok, csempék, festék stb.) Régi vágyunk teljesült a torna-
szoba kialakításával, alapítványunk a speciális padlóburkolat 
kivitelezését vállalta. Nagy boldogság ez mindenkinek, de leg-
főképp a gyerekeknek, óvó néniknek. A tágas, jól felszerelt 
tornaszobában öröm a mozgás, a játék, a testnevelés. 

S öröm az is, hogy alapítványunk részben hozzá-
járulhatott a tárgyi feltételek javításához, biztosítani tudtuk a 
nevelő-oktató munkához szükséges oktatási eszközöket, fej-
lesztő játékokat, ismeretterjesztő- és mesekönyveket, mozgás-
fejlesztő tornaszereket. Törekedtünk arra, hogy gyermekeink 
számára a bagi óvodát otthonosabbá tegyük.  

Szeretnék szólni az alapítvány kuratóriumának je-
lenlegi összetételéről. A törvényi rendelkezések miatt több-
ször is módosítani kellett a szervezetünket. A kuratóriumba 
fiatal szülők kerültek, az elnöki tisztet Katonáné Hegedűs 
Csilla tölti be. Köszönjük az eddigi munkájukat, és kívánom, 
hogy további szép eredményeket érjenek el az óvodás gyerekek 
életének szebbé - jobbá tételében.

S végül köszönetet mondok mindazoknak, akik az el-
múlt 20 évben mellettünk álltak, valamilyen formában 
támogatták alapítványunkat, és hozzájárultak ahhoz, hogy 
gyermekeink jól érezzék magukat az őket körülvevő kör-
nyezetben, az óvodában, a világban.

Tábik Andrásné, alapító

„Idvezlégy, kis Jézuska… Piros Bag falujába…!”

Szabóné László Teréz

Az Iglice Óvoda
ebben az évben is

elnyerte a Zöld Óvoda
címet a következő

három évre.

óvodában. Az ünnep 
előtti héten minden 
csoportban meghitt 
karácsonyváró délu-
tánt tartottunk, ahol 
a családokkal együtt 
énekeltünk, hangolódtunk az ünnepre. A Kutyás csoport a Fa-
lukarácsonyon is eljátszotta a Betlehemi történetet, köszöntve 
ezzel Bag falu apraját-nagyját.

A téli szünet után az óvodában a Három király - járást 
is felelevenítettük, a Katicás és a Macis csoport újévi jókíván-
ságokkal örvendeztetett meg minket. Vízkereszt napján le-
zártuk a karácsonyi ünnepkört, s megkezdtük a farsangi 
mulatozásra való készülődést.

Egy egészségtől kicsattanó ember lépett a mikrofon elé, aki miközben beszélt, elárulta, 
hogy 89 éves. Gyuri bácsi 1928.április 15-én született Miskolcon. Azt szokták mondani: „A jó 
bornak nem kell cégér!”- ezt láttuk is rajta, de a titkokat csak ezután tudtuk meg.

– A mai világban, amikor az ember nagymértékben elfordult a természettől –kezdte 
előadását a „füves ember”–, épp ideje, hogy még az utolsó pillanatban megragadjuk azt a 
kezünkből lassan kicsúszó tudást, melyet az emberiség hosszú fejlődéstörténete alatt fel-
halmozott. Már alig vannak köztünk olyanok, akik emlékeznek még szüleik, nagyszüleik bölcses-
ségére, arra, hogy minden családban tudtak valami praktikát a láz csillapítására, a köhögésre, 
a gyomorrontásra. Megfázáskor – mint a mostani időjárásban is – még több folyadékot kell 
innunk, mint egyébként. Majd szólt az anyagcsere-folyamatokról, a szív- és érrendszer teáiról, 
gyógynövényeiről a bükki füves ember.

Szabó Gyuri bácsi, aki régi családi hagyományt követve sok évtizede készíti egyedülálló 
gyógyteáit, a növényekkel való gyógyítás tudományát, a gyógynövények titkait osztotta meg 
hallgatóival. Ma már több mint 150 féle gyógynövényt ismer és alkalmaz. Gyógyteái számtalan 
bajra adnak enyhülést, köztük a cukorbetegségre is. Gyuri bácsi, a füves ember, azt szereti legin-
kább, ha népi gyógyítónak nevezik, hiszen a népgyógyászat ősi hagyomány. Évezredek alatt 
tapasztalták ki, hogy melyik növény mire való, melyik rendelkezik gyógyító hatással, hogyan kell 
alkalmazni. Ez a tudás nem veszhet kárba, mint ahogy Gyuri bácsiéknál sem. Ő ezt a nagymamá-
jától, a falu mindentudó javasasszonyától már 6 éves kora óta kezdte átvenni, és adja tovább 
Zsuzsa lányának, hogy majd ő vigye tovább az örökséget. Bükkszentkereszten él, és úgy ismeri a 
gyógynövényeket, mint ahogy ma már kevesen. A környező hegyeket, erdőket járva keresi a gyógy-
növényeket, gyűjti a gyógyító füveket.

A rendezvényen résztvevők nem csak hallgatták, hanem végig jegyzetelték a népi gyó-
gyító tanácsait. Az előadás előtt, közben és a végén folyamatos volt Gyuri bácsi teáinak, készítmé-
nyeinek árusítása az előtérben. 

-ta-

Gyógynövényekkel az egészségmegőrzésért! 

Szabó György, más néven „a bükki füvesember” Gyógynövényekkel az 
egészségért címmel telt házas előadást tartott a Dózsa György Művelődési Házban. 
Az élő legenda mintegy 150 féle gyógynövényt ismer és gyűjt, amelyekből gyógy-
teákat készít. Gyuri bácsi munkájának eredménye mára közkinccsé vált. Tudását és 
tapasztalatait mindenkivel örömmel megosztja, aki a természetes életmód iránt ér-
deklődik. Erről  bagi közönsége is meggyőződhetett.

A népi gyógyítás művelőjeként 

elért sikereinek köszönhetően 

2013 szeptemberében a Magyar 

Tudományos Akadémia is kitün-

tette. „Évezredes népi gyógyá-

szatunk” nevében – Marcalik Er-

nővel együtt – ő vehette át a 

Magyar Örökség díjat. Szintén 

ebben az évben kapta meg Faze-

kas Sándor vidékfejlesztési mi-

nisztertől – a miniszter saját fel-

terjesztése alapján – a Fleisch-

mann Rudolf-díjat. Az elismerés 

indoklása a következő volt: „a 

népi gyógyítás hagyományainak 

megőrzése, a gyógynövények 

gyógyhatásának, egészségmeg-

tartó erejének széles körben tör-

ténő megismertetése területén 

végzett több évtizedes példaér-

tékű munkája elismeréseként”.

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány - Jótékonysági bál

Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak az adózók által 

felajánlott SZJA 1%-ok fogadására a 2017. évben:

Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület 18698934-1-13

Bag Polgárőr Egyesület 18697562-1-13

Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 19184472-1-13

Bagi Szent András Egyházközség Alapítványa 18666894-1-13

Bonifác Oktatási és Kulturális Alapítvány 18674482-1-13

Helytörténeti Baráti Társulat 19181943-1-13

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 18673144-1-13

Piros Bagért Egyesület 18721584-1-13

1+1% - Sok kicsi sokra megy!

Rendhagyó támogatói estünk ebben az évben 
február 11-én került megrendezésre. Már a 

szervezés során rég nem látott érdeklődéssel találtuk 
szembe magunkat a támogatóink körében. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy végül 140 fő vett részt rendezvé-
nyünkön, illetve 6 személytől kaptunk anyagi hozzá-
járulást. Külön öröm számunkra, hogy vendégeink köré-
ben köszönthettük Jamrik László polgármester urat, 
illetve intézményeink vezetőit.
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Visszatekintés az elmúlt 20 évre 
1996. a civil szervezetek szerveződésének időszaka volt. Sokan 
abban reménykedtünk, hogy egy, az óvodát támogató ala-
pítvány sokat segíthetne a szűkös anyagi helyzeten. 

Jamrik László polgármester biztatására és akkori 
tanulmányaim hatására hoztuk létre a jelenlegi alapítványt. A 
hivatalos ügyekben segítőm néhai Katona Jánosné volt, aki tíz 
évig az elnöki tisztet is betöltötte. Emlékét jó szívvel őrizzük.
Az első nagy rendezvényünk egy jótékonysági bál volt, ami 
annyira jól sikerült, hogy aztán sorra minden évben megszer-
veztük az „ovi bált” egészen mostanáig. A bálok szervezésében 
tizenöt évig volt a segítőtársam Gábor Antalné, aki hat évig 
elnöke is volt alapítványunknak. Köszönjük lelkiismeretes 
munkáját. S persze mindig aktív résztvevői, szervezői, támo-
gatói voltak az óvó nénik, az óvoda dolgozói és a szülők. Folya-
matosan kaptunk támogatásokat, adományokat, felajánlá-
sokat a helyi és környékbeli vállalkozóktól, önkormány-
zatunktól, magán- és jogi személyektől. Jó érzés volt évről-
évre megtapasztalni az összefogást, az önzetlen támogatást, 
segítséget. A jól szervezett, sajátos hangulatú bálok, a szóra-
kozás mindig egy nemes célt szolgált: az óvoda támogatását, 
benne a gyerekeknek minél jobb körülmények biztosítását. 
Örültünk és elégedettek voltunk, mert az alapítványi cél, mely 
az óvodás gyerekek testi, szellemi fejlődését elősegítő 
korszerű tornaszerek, udvari játékok valamint az értelmi 
képességeket fejlesztő játékok beszerzése és egyéb tárgyi 
feltételek javítása, megvalósulni látszott. A pályázati lehető-
ségeket is kihasználtuk, főleg technikai eszközökre pályáz-
tunk. 2006-ban „CANON” fax telefont, digitális fényképező-
gépet és digitális videokamerát vásároltunk. Az óvoda és az 
alapítvány működéséhez, a nevelő-oktató munkához ezek 
mind fontosak voltak. 2010-ben ugyancsak pályázati pénzből 
Minolta fénymásoló-nyomtató gépet vásároltunk. Sokat se-
gített alapítványunknak a személyi jövedelemadó 1 %-ának 
gyűjtése is, ami évről-évre fokozatosan növekedett. 2008-ban 
ez elérte a 450 000 Ft-ot. Ezekből a pénzekből évente vásárol-
tunk a gyerekeknek fejlesztő játékokat, mesekönyveket, tech-
nikai eszközöket (CD lejátszók, vetítő, televízió stb.), torna-
szereket. Minden csoportba új, fából készült gyermek-
asztalokat, székeket, gyermekbútorokat kaptak a gyerekek. 
Sor került a régi szőnyegek, függönyök, asztalterítők, 
tányérok, poharak cseréjére.  Polcokat, térelválasztókat, tála-

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”
Véghelyi Balázs

A karácsonyi készülődésünk már advent előtt elkez-
dődött. Minden csoport készített adventi koszorút, a folyosóra 
is felkerült a közös koszorú, s november 25-én meg is gyúj-
tottuk az első gyertyát. A kicsik a nagyokkal együtt énekelték 
az „Ég a gyertya ég…” egyes versszakait hétről-hétre. Az óvó 
nénik pedig kórust alkotva megörvendeztették a gyerekeket 
egy másik gyertyás dallal minden gyertyagyújtáskor. Így fo-
koztuk a várakozást, hangolódtunk rá az ünnepre. A kicsik 
ölbéli ringatókkal, simogatókkal, míg a nagyobbak már bet-
lehemi játékkal elevenítették fel az adventi hagyományokat. A 
legnagyobbak a Szent Család - járást felelevenítve az egész 
óvoda számára is eljátszották a betlehemi történetet. Az Óvo-
da a Gyermekekért Alapítvánnyal és a szülőkkel közösen is 
készültünk az ünnepre. Egy szombat délelőtt Karácsonyi for-
gatag keretében díszeket és mézeskalácsot készítettünk az

A vendégek 20 órától gyülekeztek a művelődési ház-
ban. Üdvözlőitallal köszöntöttük az érkezőket, majd gyorsan 
kezdetét vette a jó hangulatú mulatság. A vacsora megkezdése 
előtt Tábik Andrásné, a 20 éves alapítvány alapító tagja, és 
Katonáné Hegedűs Csilla, az alapítvány elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket. A köszöntők után sor került a vacsorára, me-
lyet az óvoda konyháját üzemeltető cég készített, ezúton is kö-
szönjük az ízletes, és bőséges finomságokat! A vacsora után 
ismét fergeteges hangulat alakult ki, a G.P.S. zenekar szünet 
nélkül húzta a talpalávalót. Éjjel egy óra táján kezdődött a 
tombolanyeremények sorsolása. A fődíj egy wellness pihenés 
volt. Köszönjük a környékbeli vállalkozóknak, és magánsze-
mélyeknek a rengeteg tombola felajánlást, és kiemelten köszö-
netet mondunk a fődíjat felajánló családnak! A tombola után 
szintén nem hagyott alább a jókedv és mulatság. Hajnali 4 
óráig járta a táncot a kitartó társaság. 

Mindazon személyeknek szeretnénk köszönetet 
mondani, akik hozzájárultak rendezvényünk sikeres megvaló-
sulásához, közülük kiemelve az óvoda vezetőségét, pedagó-
gusait, és minden dolgozóját, a művelődési ház igazgatónőjét 
és minden dolgozóját, a polgárőrséget, és alapítványunk lelkes 
csapatát!

KDK

Az „Óvoda a Gyermekekért Alapítvány” 

kuratóriuma tájékoztatja Önöket, hogy alapít-

ványunk a 2015. adóév személyi jövedelemadó 1 % felajánlása által 

290 624 Ft-ot kapott. Köszönjük mindenkinek. Ismét itt a bevallás 

ideje. A jövőben is várjuk segítő támogatásukat.

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány Bag

Adószámunk: 18673144-1-13

Tisztelt adófizető polgárok!

20 éves
az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

lókat kaptak a csoportok. Az egyéb adományokból, önkor-
mányzati támogatásokból rönkfából készült udvari mászóká-
kat, csúszdát, homokozókat, rönkasztalokat, virágládákat te-
lepítettünk. Játszókerteket alakítottunk ki az óvoda épülete 
mögött.  Ide is fából készült játékok kerültek: meseházikó, 
mászóka, homokozók, mérleghinták, falovacskák. (Persze né-
hány játék már cserére szorult, de 20 év nem kis idő.) Alapít-
ványunk támogatta a tárgyi feltételek javítását is. Pl. a gyer-
mekmosdókba szappanadagolókat, tükröket, törölköző-
fogasokat szereltettünk. A csoportszobák szalagparketta bur-
kolatot kaptak. Új lámpatestek kerültek az elavult villany-
búrák helyére. Számos felújításhoz, átalakításhoz biztosí-
tottunk segédanyagokat (sóder, simító-vakolat, hidegburko-
lati lapok, csempék, festék stb.) Régi vágyunk teljesült a torna-
szoba kialakításával, alapítványunk a speciális padlóburkolat 
kivitelezését vállalta. Nagy boldogság ez mindenkinek, de leg-
főképp a gyerekeknek, óvó néniknek. A tágas, jól felszerelt 
tornaszobában öröm a mozgás, a játék, a testnevelés. 

S öröm az is, hogy alapítványunk részben hozzá-
járulhatott a tárgyi feltételek javításához, biztosítani tudtuk a 
nevelő-oktató munkához szükséges oktatási eszközöket, fej-
lesztő játékokat, ismeretterjesztő- és mesekönyveket, mozgás-
fejlesztő tornaszereket. Törekedtünk arra, hogy gyermekeink 
számára a bagi óvodát otthonosabbá tegyük.  

Szeretnék szólni az alapítvány kuratóriumának je-
lenlegi összetételéről. A törvényi rendelkezések miatt több-
ször is módosítani kellett a szervezetünket. A kuratóriumba 
fiatal szülők kerültek, az elnöki tisztet Katonáné Hegedűs 
Csilla tölti be. Köszönjük az eddigi munkájukat, és kívánom, 
hogy további szép eredményeket érjenek el az óvodás gyerekek 
életének szebbé - jobbá tételében.

S végül köszönetet mondok mindazoknak, akik az el-
múlt 20 évben mellettünk álltak, valamilyen formában 
támogatták alapítványunkat, és hozzájárultak ahhoz, hogy 
gyermekeink jól érezzék magukat az őket körülvevő kör-
nyezetben, az óvodában, a világban.

Tábik Andrásné, alapító

„Idvezlégy, kis Jézuska… Piros Bag falujába…!”

Szabóné László Teréz

Az Iglice Óvoda
ebben az évben is

elnyerte a Zöld Óvoda
címet a következő

három évre.

óvodában. Az ünnep 
előtti héten minden 
csoportban meghitt 
karácsonyváró délu-
tánt tartottunk, ahol 
a családokkal együtt 
énekeltünk, hangolódtunk az ünnepre. A Kutyás csoport a Fa-
lukarácsonyon is eljátszotta a Betlehemi történetet, köszöntve 
ezzel Bag falu apraját-nagyját.

A téli szünet után az óvodában a Három király - járást 
is felelevenítettük, a Katicás és a Macis csoport újévi jókíván-
ságokkal örvendeztetett meg minket. Vízkereszt napján le-
zártuk a karácsonyi ünnepkört, s megkezdtük a farsangi 
mulatozásra való készülődést.

Egy egészségtől kicsattanó ember lépett a mikrofon elé, aki miközben beszélt, elárulta, 
hogy 89 éves. Gyuri bácsi 1928.április 15-én született Miskolcon. Azt szokták mondani: „A jó 
bornak nem kell cégér!”- ezt láttuk is rajta, de a titkokat csak ezután tudtuk meg.

– A mai világban, amikor az ember nagymértékben elfordult a természettől –kezdte 
előadását a „füves ember”–, épp ideje, hogy még az utolsó pillanatban megragadjuk azt a 
kezünkből lassan kicsúszó tudást, melyet az emberiség hosszú fejlődéstörténete alatt fel-
halmozott. Már alig vannak köztünk olyanok, akik emlékeznek még szüleik, nagyszüleik bölcses-
ségére, arra, hogy minden családban tudtak valami praktikát a láz csillapítására, a köhögésre, 
a gyomorrontásra. Megfázáskor – mint a mostani időjárásban is – még több folyadékot kell 
innunk, mint egyébként. Majd szólt az anyagcsere-folyamatokról, a szív- és érrendszer teáiról, 
gyógynövényeiről a bükki füves ember.

Szabó Gyuri bácsi, aki régi családi hagyományt követve sok évtizede készíti egyedülálló 
gyógyteáit, a növényekkel való gyógyítás tudományát, a gyógynövények titkait osztotta meg 
hallgatóival. Ma már több mint 150 féle gyógynövényt ismer és alkalmaz. Gyógyteái számtalan 
bajra adnak enyhülést, köztük a cukorbetegségre is. Gyuri bácsi, a füves ember, azt szereti legin-
kább, ha népi gyógyítónak nevezik, hiszen a népgyógyászat ősi hagyomány. Évezredek alatt 
tapasztalták ki, hogy melyik növény mire való, melyik rendelkezik gyógyító hatással, hogyan kell 
alkalmazni. Ez a tudás nem veszhet kárba, mint ahogy Gyuri bácsiéknál sem. Ő ezt a nagymamá-
jától, a falu mindentudó javasasszonyától már 6 éves kora óta kezdte átvenni, és adja tovább 
Zsuzsa lányának, hogy majd ő vigye tovább az örökséget. Bükkszentkereszten él, és úgy ismeri a 
gyógynövényeket, mint ahogy ma már kevesen. A környező hegyeket, erdőket járva keresi a gyógy-
növényeket, gyűjti a gyógyító füveket.

A rendezvényen résztvevők nem csak hallgatták, hanem végig jegyzetelték a népi gyó-
gyító tanácsait. Az előadás előtt, közben és a végén folyamatos volt Gyuri bácsi teáinak, készítmé-
nyeinek árusítása az előtérben. 

-ta-

Gyógynövényekkel az egészségmegőrzésért! 

Szabó György, más néven „a bükki füvesember” Gyógynövényekkel az 
egészségért címmel telt házas előadást tartott a Dózsa György Művelődési Házban. 
Az élő legenda mintegy 150 féle gyógynövényt ismer és gyűjt, amelyekből gyógy-
teákat készít. Gyuri bácsi munkájának eredménye mára közkinccsé vált. Tudását és 
tapasztalatait mindenkivel örömmel megosztja, aki a természetes életmód iránt ér-
deklődik. Erről  bagi közönsége is meggyőződhetett.

A népi gyógyítás művelőjeként 

elért sikereinek köszönhetően 

2013 szeptemberében a Magyar 

Tudományos Akadémia is kitün-

tette. „Évezredes népi gyógyá-

szatunk” nevében – Marcalik Er-

nővel együtt – ő vehette át a 

Magyar Örökség díjat. Szintén 

ebben az évben kapta meg Faze-

kas Sándor vidékfejlesztési mi-

nisztertől – a miniszter saját fel-

terjesztése alapján – a Fleisch-

mann Rudolf-díjat. Az elismerés 

indoklása a következő volt: „a 

népi gyógyítás hagyományainak 

megőrzése, a gyógynövények 

gyógyhatásának, egészségmeg-

tartó erejének széles körben tör-

ténő megismertetése területén 

végzett több évtizedes példaér-

tékű munkája elismeréseként”.

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány - Jótékonysági bál

Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak az adózók által 

felajánlott SZJA 1%-ok fogadására a 2017. évben:

Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület 18698934-1-13

Bag Polgárőr Egyesület 18697562-1-13

Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 19184472-1-13

Bagi Szent András Egyházközség Alapítványa 18666894-1-13

Bonifác Oktatási és Kulturális Alapítvány 18674482-1-13

Helytörténeti Baráti Társulat 19181943-1-13

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 18673144-1-13

Piros Bagért Egyesület 18721584-1-13

1+1% - Sok kicsi sokra megy!

Rendhagyó támogatói estünk ebben az évben 
február 11-én került megrendezésre. Már a 

szervezés során rég nem látott érdeklődéssel találtuk 
szembe magunkat a támogatóink körében. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy végül 140 fő vett részt rendezvé-
nyünkön, illetve 6 személytől kaptunk anyagi hozzá-
járulást. Külön öröm számunkra, hogy vendégeink köré-
ben köszönthettük Jamrik László polgármester urat, 
illetve intézményeink vezetőit.
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A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány célkitűzései olyan, 

az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet betegellátását segítő 

feladatok megvalósítása, eszközök beszerzése, amire a 

működtetőnek nincs forrása, lehetősége. A LAOSZ példája 

nem egyedüli, az országban számos egészségügyi intéz-

ményt támogat egy, esetleg több alapítvány. 2016-ban a 

Laosznak a következő támogatásokat ajánlották fel:

- A hévízgyörki jótékonysági koncerten befolyt összeget a 

hévízgyörki önkormányzat Bazan Tibor polgármester úrral 

300 000 Ft-ra egészítette ki - Chiesy Hungary Kft. gyógy-

szercég 100 000 Ft - A 2015-ös év SZJA adó 1%-ából 565 

782 Ft került átutalásra – Meggyesi Ferenc aszódi lakos 15 

000 Ft-tal támogatta a rendelőintézetet.

A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 2016-ban 

a következő feladatokat valósította meg: – ultrahang, 

gyógytorna és a sebészeti szakrendelés helységeinek kli-

matizálása – Tüdőgondozó Intézet dolgozóinak tovább-

képzése – eszközök beszerzése a Tüdőgondozó Intézet és 

a szakrendelő részére.

Megoldandó feladatok továbbra is vannak. Kö-

vetkező célkitűzésünk a fizioterápia eszközparkjának 

fejlesztése. Ezúton köszönjük, és továbbra is örömmel 

fogadjuk a LAOSZ célkitűzéseivel egyetértő, valamint a 

LAOSZ-t segítő önkormányzatok, magánszemélyek, 

vállalkozók támogatását.

Hálásan és örömmel fogadjuk továbbra is

az SZJA 1%-át.

LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM: 18150746-1-13

Blaskó Tiborné elnök 

Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány

2016. évi LAOSZ beszámoló
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Idős, beteg, nehéz anyagi körülmé- dés megszűnik az eltartott halálával, illetve a határozó a személyes jelleg. Vagyis a szerző-
nyek között élő emberek gyakran kötnek tar- felek közös megegyezéssel is megszüntethetik. désben szereplő fél köteles azt teljesíteni, hi-
tási vagy életjáradéki szerződést, attól függő- Ha a felek a megszüntetés és elszámolás tár- szen az eltartottnak nem mindegy, hogy ki 
en, hogy elsősorban pénzre vagy inkább ter- gyában nem tudnak megállapodni, abban az gondoskodik róla. Ezek alapján a jogosult nem 
mészetben szolgáltatott rendszeres tartásra, esetben a bíróság ítélete fogja a szerződést is köteles elfogadni a más által nyújtott tartást. 
ill. gondozásra szorulnak. Életjáradéki szerző- megszüntetni. Ha az eltartó korábban hal meg, Szintén fontos tudnivaló, hogy az eltartó fél-
dés esetén havonta, rendszeres pénzösszeget mint az eltartott, az eltartó örököseire átszáll a nek kötelessége a másik felet „megfelelően” 
kap az idős személy az életjáradékot fizető má- tartási kötelezettség, de csak akkor és annyi- eltartani. A „megfelelő” tartás semmi esetre 
sik féltől, cserébe legtöbbször az idős ember az ban, amennyiben az eredeti eltartó által nyúj- sem egy minimális tartást jelent.
ingatlanának a tulajdonjogát ruházza át az é- tott tartás az ellenszolgáltatás /ingatlan/ érté- Alapvetően mindig megilleti a jogosultat az 
letjáradékot fizetőre. Tartási szerződés esetén két nem fedezi. Fontos szabály, hogy semmis, élelmezés, lakhatás, lakás fűtése, világítása, 
az eltartott fél személyes tartást, gondoskodást azaz érvénytelen az a tartási szerződés, amely- mosás, ruházat biztosítása, orvosi kezelés, 
kap. Mire jogosult eltartási szerződés esetén az nek megkötésekor az eltartó fél tudta, hogy a gyógyszerrel való ellátás, a jogosult korának és 
eltartott személy? tartásra jogosult személy előrehaladott álla- egészségi állapotának megfelelő ápolás, a jo-
- lakhatásának biztosítására, potban lévő gyógyíthatatlan beteg, ezért a tar- gosult halála után illő temetés. Minden esetb-
- élelemmel és ruházattal való ellátására, tást csak rövid ideig kell teljesítenie, és ily mó- en figyelembe kell venni az eltartott szükségle-
- gondozására, betegsége esetén ápolásra és don jogtalan vagyoni előnyhöz jut. Ez alól egy teit, és az általa átruházott vagyon értékét. A 
gyógyíttatásra, kivétel van: nem érvénytelen ebben az esetben kötelezett részéről a szolgáltatott tartás csak 
- halála esetén illő eltemettetésre. sem a szerződés, ha a súlyosan beteg, magate- akkor megfelelő, ha folyamatosan és kellő idő-
A tartásért cserébe adott ellenérték itt is leg- hetetlen, ápolásra szoruló eltartott gondozása ben történik.
inkább ingatlan tulajdonjoga szokott lenni a más módon nem biztosítható. További fontos tudnivaló, hogy ha a körülmé-
gyakorlatban. Ha a tartás ellenértéke ingatlan Az eltartási szerződésnek sajátossága a szeren- nyekből más nem következik, közeli hozzátar-
tulajdonjoga lesz, úgy célszerű az eltartott idős cse jellege. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen tozók egymás közötti tartási szerződései ingye-
személy javára az ingatlan-nyilvántartásba nem tudjuk kikalkulálni a szerződés megköté- nesek, azaz a tartás teljesítéséért ellenszolgál-
tartási jogot és akár holtig tartó haszonélvezeti sekor a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értéké- tatás nem jár. Az ingyenes tartási szerződés a 
jogot is bejegyeztetni, az eltartott biztonsága nek arányát. Hiszen akár az is előfordulhat, kötelezett halálával is megszűnik.
érdekében. A tartási szerződést minden eset- hogy a többszörösét nyújtjuk, mint amennyit További kérdései esetén forduljon 
ben írásba kell foglalni, sőt, amennyiben ingat- majd kapunk, viszont ez fordítva is történhet. hozzám bizalommal!
lant is érint a szerződés, mindenképp szüksé- Ezért hívják a tartási szerződést „szerencse-

dr. Péter Viktória ügyvéd
ges hozzá ügyvéd közreműködése is. A szerző- szerződésnek”. Az eltartási szerződésnél meg-

Mit érdemes az eltartási szerződésről
tudni?

December 18-án délután a művelődési házba 
várta önkormányzatunk a falu valamennyi lakosát, 
hogy kezdetét vegye a karácsonyi csodavárás ideje, az 
ünneppel együtt járó forgatag.

Az ünnepi műsort Fekete Vivien csodálatos éneke 
nyitotta meg. A negyedik adventi gyertya meggyújtása előtt 
Karácsondi Mihály atya, falunk plébánosa mondott útravaló 
gondolatokat a várakozás idejére. Hangsúlyozta, hogy rajtunk 
múlik, beengedjük-e a fényt a szívünkbe, engedjük-e, hogy el-
oszlassa a sötétséget, engedjük-e, hogy ez a világ rajtunk 
keresztül megváltozzon. Jamrik László polgármester a közös 
ünneplés fontosságára hívta fel a figyelmet, s megköszönte a 
bagiaknak, hogy ismét ennyien eljöttek.

Az óvoda nagycsoportosai örömmel játszották el a kis 
Jézus megszületésének történetét. Általános iskolánk kórusa 
és hangszeres növendékei karácsonyi dalokat adtak elő, míg a 
harmadik osztályosok verses-dalos összeállítással álltak szín-
padra. A Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyes kara kará-
csonyi énekekkel készült e szép ünnepre, míg a Muharay Ele-
mér Népi Együttes a szentcsaládjárás és a betlehemezés bagi 
hagyományait elevenítette fel.

Az ünnepi műsor kísérőprogramjaként Varga Adri-
enne selyemfestő-oktató kiállítása volt látható. A bagi civil 
szervezetek, egyéni alkotók kézműves termékek vásárával vár-
ták a falukarácsony látogatóit.

Az ünnepi hangulatot csak fokozta, hogy a művelő-
dési ház előtti téren felállított sátorból illatozó forralt bor, 
forró tea, zsíros kenyér, szaloncukor és bejgli csalogatta a ven-
dégeket. Ezen a napon ismét megtapasztalhattuk az ünnep 
közösségteremtő erejét. Köszönet a szervezőknek, támoga-
tóknak, szereplőknek és minden résztvevőnek.

-kh-

V a r g a  A d r i e n n e  
selyemfestő-oktató  
Bagon nőtt fel, itt kezdte 
el tanulmányait, 

-

-
-

Több mint tíz évvel ezelőtt ismerkedett meg a se-
lyemfestészettel és ez a művészet rögtön elvarázsolta. Kezdet-
ben szabad idejében készítette a selyemmandalákat és selyem-
akvarell képeket, de újabb és újabb technikákat megismerve 
úgy érezte, másokkal is meg kell ismertetnie ezt a csodálatos 
színes világot. Ma már elmondhatja, hogy ez sikerült! „Varga 
Adrienne selyemfestő iskolájának” budapesti tanfolyamait 
már több mint 700-an végezték el, közülük sokan eddigi 
szakmájukat hátrahagyva selyemfestők lettek! Nem csak a 
hölgyek művészete ez, hanem a férfiak is belekóstolhatnak a 
selyemfestészetbe. Büszke arra, hogy a Távol-Keletről is vol-
tak tanítványai, ami azért hihetetlen, mert a selyemfestés több 
ezer éves kínai művészet! A tanfolyamokon nem csak a se-
lyemfestést tanulhatják meg a tanítványok, hanem olyan szí-
nes élményvilágban van részük, mely kiragadja őket a min-
dennapok körforgásából és a végére - 15 selyemfestés technika 
elsajátítása után - mindezt otthon is előidézhetik saját maguk-
nak és szeretteiknek egyaránt.

Ma már, aki szeretne a selyemfestéssel ismerkedni és 
körbenéz az interneten, Adriennel találkozik elsőként, és talán 
ennek is köszönhető, hogy az egyik legnagyobb hazai hobbi-
festő cég a Pentacolor, amikor selyemfestékeket szeretett vol-
na gyártani, Adriennt kérte fel, hogy nyújtson szakmai segít-
séget. Így történt, hogy Magyarországon és számos európai 
országban az általa kitalált színekkel dolgoznak a selyemfes-
tők. A Pentacolor szervezésében Olaszországban és Szlovákiá-
ban is tartott bemutatókat, népszerűsítve ott is a selyemfesté-
szetet. Saját web áruházában minden megtalálható, ami a 
selyemfestészethez kell, teljessé téve ezzel a művészeti ág irán-
ti teljes elköteleződést.

Adrienne sosem felejti, hogy Bagról indult az élete, 
gyakran jár haza a szülői házba, és örömmel hozta el selyem 
alkotásait kiállítás formájában a Falukarácsonyra, melyet so-
kan megcsodálhattak december 18-án a művelődési házban.

majd 
Aszódon és Egerben foly
tatta, ahol az Eszterházy 
Károly Főiskolán törté
nelem-népművelés sza
kos diplomát szerzett.

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

Tel: 20/9353-286
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�Nagy József

�Pintér Sándor

�Varga András

�Szent Rita Karitász

�Bag és Testvérváro-

sai Baráti Egyesület

Csoportunk 1995-ben alakult akkori plébánosunk, Tóth Ferenc atya 
szervezésében. A csoport megalakuláskor és az azt követő években igen kis 
létszámmal, 5-6 fővel működött. 2015-től a csoport létszáma jelentősen bővült: 
jelenleg 12 fő vesz részt aktívan a karitatív tevékenységben.
Az elmúlt évben a csoport több karitatív munkát végzett:

Látogattuk a betegeket nemcsak a faluban, hanem kórházban és szo-
ciális otthonokban is egész évben. Húsvétkor, az egyházközösségben történő tar-
tósélelmiszer-gyűjtést követően, a beérkezett adományok szétosztásában a cso-
port vett részt, ezeket a rászoruló családok kapták. Segítséget a Váci Egyház-
megyei Karitásztól is kaptunk (tartós élelmiszer, ruhanemű, készpénz), amelyet 
szintén a hátrányos helyzetűek és nagycsaládosok részére juttattunk el. Ezeknek 
az adományoknak az elszállításáról mi gondoskodtunk. Tavasszal - az elmúlt 
évekhez hasonlóan - hátrányos helyzetű gyerekeket vittünk kirándulni.  Az előző 
évekhez hasonlóan 1-1 hátrányos helyzetű  gyerek  erdei táborozását anyagilag tá-
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töttünk, mely főleg a gyerekek körében aratott nagy sikert. Augusztusban ismét 
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az időseknek szentmise után rövid műsorral kedveskedtünk, majd azt követően 
megvendégeltük őket. Köszönetet mondunk plébános atyának és anyagi 
támogatóinknak, akik adományaikkal segítették a rendezvény lebo-
nyolítását. Anyagi támogatóink: Bag Nagyközség Polgármesteri Hiva-
tala, Varga András alpolgármester, Kiss József, Angyal József, Dr. 
Péter Mihályné, Pintér András - és sok-sok névtelenül adakozó.  

Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben is rendeztünk Adventi vá-
sárt, ahová az Anyukaklub tagjai és még sokan készítettek karácsonyi ajándé-
kokat. A Karitász csoport tagjai mézeskalácsot sütöttek. A hívek nagylelkű vásár-
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zésre került Falukarácsony ünnepségén nemcsak ajándékok értékesítésével vet-
tünk részt, a zsíros kenyér készítésének is részesei voltunk. 

Segítséget a csoport szívesen elfogad minden jóérzésű segíteni szándé-
kozótól. Továbbra is a Jóisten áldását és segítségét kérjük, hogy feladatainkat 
szeretettel és lelkesedéssel végezhessük. 

Szent Rita Karitász csoport

A Szent Rita Karitász csoport 2016. évi munkájáról
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A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány célkitűzései olyan, 

az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet betegellátását segítő 

feladatok megvalósítása, eszközök beszerzése, amire a 

működtetőnek nincs forrása, lehetősége. A LAOSZ példája 

nem egyedüli, az országban számos egészségügyi intéz-

ményt támogat egy, esetleg több alapítvány. 2016-ban a 

Laosznak a következő támogatásokat ajánlották fel:

- A hévízgyörki jótékonysági koncerten befolyt összeget a 

hévízgyörki önkormányzat Bazan Tibor polgármester úrral 

300 000 Ft-ra egészítette ki - Chiesy Hungary Kft. gyógy-

szercég 100 000 Ft - A 2015-ös év SZJA adó 1%-ából 565 

782 Ft került átutalásra – Meggyesi Ferenc aszódi lakos 15 

000 Ft-tal támogatta a rendelőintézetet.

A Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány 2016-ban 

a következő feladatokat valósította meg: – ultrahang, 

gyógytorna és a sebészeti szakrendelés helységeinek kli-

matizálása – Tüdőgondozó Intézet dolgozóinak tovább-

képzése – eszközök beszerzése a Tüdőgondozó Intézet és 

a szakrendelő részére.

Megoldandó feladatok továbbra is vannak. Kö-

vetkező célkitűzésünk a fizioterápia eszközparkjának 

fejlesztése. Ezúton köszönjük, és továbbra is örömmel 

fogadjuk a LAOSZ célkitűzéseivel egyetértő, valamint a 

LAOSZ-t segítő önkormányzatok, magánszemélyek, 

vállalkozók támogatását.

Hálásan és örömmel fogadjuk továbbra is

az SZJA 1%-át.

LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM: 18150746-1-13

Blaskó Tiborné elnök 

Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány

2016. évi LAOSZ beszámoló
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Idős, beteg, nehéz anyagi körülmé- dés megszűnik az eltartott halálával, illetve a határozó a személyes jelleg. Vagyis a szerző-
nyek között élő emberek gyakran kötnek tar- felek közös megegyezéssel is megszüntethetik. désben szereplő fél köteles azt teljesíteni, hi-
tási vagy életjáradéki szerződést, attól függő- Ha a felek a megszüntetés és elszámolás tár- szen az eltartottnak nem mindegy, hogy ki 
en, hogy elsősorban pénzre vagy inkább ter- gyában nem tudnak megállapodni, abban az gondoskodik róla. Ezek alapján a jogosult nem 
mészetben szolgáltatott rendszeres tartásra, esetben a bíróság ítélete fogja a szerződést is köteles elfogadni a más által nyújtott tartást. 
ill. gondozásra szorulnak. Életjáradéki szerző- megszüntetni. Ha az eltartó korábban hal meg, Szintén fontos tudnivaló, hogy az eltartó fél-
dés esetén havonta, rendszeres pénzösszeget mint az eltartott, az eltartó örököseire átszáll a nek kötelessége a másik felet „megfelelően” 
kap az idős személy az életjáradékot fizető má- tartási kötelezettség, de csak akkor és annyi- eltartani. A „megfelelő” tartás semmi esetre 
sik féltől, cserébe legtöbbször az idős ember az ban, amennyiben az eredeti eltartó által nyúj- sem egy minimális tartást jelent.
ingatlanának a tulajdonjogát ruházza át az é- tott tartás az ellenszolgáltatás /ingatlan/ érté- Alapvetően mindig megilleti a jogosultat az 
letjáradékot fizetőre. Tartási szerződés esetén két nem fedezi. Fontos szabály, hogy semmis, élelmezés, lakhatás, lakás fűtése, világítása, 
az eltartott fél személyes tartást, gondoskodást azaz érvénytelen az a tartási szerződés, amely- mosás, ruházat biztosítása, orvosi kezelés, 
kap. Mire jogosult eltartási szerződés esetén az nek megkötésekor az eltartó fél tudta, hogy a gyógyszerrel való ellátás, a jogosult korának és 
eltartott személy? tartásra jogosult személy előrehaladott álla- egészségi állapotának megfelelő ápolás, a jo-
- lakhatásának biztosítására, potban lévő gyógyíthatatlan beteg, ezért a tar- gosult halála után illő temetés. Minden esetb-
- élelemmel és ruházattal való ellátására, tást csak rövid ideig kell teljesítenie, és ily mó- en figyelembe kell venni az eltartott szükségle-
- gondozására, betegsége esetén ápolásra és don jogtalan vagyoni előnyhöz jut. Ez alól egy teit, és az általa átruházott vagyon értékét. A 
gyógyíttatásra, kivétel van: nem érvénytelen ebben az esetben kötelezett részéről a szolgáltatott tartás csak 
- halála esetén illő eltemettetésre. sem a szerződés, ha a súlyosan beteg, magate- akkor megfelelő, ha folyamatosan és kellő idő-
A tartásért cserébe adott ellenérték itt is leg- hetetlen, ápolásra szoruló eltartott gondozása ben történik.
inkább ingatlan tulajdonjoga szokott lenni a más módon nem biztosítható. További fontos tudnivaló, hogy ha a körülmé-
gyakorlatban. Ha a tartás ellenértéke ingatlan Az eltartási szerződésnek sajátossága a szeren- nyekből más nem következik, közeli hozzátar-
tulajdonjoga lesz, úgy célszerű az eltartott idős cse jellege. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen tozók egymás közötti tartási szerződései ingye-
személy javára az ingatlan-nyilvántartásba nem tudjuk kikalkulálni a szerződés megköté- nesek, azaz a tartás teljesítéséért ellenszolgál-
tartási jogot és akár holtig tartó haszonélvezeti sekor a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értéké- tatás nem jár. Az ingyenes tartási szerződés a 
jogot is bejegyeztetni, az eltartott biztonsága nek arányát. Hiszen akár az is előfordulhat, kötelezett halálával is megszűnik.
érdekében. A tartási szerződést minden eset- hogy a többszörösét nyújtjuk, mint amennyit További kérdései esetén forduljon 
ben írásba kell foglalni, sőt, amennyiben ingat- majd kapunk, viszont ez fordítva is történhet. hozzám bizalommal!
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Aszódon és Egerben foly
tatta, ahol az Eszterházy 
Károly Főiskolán törté
nelem-népművelés sza
kos diplomát szerzett.

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

Tel: 20/9353-286

§

Falukarácsony

Támogatók:

�Bognár Károly

�Katona Károly

�Tábik Andrásné

�Nagy József

�Pintér Sándor

�Varga András

�Szent Rita Karitász

�Bag és Testvérváro-

sai Baráti Egyesület

Csoportunk 1995-ben alakult akkori plébánosunk, Tóth Ferenc atya 
szervezésében. A csoport megalakuláskor és az azt követő években igen kis 
létszámmal, 5-6 fővel működött. 2015-től a csoport létszáma jelentősen bővült: 
jelenleg 12 fő vesz részt aktívan a karitatív tevékenységben.
Az elmúlt évben a csoport több karitatív munkát végzett:

Látogattuk a betegeket nemcsak a faluban, hanem kórházban és szo-
ciális otthonokban is egész évben. Húsvétkor, az egyházközösségben történő tar-
tósélelmiszer-gyűjtést követően, a beérkezett adományok szétosztásában a cso-
port vett részt, ezeket a rászoruló családok kapták. Segítséget a Váci Egyház-
megyei Karitásztól is kaptunk (tartós élelmiszer, ruhanemű, készpénz), amelyet 
szintén a hátrányos helyzetűek és nagycsaládosok részére juttattunk el. Ezeknek 
az adományoknak az elszállításáról mi gondoskodtunk. Tavasszal - az elmúlt 
évekhez hasonlóan - hátrányos helyzetű gyerekeket vittünk kirándulni.  Az előző 
évekhez hasonlóan 1-1 hátrányos helyzetű  gyerek  erdei táborozását anyagilag tá-
mogattuk. Az elmúlt évben a falunapon is részt vett a csoport: palacsintát sü-
töttünk, mely főleg a gyerekek körében aratott nagy sikert. Augusztusban ismét 
megrendezésre került a BECSES-nap, ahol a mi feladatunk a vendéglátás volt, 
amit nagy szeretettel végeztünk. A helyi és környékbeli egyházközösségek által 
szervezet Galga menti Zarándoklat résztvevőit a nap végén vendégül láttuk. 
Ősszel megszervezésre került az elmúlt évekhez hasonlóan az Idősek Napja, ahol 
az időseknek szentmise után rövid műsorral kedveskedtünk, majd azt követően 
megvendégeltük őket. Köszönetet mondunk plébános atyának és anyagi 
támogatóinknak, akik adományaikkal segítették a rendezvény lebo-
nyolítását. Anyagi támogatóink: Bag Nagyközség Polgármesteri Hiva-
tala, Varga András alpolgármester, Kiss József, Angyal József, Dr. 
Péter Mihályné, Pintér András - és sok-sok névtelenül adakozó.  

Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben is rendeztünk Adventi vá-
sárt, ahová az Anyukaklub tagjai és még sokan készítettek karácsonyi ajándé-
kokat. A Karitász csoport tagjai mézeskalácsot sütöttek. A hívek nagylelkű vásár-
lásának köszönhetően igen szép összeg gyűlt össze. A decemberben megrende-
zésre került Falukarácsony ünnepségén nemcsak ajándékok értékesítésével vet-
tünk részt, a zsíros kenyér készítésének is részesei voltunk. 

Segítséget a csoport szívesen elfogad minden jóérzésű segíteni szándé-
kozótól. Továbbra is a Jóisten áldását és segítségét kérjük, hogy feladatainkat 
szeretettel és lelkesedéssel végezhessük. 

Szent Rita Karitász csoport

A Szent Rita Karitász csoport 2016. évi munkájáról
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(16-os mellék)
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu

Fekete László    Tel.: +36 20 401 7711

Varga István       Tel.: +36 20 983 7592

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

Gondnok: Benke Zoltán
Tel.: 06 28 409 939

Intézményvezető: Kovács Istvánné 

Tel.: +36 30 665 9563
06 28 504 150
06 28 408 316

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

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

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

TITKÁRSÁG

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTER

JEGYZŐ

PÉNZÜGYI CSOPORT

PÉNZTÁROS

IGAZGATÁS

ANYAKÖNYV

ADÓ CSOPORT

MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS

ÜGYEK 

MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉ-

KI ÜGYINTÉZÉS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

Felelős kiadó:

Jamrik László polgármester

Szerkesztőség:

Sima József, Soltészné Nagy 

Edit, Tábik Andrásné, Tóth Anita

Korrektúra: Gyalog Éva

Tördelés: 2D Grafikai Studio

Nyomdai munkák: Ondrik Bt.

E-mail: bagihirlap@bagfalu.hu

Bagi Hírlap

I M P R E S S Z U M

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 be-
jelentkezett betegeket tudjuk fogadni!
Gyermektanácsadás: 

kedd 12-13 óráig

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI 
ÜGYELET

A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éj-
szakai ügyeletet is a turai Központi 
Ügyelet látja el. Hétköznapokon 16 ó-
rától 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

LAPZÁRTA: MÁRCIUS 10.

Következő megjelenés:
március 4. hetében

On-line: www.bagfalu.hu

BAGI HÍRLAP • 2017. JANUÁR - FEBRUÁR 11Szolgáltatás

ÉRTESÍTÉS
EBOLTÁSRÓL

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása ebben az 
évben Bagon rendelői kampányoltás formában az 

alábbiak szerint lesz:

Március 6. (hétfő) 14-18 óra
Vasút u. 1. Rendelő udvar

Március 9. (csütörtök) 14-17 óra 
Művelődési ház udvar

Március 9. (csütörtök) 17-18 óra
Vasút u. 1. Rendelő udvar

Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illetéket,
oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok költségét:

3 500,- Ft ebenként.

Az oltási kampány befejezése után is lesz lehetőség a 
Vasút u. 1. sz. alatti rendelőben hétfőn és csütörtökön 16-

18 óra között az ebek oltására. Az állatok tartási helyen 
történő oltását is folyamatosan végezzük.

Az oltáshoz az ebek oltási bizonyítványát 
szíveskedjenek elhozni.

Bag, 2017 február Dr. Németh Mihály sk.
állatorvos

Hogyan gyógyítsunk a mézzel? - 2. rész

Hajkondicionáló - Keverjünk el egy rész mézet egy rész olívaolajjal, dörzsöljük be a 
hajba, majd csavarjuk meleg törölközőbe. Hagyjuk rajta legalább tíz percig, majd 
öblítsük ki. Nagyon jót tesz a fejbőrnek is, fényes, rugalmas lesz tőle a haj.

Ízületi gyulladás - Keverjünk el egy rész mézet egy rész almaecettel, majd hígítsuk 
fel vízzel ízlés szerint. Javítja az emésztést, és a fogyást is segíti.

Torokfájás - Egy teáskanál mézet olvasszunk meg a szánkban, majd csurgassuk le a 
torkunkon. Enyhíti a gyulladást.

Stressz - A vízben feloldott méz stabilizáló hatással bír, kiegyenlíti a lenteket és a 
fenteket. Egy rész mézet oldjunk fel négy rész vízben.

Tartósítószer - Ha cukor helyett mézet használunk a süteményekben, tovább ma-
radnak frissek. A recept folyadéktartalmát csökkentsük egyötödével, hogy a méz 
mennyiségét kompenzáljuk.

Babáknak - Egy éves kor felett keverjük az ételébe, esetleg az italába: négy teás-
kanállal adjunk egy üveghez. Minél "darabosabb" a mozgása, annál több mézet 
érdemes adni a babának. Amikor jön a foga, bedörzsölhetjük az ínyét tiszta 
mézzel, ez nyugtatja és helyi érzéstelenítő hatása is van.

Csontritkulás - A kutatások szerint napi egy teáskanál méz segíti a kalcium fel-
szívódását, így megelőzi a csontritkulást. 50 év felett mindenkinek hasznos 
lenne naponta mézet fogyasztania.

Migrén - Egy evőkanálnyi mézet oldjunk fel fél pohár meleg vízben. Apránként kor-
tyolgassuk el, amikor épp ránk törne a migrén, és ha szükséges, ismételjük meg 
20 perccel később.

Szemgyulladás - Egy rész mézet oldjunk fel egy rész meleg vízben. Amikor kihűlt, 
ezzel borogassuk a szemünket.

Köhögés elleni szirup mézből - Alaposan keverjünk össze 15 dkg mézet, 5 dkg gli-
cerint és két citrom levét. Tegyük kisebb üvegekbe, zárjuk le, és használjuk 
szükség szerint.

A méz jótékony hatásai és felhasználása

BAGI HÍRLAP • 2017. JANUÁR - FEBRUÁR

Terembérlet 6.500.- Ft/óra 
Uszoda 7.000.- Ft/óra
Bérlet 10 alkalomra 6.000.- Ft
Diákbérlet (bagi gyerekeknek 14 éves korig)

2.500.- Ft
Napi diákjegy 14 éves korig 300.- Ft
Napi  jegy felnőtt jegy 750.- Ft

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK TORNACSARNOK

és

USZODA

NYITVA TARTÁS

18:00 - 21:00
Bázis Közösségi tér „COWORKING”

2191 Bag, Szt. Imre u. 83.

Mindazoknak, akik:

- olyan helyet keresnek a vállalkozásuk számára, ami könnyen meg-
közelíthető autóval, bicajjal, távolsági busszal, vagy akár vonattal is. Bag 
Pest megyében az M3-as autópálya, vagy a 3-as főút közvetlen lejáratánál, 
Budapesttől 40 km, Gödöllőtől 10 km, Hatvantól 20 km-re fekszik. Gyönyörű 
dimbes-dombos természeti környezet és néhány km-en belül több kisebb 
nagyobb tó is megtalálható, miközben az épített táj magán viseli a hagyo-
mányos, jellemzően a 70-80-as évek magyar vidékies építészeti stílusát. 
Csöndes környezet, de minden olyan infrastruktúrával rendelkezik, mint egy 
XXI. századi város.
- keresnek egy helyet a vállalkozásuk számára, mert már szakítani akarnak 
azzal, hogy az otthonuk legyen a munkahelyük is, és leginkább azért és 
annyit akarnak fizetni, amennyi időt ott töltenek.
- olyan helyet keresnek, ahol akár 10-30 fővel együtt tudnak dolgozni, ta-
nulni, csoportos foglalkozást szervezni akár néhány órára/ napra/ hét-
re/hónapra.
- keresnek egy helyet, ahol nyugodt irodai körülmények, szolgáltatások kö-
zött tudnak tárgyalni.
- a lakhelyüket és a vállalkozásukat nem akarják egyazon helyre bejelen-
teni, azaz a vállalkozásuk telephelye és székhelye és az adminisztrációjuk 
raktártere ott van egyben, amit könnyen elérnek, és akár egy innovatív vagy 
kezdő vállalkozás számára is megfelelő alternatívát jelent. 
- maguk körében szeretnének tudni egy csapatot, akik segíteni tudnak eseti 
vagy állandó jelleggel az adminisztratív szolgáltatókban, jogi és pü-i, vagy 
marketing, illetve műszaki kérdésekben, de nem a vállalkozás alkalma-
zásában állnak.

Ha felkeltettük érdeklődését a következő módon tud velünk kapcsolatba 
lépni: 

Kádár László, alapító • 06302683769
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(16-os mellék)
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu

Fekete László    Tel.: +36 20 401 7711

Varga István       Tel.: +36 20 983 7592

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

Gondnok: Benke Zoltán
Tel.: 06 28 409 939

Intézményvezető: Kovács Istvánné 

Tel.: +36 30 665 9563
06 28 504 150
06 28 408 316

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

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

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

TITKÁRSÁG

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTER

JEGYZŐ

PÉNZÜGYI CSOPORT

PÉNZTÁROS

IGAZGATÁS

ANYAKÖNYV

ADÓ CSOPORT

MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS

ÜGYEK 

MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉ-

KI ÜGYINTÉZÉS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

Felelős kiadó:

Jamrik László polgármester

Szerkesztőség:

Sima József, Soltészné Nagy 

Edit, Tábik Andrásné, Tóth Anita

Korrektúra: Gyalog Éva

Tördelés: 2D Grafikai Studio

Nyomdai munkák: Ondrik Bt.

E-mail: bagihirlap@bagfalu.hu

Bagi Hírlap

I M P R E S S Z U M

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 be-
jelentkezett betegeket tudjuk fogadni!
Gyermektanácsadás: 

kedd 12-13 óráig

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI 
ÜGYELET

A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éj-
szakai ügyeletet is a turai Központi 
Ügyelet látja el. Hétköznapokon 16 ó-
rától 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

LAPZÁRTA: MÁRCIUS 10.

Következő megjelenés:
március 4. hetében

On-line: www.bagfalu.hu
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ÉRTESÍTÉS
EBOLTÁSRÓL

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása ebben az 
évben Bagon rendelői kampányoltás formában az 

alábbiak szerint lesz:

Március 6. (hétfő) 14-18 óra
Vasút u. 1. Rendelő udvar

Március 9. (csütörtök) 14-17 óra 
Művelődési ház udvar

Március 9. (csütörtök) 17-18 óra
Vasút u. 1. Rendelő udvar

Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illetéket,
oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok költségét:

3 500,- Ft ebenként.

Az oltási kampány befejezése után is lesz lehetőség a 
Vasút u. 1. sz. alatti rendelőben hétfőn és csütörtökön 16-

18 óra között az ebek oltására. Az állatok tartási helyen 
történő oltását is folyamatosan végezzük.

Az oltáshoz az ebek oltási bizonyítványát 
szíveskedjenek elhozni.

Bag, 2017 február Dr. Németh Mihály sk.
állatorvos

Hogyan gyógyítsunk a mézzel? - 2. rész

Hajkondicionáló - Keverjünk el egy rész mézet egy rész olívaolajjal, dörzsöljük be a 
hajba, majd csavarjuk meleg törölközőbe. Hagyjuk rajta legalább tíz percig, majd 
öblítsük ki. Nagyon jót tesz a fejbőrnek is, fényes, rugalmas lesz tőle a haj.

Ízületi gyulladás - Keverjünk el egy rész mézet egy rész almaecettel, majd hígítsuk 
fel vízzel ízlés szerint. Javítja az emésztést, és a fogyást is segíti.

Torokfájás - Egy teáskanál mézet olvasszunk meg a szánkban, majd csurgassuk le a 
torkunkon. Enyhíti a gyulladást.

Stressz - A vízben feloldott méz stabilizáló hatással bír, kiegyenlíti a lenteket és a 
fenteket. Egy rész mézet oldjunk fel négy rész vízben.

Tartósítószer - Ha cukor helyett mézet használunk a süteményekben, tovább ma-
radnak frissek. A recept folyadéktartalmát csökkentsük egyötödével, hogy a méz 
mennyiségét kompenzáljuk.

Babáknak - Egy éves kor felett keverjük az ételébe, esetleg az italába: négy teás-
kanállal adjunk egy üveghez. Minél "darabosabb" a mozgása, annál több mézet 
érdemes adni a babának. Amikor jön a foga, bedörzsölhetjük az ínyét tiszta 
mézzel, ez nyugtatja és helyi érzéstelenítő hatása is van.

Csontritkulás - A kutatások szerint napi egy teáskanál méz segíti a kalcium fel-
szívódását, így megelőzi a csontritkulást. 50 év felett mindenkinek hasznos 
lenne naponta mézet fogyasztania.

Migrén - Egy evőkanálnyi mézet oldjunk fel fél pohár meleg vízben. Apránként kor-
tyolgassuk el, amikor épp ránk törne a migrén, és ha szükséges, ismételjük meg 
20 perccel később.

Szemgyulladás - Egy rész mézet oldjunk fel egy rész meleg vízben. Amikor kihűlt, 
ezzel borogassuk a szemünket.

Köhögés elleni szirup mézből - Alaposan keverjünk össze 15 dkg mézet, 5 dkg gli-
cerint és két citrom levét. Tegyük kisebb üvegekbe, zárjuk le, és használjuk 
szükség szerint.

A méz jótékony hatásai és felhasználása

BAGI HÍRLAP • 2017. JANUÁR - FEBRUÁR

Terembérlet 6.500.- Ft/óra 
Uszoda 7.000.- Ft/óra
Bérlet 10 alkalomra 6.000.- Ft
Diákbérlet (bagi gyerekeknek 14 éves korig)

2.500.- Ft
Napi diákjegy 14 éves korig 300.- Ft
Napi  jegy felnőtt jegy 750.- Ft

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK TORNACSARNOK

és

USZODA

NYITVA TARTÁS

18:00 - 21:00
Bázis Közösségi tér „COWORKING”

2191 Bag, Szt. Imre u. 83.

Mindazoknak, akik:

- olyan helyet keresnek a vállalkozásuk számára, ami könnyen meg-
közelíthető autóval, bicajjal, távolsági busszal, vagy akár vonattal is. Bag 
Pest megyében az M3-as autópálya, vagy a 3-as főút közvetlen lejáratánál, 
Budapesttől 40 km, Gödöllőtől 10 km, Hatvantól 20 km-re fekszik. Gyönyörű 
dimbes-dombos természeti környezet és néhány km-en belül több kisebb 
nagyobb tó is megtalálható, miközben az épített táj magán viseli a hagyo-
mányos, jellemzően a 70-80-as évek magyar vidékies építészeti stílusát. 
Csöndes környezet, de minden olyan infrastruktúrával rendelkezik, mint egy 
XXI. századi város.
- keresnek egy helyet a vállalkozásuk számára, mert már szakítani akarnak 
azzal, hogy az otthonuk legyen a munkahelyük is, és leginkább azért és 
annyit akarnak fizetni, amennyi időt ott töltenek.
- olyan helyet keresnek, ahol akár 10-30 fővel együtt tudnak dolgozni, ta-
nulni, csoportos foglalkozást szervezni akár néhány órára/ napra/ hét-
re/hónapra.
- keresnek egy helyet, ahol nyugodt irodai körülmények, szolgáltatások kö-
zött tudnak tárgyalni.
- a lakhelyüket és a vállalkozásukat nem akarják egyazon helyre bejelen-
teni, azaz a vállalkozásuk telephelye és székhelye és az adminisztrációjuk 
raktártere ott van egyben, amit könnyen elérnek, és akár egy innovatív vagy 
kezdő vállalkozás számára is megfelelő alternatívát jelent. 
- maguk körében szeretnének tudni egy csapatot, akik segíteni tudnak eseti 
vagy állandó jelleggel az adminisztratív szolgáltatókban, jogi és pü-i, vagy 
marketing, illetve műszaki kérdésekben, de nem a vállalkozás alkalma-
zásában állnak.

Ha felkeltettük érdeklődését a következő módon tud velünk kapcsolatba 
lépni: 

Kádár László, alapító • 06302683769
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A budapesti egyesített bérlet (BKSZ) Budapest közigazgatási határáig (Rákoscsaba) valamennyi fent közölt vonaton érvényes.
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