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Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES SZÜLŐKET

hogy a 
a beiratkozás napja

 

lesz, mind a két napon . 

Várjuk minden óvodás korú gyermek jelentkezését, illetve 
mindazon gyermekek beíratását, akik 2014.09.01-

2015.08.31. között születtek.

Bagi Iglice Napközi Otthonos Óvodába

2017. április 24-én hétfőn és 25-én kedden
8-16 óráig

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét arra, hogy az 
óvodába járás 3 éves kortól kötelező. 

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET

hogy az  időpontja: 

A 2017/18-as tanévre történő beiratkozáshoz 
szükséges:

· a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
· lakcímkártyája,
· óvodai szakvéleménye,
· a gyermek TAJ száma,
· tornapólóra 1 500 Ft,
· diákigazolványhoz NEK azonosító

(A beiratkozás előtt az aszódi okmányirodába kell 
elmenni a gyermek lakcímkártyájával és a születési 
anyakönyvi kivonatával. Ott kapnak egy NEK 
azonosítót tartalmazó adatlapot, amelyet el kell 
hozni a beiratkozáskor.)

·  ha gyermekvédelmi támogatást kapnak, vagy a 
gyermek tartósan beteg, az erről szóló igazolás.

Bagi Arany János Általános Iskola vezetősége

általános iskolai beiratkozás

április 20. (csütörtök) 8- 19 óráig
április 21. (péntek) 8-18 óráig

bővebben a 9. oldalon

bővebben a 2. oldalon

bővebben a 8. oldalon

Program a fiatalokért

Lomtalanítás és zöldhulladék elszállítás

Szülői Összefogás Szülőfalunkért

A TARTALOMBÓL

Bag Nagyközség Önkormányzatának 

Polgármestere és Képviselő-testülete

ezúton köszönti a település lakosságát,

és kíván minden kedves olvasónak

ISTENTŐL ÁLDOTT, ÖRÖMTELI 

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bag Nagy-
község Önkormányzatát a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság veze-
tője

részesítette a Pályázatos épületenergetikai felhívás a 
közép-magyarországi régió települési önkormány-
zatai számára, KEHOP-5.2.9-16-00003 azonosító számú 
pályázat keretében.

A pályázati beruházásban résztvevő intézmények a 
Bagi Polgármesteri Hivatal, az Iglice Napközi Otthonos Óvo-
da, és a Bagi Arany János Általános Iskola. A beruházás a 
2017. évben kerül megvalósításra.

75 195 447 Ft támogatásban



2017. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

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:
Jún. 7. Szept. 6., Dec. 6.
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Maczó Tamás FALUGAZDÁSZ minden szer-
dán 08:00-13:00 között fogadja az ügyfeleket a Bagi Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 
2017.04.01. és 2017.06.01. között a fogadó óra helyszíne: 
Gödöllő Szabadság tér 1. 
Maczó Tamás: +36/ 30 418-3789 • +36/ 28 422-447 
Kardos Dorottya: +36/ 30 375-6225 

Az Aszódi Járási Hivataltól az ÜGYSEGÉD 
április 1-től minden péntek délelőtt 08:30-10:00 
között fogadja az ügyfeleket a Bagi Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán.

LOMTALANÍTÁS BAGON

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei 
lomtalanítást

2017. április 28-29-én 
fogjuk lebonyolítani.

A lomtalanítás a már megszokott módon történik: 
pénteken 8-16 óra között, szombaton 8-13 óra között kérjük, 
hogy a Petőfi tér sarkánál lévő közhasznú bázisra hozzák el a 
lomokat, ahonnan a hatvani hulladékszállító cég el fogja 
szállítani.

Akinek gondot okoz a lomok odajuttatása, az legké-
sőbb 2017. április 26-án szerda délig jelezze a Bagi Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán, hogy segítséget szeretne kérni 
az elszállításhoz:

06 (28) 504-140 / 22-es mellék
A lomtalanításról további információkkal, illetve segítséggel a 
falugondnokunk tud szolgálni:

Fekete László (06-20-401-77-11)

Márciustól októberig a hatvani hulladékszállító cég 
elszállítja településünkről a zöldhulladékot is.

A zöldhulladék elszállításának napja megegyezik a 
szelektív hulladék szállítás napjával: azaz minden hónap har-
madik pénteke.

A zöldhulladékot ezért ezen péntekeken kérjük 8-12 
óra között eljuttatni a Petőfi tér sarkán lévő közhasznú bázis 
udvarába.

Az elszállításról további információkkal, illetve segít-
séggel a falugondnokunk tud szolgálni:

Fekete László ( 06 / 20 - 401-77-11)

A NAK folyamatosan vezeti be új szolgáltatásait, és 
március 7-étől közel 400 ezer tagja, valamint part-
nerei is ingyen hívhatják telefonon belföldi vezetékes 
vagy belföldi mobilhálózatból – a szervezet ügyfél-
szolgálatát, az új +36 80 900-365-ös telefonszámon. 
Az ügyfélmegkeresések szempontjából kiemelten erős tavaszi 
időszakban így már díjmentesen érhető el a Kamara telefonon.

Mindemellett a Nak az agrárszektor szereplőinek 
kölcsönös kapcsolattartását segítendő 2017 januárjában indí-
totta el BirtOKOS nevű telekommunikációs szolgálta-
tását (részletek: www.birtokosmobil.hu). Az elindult szolgál-
tatás előnyös kondíciókat kínál a tagok számára az agrárium 
szereplőinek összekapcsolásáért. A BirtOKOS tarifacsaládot a 
tagi igényeknek megfelelően alakította ki a NAK. A piacinál 
jóval kedvezőbb mobiltarifák közös jellemzője, hogy cso-
porton belül díjmentes hívást tesznek lehetővé, valamint az 
előfizetők a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mintegy 650 fős 
falugazdász-hálózatával is ingyenesen beszélhetnek. A Ka-
mara tervei szerint a szolgáltatási díj részben leírható lesz az 
éves kamarai tagdíjból.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Tájékoztatjuk a TiszteltLlakosságot, hogy az önkormányzat 
6/2009 (III.26.) számú rendelete alapján, a

megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi 
szabályok szigorú betartásával,

Kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom 
idején. Az égetendő hulladék kommunális vagy ipari eredetű 

(műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb.) hulladékot nem 
tartalmazhat.

kerti hulladék égetése

keddi és pénteki napokon, 13:00-18:00 
óra közötti időszakban végezhető. 

Kérjük önöket, hogy a békés egymás mellett élés 
érdekében a fentieket szíveskedjenek betartani!

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelke-
dett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és 
az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon 
könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti munkák-
nak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.

A tűzesetek 99%-a emberi gondatlanságra vezethető 
vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha 
tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, 
ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben 
is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.

Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék 
égetésére vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyi-
ségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folya-
matosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Ha feltámad a szél, 
azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal 
sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt 
nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendelet-
ben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer fo-
rintig terjedő bírságra számíthat. Ha az égetés során akkora tűz 
keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer fo-
rinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

Immár hagyomány, hogy településünk elöljá-
rói nőnap alkalmából megajándékozzák a hölgyeket.

Március 5-én délután különleges előadással készült 
az ünnepre Bag Nagyközség Önkormányzata, a szebbik nem 
tiszteletére összeállított műsornak idén is a Dózsa György Mű-
velődési Ház adott otthont, Albert Márton konferált. 

Jamrik László polgármester kedves szavakkal kö-
szöntötte a hölgyeket és kísérőiket. A polgármester úr gondo-
latait egy különleges zenés műsor követte: Gergely Róbert 
színművész, előadóművész pódiumestje nemcsak a fülnek, 
hanem a szemnek is élményt jelentett. Az előadást személyes 
visszaemlékezések, filmbejátszások színesítették. Gergely Ró-
bert a fiatalon elhunyt Szécsi Pált alakította, és a legismertebb 
slágerein keresztül idézte meg a halhatatlan ikon szellemét.

A művelődési ház által szervezett műsor után Bag 
Nagyközség Önkormányzatának polgármestere és a képvi-
selő-testület tagjai virággal köszöntötték a falu lányait, 
asszonyait.

-ta-

Szereted-e még...?

DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár gondnokot 

keres heti 40 órás foglalkoztatásban.

A munkavégzés helye:  2191 Bag, Petőfi tér 1/a

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

Az intézmény épületeinek felügyelete, a kisebb 

karbantartási munkák elvégzése, nagyobb karbantar-

tás/felújítás esetén a munka koordinálása, az épület környe-

zetének rendben tartása, rendezvényekkel kapcsolatos beren-

dezési eszközök mozgatása, ügyelet a rendezvények alkal-

mával(hétvégén is). 

A munkakör betöltésének feltételei: 

·Középfokú végzettség

·Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelent:

·Bagi helyismeret

Elvárt kompetenciák:

·Terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

·Önállóság, jó problémamegoldó képesség,

·Megbízhatóság

·Felelősségtudat

Jelentkezését önéletrajzzal és a fizetési igény megjelölésével 

2017. április 10-ig várjuk elektronikus úton Katona Hargita 

igazgató részére a kulturhazbag@gmail.com e-mail címre, 

vagy személyesen a Dózsa György Művelődési Ház és 

Könyvtárba (2191 Bag, Petőfi tér 1/a).

A munkakör a jelentkezések elbírálást követően 

azonnal, de legkésőbb május 1-től betölthető.

GONDNOK MUNKAKÖR

INGYENESEN HÍVHATÓ TELEFONON

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Bag Nagyközség Önkormányzata

Helyszín:

Polgármesteri Hivatal, 
Bag 

Időpont:

2017. május 4.
csütörtök

17:00–18:00 

K Ö Z É R D E K Ű

Zöldhulladék
gyűjtés

településünkön

Vécsey László 

a Fidesz-KDNP  országgyűlési képviselője

 fogadóórát tart 

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges: 

Mavrák Krisztina  +36-20-212-9660, 

vecseylaszlo@fidesz.hu 

facebook/vecsey.laszlo



2017. évi szelektív 

hulladékszállítás ideje:

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:
Jún. 7. Szept. 6., Dec. 6.
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Maczó Tamás FALUGAZDÁSZ minden szer-
dán 08:00-13:00 között fogadja az ügyfeleket a Bagi Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 
2017.04.01. és 2017.06.01. között a fogadó óra helyszíne: 
Gödöllő Szabadság tér 1. 
Maczó Tamás: +36/ 30 418-3789 • +36/ 28 422-447 
Kardos Dorottya: +36/ 30 375-6225 

Az Aszódi Járási Hivataltól az ÜGYSEGÉD 
április 1-től minden péntek délelőtt 08:30-10:00 
között fogadja az ügyfeleket a Bagi Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán.

LOMTALANÍTÁS BAGON

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei 
lomtalanítást

2017. április 28-29-én 
fogjuk lebonyolítani.

A lomtalanítás a már megszokott módon történik: 
pénteken 8-16 óra között, szombaton 8-13 óra között kérjük, 
hogy a Petőfi tér sarkánál lévő közhasznú bázisra hozzák el a 
lomokat, ahonnan a hatvani hulladékszállító cég el fogja 
szállítani.

Akinek gondot okoz a lomok odajuttatása, az legké-
sőbb 2017. április 26-án szerda délig jelezze a Bagi Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán, hogy segítséget szeretne kérni 
az elszállításhoz:

06 (28) 504-140 / 22-es mellék
A lomtalanításról további információkkal, illetve segítséggel a 
falugondnokunk tud szolgálni:

Fekete László (06-20-401-77-11)

Márciustól októberig a hatvani hulladékszállító cég 
elszállítja településünkről a zöldhulladékot is.

A zöldhulladék elszállításának napja megegyezik a 
szelektív hulladék szállítás napjával: azaz minden hónap har-
madik pénteke.

A zöldhulladékot ezért ezen péntekeken kérjük 8-12 
óra között eljuttatni a Petőfi tér sarkán lévő közhasznú bázis 
udvarába.

Az elszállításról további információkkal, illetve segít-
séggel a falugondnokunk tud szolgálni:

Fekete László ( 06 / 20 - 401-77-11)

A NAK folyamatosan vezeti be új szolgáltatásait, és 
március 7-étől közel 400 ezer tagja, valamint part-
nerei is ingyen hívhatják telefonon belföldi vezetékes 
vagy belföldi mobilhálózatból – a szervezet ügyfél-
szolgálatát, az új +36 80 900-365-ös telefonszámon. 
Az ügyfélmegkeresések szempontjából kiemelten erős tavaszi 
időszakban így már díjmentesen érhető el a Kamara telefonon.

Mindemellett a Nak az agrárszektor szereplőinek 
kölcsönös kapcsolattartását segítendő 2017 januárjában indí-
totta el BirtOKOS nevű telekommunikációs szolgálta-
tását (részletek: www.birtokosmobil.hu). Az elindult szolgál-
tatás előnyös kondíciókat kínál a tagok számára az agrárium 
szereplőinek összekapcsolásáért. A BirtOKOS tarifacsaládot a 
tagi igényeknek megfelelően alakította ki a NAK. A piacinál 
jóval kedvezőbb mobiltarifák közös jellemzője, hogy cso-
porton belül díjmentes hívást tesznek lehetővé, valamint az 
előfizetők a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mintegy 650 fős 
falugazdász-hálózatával is ingyenesen beszélhetnek. A Ka-
mara tervei szerint a szolgáltatási díj részben leírható lesz az 
éves kamarai tagdíjból.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Tájékoztatjuk a TiszteltLlakosságot, hogy az önkormányzat 
6/2009 (III.26.) számú rendelete alapján, a

megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi 
szabályok szigorú betartásával,

Kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom 
idején. Az égetendő hulladék kommunális vagy ipari eredetű 

(műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb.) hulladékot nem 
tartalmazhat.

kerti hulladék égetése

keddi és pénteki napokon, 13:00-18:00 
óra közötti időszakban végezhető. 

Kérjük önöket, hogy a békés egymás mellett élés 
érdekében a fentieket szíveskedjenek betartani!

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelke-
dett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és 
az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon 
könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti munkák-
nak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.

A tűzesetek 99%-a emberi gondatlanságra vezethető 
vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha 
tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, 
ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben 
is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.

Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék 
égetésére vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyi-
ségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folya-
matosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Ha feltámad a szél, 
azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal 
sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt 
nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendelet-
ben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer fo-
rintig terjedő bírságra számíthat. Ha az égetés során akkora tűz 
keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer fo-
rinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

Immár hagyomány, hogy településünk elöljá-
rói nőnap alkalmából megajándékozzák a hölgyeket.
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-ta-

Szereted-e még...?

DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár gondnokot 

keres heti 40 órás foglalkoztatásban.

A munkavégzés helye:  2191 Bag, Petőfi tér 1/a

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

Az intézmény épületeinek felügyelete, a kisebb 

karbantartási munkák elvégzése, nagyobb karbantar-

tás/felújítás esetén a munka koordinálása, az épület környe-

zetének rendben tartása, rendezvényekkel kapcsolatos beren-

dezési eszközök mozgatása, ügyelet a rendezvények alkal-

mával(hétvégén is). 

A munkakör betöltésének feltételei: 

·Középfokú végzettség

·Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelent:

·Bagi helyismeret

Elvárt kompetenciák:

·Terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

·Önállóság, jó problémamegoldó képesség,

·Megbízhatóság

·Felelősségtudat

Jelentkezését önéletrajzzal és a fizetési igény megjelölésével 

2017. április 10-ig várjuk elektronikus úton Katona Hargita 

igazgató részére a kulturhazbag@gmail.com e-mail címre, 

vagy személyesen a Dózsa György Művelődési Ház és 

Könyvtárba (2191 Bag, Petőfi tér 1/a).

A munkakör a jelentkezések elbírálást követően 

azonnal, de legkésőbb május 1-től betölthető.

GONDNOK MUNKAKÖR

INGYENESEN HÍVHATÓ TELEFONON

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

Bag Nagyközség Önkormányzata

Helyszín:

Polgármesteri Hivatal, 
Bag 

Időpont:

2017. május 4.
csütörtök

17:00–18:00 

K Ö Z É R D E K Ű

Zöldhulladék
gyűjtés

településünkön

Vécsey László 

a Fidesz-KDNP  országgyűlési képviselője

 fogadóórát tart 

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges: 

Mavrák Krisztina  +36-20-212-9660, 

vecseylaszlo@fidesz.hu 

facebook/vecsey.laszlo
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„Hol sírjaink domborulnak…”

Bag Nagyközség Önkormányzata az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 169. évfor-
dulója alkalmából ünnepi megemlékezésre 
hívta a falu lakóit.
A hivatali tisztviselők, intézményvezetők, civil szer-

vezetek képviselői mellett a lakosság is szép számmal vett részt 
az ünnepségen, mely Lázár Lajos sírjánál vette kezdetét. 

„Március 15-ei megemlékezésünk első állomásaként 
évről évre eljövünk ide, a bagi temetőbe, és megállunk egy 
sírnál, Lázár Lajos (Lázár Vilmos aradi vértanú testvérének) 
sírjánál. Lázár Lajos 48-as tüzérfőhadnagy volt. A szabad-
ságharc alatt Bem apó parancsőrtisztjeként harcolt, s itt a 
vezérkarban ismerkedett meg többek között Petőfi Sándorral 
is, akivel baráti kapcsolatban állt. A világosi fegyverletételt 
követően Törökországba emigrált, ahonnan csak az 1867-es 
kiegyezésnek köszönhetően térhetett haza. Eredeti mester-
ségét folytatva tanítói állást vállalt Domonyban. Élete utolsó 
10 évét Bagon töltötte, 1902-ben, 83 évesen hunyt el. 1907-
ben a bagiak síremléket állítattak Lázár Lajos tüzérfő-
hadnagy és bajtársai emlékére.”

„Bagon az újoncozó bizottság 1848. szept. 5-én 
kezdte meg munkáját. De előtte már szept. 4-én az önkén-
tesek bevonultak, közöttük volt a 21 éves, nőtlen Katona 
István is.”

„A Galgán lévő egyik legjelentősebb átkelőhely az 
aszódi. Ezen a helyen már 1692-ben, Osztroluczky János 
Aszód földesura hidat építtetett, és vámszedési engedélyért 
folyamodott. A híd helye nagyjából a mai 30-as út Galga-
hídjának helyén volt. Mint egyik legjelentősebb átkelési hely 
folytatása a Budai-ó út (a jelenleg már nem létező Császár-
út), melynek nyomvonala a diósberki Középső-dűlőnél tér 
vissza a jelenlegi 30-as útra, onnan pedig a Kisbagi Csár-
dához. A Kisbagi Csárda mellett - ahol az erdészház van - volt 
abban az időben a vízi-fűrészmalom. A diósberki Közép- és 
Hátulsó-dűlő mezsgyéjén vezet az út az úgynevezett Gáspár-
gödörbe. A Gáspár-gödör a domonyi határhoz tartozik, de 
egy részét a bagiak kapták '45 után, mint juttatott földet. A 
szájhagyomány szerint itt pihent meg a „Gáspár-hadtest”, és 
a nevét is innen kapta: Gáspár-gödör. A régi Pest-kassai út 
mellett akkor már működött az új postaút, mely a Kisbagi 
Csárdánál ágazott el. Haladt a Vadaskert alatt végig a Szo-
roskán, és a jelenlegi Csintoványi úton érte el „Bagh” falut. Az 
akkor terebélyesebb „Tóközét” megkerülve fordult rá a főút-
ra, s haladt végig a falun. A „Juhász saroknál” északnyugat-
ra fordulva szelte át - már a hévízgyörki határban - a Galgát. 
Ez volt a másik átkelési szakasz, melynek nyomai ma is meg-
lelhetők.”

Az Albert Márton konferálásában elhangzott gondo-
latokat a Szinkron Nyugdíjas Egyesület kórusának katona-
nótái tették még emlékezetesebbé. 

Fáklyás felvonulás Lázár Lajos sírjától a '48-as hősi emlékműhöz. Kö-

szönjük a Bagi Polgárőr Egyesület és a rendőrség közreműködését.

Petőfi Sándor: A szabadsághoz című verse Albert Márton előadásában

Mit is ünneplünk valójá-
ban március 15-én?

Ünnepeljük például azt, 
hogy 169 évvel ezelőtt akadtak olyan 
hazafiak, akik belátták: változásra van 
szükség és ezért a változásért hajlan-
dóak voltak áldozatokat is hozni.

Jamrik László polgármester 
ünnepi beszédében kiemelte a '48-as 
hősök hazaszeretetét, szabadság-
vágyát, az elnyomás elleni küzdelmét, 
mely utat mutathat és erőt adhat a mai 
embereknek. Egy nép, egy közösség 
összefogással és a közös cél iránti alá-
zattal, tenni akarással, önfeláldo-
zással lehet eredményes.

A Bagi Arany János Általános iskola diákjainak ünnepi műsora. Felkészítő tanárok: Paltán Bernadett, Sima István, Dobosné Szilágyi Gabriella.

Ady Endre: A tűz márciusa című versét

Baranyi Márió előadásában hallhattuk

„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra 
járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz men-
tünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész 
késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a 
víz nem olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a 
jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt 
percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és 
a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t. 
Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben elő-
jövú "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az 
egész sereg, mely a téren állt. Landerer nyomdájához 
mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és 
a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek 
a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, 
mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három 
órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság 
eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10000 ember 
gyűlt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. 
A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanács-
kozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási 
lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! Nyittassuk meg 
Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbb-
ször hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer 
ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz 
és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács 
sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanács-
kozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiada-
tott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics 
börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a tö-
méntelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. Eredmé-
nyei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a 
magyar történelemben.”

(részlet Petőfi Sándor naplójából)

Jamrik László polgármester

ünnepi beszéde

1848 - A Muharay Elemér Népi Együttes Ifjúsági csoportjának műsora.
-ta-
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Tóthárpád Ferenc:

Megnyílott az óvoda

Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.

A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.

 
Itt nevetgél sok barát,

felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjelnézek,  
látom, milyen jó kis székek

hívogatnak: „Csüccs ide!”
El se hinné senki se,

hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…

 
Csuda, csuda, csuda jó,

itt fincsi a kakaó,
s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!

 
Ebben a klassz oviban,

minden rendben – csakugyan!

A Zöld Óvoda programhoz kap- rászt az anyukájának tekinti.  Elkísérte még között közvetlen közelről ismerkedhettek a 
csolódóan az elmúlt időszakban két ér- egy ifjú, mindössze kétéves holló. A hollók- vadmacskával, a nádi farkassal, nyesttel, 
dekes program is gazdagította az Iglice ról megtudtuk, hogy intellektusuk a delfi- nyuszttal, ragadozó illetve énekes madár-
Óvoda színpalettáját. Az egyik eseményre nével vetekszik, ezt számos kísérlet bizo- fajtákkal, és még sok más állattal. Kis rá-
2017. február 28-án került sor a tornaszo- nyítja. vezetéssel szinte mindet képesek voltak 
bában, melyen Kisteleki Gergely solymász Az előadás után az óvoda udvarán megnevezni. Ismerkedtek a szarv és az 
avatott be minket a ragadozómadár-tartás került sor a madárröptetésre. A vércsét is- agancs közötti különbséggel, megfigyelték 
rejtelmeibe. Testközelből figyelhettük meg merhettük meg, aki gazdája kinyújtott kar- a dámszarvas, gímszarvas és az őz agancsa 
a rendkívül szelíden viselkedő ölyvet, járól landolt hol a háztetőn, hol pedig egy- közötti különbséget. Képek segítségével 
ahogy békésen üldögélt a gazdája kezén, egy magas fán. A vércse természetesen fi- csoportosítottuk az állatokat aszerint, hogy 
miközben a gyerekek rengeteg érdekes nom jutalomfalatok reményében, amit madarak vagy emlősök, illetve ragadozók 
információhoz jutottak, Gergely jóvoltából.  mindig meg is kapott friss húsdarabok for- vagy növényevők. Az állatokkal kapcsola-
A fiatalember nagyszerűen értett a gyere- májában, mindig visszaszállt a gazdi kar- tos találós kérdéseket ügyesen megfej-
kek nyelvén, pontosan ráérzett arra, mi ér- jára. Jól nevelt madár lévén maszatos, tették, jó hangulatban sok új ismerettel és 
dekli őket, meddig terjed türelmük, mikor kampós csőrét gazdája arcán, orrán tiszto- egyben élménnyel is gazdagodtak a gye-
lankad a figyelmük. Ennek megfelelően gatta meg. rekek. A dekoratívan elkészített környezet 
alakította előadását.  A gyerekek meglévő Itt ért volna véget az érdekes déle- a gyerekek esztétikai érzékére is hatással 
ismereteire épített, kérdezz-felelek formá- lőtt, de mi felnőttek teli voltunk kíváncsi- volt. Az állatpreparátumok többnyire az 
ban. Óvodásaink közül sokan okosan vá- sággal és még rengeteg kérdést intéztünk a országúti közlekedés áldozataiból lettek, 
laszoltak a kérdésekre. Ezúttal a ragadozó készségesen válaszolgató solymász felé. Így néhány pedig vadászat következtében 
madarakkal ismerkedhettek, míg koráb- hát gyerekek, felnőttek egyaránt okosod- került a preparátor keze alá. 
ban, a 2015-16-os nevelési évben madárbe- tunk, és sokat derültünk a humort sem nél- A fentiekben említett programok 
fogáson vettünk részt, az Egres-patak és külöző délelőtt folyamán. arra voltak hivatottak, hogy a gyermekeket 
számos énekes madár meggyűrűzését kö- A másik eseménynek szintén a fogékonnyá tegyék a természettudomá-
vethettük nyomon. tornaszoba adott otthont. A gyerekek szá- nyok iránt, a környezetükben élő élőlé-

A solymásszal nemcsak ölyv érke- mára kiállítást szerveztünk a hazánkban nyekkel kapcsolatban pedig felelősséget 
zett, hanem egy kormorán is, aki a mada- őshonos állatfajokból. A gyerekek többek vállalni tudó felnőtteké váljanak.

… illetve volt, február 27-én, a MI bagi Iglice Óvodánkban! 
Az épület is díszbe öltözött, hála a gondos, készülődő kezeknek, keze-
cskéknek. El sem lehetett téveszteni, hogy akkor, és ott van a Mi Far-
sangunk.

Izgatottan gyülekeztünk az óvoda épületében. Beérve, levet-
ve a kabátot, cipőt, néha-néha felbukkant egy tündérke, egy  Super-
man, vagy épp egy királylány.  Számos anyuka is elkísérte csemetéjét.  
Röpködtek az elismerő szavak, kacajok, zsongott a folyosó. Mindenki 
lázasan nézte, vizslatta a másikat, hogy ki milyen jelmezbe bújt.

Szülőként legalább akkora izgalommal vártam a napot, mint 
a Kisfiam. Egyrészről, ebbe az óvodába jártam én is (akkor még persze 
másképp nézett ki), így minden rendezvényre, összejövetelre úgy jö-
vök, hogy közben nosztalgiázom is egy kicsit. Másrészről a Kisfiam 
készülődése, hetekkel ezelőtt kezdődő farsangi mondókázása, dalo-

P.L.-né

Madárkalandok

Van, van , van! FARSANG van! 

T.E.

lászása szépen, fokozatosan „rám 
ragasztotta” a farsangi hangula-
tot. Én is beöltözve vártam, hogy 
a reggeli után hogyan is lesz to-
vább, mi fog történni. 

A Méhecske csoport-
ban, miután összegyűlt a kis csa-
pat apraja-nagyja, és mindenki 
megnézte a másik jelmezét, tánc-
házzal indult a Farsangi mulat-
ság: körbe forogva, egymást ké-
zen fogva, csoportosan és pár-
ban, csujjogatva és énekelve. 

A finom, tápláló reggeli 
megint csak nevetéssel telt: töm-
ték a pocakjukat a Batman, a ró-
ka, a kalóz, a tündérke, a király-
kisasszonyok, a rendőrök, a Su-
perman, a cowboy. 

A tányérok, poharak el-
pakolását befejezve, a Szülőkkel, 
Nagymamával, Testvérekkel 
szemben bemutatkozásra sora-
koztak a jelmezesek. Azok a cso-
dás, ragyogó arcok! Mindegyikük 
egyenként felállva a székről, előre 
sétálva, hangosan bemutatkozva, 

hogy aznap kinek is öltözött be, aztán meghajolva a nézőknek, és 
saját kis társaiknak. Még a helyére visszaülő kis gyermek is 
fejbiccentéssel ismételte a meghajlást az utána következővel.  
Nagy pillanatok az örök emlék lenyomatok kis gyűjteményébe. 
Végre kiderült az is, hogy az óvó néni miért van strandpapucs-
ban: hát Ő a Ho-ho-ho Nagyhorgász! Pecabottal, hallal, kukac-
cal, nótával.

Nincs pihenő, folytatódik a kavalkád! Meghatódott, 
párás, büszke tekintettel nézzük, ahogy újból, immáron játék-
hoz sorakoznak a gyerekek. Székes játék: aki a zene megálltával 
nem talál helyet, az bizony kiesik… Utána két csapatra oszlanak, 
jön a csipeszes váltóverseny, kétszer is muszáj ismételni, any-
nyira élvezik a mókát. Az ötletes játékok sora nem ér véget: 
mindenki lufit kap a saját jelével, és azokat pohárba téve, félig 
felfújva viszik a kis műanyagpoharakat egyik asztalról a má-
sikra.

Csoportkép! 20 darab után már nem is számolom a 
variációkat és a képeket. Kattog a fényképezőgép, és készülnek a 
videofelvételek. A lehető legtöbbet szeretnénk megörökíteni eb-
ből a mai napból (is). Újból csodálatos órákat tölthettem a Kis-
fiammal, az Ő „munkahelyén”; ahol nap mint nap 10 órákat tölt 
el. Betekintést nyertem, hogy hogyan telik a napja, kikkel játszik, 
kik vigyáznak Rá, kik segítik a fejlődését, gyarapítják tudását. 

Aki Szülő, annak kár is mondani, hogy a legnagyobb 
boldogság, ha tudjuk, hogy a legdrágább Kincsünk, Életünk, jó 
kezekben van, és az Őt körülvevő Felnőttek ugyanúgy vigyáznak 
Rá, mint mi magunk tennénk. Mindezt egy olyan interaktív, 
játékosan oktató, fejlesztő közegben, ahol maximális az össz-
hang a kreativitás, az akarás, a tettek, az érzelmek, az emberség 
között, még a felmerülő problémák ellenére is. 

A Farsang egy újabb alkalom volt arra, hogy össze-
hozzon Minket, de sorolhatnám a nyílt nappal, a Fák és mada-
rak napjával, a Gyermeknappal, vagy a Solymászbemutatóval 
együtt is, a teljesség igénye nélkül. 

Az Iglice Óvoda nem „csak” egy gyerekmegőrző.  Na-
gyon nagy megnyugvás volt azt látni most is, hogy itt értelmes, 
életkezdésre kész, okos, intelligens kis Palántákat nevelnek, akik 
majd innen kikerülve viszik az életkedvet, mosolyt tovább. 

Köszönet az óvoda minden egyes Dolgozójának, a 
konyhán dolgozóknak, és nemkülönben az összes kis Palántá-
nak, hogy Mi, Szülök is részt vehettünk az Ovis Farsangon!

A nyitótánc zárásaként a gyerekek szüleikkel is táncolhattak. A zenét DJ 
szolgáltatta, minden korosztályt színvonalasan szórakoztatott, próbált minden zenei 
kérésnek eleget tenni. A nyitótáncot a jelmezesek felvonulása követte. A bál alatt 
folyamatosan lehetett tombolát vásárolni, melynek fődíja egy torta volt. Köszönjük a 
felajánlásokat a tombolához!

18 órakor elköszöntünk az alsóbb évfolyamosoktól, ám a nyolcadikosoknak 
még egészen ½ 8-ig tartott a farsangi bál.

Köszönetet mondunk
• Katonáné Hegedűs Csillának, • A hetedikeseknek és szüleiknek, 
aki elkészítette a koreográfiát, betaní- akik a mulatság ideje alatt biztosították a 
totta a táncot és mindvégig kedvesen, büfét.
nyugalommal, hozzáértéssel, türelem- • A Dózsa György Művelődési Ház 
mel irányította a felkészülést. vezetőjének, Katona Hargitának és a 
• A nyolcadikos osztályfőnököknek, dolgozóknak a segítségért és a türele-
Pótháné Geier Tündének és Sima mért.
Istvánnak, akik mindvégig szervezték, • Az iskola tanárainak, akik a bál 
figyelemmel kísérték, segítették a felké- alatt felügyelték a rendet, és segítettek 
szülést, a mulatság lebonyolítását. abban, hogy minden zavartalanul történ-
• A szülőknek, akik finom sütemé- hessen.
nyeket készítettek, és biztosították a far-
sangi ruhákat.

Angyal Virág Sára és Benke Dominik - Balugyánszki Viktória és Balugyánszki József - Baranyi Letícia Anna és Váradi Roland 
Alex - Bartók Evelin Nikolett és Kovács László - Boda Eszter és Fényes Boldizsár - Erdődi Nikolett és Kádár Roland - Fekete 

Szófia Evelin és Paltán Krisztián - Halász Lili és Benedek Ákos Marcell - Kerék Barbara és Balázs Gábor Bence - Lakatos 
Barbara Anita és Rafael Rihárd - Maksa Méta és Harangi Tamás Patrik - Ocsovszki Bianka és Soltész Barna - Ódor Ágota 

Zsuzsanna és Szabó Balázs - Szabados Réka és Koza Gergő.

A farsangi bálra a készülődést már hónapokkal előbb elkezd-
ték a táncosok. Hetente több alkalommal is tartottunk próbákat. A pró-
bákon fegyelmezetten vettek részt a gyerekek. A tánchoz a zenét a nyol-
cadikos tanulók választották (Wiz Khalifa: See You Again), és szavazás-
sal döntötték el, ki legyen a hercegi pár.

Voltak olyan tanulók, akik betegen is bejöttek a próbákra, 
hogy ne maradjanak le a táncban. A bált megelőző napon, február 17-
én, pénteken délelőtt a hercegi pár és hoppmester felkerekedett hívo-
gatni a falu apraját-nagyját. Sorban meghívták az iskola tanulóit, 
tanárait, majd a polgármesteri hivatal, a vízmű és a művelődési ház 
dolgozóit, valamint a kis óvodásokat is.

A bált a hoppmester, Küzmös Nataniel Barna nyitotta meg 
köszöntőjével, és sorra mutatta be a táncos párokat. A fiúk virágos, 
karra köthető szalaggal köszöntötték a lányokat. A nyitótáncot a 
hercegi pár – Faragó Panna és Nagy Bálint – kezdte, őket követték a 
táncosok a 8. a és 8. b osztályból:

Iskolai farsangi bál

G.Sz.M – S.I.

„Farsang van most, ne feledd el
Maskarádat fürgén vedd fel
Szól a zene, szedd a lábad
Perdülj, fordulj, fürgén járjad!

Libbenjen a pörgős szoknya
A legény is vígan ropja
Dobban a táncos bakancs
Vígság legyen, ez a parancs!”
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Tóthárpád Ferenc:

Megnyílott az óvoda

Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.

A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.

 
Itt nevetgél sok barát,

felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjelnézek,  
látom, milyen jó kis székek

hívogatnak: „Csüccs ide!”
El se hinné senki se,

hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…

 
Csuda, csuda, csuda jó,

itt fincsi a kakaó,
s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!

 
Ebben a klassz oviban,

minden rendben – csakugyan!

A Zöld Óvoda programhoz kap- rászt az anyukájának tekinti.  Elkísérte még között közvetlen közelről ismerkedhettek a 
csolódóan az elmúlt időszakban két ér- egy ifjú, mindössze kétéves holló. A hollók- vadmacskával, a nádi farkassal, nyesttel, 
dekes program is gazdagította az Iglice ról megtudtuk, hogy intellektusuk a delfi- nyuszttal, ragadozó illetve énekes madár-
Óvoda színpalettáját. Az egyik eseményre nével vetekszik, ezt számos kísérlet bizo- fajtákkal, és még sok más állattal. Kis rá-
2017. február 28-án került sor a tornaszo- nyítja. vezetéssel szinte mindet képesek voltak 
bában, melyen Kisteleki Gergely solymász Az előadás után az óvoda udvarán megnevezni. Ismerkedtek a szarv és az 
avatott be minket a ragadozómadár-tartás került sor a madárröptetésre. A vércsét is- agancs közötti különbséggel, megfigyelték 
rejtelmeibe. Testközelből figyelhettük meg merhettük meg, aki gazdája kinyújtott kar- a dámszarvas, gímszarvas és az őz agancsa 
a rendkívül szelíden viselkedő ölyvet, járól landolt hol a háztetőn, hol pedig egy- közötti különbséget. Képek segítségével 
ahogy békésen üldögélt a gazdája kezén, egy magas fán. A vércse természetesen fi- csoportosítottuk az állatokat aszerint, hogy 
miközben a gyerekek rengeteg érdekes nom jutalomfalatok reményében, amit madarak vagy emlősök, illetve ragadozók 
információhoz jutottak, Gergely jóvoltából.  mindig meg is kapott friss húsdarabok for- vagy növényevők. Az állatokkal kapcsola-
A fiatalember nagyszerűen értett a gyere- májában, mindig visszaszállt a gazdi kar- tos találós kérdéseket ügyesen megfej-
kek nyelvén, pontosan ráérzett arra, mi ér- jára. Jól nevelt madár lévén maszatos, tették, jó hangulatban sok új ismerettel és 
dekli őket, meddig terjed türelmük, mikor kampós csőrét gazdája arcán, orrán tiszto- egyben élménnyel is gazdagodtak a gye-
lankad a figyelmük. Ennek megfelelően gatta meg. rekek. A dekoratívan elkészített környezet 
alakította előadását.  A gyerekek meglévő Itt ért volna véget az érdekes déle- a gyerekek esztétikai érzékére is hatással 
ismereteire épített, kérdezz-felelek formá- lőtt, de mi felnőttek teli voltunk kíváncsi- volt. Az állatpreparátumok többnyire az 
ban. Óvodásaink közül sokan okosan vá- sággal és még rengeteg kérdést intéztünk a országúti közlekedés áldozataiból lettek, 
laszoltak a kérdésekre. Ezúttal a ragadozó készségesen válaszolgató solymász felé. Így néhány pedig vadászat következtében 
madarakkal ismerkedhettek, míg koráb- hát gyerekek, felnőttek egyaránt okosod- került a preparátor keze alá. 
ban, a 2015-16-os nevelési évben madárbe- tunk, és sokat derültünk a humort sem nél- A fentiekben említett programok 
fogáson vettünk részt, az Egres-patak és külöző délelőtt folyamán. arra voltak hivatottak, hogy a gyermekeket 
számos énekes madár meggyűrűzését kö- A másik eseménynek szintén a fogékonnyá tegyék a természettudomá-
vethettük nyomon. tornaszoba adott otthont. A gyerekek szá- nyok iránt, a környezetükben élő élőlé-

A solymásszal nemcsak ölyv érke- mára kiállítást szerveztünk a hazánkban nyekkel kapcsolatban pedig felelősséget 
zett, hanem egy kormorán is, aki a mada- őshonos állatfajokból. A gyerekek többek vállalni tudó felnőtteké váljanak.

… illetve volt, február 27-én, a MI bagi Iglice Óvodánkban! 
Az épület is díszbe öltözött, hála a gondos, készülődő kezeknek, keze-
cskéknek. El sem lehetett téveszteni, hogy akkor, és ott van a Mi Far-
sangunk.

Izgatottan gyülekeztünk az óvoda épületében. Beérve, levet-
ve a kabátot, cipőt, néha-néha felbukkant egy tündérke, egy  Super-
man, vagy épp egy királylány.  Számos anyuka is elkísérte csemetéjét.  
Röpködtek az elismerő szavak, kacajok, zsongott a folyosó. Mindenki 
lázasan nézte, vizslatta a másikat, hogy ki milyen jelmezbe bújt.

Szülőként legalább akkora izgalommal vártam a napot, mint 
a Kisfiam. Egyrészről, ebbe az óvodába jártam én is (akkor még persze 
másképp nézett ki), így minden rendezvényre, összejövetelre úgy jö-
vök, hogy közben nosztalgiázom is egy kicsit. Másrészről a Kisfiam 
készülődése, hetekkel ezelőtt kezdődő farsangi mondókázása, dalo-
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lászása szépen, fokozatosan „rám 
ragasztotta” a farsangi hangula-
tot. Én is beöltözve vártam, hogy 
a reggeli után hogyan is lesz to-
vább, mi fog történni. 

A Méhecske csoport-
ban, miután összegyűlt a kis csa-
pat apraja-nagyja, és mindenki 
megnézte a másik jelmezét, tánc-
házzal indult a Farsangi mulat-
ság: körbe forogva, egymást ké-
zen fogva, csoportosan és pár-
ban, csujjogatva és énekelve. 

A finom, tápláló reggeli 
megint csak nevetéssel telt: töm-
ték a pocakjukat a Batman, a ró-
ka, a kalóz, a tündérke, a király-
kisasszonyok, a rendőrök, a Su-
perman, a cowboy. 

A tányérok, poharak el-
pakolását befejezve, a Szülőkkel, 
Nagymamával, Testvérekkel 
szemben bemutatkozásra sora-
koztak a jelmezesek. Azok a cso-
dás, ragyogó arcok! Mindegyikük 
egyenként felállva a székről, előre 
sétálva, hangosan bemutatkozva, 

hogy aznap kinek is öltözött be, aztán meghajolva a nézőknek, és 
saját kis társaiknak. Még a helyére visszaülő kis gyermek is 
fejbiccentéssel ismételte a meghajlást az utána következővel.  
Nagy pillanatok az örök emlék lenyomatok kis gyűjteményébe. 
Végre kiderült az is, hogy az óvó néni miért van strandpapucs-
ban: hát Ő a Ho-ho-ho Nagyhorgász! Pecabottal, hallal, kukac-
cal, nótával.

Nincs pihenő, folytatódik a kavalkád! Meghatódott, 
párás, büszke tekintettel nézzük, ahogy újból, immáron játék-
hoz sorakoznak a gyerekek. Székes játék: aki a zene megálltával 
nem talál helyet, az bizony kiesik… Utána két csapatra oszlanak, 
jön a csipeszes váltóverseny, kétszer is muszáj ismételni, any-
nyira élvezik a mókát. Az ötletes játékok sora nem ér véget: 
mindenki lufit kap a saját jelével, és azokat pohárba téve, félig 
felfújva viszik a kis műanyagpoharakat egyik asztalról a má-
sikra.

Csoportkép! 20 darab után már nem is számolom a 
variációkat és a képeket. Kattog a fényképezőgép, és készülnek a 
videofelvételek. A lehető legtöbbet szeretnénk megörökíteni eb-
ből a mai napból (is). Újból csodálatos órákat tölthettem a Kis-
fiammal, az Ő „munkahelyén”; ahol nap mint nap 10 órákat tölt 
el. Betekintést nyertem, hogy hogyan telik a napja, kikkel játszik, 
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között, még a felmerülő problémák ellenére is. 
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konyhán dolgozóknak, és nemkülönben az összes kis Palántá-
nak, hogy Mi, Szülök is részt vehettünk az Ovis Farsangon!

A nyitótánc zárásaként a gyerekek szüleikkel is táncolhattak. A zenét DJ 
szolgáltatta, minden korosztályt színvonalasan szórakoztatott, próbált minden zenei 
kérésnek eleget tenni. A nyitótáncot a jelmezesek felvonulása követte. A bál alatt 
folyamatosan lehetett tombolát vásárolni, melynek fődíja egy torta volt. Köszönjük a 
felajánlásokat a tombolához!

18 órakor elköszöntünk az alsóbb évfolyamosoktól, ám a nyolcadikosoknak 
még egészen ½ 8-ig tartott a farsangi bál.

Köszönetet mondunk
• Katonáné Hegedűs Csillának, • A hetedikeseknek és szüleiknek, 
aki elkészítette a koreográfiát, betaní- akik a mulatság ideje alatt biztosították a 
totta a táncot és mindvégig kedvesen, büfét.
nyugalommal, hozzáértéssel, türelem- • A Dózsa György Művelődési Ház 
mel irányította a felkészülést. vezetőjének, Katona Hargitának és a 
• A nyolcadikos osztályfőnököknek, dolgozóknak a segítségért és a türele-
Pótháné Geier Tündének és Sima mért.
Istvánnak, akik mindvégig szervezték, • Az iskola tanárainak, akik a bál 
figyelemmel kísérték, segítették a felké- alatt felügyelték a rendet, és segítettek 
szülést, a mulatság lebonyolítását. abban, hogy minden zavartalanul történ-
• A szülőknek, akik finom sütemé- hessen.
nyeket készítettek, és biztosították a far-
sangi ruhákat.

Angyal Virág Sára és Benke Dominik - Balugyánszki Viktória és Balugyánszki József - Baranyi Letícia Anna és Váradi Roland 
Alex - Bartók Evelin Nikolett és Kovács László - Boda Eszter és Fényes Boldizsár - Erdődi Nikolett és Kádár Roland - Fekete 

Szófia Evelin és Paltán Krisztián - Halász Lili és Benedek Ákos Marcell - Kerék Barbara és Balázs Gábor Bence - Lakatos 
Barbara Anita és Rafael Rihárd - Maksa Méta és Harangi Tamás Patrik - Ocsovszki Bianka és Soltész Barna - Ódor Ágota 

Zsuzsanna és Szabó Balázs - Szabados Réka és Koza Gergő.

A farsangi bálra a készülődést már hónapokkal előbb elkezd-
ték a táncosok. Hetente több alkalommal is tartottunk próbákat. A pró-
bákon fegyelmezetten vettek részt a gyerekek. A tánchoz a zenét a nyol-
cadikos tanulók választották (Wiz Khalifa: See You Again), és szavazás-
sal döntötték el, ki legyen a hercegi pár.

Voltak olyan tanulók, akik betegen is bejöttek a próbákra, 
hogy ne maradjanak le a táncban. A bált megelőző napon, február 17-
én, pénteken délelőtt a hercegi pár és hoppmester felkerekedett hívo-
gatni a falu apraját-nagyját. Sorban meghívták az iskola tanulóit, 
tanárait, majd a polgármesteri hivatal, a vízmű és a művelődési ház 
dolgozóit, valamint a kis óvodásokat is.

A bált a hoppmester, Küzmös Nataniel Barna nyitotta meg 
köszöntőjével, és sorra mutatta be a táncos párokat. A fiúk virágos, 
karra köthető szalaggal köszöntötték a lányokat. A nyitótáncot a 
hercegi pár – Faragó Panna és Nagy Bálint – kezdte, őket követték a 
táncosok a 8. a és 8. b osztályból:

Iskolai farsangi bál

G.Sz.M – S.I.

„Farsang van most, ne feledd el
Maskarádat fürgén vedd fel
Szól a zene, szedd a lábad
Perdülj, fordulj, fürgén járjad!

Libbenjen a pörgős szoknya
A legény is vígan ropja
Dobban a táncos bakancs
Vígság legyen, ez a parancs!”
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VEKOP-8.2.1-15 kódszámú „Ifjúsági Garancia a 

Közép-magyarországi régióban” elnevezésű kiemelt pro-

jekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt 4.2 

milliárd forintos költségvetésből, az Európai Unió támo-
gatásával a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszí-
rozásában valósul meg.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti 
fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, minél 
rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban 
vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segít-
séget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A 
szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető 
el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kap-

nak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés meg-

szerzésére.
Képzési költség biztosítása során, a támogatás kere-

tében a tanfolyam teljes díját átvállaljuk. Keresetpótló jutta-
tásban is részesül a tanfolyam ideje alatt a fiatal, ami a ha-
tályos közfoglalkoztatási bér, 80%-a (65 224 Ft). Képzéshez 
kapcsolódó utazási költség 100 %-ban megtérítésre kerül. A 

szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat 

megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhe-

lyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt. A program-

ban résztvevő fiatalok foglalkoztatása esetén a munkálta-

tónak lehetősége van bértámogatást és 3 féle bérköltség 

támogatást igényelni az alábbiak szerint:
a) bértámogatás„legfeljebb 8+4”: A támogatás folyósítása 

legfeljebb nyolc hónapig lehetséges, úgy, hogy a munkaadó-

nak vállalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglal-

koztatást, amely a támogatás folyósítási időtartama 

50%-ának megfelelő további időtartam. A támogatás fo-

lyósítási időtartamában a támogatás mértéke a munka-

bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzá-

járulási adónak legfeljebb 70%-a.
b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: Munkatapasztalat-
szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás 
e projektben legfeljebb 90 napra. 
c) „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció: A programrésztvevő, a 
programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz 
alacsony iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújtható csak, 
olyan hatósági szerződéssel, amely legfeljebb 10 hónap támo-
gatást és 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget álla-
pít meg. 
d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: Nem alacsony iskolai 
végzettségű fiatalok esetében nyújtható, az alábbi konstruk-
ció szerint, olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfel-
jebb) 6+3=9 hónapra állapít meg kötelezettségeket. 
A b, c, d, konstrukciónál a támogatott időszakra a mun-

kabér és a szociális hozzájárulási adó 100%-ban meg-

térítésre kerül.
Ha a fiatalnak van szakmája és egy piacképes ötlete, abban az 

esetben vállalkozóvá válást elősegítő támogatást kaphat 
6 hónap időtartamra, havonta maximum a mindenkori mini-
málbér összegét (2017-ban bruttó 127 500 Ft/hó).
Egy másik lehetőség a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program 
keretén belül, akár 3.000.000 forintos tőketámogatáshoz is 
juthat a jelentkező, 10%-os önrész megléte mellett.
(Bővebb információ: www.ofa.hu)
A programba bekerülés feltétele, hogy regisztrált munka-
nélküli legyen a fiatal, az állandó lakcíme, illetve tartózkodási 
helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán. 
További információk, elérhetőségek: a pest.munka.hu 

oldalon, illetve a 06 1 279 4757 vagy a 06 70 198 7548-es 

telefonszámon.

Program a fiatalokért

MARADOK.
Szülői Összefogás a Szülőfalunkért

Beiratkozás előtt

2017. február 24-én megalakult a Szülői Összefogás a 
Szülőfalunkért. A formálódó közösség tagjai lelkes, tenni 
akaró emberek, akik hisznek abban, hogy széleskörű össze-
fogással, a problémák lépésenkénti felgöngyölítésével válto-
zás érhető el a bagi óvodában és iskolában kialakult helyzet-
ben. A szülői igények megvalósításában az intézmények ve-
zetői is partnerek, a párbeszédnek már most látszanak az 
eredményei.

A Szülői Összefogás alapvető céljai:
- biztonságos, és a tanulásra alkalmas légkör elősegítése a 

gyermekek részére
- a bagi óvodai és iskolai létszámcsökkenés megállítása az 

intézmények közötti egyre nagyobb verseny mellett is
- a településen élők közötti szűkülő személyes kapcsolatok 

javítása tudatos közösségépítéssel, kiemelten a 0-3 éves, a 3-
6 éves, ill. a 6-14 éves gyerekek, ill. szüleik részére

- a képzett, tapasztalt pedagógusok megtartása, a vezetés 
melletti kiállás

- széleskörű összefogásra buzdítás, előadások, fórumok szer-
vezése

- új lehetőségek, jó gyakorlatok felkutatása
- emelt szintű oktatás, vagy tagozat indítása, a tehetség-

gondozás hangsúlyosabbá tétele
- pedagógiai asszisztens bevonása
- a belső folyamatok pozitív irányú változása után az intézmé-

nyekről kialakult negatív közgondolkozás visszaszorítása – 
tervezett pozitív kampány az intézmények értékeinek hang-
súlyozására

- az iskolába lépő gyerekek közötti képességbeli különbségek 
csökkentése komplex feladat.

Gyermekeinknek szükségük van a kötődésre, hova-
tartozásra, helyi barátokra. Erős gyökereik segítik majd őket, 
hogy felnőttként szárnyalhassanak. Bontakozó szárnyaikat 
csodálhatjuk egy-egy iskolai rendezvényen, vagy a települést 
gazdagító ünnepi műsoraikon.

A Szülői Összefogás nagy változás reményében ala-
kult konkrét elhatározásokkal, megvalósítható ötletekkel. 
Számítunk mindenki támogatására, megköszönjük, ha tele-
pülésünk jövője érdekében észrevételeivel, javaslataival segíti 
a Szülői Összefogás munkáját! Számítunk az Ön építő jellegű 
véleményére, megoldási javaslataira, de akár csak a problé-
mák, kérdések megbeszélésével is közelebb kerülhetünk 
céljaink megvalósulásához. 

A Szülői Összefogás a Szülőfalunkért elindítói:
Palya Zoltán

Boross Mariann

EGYÜTT SOKAT TEHETÜNK
GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT!

A decemberi számban megjelent
nyelvi feladvány megoldása:

ácsingózik – sóvárog
zsörtölődik – zsémbelődik

civódás – perpatvar
derűlátó – bizakodó
ószeres – zsibárus
ábránd – ködkép
ócsárol – szapul

morfondírozik – tanakodik

Nyugdíjas Egyesületünk február 26-án hó végi klub-
délután keretében Farsangi Batyusbált rendezett. Mindenki 
saját készítésű süteménnyel érkezett. Vendégeink is voltak: 
két szomszédos település, Aszód és Kartal Nyugdíjas Egye-
sületei. A kartaliak és a mi nyugdíjasaink közül egy páran 
vidám farsangi műsorral szórakoztattuk a jelenlévő tagokat - 
nagy sikerrel. A műsor után a már sajátunknak mondható 
zenekar - Nagy Árpi és fia, Skúci Lajos, Balázs János, Halász 
Tibi és Antók Laci - muzsikájára a jó hangulat tovább foko-
zódott, és a terem megtelt táncosokkal. Aki nem táncolt, jó-
kedvű beszélgetéssel töltötte az időt. Örülünk, hogy sikerült 
egy kellemes, vidám délutánt szerezni a 110 fős társaságnak - 
ennyien összegyűltünk, ami azt gondolom, szép szám.

Csejteiné Sándor Erzsi, a Nyugdíjas Egyesület elnöke.

Farsangi Batyusbál
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nyekről kialakult negatív közgondolkozás visszaszorítása – 
tervezett pozitív kampány az intézmények értékeinek hang-
súlyozására

- az iskolába lépő gyerekek közötti képességbeli különbségek 
csökkentése komplex feladat.

Gyermekeinknek szükségük van a kötődésre, hova-
tartozásra, helyi barátokra. Erős gyökereik segítik majd őket, 
hogy felnőttként szárnyalhassanak. Bontakozó szárnyaikat 
csodálhatjuk egy-egy iskolai rendezvényen, vagy a települést 
gazdagító ünnepi műsoraikon.

A Szülői Összefogás nagy változás reményében ala-
kult konkrét elhatározásokkal, megvalósítható ötletekkel. 
Számítunk mindenki támogatására, megköszönjük, ha tele-
pülésünk jövője érdekében észrevételeivel, javaslataival segíti 
a Szülői Összefogás munkáját! Számítunk az Ön építő jellegű 
véleményére, megoldási javaslataira, de akár csak a problé-
mák, kérdések megbeszélésével is közelebb kerülhetünk 
céljaink megvalósulásához. 

A Szülői Összefogás a Szülőfalunkért elindítói:
Palya Zoltán

Boross Mariann

EGYÜTT SOKAT TEHETÜNK
GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT!

A decemberi számban megjelent
nyelvi feladvány megoldása:

ácsingózik – sóvárog
zsörtölődik – zsémbelődik

civódás – perpatvar
derűlátó – bizakodó
ószeres – zsibárus
ábránd – ködkép
ócsárol – szapul

morfondírozik – tanakodik

Nyugdíjas Egyesületünk február 26-án hó végi klub-
délután keretében Farsangi Batyusbált rendezett. Mindenki 
saját készítésű süteménnyel érkezett. Vendégeink is voltak: 
két szomszédos település, Aszód és Kartal Nyugdíjas Egye-
sületei. A kartaliak és a mi nyugdíjasaink közül egy páran 
vidám farsangi műsorral szórakoztattuk a jelenlévő tagokat - 
nagy sikerrel. A műsor után a már sajátunknak mondható 
zenekar - Nagy Árpi és fia, Skúci Lajos, Balázs János, Halász 
Tibi és Antók Laci - muzsikájára a jó hangulat tovább foko-
zódott, és a terem megtelt táncosokkal. Aki nem táncolt, jó-
kedvű beszélgetéssel töltötte az időt. Örülünk, hogy sikerült 
egy kellemes, vidám délutánt szerezni a 110 fős társaságnak - 
ennyien összegyűltünk, ami azt gondolom, szép szám.

Csejteiné Sándor Erzsi, a Nyugdíjas Egyesület elnöke.

Farsangi Batyusbál
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elég figyelmes, előzékeny, megbíz- megér egy estet. A pesti ember mindig Kulturáltan a kultúráról
ható, pontos, jóindulatú, készsé- rohan. Pest egy nagy falu. Állandóan fel 
ges, lelkiismeretes, tapintatos, tü- van túrva a város: ezek olajat keresnek a Mostanában a kulturált szó 
relmes - egyszóval udvarias. Ha be- Nagykörúton? Budapesten nem lehet egyike a legdivatosabbaknak. Innen van, 
szédünkben a természetes, találó, ár- parkolni, s ahol lehet, ott meg parko-hogy kulturáltan öltözködünk, pe-
nyalt szóhasználattal élünk, beszédünk lójegyet kell váltani. Az ország vízfeje dig csinosan, szépen, jól, ízlésesen, 
könnyen érthetővé és élvezetessé, ho- Budapest. Sok ház még magán viseli a szemrevalóan; esetleg színvona-
mályt nem keltővé válik. A divatos sza- II. világháború sebeit. A Rózsadombon lasan, takarosan, választékosan, 
vak sűrű használata nyelvünk elszegé- van a „káderdűlő”. A Józsefváros nem korszerűen, sőt divatosan is lehet-
nyedését okozza, és ez nem lehet távolról egy Rózsadomb.ne. Szívesen beszélünk a kulturált 

Büszkeség A város büszkesége az új se célunk.közlekedés fontosságáról. Ilyenkor a 
szakközépiskola. A jó gazda büszke-közlekedés gyorsaságára, a zsúfoltság 

Közhelyek, amelyek használatát ségével tekinthetünk vissza az óévre. megszüntetésére, magyarán és röviden: 
kerülni kellene Jogos nemzeti büszkeség. Mire vagy az utazás kényelmére gondolunk. Vala-

olyan büszke? hogy így vagyunk a kulturált árukí-
Budapest A Duna gyöngye. Fürdő- Hogy vagy? -ra válasz:  …ul, de nálattal és a kulturált kiszolgá-
város. Látta-e már Budapestet éjjel? büszkén.lással is a boltban. Itt arra gondolunk, 
Budapest, Budapest, te csodás! Pest Giczi Rudolfhogy az árukínálat és a kiszolgálás nem 

Vagyonunkról vagy annak egy részéről halálunk 
esetére végrendelettel szabadon rendelkezhetünk. Végren-
delettel eltérhetünk a törvény által megszabott öröklési rend-
től, és mi határozhatjuk meg, hogy vagyonunkat halálunk 
esetén kik, és milyen arányban örököljék.

A végrendeletnek 3 típusa van:
1./ Közvégrendelet: 
Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni. Aki vak, írás-
tudatlan, vagy olvasásra vagy nevének aláírására képtelen 
állapotban van, írásban kizárólag közvégrendeletet tehet.
2./ Írásbeli magánvégrendelet:
Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga 
írhatja, akár mással (pl. ügyvéddel) írathatja.
Az írásbeli magánvégrendeletnek alaki szempontból igen 
szigorú szabályai vannak, és számtalan alaki-formai követel-
ménynek meg kell felelnie ahhoz, hogy érvényes legyen.
3./ Szóbeli végrendelet:
Szóbeli végrendeletet csak kivételes esetben lehet tenni. Szó-
ban az a személy végrendelkezhet, aki életét fenyegető olyan 
rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét 
nem teszi lehetővé. A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a 
végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által 
értett nyelven végakaratát egész terjedelmében szóban elő-
adja, és egyidejűleg kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata az ő 
végrendelete.

Amennyiben végrendelkezünk, számolnunk kell az-
zal, hogy a kötelesrész mindenképp megilleti leszármazóinkat, 
házastársunkat és szüleinket. A kötelesrész mértéke a törvé-
nyes örökrész egyharmada, azaz, annak az örökrésznek egy-
harmada, amennyit törvényes örökösként örökölnének. 
Kötelesrész csak abban az esetben nem jár a fenti hozzátar-
tozóknak, ha az örökhagyó végintézkedésében érvényesen 
kitagadta őket. A kitagadási okok szintén igen szigorúan sza-
bályozottak a Ptk-ban. 

LOCSOLÓBÁL
A PESTY PARTY SHOWBANDDEL

Időpont: április 16. vasárnap 21 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Belépődíj: 2500 Ft/fő sétálójegy, 3500 Ft/fő asztalfoglalással
Asztalfoglalás, jegyvásárlás: Maszlag Tamás 06-70-317-9393

BAGI NIGHTS RETRO BULI
Egy igazi retro party a 80-as, 90-es és 2000-es évek legjobb 
zenéivel.
Sztárvendég: Sípos F. Tamás
Időpont: április 28. péntek 22 óra
Belépődíj: 2000 Ft/fő, asztalfoglalással 4000 Ft/fő, VIP 8000 
Ft/fő 
Jegyvásárlás: Glázer Tamás 06-30-393-7311

BABA-MAMA TORNA
Időpont: minden kedden 10 órától
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Foglalkozásvezető: Bencze Izabella rekreációs sportoktató
A foglalkozáson a részvétel ingyenes!
A baba három hónapos korától ajánlott.
Amit hozz magaddal: kényelmes ruházat, váltócipő, polifoam, 
babahordozó/kendő.

ANYUKA KLUB
Beszélgetés, tapasztalatcsere, tanácsadás, hol tervezetten, hol 
kötetlenül.
Helyszín: A plébánia közösségi terme (Apostolok szállása)
Bag, Szent András u. 124.
Következő időpontok és témák: 
Ápr. 3. 10 óra , Az idegrendszer egészséges fejlődése

Máj. 15. 10 óra,  Védőoltások, járványok
Az előadásokat tartja: Szemán Erzsébet védőnő

a KÖLTÉSZET NAPJA
2017. április 9.

vasárnap 17:00
Dózsa György Művelődési

Ház és Könyvtár, BAG

Akiket segítségül hívunk: Ady Endre, Babits Mihály, Birtalan 

Balázs, Cziczó Attila, Fodor Ákos, Janikovszky Éva, József Attila, Lázár 

Ervin, Lengyel József, Móricz Zsigmond, Örkény István, Palasovszky 

Ödön, Papp Márió, Sándor György, Schwajda György, Utassy József

A belépés ingyenes. 

Csak úgy füstölgök magamban

Kitagadásnak csak akkor van helye, ha a köteles-
részre jogosult
a) az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne;
b) az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el;
c) az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy 
élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűn-
cselekményt követett el;
d) az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötele-
zettségét súlyosan megsértette;
e) erkölcstelen életmódot folytat;
f)  akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és a bünte-
tését még nem töltötte ki;
g) a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örök-
hagyónak szüksége lett volna rá. stb. 
Tehát, önmagában nem elegendő a kitagadáshoz az a tény, ha 
pl. a kiskorú unoka (ha egyébként törvényes örökös lenne) 
nem látogatja akár éveken át a nagyszülőt. 

A végrendelet a visszavonásával hatálytalanná válik, 
illetve, ha az örökhagyó újabb írásbeli végrendeletet tesz, a ko-
rábbi végrendeletet visszavontnak kell tekinteni. Amennyiben 
az írásbeli magánvégrendelet az örökhagyó halála után nem 
került elő, az ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy 
azt az örökhagyó megsemmisítette. 

Összességében tehát elmondható, hogy amennyiben 
végrendeletet szeretnénk készíteni, mindenképp nagyon kö-
rültekintően járjunk el, és lehetőség szerint keressünk fel 
ügyvédet, vagy más jogi szakértőt, hogy a végrendeletünket 
megírja. Ugyanis, ha akár csak formai okok miatt is érvény-
telen lesz a magunk által írt végrendeletünk, mikorra ez ki-
derül, már nem leszünk abban a helyzetben, hogy a hibát 
kijavítsuk, és végrendeletünket érvényessé tegyük…

További kérdései esetén forduljon hozzám 
bizalommal!

Végrendelkeznék!
De hogyan?

Az ügyvéd válaszol:

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

Tel: 20/9353-286

§

A Szent István Egyetem 2017-ben  rendezi meg 
immár hagyománnyá vált állásbörzéjét.

( )

Az eddigi évekhez hasonlóan mind a börzén, mind pedig az az 
előtt megrendezett Felkészítő Napokon lehetőséget kívánunk 

biztosítani hallgatóink és a térség lakosai számára, hogy 
térítésmentes tanácsadásokon és előadásokon készüljenek fel a 

munkakeresésre.

Kérdéseivel forduljon bizalommal a Tehetséggondozási és 
Karrier Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén: , +36-28-522-058

április 26-án

2017. április 26. 10:00-15:00

Az Állásbörze ingyenes, nem kell előzetesen 
jelentkezni vagy regisztrálni rá!

Előzetes regisztráció csak a szintén ingyenesen 
igénybe vehető egyéni tanácsadásokra és előadásokra 

szükséges.

allasborze@szie.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
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elég figyelmes, előzékeny, megbíz- megér egy estet. A pesti ember mindig Kulturáltan a kultúráról
ható, pontos, jóindulatú, készsé- rohan. Pest egy nagy falu. Állandóan fel 
ges, lelkiismeretes, tapintatos, tü- van túrva a város: ezek olajat keresnek a Mostanában a kulturált szó 
relmes - egyszóval udvarias. Ha be- Nagykörúton? Budapesten nem lehet egyike a legdivatosabbaknak. Innen van, 
szédünkben a természetes, találó, ár- parkolni, s ahol lehet, ott meg parko-hogy kulturáltan öltözködünk, pe-
nyalt szóhasználattal élünk, beszédünk lójegyet kell váltani. Az ország vízfeje dig csinosan, szépen, jól, ízlésesen, 
könnyen érthetővé és élvezetessé, ho- Budapest. Sok ház még magán viseli a szemrevalóan; esetleg színvona-
mályt nem keltővé válik. A divatos sza- II. világháború sebeit. A Rózsadombon lasan, takarosan, választékosan, 
vak sűrű használata nyelvünk elszegé- van a „káderdűlő”. A Józsefváros nem korszerűen, sőt divatosan is lehet-
nyedését okozza, és ez nem lehet távolról egy Rózsadomb.ne. Szívesen beszélünk a kulturált 

Büszkeség A város büszkesége az új se célunk.közlekedés fontosságáról. Ilyenkor a 
szakközépiskola. A jó gazda büszke-közlekedés gyorsaságára, a zsúfoltság 

Közhelyek, amelyek használatát ségével tekinthetünk vissza az óévre. megszüntetésére, magyarán és röviden: 
kerülni kellene Jogos nemzeti büszkeség. Mire vagy az utazás kényelmére gondolunk. Vala-

olyan büszke? hogy így vagyunk a kulturált árukí-
Budapest A Duna gyöngye. Fürdő- Hogy vagy? -ra válasz:  …ul, de nálattal és a kulturált kiszolgá-
város. Látta-e már Budapestet éjjel? büszkén.lással is a boltban. Itt arra gondolunk, 
Budapest, Budapest, te csodás! Pest Giczi Rudolfhogy az árukínálat és a kiszolgálás nem 

Vagyonunkról vagy annak egy részéről halálunk 
esetére végrendelettel szabadon rendelkezhetünk. Végren-
delettel eltérhetünk a törvény által megszabott öröklési rend-
től, és mi határozhatjuk meg, hogy vagyonunkat halálunk 
esetén kik, és milyen arányban örököljék.

A végrendeletnek 3 típusa van:
1./ Közvégrendelet: 
Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni. Aki vak, írás-
tudatlan, vagy olvasásra vagy nevének aláírására képtelen 
állapotban van, írásban kizárólag közvégrendeletet tehet.
2./ Írásbeli magánvégrendelet:
Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga 
írhatja, akár mással (pl. ügyvéddel) írathatja.
Az írásbeli magánvégrendeletnek alaki szempontból igen 
szigorú szabályai vannak, és számtalan alaki-formai követel-
ménynek meg kell felelnie ahhoz, hogy érvényes legyen.
3./ Szóbeli végrendelet:
Szóbeli végrendeletet csak kivételes esetben lehet tenni. Szó-
ban az a személy végrendelkezhet, aki életét fenyegető olyan 
rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét 
nem teszi lehetővé. A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a 
végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által 
értett nyelven végakaratát egész terjedelmében szóban elő-
adja, és egyidejűleg kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata az ő 
végrendelete.

Amennyiben végrendelkezünk, számolnunk kell az-
zal, hogy a kötelesrész mindenképp megilleti leszármazóinkat, 
házastársunkat és szüleinket. A kötelesrész mértéke a törvé-
nyes örökrész egyharmada, azaz, annak az örökrésznek egy-
harmada, amennyit törvényes örökösként örökölnének. 
Kötelesrész csak abban az esetben nem jár a fenti hozzátar-
tozóknak, ha az örökhagyó végintézkedésében érvényesen 
kitagadta őket. A kitagadási okok szintén igen szigorúan sza-
bályozottak a Ptk-ban. 

LOCSOLÓBÁL
A PESTY PARTY SHOWBANDDEL

Időpont: április 16. vasárnap 21 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Belépődíj: 2500 Ft/fő sétálójegy, 3500 Ft/fő asztalfoglalással
Asztalfoglalás, jegyvásárlás: Maszlag Tamás 06-70-317-9393

BAGI NIGHTS RETRO BULI
Egy igazi retro party a 80-as, 90-es és 2000-es évek legjobb 
zenéivel.
Sztárvendég: Sípos F. Tamás
Időpont: április 28. péntek 22 óra
Belépődíj: 2000 Ft/fő, asztalfoglalással 4000 Ft/fő, VIP 8000 
Ft/fő 
Jegyvásárlás: Glázer Tamás 06-30-393-7311

BABA-MAMA TORNA
Időpont: minden kedden 10 órától
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Foglalkozásvezető: Bencze Izabella rekreációs sportoktató
A foglalkozáson a részvétel ingyenes!
A baba három hónapos korától ajánlott.
Amit hozz magaddal: kényelmes ruházat, váltócipő, polifoam, 
babahordozó/kendő.

ANYUKA KLUB
Beszélgetés, tapasztalatcsere, tanácsadás, hol tervezetten, hol 
kötetlenül.
Helyszín: A plébánia közösségi terme (Apostolok szállása)
Bag, Szent András u. 124.
Következő időpontok és témák: 
Ápr. 3. 10 óra , Az idegrendszer egészséges fejlődése

Máj. 15. 10 óra,  Védőoltások, járványok
Az előadásokat tartja: Szemán Erzsébet védőnő

a KÖLTÉSZET NAPJA
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vasárnap 17:00
Dózsa György Művelődési

Ház és Könyvtár, BAG

Akiket segítségül hívunk: Ady Endre, Babits Mihály, Birtalan 

Balázs, Cziczó Attila, Fodor Ákos, Janikovszky Éva, József Attila, Lázár 

Ervin, Lengyel József, Móricz Zsigmond, Örkény István, Palasovszky 

Ödön, Papp Márió, Sándor György, Schwajda György, Utassy József

A belépés ingyenes. 

Csak úgy füstölgök magamban

Kitagadásnak csak akkor van helye, ha a köteles-
részre jogosult
a) az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne;
b) az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el;
c) az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy 
élettársának életére tört vagy sérelmükre egyéb súlyos bűn-
cselekményt követett el;
d) az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötele-
zettségét súlyosan megsértette;
e) erkölcstelen életmódot folytat;
f)  akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és a bünte-
tését még nem töltötte ki;
g) a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örök-
hagyónak szüksége lett volna rá. stb. 
Tehát, önmagában nem elegendő a kitagadáshoz az a tény, ha 
pl. a kiskorú unoka (ha egyébként törvényes örökös lenne) 
nem látogatja akár éveken át a nagyszülőt. 

A végrendelet a visszavonásával hatálytalanná válik, 
illetve, ha az örökhagyó újabb írásbeli végrendeletet tesz, a ko-
rábbi végrendeletet visszavontnak kell tekinteni. Amennyiben 
az írásbeli magánvégrendelet az örökhagyó halála után nem 
került elő, az ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy 
azt az örökhagyó megsemmisítette. 

Összességében tehát elmondható, hogy amennyiben 
végrendeletet szeretnénk készíteni, mindenképp nagyon kö-
rültekintően járjunk el, és lehetőség szerint keressünk fel 
ügyvédet, vagy más jogi szakértőt, hogy a végrendeletünket 
megírja. Ugyanis, ha akár csak formai okok miatt is érvény-
telen lesz a magunk által írt végrendeletünk, mikorra ez ki-
derül, már nem leszünk abban a helyzetben, hogy a hibát 
kijavítsuk, és végrendeletünket érvényessé tegyük…

További kérdései esetén forduljon hozzám 
bizalommal!

Végrendelkeznék!
De hogyan?

Az ügyvéd válaszol:

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

Tel: 20/9353-286

§

A Szent István Egyetem 2017-ben  rendezi meg 
immár hagyománnyá vált állásbörzéjét.

( )

Az eddigi évekhez hasonlóan mind a börzén, mind pedig az az 
előtt megrendezett Felkészítő Napokon lehetőséget kívánunk 

biztosítani hallgatóink és a térség lakosai számára, hogy 
térítésmentes tanácsadásokon és előadásokon készüljenek fel a 

munkakeresésre.

Kérdéseivel forduljon bizalommal a Tehetséggondozási és 
Karrier Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén: , +36-28-522-058

április 26-án

2017. április 26. 10:00-15:00

Az Állásbörze ingyenes, nem kell előzetesen 
jelentkezni vagy regisztrálni rá!

Előzetes regisztráció csak a szintén ingyenesen 
igénybe vehető egyéni tanácsadásokra és előadásokra 

szükséges.

allasborze@szie.hu

PROGRAMAJÁNLÓ



(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: ÁPRILIS 10.

Következő megjelenés:
április 4. hetében

On-line: www.bagfalu.hu

12 Közérdekű információk BAGI HÍRLAP • 2017. MÁRCIUS

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


