XXIV. évf. 3. szám • 2017. április - május
Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

1394 - 2017

Szeretettel meghívjuk községünk lakóit és az egykori diákokat

2017. június 10-én 14 órára,
az iskolánk

90 éves

fennállásának
tiszteletére
megrendezendő ünnepségre!

Bagi Arany János Általános Iskola
tantestülete és a Bonifác Alapítvány

Kedves Egykori és Mai Diákok, figyelem!
Iskolánk alapításának 90. évfordulója alkalmából kiállítást szeretnénk
rendezni az iskolai élethez kapcsolódó használati tárgyakból. Kérünk mindenkit,
aki szívesen látná ezen a tárlaton féltve őrzött, több évtizedes tankönyvét,
bizonyítványát, táskáját, iskolaköpenyét, töltőtollát, vagy bármilyen más iskolai
vonatkozású emlékét, juttassa el a Bagi Arany János Általános Iskolába
2017. május 31-ig!
Köszönettel: az iskola tanárai és a Bonifác Alapítvány
T: 06 28 504 155

KÖZÉRDEKŰ
Felhívás óvodai
pótbeíratásra!
Tisztelt Szülők!
2014. szeptember 01. és 2015.
augusztus31. között született gyermekek óvodai beíratása kötelező.
Ezért 2017. május 30-án kedden pótbeíratást tartunk az Iglice óvodában.
Szükséges iratok: gyermek
anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, taj kártyája.
A beiratkozás fontos a csoportok
kialakítása miatt.

VÉRADÁS

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

a Polgármesteri Hivatal nyári
közigazgatási szünetet tart 2017. július
31-től augusztus 18-ig.
Ezen idő alatt (ügyfélfogadási napokon) csak
telefonos ügyelet, valamint hétfő, szerda és
péntek 7 30 -12 00 óráig ügyfélszolgálati
iroda működik.

A TARTALOMBÓL

Épületenergetikai
felújítás pályázat
bővebben az 5. oldalon

Bemutatkozik a Bagi
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

9. oldal

2017. június 1.
csütörtök

15:30 - 18:00
Véradás helye:
Bag, Művelődési Ház
2191 Bag, Petőfi tér 1/a.
A véradásra feltétlenül hozza magával személyi igazolványát (vagy
útlevelét, vagy jogosítványát) és
lakcímkártyáját, valamint a TAJ
kártyáját!
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatokat hozta:
Napirendi pont: Bagi Arany János Általános Iskola
intézmény-átszervezésének véleményezése – felvehető tanulólétszám maximalizálása
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
17/2017. (IV. 06.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bek. b.) pontja valamint a (4) bek. h.) pontja alapján
mint tulajdonos - véleményezési jogával élve - nem támogatja az
átszervezést. Az NKT. 83. § (4) bek. h) pontjában foglaltak szerinti
jogával élve véleményezte a Dunakeszi Tankerület mint Központi
fenntartó Intézményi átszervezés tárgyú megkeresését. A megkeresés indoklása alapján „A tanulói létszám (259 fő) alapján
elegendő a főépület kapacitása, magvalósítva ezzel a szociális
integrációt is” – nem támogatja az épület bezárását, és mint
tulajdonos, élve törvény adta kötelezettségével, tiltakozik az ebben a formában történő szociális integráció ellen.
Napirendi pont: Bagi Arany János Általános Iskola
intézményi átszervezésének véleményezése – új telephely létesítése, új tanszak létesítése – táncművészeti ág - néptánc szak
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
18/2017. (IV. 06.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bek. b.) pontja valamint a (4) bek. h.) pontja alapján,
mint tulaj-donos véleményezési jogával élve támogatja az átszervezést. A Bagi Arany János Általános Iskola székhelyén új tanszak
létesítését: táncművészeti ág- néptánc tanszak megnevezéssel az
átszervezést támogatja.
Napirendi pont: Bagi Arany János Általános Iskola
intézményi átszervezésének véleményezése – új telephely létesítése, új tanszak létesítése – szín- és bábművészeti ág / színjáték
tanszak
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
19/2017. (IV. 06.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bek. b.) pontja valamint a (4) bek. h.) pontja alapján,
mint tulajdonos véleményezési jogával élve támogatja az
átszervezést. A Bagi Arany János Általános Iskola új tanszak létesítését: szín- és bábművészeti ág - színjáték tanszak megnevezéssel az átszervezést támogatja.
Napirendi pont: Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
20/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete elfogadta a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló írásos és szóbeli beszámolót.
Napirendi pont: Civilszervezetek beszámolója 2016.
évről
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
21/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a bagi civilszervezetek 2016. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolóit, és az előző évben nyújtott támogatás elszámolását.
Napirendi pont: Civilszervezetek támogatási kérelmének
elbírálása
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
22/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint döntött a 2017. évi költségvetés
terhére a benyújtott civilszervezetek támogatásáról.
1. Bagi Polgárőrség
2. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület

450 000 Ft
300 000 Ft

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bagi Muharay Népművészeti Egyesület
Bagi TC 96'
Bonifác Alapítvány
Helytörténeti Baráti Társulat
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
Szent Rita Karitász Csoport
Szinkron Nyugdíjas Egyesület
Postagalamb Sportegyesület
Összesen:

1 100 000 Ft
1 100 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
350 000 Ft
150 000 Ft
250 000 Ft
50 000 Ft
4 000 000 Ft

Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata
belső ellenőrzési stratégiai terv módosításának megtárgyalása
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
23/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzata alapvető
célja, hogy biztosítsa a település működőképességét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges források megteremtésével. Ezek teljesítése érdekében a költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 30. § alapján Bag Nagyközség Önkormányzata, valamint az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai tervet módosítja, a korábban elfogadott Belső ellenőrzési
kézikönyv kötelező mellékleteként.
Napirendi pont: Bagi Polgármesteri Hivatal 2016. évi
hatósági munkáinak beszámolója
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
24/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a Bagi Polgármesteri Hivatal 2016. évi hatósági
munkáinak beszámolóját.
Napirendi pont: Bagi Polgármesteri Hivatal 2017. évi
közigazgatási szünet megtárgyalása
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
25/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének döntése, hogy
a Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet
tart 2017. július 31-től augusztus 18-ig.
Ezen idő alatt (ügyfélfogadási napokon) csak telefonos ügyelet,
valamint hétfő, szerda és péntek 730-1200 óráig ügyfélszolgálati
iroda működik.
Napirendi pont: Bagi temetőben új urnafal készítése
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
26/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a második urnafal építéséhez hozzájárul. Az urnafalat az
M. Szabó és Társai Kegyeleti és Kereskedelmi Bt. (2100 Gödöllő,
Dózsa György u. 38.) vállalkozó saját pénzén építheti meg, és cserébe az első 10 év értékesítését ő végezheti. A 10 év leteltével az urnafal bevételei az önkormányzaté lesznek. Az urnafülkék megváltása 10 évre történik, 4.200.- Ft-os (bruttó) áron. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a megállapodás megkötésére és
aláírására.
Napirendi pont: Bag 0181 hrsz. ingatlanból (3. sz. főút
- 3105. j. Ök. út kereszteződésében épült körforgalmú csomópont
domonyi ága) 1 ha 0809 m2 átadása a Magyar Államnak
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
27/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1988. évi I. a közúti közlekedésről szóló törvény 32. § (3) bekezdése alapján, a Bag
0181 hrsz. ingatlan (3. sz. főút - 3105. j. Ök. út kereszteződésében
épült körforgalmú csomópont domonyi ága) 1 ha 0809 m2 részének átadása a Magyar Államnak tárgyban meghatalmazza a NIF
Zrt.-t (1134 Budapest, Váci út 45.), hogy az ügyben teljes jogkörrel
eljárjon. Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanrész tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodást Bag Nagyközség Önkormányzat és a Magyar Állam között aláírja.
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Napirendi pont: Társulási megállapodás módosítása – Aszód
és Társult Önkormányzatok
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
29/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyta.
·
Kartal és Domony – vonatkozásában időközi választások során új polgármester került megválasztásra.
·
Tantó Csaba, Domony Község Polgármestere a Társulás
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának is tagja volt, így szükségessé vált a bizottságba új tagot választani. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság új tagjaként Tantó Viktort, Domony Község
Polgármesterét választotta meg a Társulási Tanács, a Társulás 2017. március 7-én tartott ülésén.
·
A módosítás kapcsán felülvizsgálták a jogszabályi hivatkozások hatályát, illetve a Társulási Megállapodás számozásának javítása, valamint jogtechnikai átszerkesztése is megtörtént.
·
A módosítás keretében frissíteni kellett a Társult települések
lakosságszám- adatait.
Napirendi pont: Dekadent Kft. kérelme rendelő felújítására
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2017. (IV. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a kérelemben foglaltakat elhalasztotta, és újratárgyalja a
2018. évi költségvetés tervezésekor. A műszaki előadó a munkálatokra kérjen be árajánlatokat.
Bag Nagyközség Önkormányzatának
2/2017. (IV.27.) számú rendelete, amely módosítja a
6/2016. (IV.28.) számú Rendeletét
1. §
2016. október 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított normatívák és egyéb működési bevételből a
6/2016. (IV.28.) számú költségvetési rendelet 2. paragrafusában
megállapított
kiadási főösszeget
22 943 526 Ft-tal
bevételi főösszeget
22 943 526 Ft-tal
a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét
548 168 076 Ft-ban,
melyből: működési:
511 926 523 Ft
felhalmozási:
36 241 553 Ft
bevételi főösszegét
548 168 076 Ft-ban,
melyből: működési:
537 666 147 Ft
felhalmozási:
10 501 929 Ft
állapítja meg.
Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 3./2017. (IV. 27.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi
költségvetés végrehajtásáról
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített
költségvetésének végrehajtását
a)
537 113 866 Ft bevételi főösszeggel,
b)
396 780 434 Ft konszolidált bevételi főösszeggel,
c)
349 578 584 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi
főösszeggel, valamint
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített
költségvetésének végrehajtását
a)
508 918 236 Ft kiadási főösszeggel,
b)
368 584 804 Ft konszolidált kiadási főösszeggel, és
c)
361 578 511 Ft finanszírozási műveletek nélküli főösszeggel fogadja el.
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Dózsa György
Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végrehajtását
a)
11 984 572 Ft bevételi főösszeggel,
b)
1 839 669 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Dózsa György
Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végrehajtását
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a)
11 887 312 Ft kiadási főösszeggel,
b)
11 887 312 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Iglice Napközi
Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
a)
76 169 163 Ft bevételi főösszeggel,
b)
57 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Iglice Napközi
Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
a)
76 022 313 Ft kiadási főösszeggel,
b)
76 022 313 finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Bagi Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
a)
55 469 055 Ft bevételi főösszeggel,
b)
1 003 769 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Bagi Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
a)
55 345 115 Ft kiadási főösszeggel,
b)
55 345 115 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási
főösszeggel fogadja el.
4. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Bag Nagyközség Önkormányzata Intézményi költségvetésének végrehajtását
a)
393 491 076 Ft bevételi főösszeggel,
b)
346 735 089 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi
főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Bag Nagyközség Önkormányzata Intézményi költségvetésének végrehajtását
a)
365 663 496 Ft kiadási főösszeggel és
b)
218 323 771 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási
főösszeggel fogadja el.
Bag Nagyközség Önkormányzatának 4/2017.(IV.27.)
számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
11/2016. (IX.22.) RENDELET módosítása
Az étkezési térítési díjak 2017. január 1-től a következők:

Óvodai étkezés

394,- Ft

+ 27% ÁFA=500,- Ft

Iskolai 1x étkezés (ebéd)

331,- Ft

+27% ÁFA=420,- Ft

Iskolai 2x étkezés

417,- Ft

+27% ÁFA= 530,- Ft

465,- Ft

+27% ÁFA= 590,- Ft

433,- Ft

+27% ÁFA= 550,- Ft

449,- Ft

+27% ÁFA= 570,- Ft

(tízórai+ebéd)
Iskolai 3x étkezés
(tízórai+ebéd+uzsonna)
Intézményi dolgozók
étkezése
Szünidei 1x étkezés (ebéd)

Készült a Képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

2017. évi szelektív
hulladékszállítás ideje:

Bag, Polgármesteri Hivatal
Szent lmre út 52.
2017. évi ügyfélfogadási idő az alábbi
napokon 14-16 óra között:
Jún. 7. Szept. 6., Dec. 6.

JÚNIUS 16.
JÚLIUS 21.
AUGUSZTUS 18.
SZEPTEMBER 15.
OKTÓBER 20.
NOVEMBER 17.
DECEMBER 15.
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Hatósági beszámoló a Bagi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
A Bagi Polgármesteri Hivatal 2016. évben, a folyamatos
törvényi változásokat követve, hatósági ügyekben, mint első fokon eljáró szerv az alábbi határozatokat, végzéseket hozta:
A Polgármesteri Hivatalban a határozatok száma évről
évre nő, amit hűen tükröznek a fent felsorolt adatok. A hivatali
dolgozók munkájában nemcsak a határozatok meghozatala játszik döntő szerepet, hanem egyéb levelezések, adatközlések,
helyszíni szemlék, bejárások, környezettanulmányok, amiket más
hatóságoknak kell továbbítani (bíróság, rendőrség, ügyészség,
Kormányhivatal szakhatóságai, bíróság által kirendelt végrehajtók, stb.). Ügyiratok száma: iktatott ügyiratok sorszáma:
3263 db, alszámra: 3057db, összesen: 6320 db.
Anyakönyv, népesség:
A fent felsoroltakon kívül fő tevékenységi körébe tartozik
a hivatalnak az anyakönyvezés. 2016. évben 18 esküvő volt, idén
várható 8 házasságkötés, de a bejelentkezések száma folyamatosan történik. Apai elismerő nyilatkozat 9 volt, 3 fő honosítás, 24
haláleset anyakönyvezése, házassági névmódosítás 6 db, válás 2
db, anyakönyvi kivonat kiállítását 112 alkalommal kérték.
A népesség-nyilvántartást jelenleg helyi szinten ugyanúgy
kell rögzíteni, mint korábban, annak ellenére, hogy hivatalosan
2013. január 1-től a Járási Hivatal a feladat ellátója. A Kormányhivatal utasítása alapján az ügyfelek kiszolgálását a fenti időpont
után is helyi szinten kell ellátni, lakcím eljárás 104 esetben indult,
lakcím fiktiválás 9 fő, hatósági igazolás 14 db került kiadásra.
Plusz feladat az ingatlanok feltüntetése, azonosítva a helyrajzi
számmal és a házszámmal, ami alapja a földhivatali nyilvántartási
rendszer kiegészítésének és javításának.
Pénzügy, adó:
A költségvetéssel, zárszámadással, beszámolókkal összefüggő munkák, jelentések, statisztikai adatok, ingatlankataszter.
Utalások, kontírozások, pénzforgalmi jelentés 5 intézményről,
(önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, polgármesteri hivatal,
óvoda, művelődési ház és könyvtár egyben).
Adókivetések, talajterhelési díjak, behajtások, bírságok,
egyéb szabálysértési ügyek, ami az évek múlásával egyre több,
ezek egy részének „ledolgoztatása közmunka keretében”, gyermektartásdíj előlegezések behajtása. Nagyon magas a nem fizető
adózók száma, a hátralékok összege évről évre növekszik, ami azt
jelenti, hogy nagyon rossz a településen az adózási morál. Ezáltal
egyre több felszólítást kell kiküldeni, ami még megnöveli az
önkormányzat költségeit (postaköltség stb.).
Szociális ellátások:
Az elmúlt évben jelentősen növekedett a munkanélküliek
száma, ezzel arányosan a közmunkások száma is 25 fő. Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a Munkaügyi Központtal, és
figyelemmel kell kísérni az jogosultságukat (értesítések, idézések,
határozatok, végzések, szerződéskötés). A települési támogatások
száma 148 fő, ami folyamatosan emelkedik, egyre többen szorulnak rá élelmiszercsomagra, gyógyszertámogatásra, anyagi támogatásra. Új rendelet alapján támogatást igényelhet a talajterhelési
díj csökkentésére aki ráköt a csatornára, 9 család volt rá jogosult.
Tűzifa támogatásban 145 fő (család) részesült.
Gyámügy, gyermekvédelem:
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal szorosan
együttműködünk, bár sok a problémás gyermek és család, de
szerencsére - a jó munka eredménye -, hogy kevés gyermek kerül
védelembe; gyermekelhelyezést pedig tavaly nem kellett kezdeményezni.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatások száma nőtt:
jelenleg 281 gyermek részesül ellátásban, aki után jogosult a szülő
az évi 2 alkalommal történő egyszeri támogatásra, valamint az ingyenes étkezésre (nyári étkezésre 175 gyermek) és az ingyenes
tankönyvre. Minden gyermekre és ellátási formára, minden évben

külön határozatban kell dönteni, és a jogosultságot megállapítani.
78 fő hátrányos helyzetű, 147 fő halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.
Bursa Hungarica 6 fő, környezettanulmányra 25 családnál került
sor.
Környezetvédelem, állattartás:
A településen a hulladék kidobálása az elhagyatott területekre nagymértékben megnövekedett (Kisbagi Csárda, Csintoványi parkoló, Ipari Park vége, stb.), ami nagy anyagi terhet ró az
önkormányzatra, mivel el kell szállíttatni. Megindultak a hatósági
eljárások és bírságolások a Kisbagi Csárdánál elhelyezett nagy
mennyiségű szemét ügyében, páran befizették a bírságot, de van,
aki elvitte, illetve van, aki tagadja a szemét elhelyezését, a megmaradt hulladékot konténeres szállítás igénybevételével tudjuk
elvitetni.
Nagyon sok bejelentés érkezik kóbor kutyák ügyében,
amit a település ebrendésze végez, kisebb sikerrel, mivel a kutyák
szaporulata és a felelőtlen ebtartók száma egyre nő.
Műszaki, mezőgazdasági, katasztrófavédelem:
Hagyatéki ügyek intézése (60 db komplett hagyatéki eljárás lefolytatása, 40 db hagyatéki eljárásról tájékoztatás társhatóságok, bankok részére).
Kereskedelmi feladatokkal összefüggő engedélyek kiadása: működési engedély, telephely engedély, igazolás kiadása,
helyszíni szemlék lebonyolítása, szálláshely-üzemeltetés, értékbecslések készítése, méhek nyilvántartása (eseti és állandó). Szolgáltatókkal, biztosítókkal folyamatos kapcsolattartás. Katasztrófavédelmi, munkavédelmi feladatok koordinálása. A település fejlesztéséhez szükséges pályázatok előkészítése, folyamatos figyelemmel kísérése, ami szerves része a rendezési tervnek.
A település zöld területeinek karbantartása, szépítése a
falugondnokkal egyeztetve.
Egyéb feladatok:
Pályázatok előkészítése, zebra építési kivitelezésének lebonyolítása, épületenergetikai pályázat lebonyolítása. Az új anyakönyves és pénzügyes ASP programok használatának gyors elsajátítása. A település állandó programjainak szervezése, lebonyolítása részben vagy teljesen.
A KSH-hoz elkészítendő statisztikák, jegyzőkönyvek
elkészítése (16 db, közmeghallgatás 2 db, Roma kisebbségi ülések
5 db), továbbítása a Kormányhivatal felé, testületi anyag előkészítése (fénymásolás).
Zenés, táncos rendezvények szabályozása, iskoláztatási
támogatások, személyi anyagok kezelése (vagyonnyilatkozatok),
szemétszállítási díj kérelmek, választások előkészítése, lebonyolítása, rendezési terv, egyéb panaszbeadványok.
Külön kiemelném a Falunap szervezésében, bonyolításában a részvételt, a Héhalmi Böllérfesztiválon való kemény
munkát. Az iskolai, óvodai ballagásokra az ajándékok elkészítését, a karácsonyi csomagok megvásárlását és csomagolását. A tüdőszűrés lebonyolítása és megszervezése (értesítők
elkészítése, kiküldése), kutyaoltás megszervezése és lebonyolítása, és egyéb teendők. A polgármesteri hivatal dolgozói a Képviselő-testület üléseinek előkészítését végzik, és utána a döntések
végrehajtását folyamatosan ellátják, ami munkájuknak jelentős
részét teszi ki. A fentebb felsoroltak, valamint a folyamatos
törvényi változásoknak való megfelelés, ami munkánk
végzéséhez elengedhetetlen.
A legfontosabb napi teendő az ügyfelek folyamatos, pontos, gyors kiszolgálása.
A fent felsorolt feladatok a munkakörök töredékét
képezik a Bagi Polgármesteri Hivatal munkájának.
Burghardtné Tóth Ilona jegyző
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Bag Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy a nem kezelt és nem gondozott

zárt kertek ( Dutka dűlő, Keresztfa dűlő és Temető dűlő)
felajánlása ingyenesen lehetséges a helyi
Önkormányzat javára a hatályos földtörvény
alapján.
A fenti információ amiatt fontos, mert a fenti területek
folyamatos ellenőrzése zajlik a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
részéről. Az elhanyagolt termőföldek vonatkozásában büntetés
várható a jelzett hatóság részéről, ezért a saját tulajdonú
területek tisztántartására is felhívjuk a tulajdonosokat.
Bag Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű
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Meddig fizethetünk a régi bankjegyekkel?
A régi – 2016 előtt kibocsátott – 2000 és 5000 forintos
bankjegyekkel még három hónapig, 2017. július 31-ig fizethetünk a készpénzes vásárláskor, ugyanis július végén a Magyar
Nemzeti Bank bevonja a forgalomból azokat.
Mindez azt jelenti, hogy 2017. augusztus 1-től már csak
az idén márciusban megjelent, megújított barna 2000 és sárga
5000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni a vásárlások során.
Fontos tudni, hogy a régi bankjegyek a bevonási határnapot követően is beválthatók. A hitelintézeti és postafiókban három évig, a
jegybankban pedig húsz évig, azaz 2037. július 31-ig, válthatók át
díjmentesen – azonos címletű – törvényes fizetőeszközre – olvasható a jegybank honlapján.
A forint bankjegyekkel kapcsolatos változásokról az
MNB honlapjának Bankjegy és érme oldalán további naprakész,
részletes információk érhetők el.
-ta-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÉPÜLETENERGETIKAI
FELÚJÍTÁS
BAG NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIN
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
KEHOP-5.2.9-16-2016-00003 azonosítószámú pályázata keretében
75,2 millió forint támogatás segíti annak a projektnek az eredményes megvalósulását, amely során energiahatékonyságot javító
beruházás valósul meg Bag Nagyközség tulajdonában álló intézményeken.
A KEHOP-5.2.9 azonosítószámú felhívás célja, hogy csökkentse
az épületek energiafelhasználását, mely jelenleg, Magyarország esetében a teljes energiafogyasztás közel 40%-át teszi ki. Amennyiben ezen
épületek hőtechnikai tulajdonságait javítjuk, úgy jelentős megtakarításokat érhetünk el, mely alapvetően a KEHOP 5. prioritás 2. intézkedésében megfogalmazott cél.
Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU
stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását, és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rend-szerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság
fokozásának, és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség
egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint
háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen konstrukció hozzájárul az
épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.
A fejlesztés során az önkormányzat tulajdonában álló Arany János Általános Iskola épülete esetében padlásfödém-szigetelés, valamint napelemes rendszer telepítése; az Iglice Napközi Otthonos Óvoda épületének
esetében utólagos padlásfödém-hőszigetelés, valamint napelemes
rendszer telepítése valósul meg, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig
komplex épületenergetikai felújítás történik, mely magába foglalja a teljes épület hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, valamint a födém és tető-hőszigetelést, megújuló energiahordozó felhasználásával kombinálva.
A kivitelezés várható megkezdésének időpontja:
2017. június 15.
A projekttel kapcsolatosan bővebb információt az alábbi linken
találnak: www.bagfalu.hu
Bag Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Részletekben is fizethető
a személyi jövedelemadó
A fizetendő személyi jövedelemadóra és egészségügyi hozzájárulásra, ha összegük nem több mint 200
ezer forint, idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés
az szja-bevallásban. Az első részlet megfizetésének határideje 2017. május 22.
A részletfizetés lehetőségét nem zárja ki a NAV által készített adóbevallási tervezet. A legfeljebb hat havi, pótlékmentes
részletfizetést az ügyfélkapuval hozzáférhető online felületen, a
bevallási tervezet módosításával, vagy a NAV által küldött tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozaton lehet kérni. A kedvező lehetőség feltétele, hogy a még fizetendő személyi jövedelemadó és
egészségügyi hozzájárulás összege ne haladja meg a kétszázezer
forintot. A kedvezménnyel azok élhetnek, akik nem vállalkozók és
nem kötelezettek áfafizetésre. Aki a 16SZJA nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét, ugyanúgy kérheti a részletfizetést a
bevallás „C” lapján, az (A) mező kitöltésével.
Az első részlet megfizetésének határideje 2017.
május 22. A további részleteket, a kérelmezett hónapok számától
függően június 20-ig, július 20-ig, augusztus 21-ig, szeptember
20-ig, illetve október 20-ig kell megfizetni. Fontos a fizetési határidők betartása, mert, ha az esedékes részlet befizetése elmarad,
a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell
megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti
esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel. A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a hivatal nem küld külön értesítést, csak
az kap visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek. A részletfizetés módjai:
- bankszámláról átutalással, a közlemény rovatban az adóazonosító jel feltüntetésével;
- bankkártyával interneten, az Ügyfélkapun keresztül az eBEV
felületen;
- bankkártyával a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain;
- csekken, amely beszerezhető a NAV ügyfélszolgálatain, illetve
igényelhető a NAV honlapján található CSEKK elnevezésű vagy a
„Kérelem készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez”
nyomtatványon; továbbá a 06-40/42-42-42-es telefonszámon.
A bevallás benyújtásával az első részletet be lehet fizetni
az ügyfélkapu-regisztrációval hozzáférhető online felületen is,
bankkártyával.
Aki nem jogosult a pótlékmentes részletfizetésre, vagy
tartozását hat hónapnál több részletben tudná csak megfizetni,
kérheti az általános szabályok szerinti fizetési könnyítést, melyről
a NAV 30. számú információs füzete tartalmaz részletes információkat. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési
kedvezményi kérelme illetékmentes.
Dr. Kis Péter András adószakmai szóvivő
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A polgármesteri
Óvodai
hírek
Hivatal hírei
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Tavaszi zsongás
az óvodában
Föld napja
Április 24-én ismét megünnepeltük a Föld napját az
óvodában. Ez minden csoportban az adott életkornak megfelelően történt. A legkisebbek megismerkedhettek a földgömbbel,
beszélgettünk arról, hogy miért nem szabad szemetelni, miért
fontos a tiszta levegő és ivóvíz és, miért kell vigyáznunk az állatokra. A nagyobb csoportokban már bővebben kitértek ezekre a
témákra ők már a földgömbön belül a vizekkel, szárazföldekkel és
a kontinensekkel is megismerkedhettek, illetve megemlítésre került más bolygók létezése is. A nagyobb csoportokban ültettek is és
mindenki részt vett a virágoskertek gondozásában. A gyerekek ezen a napon ismereteket kaphattak arról, hogy milyen fontos vigyázni a Földünkre, és ezt megtenni csak együtt közösen lehet.
Mné S.B.
Egészségnap az óvodában
Április 7-én egészségnap volt az óvodában, amelyen felhívtuk a gyerekek figyelmét a tisztálkodás, a mozgás és az egészséges táplálkozás fontosságára. Megbeszéltük miért van szükség
ezek mindennapi használatára. Ennek keretében a gyerekek fogat
mostak, tornáztak, gyümölcsöket és zöldségeket kóstolhattak. A
felnőttek számára pedig vércukor és vérnyomásmérésre volt
lehetőség Dr. Albert Levente gyógyszerész és Czerok Andrásné védőnő segítségével.
Mné S.B.
Ócsai kirándulás
2017. május 2-án az Iglice Óvoda apraja-nagyja vidáman cseverészve várta, hogy megérkezzen az autóbusz, melynek úti célja az Ócsai Tájvédelmi Terület. A kirándulásra több
szülő elkísért minket. Már az utazás is élmény volt a gyerekeknek,
hiszen inkább autóval utaznak a szülőkkel. Megérkezésünk után
egy fiatalember kalauzolt végig a tanösvényen, aki elmondta, hogy
az ilyen területeken érintetlen a környezet, még a fűszálak letépése is TILOS! A túra a Selyem-rétig tartott. Egy hídról nézhettük
meg a lápos tó növényzetét. Megtudtuk, hogy olyan halak élnek
benne, amelyek kevés oxigénnel is beérik. Az Ócsai Madárvárta
Egyesület épületénél madárgyűrűzést nézhettünk meg. A gyerekek meghallgathatták a kismadár szapora szívverését. Ritkán látható madárfajokat is láthattunk közvetlen közelről pl.: Csilpcsalp
füzike, fülemüle, nádi poszáta, szarka stb. A program utolsó állomása az Ócsai Tájház volt. Megtekintettük a zsellérházat, egy
másik házban a babamúzeumot, az istállót, a különleges régi tárgyakat (fújtató, kukoricamorzsoló stb.). Megcsodálhattuk a régi
használati eszközöket, bútorokat, régi hímzéseket, szőtteseket.
A kirándulás egyrészt közelebb hozta a gyermekekhez a természetet, annak óvását, védelmét. Másrészt a skanzen megtekintése
szervesen kapcsolódott óvodánk hagyományőrző programjához,
megmutatta a gyerekeknek elődeink egészen más jellegű életmódját.
P.Lné

Kirándulás Ócsára

Szent György-napi vásár
Minden évben ősszel kerül megrendezésre az óvoda
hagyományőrző programja, mely Szent Mihály napjához kötődik.
Sajnos tavaly a rossz idő miatt el kellett halasztani. Így rendhagyóan tavasszal, április 22-én szombaton tartották meg a művelődési házban Szent György napja alkalmából. 10 órakor kezdődött a műsor, mikor Kovács Istvánné, óvodavezető, köszöntötte
a vendégeket. Az érkezők a bejáratnál tükrös mézeskalács szívet és
kitűzőt kaptak. Hamar megtelt a nézőtér szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal, érdeklődőkkel. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Karácsondi Mihály plébános úr, és Szásziné Győri Éva
iskolaigazgató asszony is.
„Gyere velem a vásárba
fussunk oda hamarjába!
Vehetsz majd ott minden szépet,
mézes bábot, tükrös szívet!”
A hagyományőrző esemény témája a vásár volt. Az összes gyermek, az óvó nénik, az óvoda dolgozói, mind népviseletbe öltöztek.
Az ovis csoportok külön-külön készültek műsorral. A felkészítők
gondosan ügyeltek a színpadi látványra is. Csodás és korhű volt a
díszlet, ahogy az eszközök is, amelyeket beépítettek egyes előadásokba. Igazi vásári hangulatot keltettek a teremben, árultak
libát, cipőt, papucsot, kalapot, fakardot, sípot, tükrös szívet. Ezt
mind vidám mondókák, dalok, népi dalos játékok kíséretében. A
hagyományőrző alkalmak, és az ezekre való felkészülések olyan
elképesztő emberformáló erőkkel bírnak, melyek nagyon pozitívan hatnak gyermekeink egész személyiségére. És nem utolsó
sorban, ez az esemény egy remek lehetőség volt arra is, hogy a
színpadon, nagyközönség előtt is kipróbálhassák magukat. A legkisebbtől a legnagyobbik, mind megállták a helyüket! Jókedvűek,
lelkesek, felszabadultak és nagyon bátrak voltak. Az előadások
alatt a nézőtér pedig megtelt szeretettel teljes, büszke tekintetekkel. Az anyukák, nagymamák finomabbnál finomabb édes és
sós süteményekkel készültek, az udvaron pedig Kati néni frissen
sütött lángossal várta a résztvevőket, melynek illata csalogatóan
bejárta az egész környéket. A rendezvényt végül az óvó nénik meglepetés műsora zárta. Fazekas Mihály Ludas Matyi című darabjának átdolgozását láthattuk tőlük. Mind a gyermekek, mind a
felnőttek számára rendkívül szórakoztató volt az előadás. Egy-egy
epizódszerep erejéig nyugdíjas óvónőink (Palya Jánosné Zsuzsa
néni és Szabó Benjáminné Marika néni) is visszatértek. Jó volt
őket újra látni a körforgásban! Hálásan köszönjük az óvónőknek,
az óvoda dolgozóinak ezt az élményekben gazdag délelőttöt!
Várjuk a következő alkalmat!

Szent György nap

Iskolai hírek
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Iskolai beíratkozás - a színfalak mögött
Országosan 2017. április 20-21ét jelölték ki a leendő elsősök beiratkozási
napjának. Már előre féltünk tőle, hogy hogyan alakul a helyzet, hiszen a jövőt és a
tervezési lehetőségeket is nagyban befolyásolja, hogy hány gyereket íratnak be a
leendő elsős szülők a Bagi Arany János
Általános Iskolába. Helyzetünket nehezíti,
hogy a „körzetesség” csak az iskolára
nézve kötelező (kötelesek vagyunk felvenni, aki Bagon él), a szülő viszont választhat
a különböző (egyházi, állami) iskolák közül. Két kerekasztal-beszélgetést tartottunk. Az elsőn a gyermekvédelmi rendszer
tagjai (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői Szolgálat, a Szociális
Bizottság, a Jegyzői „Gyámhatóság” és az
érintett szülők a Bagázs mentorálásával)
vettek részt. Az összejövetel célja az volt,
hogy rávilágítsunk a fejlődés, felzárkózás
fontosságára, kiemelten hangsúlyozva az
iskola mint intézmény személyiségformáló
szerepét, a (fel)húzóerő fontosságát. A második kerekasztal-beszélgetés februárban
volt. Az érdeklődés ekkorra még inkább
megnőtt az iskola, az iskolában történtek
iránt. Több kiscsoportos beszélgetésen
voltunk túl, mire sor került a következő találkozóra, melyen az egyházak képviseletében Karácsondi Mihály plébános, Bag
Nagyközség Önkormányzatának képviseletében Jamrik László polgármester, és
több képviselő is részt vett. A szülői érdeklődés ezen a találkozón még inkább észrevehető volt, sokan képviselték a szülői oldalt is. Az összejövetelen leginkább a megoldásra váró problémák feltérképezése, a
változtatás –országosan, települési és intézményi szinten - szükségessége fogalmazódott meg. Érezhető volt, hogy sürget az
idő, az utolsó utáni pillanatban vagyunk,
de még visszafordítható a folyamat, viszont CSAK összefogással és egymás meg-

segítésével. Egy közös célért közösen, megbízva a másikban lehet előrehaladni.
Mindkét találkozó kiemelt jelentőséggel
bírt, hiszen olyan fórumokra teremtett
lehetőséget, ahol az egymásra mutogatástól elindulva mára már eljutottunk az önálló feladatvállalásig: ki mit tehet, hogy a
település visszakapja régi fényét (70-es,
80-as évek), amikor a környékről Bagra
jártak a fiatalok szórakozni, amikor még
nagyon jó volt baginak lenni.
Szülői összefogással megalakult a
SZÖSZ, és örömmel tapasztaljuk, hogy a
Dózsa György Művelődési Házba, a Könyvtárba is egyre több rendezvényre várják az
érdeklődőket. Az Iglice Napközi Otthonos
Óvoda vásári hangulatot árasztó, a csoportokat és az Óvó néniket bemutató hétvégi
rendezvénye is nagyon sikeres volt. A közös akarat és a közös cél, az apró örömök
hálás szívvel történő felismerése, ha lassan
is, de nagy sikereket hozhat Bagnak. Jól
tükrözi ezt az áprilisi beiratkozás, melyen
az előrejelzések szerint csak kettővel kevesebb gyereket írattak be hozzánk, mint
Aszódra és kétszer annyit, mint Ikladra, a
német nemzetiségi általános iskolába.
Idén is csak 1-1 ovisról tudunk, aki Gödöllőre, Aszódra, ill. Hévízgyörkre íratkozott
be, szemben a tavalyi évvel, amikor „tömeges elvándorlást” tapasztaltunk. Ezúton is
köszönjük a támogatást és a bizalmat!
Mindezek mellett lehetőséget kaptunk a Dunakeszi Tankerülettől, hogy kihelyezett néptánc- és drámatagozatot
indíthassunk, melyekre várjuk a jelentkezőket!
Közben zajlottak a dolgos hétköznapok is. Tanítottunk, kirándulni (Fővárosi Nagycirkusz, Magyarság Háza, Katalin-puszta), versenyezni vittünk gyerekeket: április 11-én Domonyban vers- és prózamondó versenyen voltunk, ahonnan Ba-

lázs Dávid és Szabados Réka elhozta a
korcsoportjának első helyét. Faragó Panna és Angyal Virág Sára Petőfi-szavalóversenyen járt Aszódon, Juhász Barbara,
Haller Vivien informatikaversenyen Turán. Juhász Barbara a hetedikesek közül az
informatikaversenyen 1. helyezett lett. A
Gödöllőn megrendezett katasztrófavédelmi vetélkedőn is sikeresen részt vettünk (II. helyezés), így április 12-én,
Szigetmonostoron a Pest megyei vetélkedőn is ott lehettek tanulóink. Gratulálunk
az összes versenyzőnek és felkészítőiknek
is!
Fegyelmi tárgyalást is tartottunk,
melyen a nevelőtestület a „kedvezmények,
juttatások megvonása” büntetési határozatot hozta. Így a tanuló bár az iskolában
maradhat, az év hátralévő részében nem
vehet részt a tanításon kívüli programokon. Május 2-án lezajlott a nyolcadikosok
vizsgáztatása is. Boda Eszter, Halász Lili és
Szabados Réka kiemelkedően teljesítettek,
így a „kiváló” vizsgaeredménynek köszönhetően igazgatói dicséretet is kaptak.
Iskolánk alapításának 90. évfordulója alkalmából kiállítás és ünnepség rendezését tervezzük. Kérjük,
ha van bármilyen iskolai vonatkozású
emlékük, amit kölcsönadnának nekünk,
hozzák/küldjék be a Bagi Arany János Általános Iskolába 2017. május 31-ig!
Kszönjük az iskola és a Bonifác Alapítvány
nevében is. Az ünnepség időpontja
2017. június 10-én 14 óra. Szeretettel meghívjuk községünk lakóit, az
egykori diákokat, tanárokat. Jöjjenek, ünnepeljenek velünk!
Szásziné Győri Éva intézményvezető
Iskolánkról bővebben a honlapokon
tájékozódhatnak: szaszieva.hupont.hu
www.bagiiskola.hu/

A Fővárosi Nagycirkuszban voltunk
2017. március 8-án a Bagi Arany János Általános Iskola tanulói
közül 33 kisgyermekkel, 3 szülővel és 4 pedagógussal megtekintettük a
„Szomszédolás” című cirkuszi produkciót a Fővárosi Nagycirkuszban.
Már az induláskor nagy volt az izgalom a gyermekek között. Lázasan
találgatták, hogy vajon milyen műsorszámokat fognak látni. A busszal hamar odaértünk, ezért még egy félórát a Hősök terén is elidőztünk, figyelmesen megnéztük a
7 vezér és a fejedelmek, királyok szobrait. Végigsétáltunk a Műjégpálya és a Vajdahunyad vára mellett. Mikor a gyermekek megpillantották a cirkusz épületét, izgalmuk még fokozódott. Bent az épületben a sok kisgyermek zsivajgása, a porond
hangulata, a kötelek, nézőtér és a fények teljesen elvarázsolták őket. Alig tudták
kivárni, hogy elkezdődjön az előadás. Minden műsorszámot egy-egy szomszédos
ország művészei adtak elő. Nagy kivetítőn bemutatták az adott ország zászlaját,
híres épületeit, és köszöntötték a nézőket saját nyelvükön. Ezután a nemzeti népviseletbe öltözött táncosok következtek, majd maga a műsorszám. A gyermekek de a felnőttek is – azt sem tudták, hová nézzenek, annyi volt a színvonalas
produkció. Természetesen az állatokkal bemutatott számok voltak a legnépszerűbbek és az artisták. Magyarországot a Rippel fivérek erő-akrobatika előadása
képviselte, mely magáért beszélt. A légtornászok egy-egy veszélyes mutatványánál
a pergődob még fokozta az izgalmat. A szünetben pattogatott kukoricát, üdítőt és
más ropogtatni valót vettünk a büfében. Az előcsarnokban és a folyosókon arcfestés
volt gyerekeknek, és kis cédulákra rajzolhattak vagy üzenhettek a cirkusz művészeinek. Az előadás végén kissé elfáradva vártuk a buszunkat a cirkusz előtt, ahol
csoportkép is készült rólunk. Hazafelé egyfolytában beszélgettünk a látottakról.

Volt mit mesélni a gyerekeknek otthon is! Ez a
cirkusz már nem a csetlő-botló bohócokról szól,
hanem színvonalas, jól felépített, keretbe ágyazott
produkció, amely a világ bármely részén megállná a
helyét. Az eddig látott műsorok egytől egyig színvonalas, komoly produkciók voltak. Már tervezzük a
következő látogatást a gyermekek nagy örömére.
Tóthné Irsán Ágnes tanító
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A Bagi Arany János Általános Iskola
diákjainak versenyeken
elért eredményei
Márciusban több verseny is megrendezésre került a
kistérségi tízpróbából, az egyiknél mi voltunk a házigazdák.

Kézilabdatorna: március 22. Bag
Idén 4. alkalommal hirdettük meg a versenyt tankerületen belül.
A kilenc kistérségi iskolából hét iskola nevezett. Három alkalommal 2. helyezést értünk el a lányainkkal, nagyon szerettünk
volna már végre nyerni. A négyéves kitartó munka végül is megtérült, gyümölcse beérett. A tornán az elődöntőkben Tura ellen
9:1-re, Hévízgyörk ellen 10:1-re nyertünk. Ez alapján csoportelsőként tudtuk, hogy ismét döntősök vagyunk. Tehát az ezüstérem már biztos. Lányaink viszont nagyon szerették volna fényesebb éremre váltani az ezüstöt, ezért elszántan küzdöttek. Az
aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola csapata került a másik
ágon a döntőbe. Igen szoros meccsnek ígérkezett a mérkőzés, amit
a végeredmény is igazol: 4:2 Bag javára! Leírhatatlan öröm!
Köszönet a játékvezetőknek, Raffai Zoltánnak és Kmety
Ádámnak, akik sportszerűen vezényelték le a meccseket. Köszönöm a két testnevelőnek (Pótháné Geier Tündének és ifj. Szalai
Zoltánnak), hogy munkájukkal lehetővé tették, hogy csak a csapattal foglalkozzak a torna napján. Ezzel a versennyel csak egy
generáció munkája zárult le. A tavaszi szünet után szeretnénk az
alsóból is bevonni a 3-4. évfolyamból érdeklődő lányokat a kézilabdaedzésekbe, ezzel biztosítva az utánpótlás nevelését az iskolában.
Szalai Zoltán, testnevelő tanár

A győztes kézilabda csapat

Néptáncverseny

Néptáncverseny: márc. 3. Hévízgyörk
A versenyek sorába a szeptemberi megbeszélésen került
be a néptáncverseny ötlete a hévízgyörki iskola javaslatára. Ők
vállalták a megrendezését is. Bár csak hat iskola nevezett, azt gondolom, sikerülni fog ezzel ismét egy szép hagyományt teremteni.
Egy nagyszabású, színes műsor ígérete csalogatta az érdeklődőket
a Balázs Józsefné Művelődési Házba, nem okozva csalódást a vendégeknek. A népviseletbe öltözött fiúk és lányok, szépen befont
hajak látványa, a vetélytársak szemmel méregetése, a várakozás
izgalma lengte be a teljesen megtöltött nagytermet a verseny kezdetéig. Az ünnepi megnyitón Benedek Krisztina (aki egyben a zsűri elnöke is volt) néptáncpedagógus tanítványai énekeltek, majd
következett a megmérettetés. Három kategóriában lehetett indulni: egyéni alsós, egyéni felsős és csoportos. Iskolánkat a Gyalus
Noémi (4.a), Palya Richárd (3.b) és Albert Fanni (7.b), Angyal
Virág (7.a) párosok képviselték. Mindegyikük táncol a Muharay
Elemér Népi Egyesületben. Nagyon szépen, gyönyörű tartással,
mosolyogva táncoltak (nem látszott rajtuk az izgalom, pedig nagyon izgultak), büszke lehetett rájuk a zsűriben ülő ifj. Rónai Lajos
(az egyesület művészeti vezetője) is. A „kicsikék” a 3., a „nagyobbak” a 2. helyezést hozták el. Mivel csoportos indulónk nem volt,
ez az eredmény összességében a 3. helyre volt elég.
Szekeresné Fercsik Anna, biológia-földrajz tanár

Tanítványaink április 5-én katasztrófavédelmi vetélkedőn vettek részt Gödöllőn.
Nagyon szépen szerepeltek, bekerültek az országos döntőbe. A következő állomás
Szigetmonostor.

Informatika verseny

Természetismereti verseny

Fekete István Természetismeret Verseny: március 24. Galgamácsa
A kistérségi versenyek sorában ez az egyetlen „klasszikus értelemben vett” tanulmányi verseny, amit hatodik alkalommal rendeztek meg a galgamácsaiak. Minden alkalommal részt vettünk,
sok szép eredményt mondhatunk magunkénak, amikre joggal
lehetünk büszkék. Nemcsak mostani tanítványaink, hanem a már
gimnazista korosztály egykori résztvevői is szívesen gondolnak
vissza ezekre a hangulatos versenyekre. Idén 11 iskola 53 tanulója
nevezett. A földrajz és biológia tantárgyakon kívül (hetedik és
nyolcadik évfolyamon külön-külön) most először a 6. osztályosok
számára angol nyelvi versenyt is hirdettek. A házigazdák nagy szeretettel és készülettel fogadtak minket, mint mindig. Ünnepi
megnyitó és műsor után a gyerekek elvonultak a feladatlapokat
megírni. A tantárgyi ismereteken túl Fekete István életéből, a hazai nemzeti parkokból és az év élőlényeiről szerzett ismereteikből
kellett számot adniuk, ami többhetes felkészülést jelentett. Az
idén különösen nehézre sikerült a feladatlapokat összeállítani, ez
egységes véleménye volt a gyerekeknek. A rendelkezésükre álló 90
percet szinte mindannyian felhasználták. A verseny után elsétál-

tunk a falumúzeumba, ahol előadásokat hallgattunk meg, bemutatták a múzeum látnivalóit. Ezek után egy szendvicsebédre
vendégelték meg a gyerekeket és kísérőiket. Az eredményhirdetést izgatottan vártuk. Balázs Dávid (7.a) biológiából 3., Ujvári
Gábor Rómeó (7.a) földrajzból 2. helyezést ért el. Boda Eszternek
(8.b) biológiából (a tavalyi 3. helyezés után ismét) a 3. helyezést,
Benedek Ákosnak (8.b) földrajzból (a tavalyi 3. helyezés után) az
5. helyezést sikerült megszerezni. Mivel mind a négy versenyző
nagyon jól szerepelt, ez csapatban az első helyet jelentette.
Györgyfi Gergely (6.a) angolból derekasan helytállt, a középmezőnyben végzett (de az angolosok eredményét nem számolták
be a versenybe).
Ezekkel a márciusi versenyeken elért eredményekkel az
első helyről várjuk a versenysorozat folytatását. Április 11-én kerül
sor a prózamondó és szavalóversenyre Domonyban, 25-én lesz az
informatikaverseny Turán, május 18-án a népdaléneklési verseny
Galgahévízen. A sort az úszóverseny zárja, amelynek uszodánk ad
helyet május 19-én, ekkor hirdetik ki a végső eredményeket.
Szekeresné Fercsik Anna
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Olvasóklub a könyvtárban
Egy településen, ha
elindul egy kezdeményezés, alakul valamilyen szervezet, kör, az mindig örvendetes. Legyen az egy civil szervezet, informális csoport, vagy akár egy olvasóklub. Egy hely, egy lehetőség a helyi
lakosok számára hogy időről-időre
kedves kedvtelésükkel foglalják el magukat.
Bagon tavaly novemberben
tartotta „alakuló ülését” a Dózsa György
Művelődési Ház és Könyvtár felnőtt
olvasó-klubja. Igaz ekkor még csak három fő volt jelen, beleértve a könyvtárost
és ötletgazdát, Horváthné Görög Viktóriát. A klub a közösségépítés mellett
azért is alakult, hogy a könyvbarátok is
találkozhassanak, és kiszakadhassanak a
mindennapok megszokásaiból, egyébről

is beszélgethessenek, mint a napi teendők és gondok.
Ahogy teltek a hónapok - részben a közösségi oldalakon közzétett hirdetéseknek köszönhetően - a klub tagjainak száma bővült. Jelenleg tizenegyen
találkoznak havonta egyszer, hogy megosszák egymással gondolataikat a műről,
amelyet együtt választottak ki. Az ülések
légköre kellemes, pezsgő, köszönhetően
a néha szinte homlokegyenest eltérő véleményeknek, mégis barátságos, és befogadó. A megközelítőleg két óra alatt
mindenkinek alkalma nyílik elmondani,
hogy tetszett az aktuális könyv.
Az eddig terítékre kerülő művek között
ott volt a Hajnali láz Gárdos Pétertől,
megtárgyalták már Dragomán György A
Fehér király c. művét, olvasták Bulgakovtól A Mester és Margaritát, Grecsó

Krisztián Jelmezbál című művét, Jane
Austen Büszkeség és Balítélet című regényét, legutóbb pedig a Szerb Antal által
írt A Pendragon legenda volt a választott
olvasmány, hogy csak néhányat említsünk. A következő könyv pedig minden
tag számára meglepetés, mivel egy, a
nevükkel ellátott, barna papírba bújtatott csomaggal térhettek haza. Az olvasóklub tagjai minden hónap első szerdáján
este hatkor lépik át a felújított könyvtár
küszöbét, hogy egy-két óra hosszat irodalmi művekről, olvasásról csevegjenek.
Ami a jövőt illeti, amellett hogy
a könyvtár állománya folyamatosan bővül, hamarosan könyvtár-mozi indul amire szeretettel várják az érdeklődőket
- és talán a vetített filmek között előkerül
majd az olvasóklubban előfordult könyvek némelyikének adaptációja is.
Papp Éva

BAGI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Mindenki életében lehetnek olyan időszakok, amikor nem
képes egyedül megbirkózni gondjaival, problémáival. A Bagi Családés Gyermekjóléti Szolgálathoz
bármilyen egyéni, családi, szociális,
foglalkoztatási vagy lelki hátterű
probléma vagy kérdés esetén fordulhat.
Amiben segíteni tudunk:
·
szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
·
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, segítése, adósságkezelés
·
szociális segítőmunka a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésében,
·
közösségfejlesztő programok szervezése, egyéni és csoportos
készségfejlesztés,
·
munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek,
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek
és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
·
a kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások
·
a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztetettség okainak feltárása,
megoldási
·
jogi, pszichológiai tanácsadás, mediáció, családterápia biztosítása (előjegyzés alapján)
·
adományok (ruha, bútor) fogadása és közvetítése, ingyenes
ruhaosztás rászorulóknak
·
Álláskeresési klub
(minden páratlan héten, kedden 9-11:00 között)
·
házi segítségnyújtás biztosítása

A szolgáltatásaink minden bagi lakos számára
ingyenesek. A szolgáltatások igénybevételéhez
lakcímkártya és TAJ kártya szükséges.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
kedd, csütörtök, péntek:
szerda

8-14:00,
8-12:00
12-16:00.

Címünk: 2191 Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri hivatal Kiskőrös utcai bejárata felől)
Elérhetőségeink: 06 30/693-5930;
06 28/504-135 (16 m.)
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu
Családsegítők: Orosz Adrienn, Maszlag Gábor

A Pest megyei II. o. Keleti csoport - a bajnokság állása 26 forduló után

Hely. Csapat
M
Gy
1 Duna-Tisza Aszfalt Törtel 26 21
2 Sülysápi SE
25 19
3 UFC Gyömrő
24 16
4 Valkó KSK
25 15
5 Bagi TC ’96
26 14
6 Üllő SE
25 10
7 Aranyszarvas SE
25 11
8 Úri KSK
25 10
9 Iklad KFC
25 10
10 Péteri KSK
24 7
11 Aszód FC
25 7
12 Hévízgyörki SC
24 7
13 Tápiószele SE
25 6
14 Zsámboki SE
25 4
15 Ecser SE*
25 3
16 SURBER-Nyáregyháza (Kizárva)

D
3
4
2
3
2
6
2
5
4
5
4
3
2
4
5

V
2
2
6
7
10
9
12
10
11
12
14
14
17
17
17

P
66
61
50
48
44
36
35
35
34
26
25
24
20
16
7 (-7 p)
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Kapcsolattartás
joga
Az ügyvéd válaszol:

A gyermeknek joga, hogy a szüleivel személyes kapcsolatot tartson fenn. A gyermekétől külön élő szülőnek
viszont nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy
gyermekével kapcsolatot tartson fenn, vele rendszeresen érintkezzen (ez a kapcsolattartás joga). A gyermeket nevelő szülő
köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A gyermek
érdekét súlyosan sérti az a szülő, aki a gyermeket a másik
szülővel való érintkezéstől indokolatlanul elzárja, és ellene
hangolja. A gyermek érzelemvilágára ez károsan, kiszámíthatatlanul hat, és bizony károsan befolyásolja a gyermek
fejlődését, sőt juthatunk arra a következtetésre is, hogy ez a
szülő nem alkalmas a gyermek nevelésére. Végső soron az ilyen
szülői magatartás a gyermek elhelyezésének a megváltoztatásához is vezet. A házasság felbontása nem járhat azzal a
következménnyel, hogy a gyermeknek a szülők egyikével a kapcsolata megszakadjon, a szeretett apa vagy anya „elérhetetlen”
legyen.
A kapcsolattartásról - a szülők megegyezésének
hiányában - a gyámhatóság dönt. Ha házassági vagy
szülői felügyelettel kapcsolatos per van folyamatban, a
szülők megegyezésének hiányában a kapcsolattartásról a bíróság dönt. Mind a gyámhatóság, mind a bíróság a
felróható magatartást tanúsító szülő kapcsolattartási jogát a
gyermek érdekében korlátozhatja vagy megvonhatja, illetőleg e
jog gyakorlásának szünetelését rendelheti el. Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a
határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül csak
a bíróságnál lehet kérni. A kapcsolattartásra vonatkozó
bírósági határozat végrehajtásáról a gyámhatóság
gondoskodik. A döntés előtt az érdekelteket és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket meg kell hallgatni.
A gyermekkel való kapcsolattartásra a szülőkön kívül
jogosult még a nagyszülő, a testvér és - ha a szülő és a nagyszülő
nem él, vagy a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van,
vagy a kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja - a
gyermek szülőjének testvére és szülőjének házastársa is, de ezek
az eljárások már nem bírósági, hanem gyámhivatali hatáskörbe
tartoznak.

A kapcsolattartási jog magában foglalja a gyermekkel
való személyes találkozást, a gyermeknek a lakóhelyéről vagy a
tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott időtartamra történő elvitelét, a gyermekkel időszakonként, elsősorban az oktatási szünetek és a többnapos ünnepek időszakában való huzamos együttlétet, és kiterjed a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartására.
Rendkívül fontosnak tartom, hogy akár a szülők
maguk egyeznek meg, akár a gyámhivatal vagy a bíróság dönt a
kapcsolattartás kérdésében, mindenképp részletesen legyen
annak módja szabályozva, hogy az valóban végrehajtható legyen (pl.: hol kell átvenni a gyermeket, vagy ha elmarad egy
kapcsolattartás, akkor mennyi időn belül kell pótolni stb.)
A kapcsolattartás joga kiterjed a gyermek meghatározott időtartamú külföldre vitelére is. (ezért kérhetjük, hogy
pl. a kapcsolattartás során a gyermek külföldre vitele korlátozódjon azokra az országokra, ahonnan két- vagy többoldalú
nemzetközi szerződés alapján a gyermek visszahozatala szükség esetén jogi eszközökkel biztosítható).
A kapcsolattartást akadályozó körülményekről (pl. a
gyermek betegsége, iskolai programok stb.) a felek késedelem
nélkül kötelesek tájékoztatni egymást, és az elmaradt kapcsolattartást a legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb
hat hónapon belül pótolni kell.
A kapcsolattartás kérdésében a szülők intelligens hozzáállása követendő példa lenne, azonban a válás után a felek
többsége sajnos nem így gondolkodik, és hajlamos bosszúból a
kapcsolat megszakítására, amely a gyermek érdekeivel ellentétes lehet. A szülők részéről a beszélő viszony fenntartása, a
megegyezésre törekvés egyértelműen a gyermek érdekét szolgálja, hogy a különélés ellenére a másik szülő is aktív résztvevőként lehessen jelen a gyermek érdekében.
További kérdései esetén forduljon hozzám bizalommal!
dr. Péter Viktória ügyvéd
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.
Tel: 20/9353-286

Csak úgy füstölgök magamban
-Nál, -nél nélkül
Beszélgetés közben hallottam: „Tegnap
este a moziban a STAR WARS-nál voltunk.” Nyelvtanfolyami hirdetés: „Tandíj kezdőknél 500, haladóknál 1500 Ft
óránként.”
Hivatalos nyomtatványban találtam a
következőt: „Az űrlap kitöltésénél ügyeljünk a következőkre! Reklamálásnál hivatkozzon az ügyiratszámra.”
-Nál itt, -nél ott; -nál, -nél mindenütt.
Első példámban az -n és -ban, -ben rag
helyét bitorolják. „Tegnap este a STAR
WARS előadásán voltunk. A másiknál:

Tandíj kezdőknek 500, haladóknak
1500 Ft óránként.”
A harmadik példámnál a következő írásmóddal járunk el helyesen: Az űrlap kitöltésekor ügyeljünk a következőkre!
Vagy így is írhatná a tisztelt ügyintéző: Az
űrlap kitöltése közben ügyeljünk…
Reklamáláskor, a reklamálás alkalmával… Kerüljük megszólalásunkkor
az egyhangúságot, és ügyeljünk a pontos
és megfelelő ragok használatára!

helyeselni tudom… Csak annyi emberséget (tiszteletet, megbecsülést stb.),
amennyit magadnak megkívánsz. Csak
egy kislány van a világon. Anya csak egy
van. Csak egy telefonodba kerül… Csak
nem? (kötelező válasz)
Csak igen! Csak ön után. Csak tessék,
én itthon vagyok.

Közhelyek, amelyek használatát
kerülni kellene.

Csal. Aki ennél jobbat tud, az csal. (hazudik, teszi magát) Csalni is tudni kell,
félreégő cigarettára utalva mondjuk: Vigyázz, otthon csal a feleséged! A látszat
néha csal, de nem minden csaló látszik.

Csak. Csak a szépre emlékezem. Csak

Giczi Rudolf
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Gyakori kérdések és hasznos tanácsok
nem csak beszédhibás gyermekek szüleinek
Ki a beszédjavító tanár?
Más néven a logopédus általában azokkal a 4-5 éves kisgyermekekkel foglalkozik, akik valamilyen hangot/hangokat hibásan, vagy
egyáltalán nem ejtenek beszéd közben, illetve nem az életkoruknak
megfelelően beszélnek. Az előbb említett határidő előtt, a 3. évtől
egy rövidebb életszakaszig fennáll a veszély, hogy a gyermek beszéd közben megakad. A feszültség abból adódik, hogy
a beszédszervek finom mozgásai nem tudják követni a látottakat, a
gondolatbeli képeket. Ez természetes jelenség. Javítani tilos!
Visszatérve a 4-5 éves határhoz: a beszédjavító tanár a meglévő
hibákat feltárja, és más szakemberek vizsgálati eredményeit is
felhasználva megfelelő fejlesztéssel kijavítja a foglalkozások során a
sérült beszédet. A kapott információkat bizalmasan kezeli. A szülők
gyakran maguk is próbálják a meglévő hibát vagy hibákat javítani,
de ezzel csak még jobban tetézik a bajt. A logopédushoz fordulni
nem szégyen, hiszen sok-sok év tapasztalatával, de legfőképp
szakmai tudással és elhivatottsággal kezeli a bajt.
Mik az eredményes kezelés feltételei?
Elsősorban a sérülésmentes idegrendszer, az ép hallás és látás, valamint a hibátlan fogsor. 1-2 fog hiánya nem akadály, de a gyermek
fogszakorvosi kezelése és prognózisa feltétlenül szükséges. A kisgyermekek nagyon szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, mert
azok az ő igényeikhez, illetve életkori sajátosságaikhoz igazodnak.
Igen fontos az is, hogy a szülők is készen álljanak a logopédussal
való együttműködésre. Amennyiben idejük engedi, vegyenek részt
a fejlesztő foglalkozáson. Ha ez nem lehetséges, igényeljék a személyes találkozást, telefonon való információt, vagy egyéb más
lehetőséget. Sokan úgy vélik, hogy a kisgyermekkel való otthoni
gyakorlás egyszeri, vagy esetleg kétszeri hosszabb idejű házi feladat
gyakorlása lesz eredményes. Ez téves felfogás! Nem szabad ebbe a
hibába esni. Otthon is érvényes: sokszor keveset. Csakis annyit
szabad gyakorolni, amennyit a szakember javasol. Az otthoni gyakorlás időpontját a szülő határozza meg, de ne legyen közvetlenül az
óvodából való hazaérkezés után, hiszen a gyermeknek is át kell
állnia a családtagokkal való találkozásra. Nem utolsó sorban a szülőknek, más családtagoknak is meg kell hallgatniuk azokat az
élményeket, amik napközben az óvodában történtek. Logopédiában a tükörnek kiemelkedő szerepe van. Általánosságban
elmondható, hogy a hangfejlesztés utánzáson alapul. A tükör
mintegy megjeleníti a helyes száj-, illetve nyelvállást.
Azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Nem a tükröt kell
megvilágítani, hanem az arcokat, mert így látható minden arcrészlet. A tükröt úgy kell elhelyezni, hogy mind a két fej jót látható
legyen, de azonos magasságban.
Mi szükséges a foglalkozásokhoz?
Elsősorban a gyermek jókedve és egészsége. Beteg, nyűgös, fejfájós
vagy fáradt gyermeket nem lehet eredményesen oktatni. Már ezért
is ajánlatos időben lefektetni, altatni. Ne legyen a szobájában a
nyugodt elalvást zavaró semmiféle elektromos tárgy, eszköz. A szülő próbáljon rövid mesét mondani, olyat, ami gyermekével történt
aznap, vagy olyat, ami megnyugtatja. Az óvodai foglalkozáshoz
magam egyszerű négyzetrácsos/kockás füzetet kérek, amibe az
aktuális hang képzését is lerajzolom, illetve olyan képeket/rajzokat
készítek, amelyeket a gyermek úgy satíroz ki, ahogy ő akarja. Ezzel
egyúttal vizsgálhatom a rajzhatárok betartását is. A nyelv mozgása
sok levegővel (is) jár, ezért elengedhetetlen a papírzsebkendő használata. A felnőttől/szakembertől pedig sok-sok türelem, valamint
erős hit a várható siker érdekében.
Miért a legnehezebben megtanulható hang a magyar „r”?
Ezt igen sokszor kell gyakorolni ahhoz, hogy erőteljesen peregjen a
nyelv hegye. Mivel a pergetés során igen nagy mennyiségű levegő
távozik a tüdőből, ez szédülést, fejfájást is okozhat. Óvakodni kell
tehát a fejlesztéssel. Ritkább ok közé tartozik a nyelvfék lenövése.
Ez egyszerű sebészeti eljárással orvosolható. Sokszor még az óvodáskor alatt sem lehet megtanítani ezt a nehéz hangot, de ez nem
akadálya annak, hogy továbblépjen a nagycsoportos az 1. osztályba.
Az erőteljes pergetés megtanulásához dinamikus, feszes nyak- és
arcizmokra van szükség. Ezért fektesse hanyatt a kisgyermeket, és

számolja meg, hányszor tudja felemelni a fejét úgy, hogy a válla a
földön marad. Ez lesz az az alap, amin elindulhatnak. Kétnaponként mindig eggyel emelje fel a gyakorlatok számát, de 30-nál
többre ne. Ez is kitartást és türelmet igényel mindkét fél részéről. A
nyak izmai által a nyelv izmai is megerősödnek.
Több, és hibásan ejtett hang miatt miért nem javasolják az iskolai tanulmányok megkezdését?
Az olvasás és írás módszertanában a hangoztatott hang alapján tanulják meg a nebulók egyeztetni a hang képét, írását. Ha a kisgyermek hibásan ejti a hangot, úgy is fogja olvasni, de írni is. (Pl. jóka,
ozike, cisza stb.) Ugyanitt említem meg, hogy igen fontos és elengedhetetlen az azonos oldali szem és kéz használata. A jobbkezesnek a jobb szem, a balkezesnek a bal szem. Ha a gyermek csak az
orrával néz egy vastagabb vonalat, akkor még nem alakult ki az
azonos oldaliság, idegen szóval a lateralitás. Hagyatkozzanak a
szakemberek tanácsára, miként lehet ezen segíteni. Itt hívom fel a
figyelmet arra, hogy nincs szép, és csúnya kéz! A bal kézről
jobb kézre való erőszakos átszoktatás igen súlyos lelki
zavarhoz vagy dadogáshoz vezethet. (Magam is balkezes,
balszemes, ballábas vagyok.)
Dysgrafia gyanús az iskolába készülő gyermekem. Milyen tünetei vannak?
Megjegyzem, hogy a dysgrafia, és mellette a dyslexia főképp az iskoláskorba lépő gyermek problémája. Részképesség zavaráról
van szó. Szűkebb értelemben azt a gyermeket soroljuk a
dyslexiások közé, akik az általános iskola alsó évfolyamában az olvasást, s vele párhuzamosan, bár ritkábban az írást, nem képesek elsajátítani. Velük is a logopédus
foglalkozik. Az olvasás nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy a
grafikai jeleket hangos beszéddé alakítjuk át, hanem a leírt jelek és a
kiejtett hangok általánosított képzeteit kapcsoljuk össze egy dinamikus folyamatban.
A dyslexia tünetei óvodáskorban
Mozgás terén: motoros ügyetlenség, koordinálatlan nagy- és
finommozgások, a beszédmozgások valamint az egyensúlyérzés
zavara.
Irány- és a téri tájékozódás területén: A jobb és a bal irányok
makacs tévesztése, testséma zavara, soralkotásban a jobb és a bal
irány felcserélése. (Már utaltam korábban arra, hogy a balkezesség
nem egyenlő a dyslexiával.)
Emlékezet: Látási, hallási és beszédemlékezet zavara.
Figyelem területe: Tartós figyelemre nem képesek, figyelmük
könnyen elterelhető, többnyire csak néhány percre képesek bizonyos dolgokra koncentrálni.
Egyéb területen: Beilleszkedési és magatartási zavarok, agreszszív magatartás, bohóckodás, túlzott visszahúzódozás stb.
Nagyon kérem a szülőket, hogy a fentiek alapján
ne Önök döntsék el, hogy részképesség-zavarban szenved-e a gyermekük! Csak néhány intő jelre kívántam felhívni az Önök figyelmét.
Szakember-e az óvodapedagógus a beszédhibák
felismerésében?
Igen, kiemelten fontosak. Az óvónők 4 éven át tanulják az óvodás
gyermek fiziológiai és pszichés fejlődését, sajtosságait. Diplomás
pedagógusok, akik csak a többi szakemberrel együtt képesek eredményt elérni, hogy az óvodáskor befejezése
után iskolaérett gyermekek kerüljenek az iskolába. Magam 46 év tapasztalatából tudom, hogy nélkülük sokszor nem értem volna el eredményt. A gyermekek fejlesztése során rendszeresen konzultálok velük, mert általuk is napi szinten kísérhetem
figyelemmel egy-egy kisgyermek fejlődését, testi állapotát. Hála és
köszönet nekik.
Kedves Szülők!
A házi feladatok gyakorlása új, és gazdagabb élményhez juttatja a
szülőt és a kisgyermeket egyaránt. Nagyon bízzanak a gyermekükben - és a szakemberekben, mert csak így lehet eredményes a
közösen végzett munka.

Tisztelettel:
Kovács István
ny. gyógypedagógiai tanár - logopédus
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Kövesse a legfrissebb információkat, közleményeket,
közérdekű híreket, aktualitásokat településünk honlapján:

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

www.bagfalu.hu
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
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

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

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 bejelentkezett betegeket tudjuk fogadni!
Gyermektanácsadás:
kedd 12-13 óráig

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

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK
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
és
USZODA
NYITVA TARTÁS
18:00 - 21:00

PROGRAMAJÁNLÓ

GYEREKNAP
A Muharay Elemér Népi Együttes és a Dózsa György Művelődési
Ház és Könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt a

2017. május

27-én szombaton délután

tartandó gyereknapi rendezvényére.
13 órától Népi játszótér fa körhintával
Családi táncház
Mesék a KönyvtárMoziban
Kisállat simogató
16 órakor Zobonyos játszóház a legkisebbeknek
– ölbeli játékok, dalok, mondókák
18 órakor Muharay Elemér Népi Együttes
gyermekcsoportjainak gálaműsora
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
2191 Bag, Petőfi tér 1/A

FALUNAP
Bag Nagyközség Önkormányzata idén is színes programokkal várja
a falu lakóit és minden érdeklődőt a

2017.

június 30. - július 1-jén

megrendezésre kerülő Falunapra.
A részleteket keressék a plakátokon,szórólapokon!

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.:
+36 (28) 504-135,
504-140, 504-141
Fax:
+36 (28) 504-136
Web:
www.bagfalu.hu
TITKÁRSÁG (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
POLGÁRMESTER
Jamrik László
Telefon:
+36 30 667 0734
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
ALPOLGÁRMESTER
Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
JEGYZŐ (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
PÉNZÜGYI CSOPORT
(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
PÉNZTÁROS (15-ös mellék)
Horváth Andrásné +36 20 297 7865
E-mail:
penztar@bagfalu.hu
IGAZGATÁS
Nagy-Tóth Evelin +36 20 438 7275
ANYAKÖNYV (25-ös mellék)
Benke Henriett
Tel.:
+36 20 388 8224
E-mail:
anyakonyv@bagfalu.hu
ADÓ CSOPORT (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
MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS
ÜGYEK (12-es mellék)
Marosi Hajnalka
Tel.:
+36 30 667 0471
E-mail:
igazgatas@bagfalu.hu
MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.:
+36 30 667 2540
E-mail:
muszaki@bagfalu.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(22-es mellék)
E-mail: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
(16-os mellék)
E-mail:
bag@szocgond.aszod.hu
FALUGONDNOK
Fekete László Tel.: +36 20 401 7711
TEMETŐGONDNOK
Varga István
Tel.: +36 20 983 7592
DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
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
TORNACSARNOK ÉS USZODA
Gondnok: Benke Zoltán
Tel.:
06 28 409 939
IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS
ÓVODA
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
BAGI ARANY JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Intézményvezető: Szásziné Győri Éva
Tel.:
+36 20 482 80 05
06 28 504 155
E-mail:
bagiskola@bagiiskola.hu
Web:
www.bagiiskola.hu
ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI
DÍJAK
Kozáné Sztrehovszki Mariann
Tel.: 06 28 408 316, +36 30 665 8477
KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor Tel.: +36 20 289 1764
POLGÁRŐRSÉG
Tel.:
+36 30 515 69 45
E-mail:
bagpolgarorseg@gmail.com
EBRENDÉSZ
Sipos József Tel.: +36 20 203 23 59

LAPZÁRTA: JÚNIUS 20.
Következő megjelenés:
július 3. hetében
On-line: www.bagfalu.hu
I M P R E S S Z U M

Bagi Hírlap
Felelős kiadó:
Jamrik László polgármester
Szerkesztőség:
Sima József, Soltész Lászlóné,
Tábik Andrásné, Tóth Anita
Korrektúra: Gyalog Éva
Tördelés: 2D Grafikai Studio
Nyomdai munkák: Ondrik Bt.
E-mail: bagihirlap@bagfalu.hu

