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Készül az új
postaépület!
A régi romos épületet teljesen lebontották, és egy vadonatúj, a XXI.
századi követelményeknek megfelelő épületet emeltek.
Az új postaépülettel a posta oldalán lévő parkoló és park is
megújításra kerül.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
a bagi főútról (Szent Imre utca) a templom felé
vezető kis utcát 2017. július 5-től (szerdától)
július 26-ig (szerdáig) Bag Nagyközség Önkormányzata áteresz javítása miatt lezárja. Közlekedni (kerülni) a Kossuth Lajos utca, illetve az
Erdő utcán keresztül, a Szent András utca felől
lehet. Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért
szíves elnézésüket kérjük!

A Bagi Polgármesteri Hivatal nyári

közigazgatási szünetet tart
2017. július 31-augusztus 18-ig.
Ezen idő alatt (ügyfélfogadási napokon) csak
telefonos ügyelet, valamint
30

00

Fotó: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

hétfő, szerda és péntek 7 -12 óráig
ügyfélszolgálati iroda működik.

VÉRADÁS
2017. szept. 13.
szerda
15:30 - 18:00
XXI. alkalommal mulatott együtt a falu apraja-nagyja
a Falunap és Rétesfesztiválon
10-11. oldal
A TARTALOMBÓL

Bővebben a lakáscélú
önkormányzati helyi
támogatásokról
3. oldal

90 szál gyertya fénye
8-9. oldal

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!

Fotó: Tóth Anita

A Templom tér (utca) lezárása
áteresz javítás miatt
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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 határozatot hozta:
Napirendi pont: Polgármester meghatalmazása 2122 hrsz.
ingatlan ügyében
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
32/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bagi 2122 hrsz. ingatlan
2/4-ed tulajdoni hányad ellenszolgáltatás nélküli felajánlása
ügyében, zártkerti ingatlan vonatkozásában ajándékozási
szerződést megkösse Gergely Lajosné 2191 Bag, Szentlászlói
út 57. szám alatti lakossal. A polgármester jogosult a megajándékozott Bag Nagyközség Önkormányzat képviseletében a
fentiekben megjelölt ingatlan tulajdonjogának elfogadására
és ingyenes megszerzésére és a szerződés aláírására.
Napirendi pont: Polgármester meghatalmazása 2112 hrsz.
ingatlan ügyében
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
33/2017. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bagi 2112 hrsz. ingatlan
6/12-ed tulajdoni hányad ellenszolgáltatás nélküli felajánlása
ügyében, zártkerti ingatlan vonatkozásában ajándékozási
szerződést megkösse Seres Mária, 6621 Derékegyház, Bem u
28. szám alatti lakossal. A polgármester jogosult a megajándékozott Bag Nagyközség Önkormányzat képviseletében a
fentiekben megjelölt ingatlan tulajdonjogának elfogadására
és ingyenes megszerzésére és a szerződés aláírására.
Napirendi pont: Bagi Arany János Általános Iskola 2016. évi
szakmai tájékoztatója
A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
34/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
a Bagi Arany János Általános Iskola 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és szóbeli tájékoztatóját.
Napirendi pont: Bagi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi szakmai beszámolója
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
35/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Bagi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016.
évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és szóbeli beszámolóját.
Napirendi pont: Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi
szakmai beszámolója
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
36/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi szakmai
tevékenységéről szóló írásos és szóbeli beszámolóját.

Napirendi pont: Iglice Napközi Otthonos Óvoda – óvodapedagógus-felvétel kérelme
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
37/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 1 fő felvételét 2017.09.01-től, továbbá plusz 1 fő felvételét 2018.01.01-től. A pedagógusok pályázati eljárás útján
kerüljenek felvételre az óvodavezető kiírása alapján.
Napirendi pont: Ebrendészi tevékenységre ajánlat megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
38/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
jelenlegi gyepmesterrel (Ebfarm Kft.) a szerződés felbontásáról
2017.06.30-i hatállyal és Aranyi János gyömrői gyepmesterrel
szerződés megkötéséről 2017.08.01-jétől. Aranyi János ajánlata az alábbi feltételeket tartalmazza: havonta egyszer bejárja
a települést, és befogja a kóbor ebeket, ennek díja 100 000 Ft +
Áfa. A rendőrség illetve az önkormányzat sürgős hívásakor
kiszáll és befogja az akár veszélyes állatokat is, ennek 15 000 Ft
+ Áfa/egyed a díjazása, embert mart eb befogása, karanténozása ebenként 25 000 Ft + Áfa árkategóriába kerül.
Napirendi pont: Településképi arculati kézikönyv (TAK) és
településképi rendelet (TKR) megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
39/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Kormányrendelet 2017. január 1-jén hatályba lépett
módosítása a települési önkormányzatok számára a településrendezési eszközök új elemeként és kötelező feladatként
írja elő a településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelete (TKR) elkészítésével kapcsolatosan az alábbi
döntést hozta: Bag Nagyközség Önkormányzata a Pro Regio
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (1146 Budapest, Hermina út 17.)
a Bag Nagyközség településképi arculati kézikönyvének és
településképi rendeletének elkészítéséről szóló szerződést
nettó 787.400 Ft (bruttó 1 millió forint) összegben megköti,
mely összeget a Miniszterelnökség augusztus hónap végéig
községünknek támogatásként folyósítana. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére
és aláírására.
Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2016. (XII.01.) számú rendelete Bag Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Hatvan - Rákos vasútvonal fejlesztési projekt kapcsán
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
40/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
nyilatkozik, hogy a Bp. Rákos - Hatvan vasútvonal módosított
kivitelezési tervek készítése során szükségessé vált újabb
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rendezési tervmódosításokat elfogadja, a tervezett fejlesztéseket támogatja.
2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF
Zrt. (továbbiakban mint kezdeményező) kérésére a bemutatott Bp. Rákos - Hatvan vasútvonal átépítés kivitelezési
terveinek és a kapcsolódó szükséges módosítások településrendezési tervekbe illesztése céljából hozzájárul ahhoz, hogy a
NIF Zrt. által finanszírozva, az A.D.U. Építész Iroda Kft. (1111
Budapest, Kruspér u. 1/C.) elkészítse a bagi rendezési terv
szükséges újabb módosítását. A településrendezés tervmódosítási költségeinek kezdeményező általi viselésére az önkormányzat a NIF Zrt.-vel megállapodási szerződést köt.
3.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bp. Rákos - Hatvan vasútvonal átépítéséhez szükséges
rendezési tervek módosításának gyorsított, tárgyalásos eljárásához a 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 42.§ alapján.
Napirendi pont: Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat megtárgyalása
A képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
41/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, mely a települési önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkár 2017.
június 6-án kelt levelében tájékozatja az Önkormányzatot, a
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0236 számú „Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő Iglice Napközi Otthonos Óvoda, Tornacsarnok és Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztés” című projekt ügyében szabálytalansági eljárás lezárásáról.
Megállapította, hogy szabálytalanság történt, és egyúttal
jogkövetkezményként a 2 917 833 Ft támogatás Ptk. 6.47. §
szerint kamattal növelt összegű visszafizetésére kötelezi az önkormányzatot. Az önkormányzat költségvetésében a fenti
összeg nem szerepel. Továbbá az év folyamán felmerült váratlan kiadások miatt a Neumann-ház vételárára vonatkozó ez évi
(3 000 000 Ft) kötelezettségvállalásunkat sem tudjuk teljesíteni
Rendeletek:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi rendeletet alkotta:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és
szolgáltatási díjairól
Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján
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Bővebben a lakáscélú
önkormányzati
helyi támogatásokról
A Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 9 pontjában meghatározott feladatkörében kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkotott a fiatal házasok
első lakáshoz jutása és a lakásépítés helyi támogatása
céljából. A rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.
A rendeletben foglalt feltételek alapján helyi támogatás vehető igénybe, melyet az Önkormányzat kamatmentes kölcsön, illetőleg a fiatal házasok részére - ideértve a
gyermekét egyedül nevelő kérelmezőt is -, első lakáshoz jutásukhoz egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás
formájában nyújt a Bag területén lakó vagy tartózkodási
hellyel rendelkező Európai Unió tagállam állampolgárainak,
valamint letelepedési engedéllyel vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyeknek. A támogatás egy igénylő részére csak egy alkalommal és egy
jogcímen vehető igénybe, kivéve a fiatal házasok első lakáshoz
jutásának támogatását, amely támogatással együttesen helyi
támogatás is adható. A támogatás csak olyan igénylő részére
nyújtható, akinek az önkormányzattal szemben nem áll fenn
bírságból adódó, vagy egyéb tartozása.
Az önkormányzati támogatások az alábbi célokra vehetők
igénybe Bag közigazgatási területén:
- lakás építéséhez, ha az a felépítést követően magánszemély
tulajdonába kerül, magánszemély tulajdonában lévő
-lakás bővítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez,
emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján és egyéb módon való
létesítéséhez, felújításához, fenntartásához, vagy
- Bag közigazgatási területén a lakás vásárlásához, lakótelek
tulajdonjogának, vagy tulajdoni hányadának magánszemély
általi megszerzéséhez.
A kérelem benyújtásakor a 35. életévét be nem
töltött személy, aki Bag közigazgatási területén legfeljebb
120 m2 alapterületű lakóházat (lakóépület), legfeljebb
12.000.000 Ft (azaz tizenkettőmillió forint vételárért vásárol,
helyi támogatás iránti kérelmet terjeszthet elő. A helyi
támogatás mértéke a megvásárolni kívánt lakás forgalmi
értékének 10%-a, de legfeljebb 500.000 Ft.
A lakossági támogatás célját, a jogosultsági feltételeket, a támogatás igénybevételének feltételeit és
odaítélésének szabályait a rendelet ide vonatkozó
paragrafusai tartalmazzák, a részletes rendelet megtekinthető
www.bagfalu.hu honlap rendeletek menüpontja alatt.
-ta-

2017. évi szelektív
hulladékszállítás ideje:

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

AUGUSZTUS 18.
SZEPTEMBER 15.
OKTÓBER 20.
NOVEMBER 17.
DECEMBER 15.
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Ingyenes lett a közműbekötés
Ingyenessé válnak a közműbekötések július 1-jétől a családoknak,
valamint a kis- és középvállalkozásoknak
(kkv), és ennek a körnek mérsékli vagy
teljesen díjmentessé teszi a kormány a
kapcsolódó eljárási díjakat, miközben
csökkennek az ügyintézési határidők is jelentette be Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára.
Egy átlagos méretű családi háznál
vagy üzlethelyiségnél mindhárom közműcsatlakozás kialakítása esetén a családok 450
ezer és 1,9 millió forint közötti összeget
takaríthatnak meg, a kkv-k pedig akár 2,8
millió forintot is - emelte ki Bartal Tamás.
Ezzel a családok újabb jelentős segítséget
kapnak az otthonteremtéshez, és a hatályba

lépő intézkedések javítják a hazai kkv szektor
versenyképességét is - tette hozzá.
A díjmentesség három szektorra vonatkozik,
meghatározott fogyasztási mértékig. A gáz, a
villany, valamint az ivóvíz- és szennyvízbekötéseknél a kedvezmény nemcsak az új
építésű ingatlanokra érvényesíthető, hanem
a lakóingatlan vagy az üzlethelyiség
átalakításakor is igénybe vehető. NEMCSAK
A CSATLAKOZÁSI ALAPDÍJAKAT ÉS A FOGYASZTÁSMÉRŐ DÍJÁT ENGEDIK EL. A GÁZBEKÖTÉSEKNÉL AZ ELOSZTÓ 250 MÉTERIG A
KÖZCÉLÚ VEZETÉKET IS ELLENÉRTÉK NÉLKÜL
ÉPÍTI KI, AMI TELJESEN ÚJ SZABÁLY HANGSÚLYOZTA BARTAL TAMÁS.
A villanyszektorban az eddigi kétszeresére
emelkedik az az elosztói vezetékhossz, amit

az elosztó társaság ingyenesen biztosít. A
víziközmű-szektorban a közműfejlesztési
hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már
eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség
július 1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is
kiterjed. A helyettes államtitkár kiemelte azt
is, hogy csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei. Kitért arra,
hogy a kormány a hatósági szemlélet helyett
a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást
szeretné erősíteni a közműcégeknél. Felhívta
a figyelmet arra is, hogy jelentősen csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési határidők, valamint a korábbi
határozatlan idővel szemben meghatározott
időhöz lesznek kötve a közművek szolgáltatásai.
-ta- (Forrás: MTI-Eco)

a Daköv Kft. tájékoztatója az ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötéseket
érintő -2017. július 1-től érvényes - jogszabályi változásokról
Vonatkozó jogszabályok:
- 2017. évi LVII. törvény: „Egyes törvényeknek Magyarország
versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról”, amely
módosította a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényt,
- 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet – fenti törvény végrehajtásáról –,
amely módosította a víziközmű-szolgáltatás végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet.
Sajtóhírek
A fenti jogszabályok együttesen szólnak a földgázellátásról, a villamos energiáról és a víziközmű-szolgáltatásról, az egyes szolgáltatások esetében különböző költségmentességeket tartalmaznak. A
sajtóban, médiában nyilatkozók „előszeretettel”
összemosták az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
előírásokat, ezért terjedt el, hogy a jövőben „ingyenes lesz
a víz- és csatornabekötés”. Ez a hír így téves.
A viziközmű szolgáltatást érintő tényleges változások
- Mentességek: A vonatkozó törvényi előírás szó szerint:
2011. évi CCIX. törvény „55/H §: Mentes a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekö-tési
vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a
legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm
átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.”
Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetése
Nem keverendő össze a víziközmű társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulással, melyet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény IX. fejezete szabályoz. A társulati érdekeltségi hozzájárulást a továbbiakban is változatlanul fizetni kell. A víziközműfejlesztési hozzájárulás a víziközmű-szolgáltató –mint a DAKÖV
Kft.- részére fizetendő, a szolgáltatás igényelt mennyiségével arányos díj, melyet az eddigi törvényi rendelkezés szerint csak „a nem
lakossági felhasználóknak” kellett fizetnie. A lakossági felhasználóknak tehát az új jogszabályi változás nem hozott változást, mert
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató (DAKÖV
Kft.) részére eddig sem kellett fizetni. A változás azokat a nem
lakossági felhasználókat érinti kedvezően, akik kis átmérőjű (<32
mm vízvezeték, <160 mm szennyvízcsatorna) víz-, illetve
szennyvízcsatorna bekötéssel csatlakoznak, mert ez esetben nem kell
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetniük.
Bekötések tervezése, tervjóváhagyás
A víz- és szennyvízcsatorna bekötést a jövőben is szaktervezővel
terveztetni kell, melynek költségét a felhasználó megfizeti a tervezőnek. Változás nincs. A tervhez az adatszolgáltatás, a társközművekkel való tervegyeztetés változatlanul térítésköteles. A bekötési
terv készítése során a víziközmű-szolgáltatóval történő tervegyeztetés, adategyeztetés –mint eddig is - díjtalan, a jóváhagyásra

benyújtott tervet 8 napon belül el kell bírálnunk. Az elkészült és a
víziközmű-szolgáltatóhoz benyújtott bekötési terv és igénybejelentés elbírálása díjmentes. A DAKÖV Kft. ezért eddig sem kért
díjat.
Víz- és szennyvízcsatorna bekötés kiépítése
Változás, hogy az ivóvíz bekötést –a víziközmű-szolgáltatón kívülfeljogosított (hatósági nyilvántartásban szereplő) vízvezeték szerelők
is kiépíthetik, akiknek rendelkezniük kell megfelelő szaktudással, a
szükséges egészségügyi alkalmassági papírokkal. A megrendelt
bekötési költség díját a felhasználónak térítenie kell. Az ivóvíz
bekötővezeték rákötését az elosztóvezetékre kizárólag a víziközműszolgáltató végezheti, mely tevékenységért díjat kérhet (anyagköltség
+ munkadíj). A leglényegesebb változás, hogy a rácsatlakozáskor
felszerelt bekötési vízmérő és annak felszerelése díjmentes. Lényeges
kitétel viszont, hogy a bekötési tevékenységet nem lehet megosztani.
Ha a bekötést megrendelésre nem a vízi-közmű-szolgáltató, hanem a
feljogosított vízszerelő vállalkozás végzi, akkor a vízmérőt is a
vállalkozónak kell adni térítésmentesen. Az ivóvíz bekötővezetéken a
víziközmű-szolgáltató által végzett nyomáspróba, valamint a
szennyvízbekötő csatorna vízzárósági próbája díjmentes. A
feljogosított vízszerelő vállalkozó által meg-épített szennyvíz
bekötőcsatorna átvétele (üzembehelyezése), víz-zárósági próbája
díjmentes. A DAKÖV Kft. átdolgozta (honlapján közzétette) bekötési
árjegyzékét, melyen tételesen láthatóak a té-rítéses, valamint a
díjmentes tételek. Változatlanul várjuk a víz- és
szennyvízcsatorna bekötési munkákra a felhasználók
megrendelését.
A bekötési munkák határideje
A jogszabály célja, hogy az elbírált, jóváhagyott víz- és csatornabekötések mielőbb elkészüljenek, ezért szűkített a megvalósítási
határidőkön. A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, átvételét, a beköté-si
vízmérő beszerelését a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30 napon belül el kell végezni. A DAKÖV Kft.
területén ez az előírás nem jelent változást, mert a bekötéseket, azok
átvételét eddig is a bejelentést követő napon, illetve héten elvégeztük.
A bekötővezeték geodéziai bemérése és dokumentálása, térképi nyilvántartása
Aki a bekötést végzi, annak kell végeznie a geodéziai beméréseket is.
A vállalkozónak is az egységes elektronikus közműnyilvántartással
kapcsolatos jogszabályok szerint kell a megépített bekötővezeték
geodéziai bemérését, dokumentálását, szakági nyilvántartásra
alkalmas digitális átalakítását végezni. A dokumentációt a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni.
Ügyfélszolgálat
Az új jogszabályi változásokkal kapcsolatban kérdéseivel keresse
ügyfélszolgálatainkat (www.dakov.hu).
Dabas és Környéke Vízügyi Kft. közleménye

Óvodai hírek
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Kincsvadászat az óvodában
Az óvodai gyermeknapot már
második alkalommal akadályversennyel
tettük színesebbé. A tavalyi Sárkányos játékot most Kalózos, kincskeresős verseny váltotta fel. Erre a napra szeretettel hívtuk a
családokat, szülőket, testvéreket, akik
örömmel vettek részt a játékban.
A reggelt tornával kezdtük, majd
minden csoport megtízóraizott. Az első állomáson egy térképet kellett kirakni, mely
megmutatta a csoportoknak, hol kezdik a
versenyt. Az állomásokon a már nyugdíjas
óvónőink várták a csoportokat. Szeretnénk
itt is megköszönni, Marika néni, Terka néni,
Zsuzsa néni és Julika néni munkáját, és
hogy szívesen jönnek vissza óvodánkba.
Az akadályverseny az ovi udvarán
zajlott, volt kincskeresés a homokban, háborgó tengerből menekülés, a süllyedő hajóról egymás kimentése a lakatlan szigetre,
akadályok leküzdésével feljutás a hajóra,
kincsesláda cipelése, majmok dobálása
kókuszdióval. A szülők és gyerekek egyaránt
komolyan vették a versenyt, és nevetve,

vidáman teljesítették a feladatokat. Az
utolsó állomáson mindenki kapott fagyit és
csokis sütit az alapítvány és a szülők
jóvoltából. Köszönjük nekik!
Az eredményhirdetésen kiderült,
hogy minden csoport és gyermek nyert,
aranypénzt csokiból. A délelőttöt a Répa,
retek, mogyoró együttes fergeteges, vidám,
zenés műsora zárta.

Kedves óvódám, sok szép
nap után itt a búcsú napja,
indul a csapat...
Június első hétvégéjén az iskolába
indulók is elbúcsúztak. Hagyomány, hogy
ezen a napon virággal díszítjük fel az óvodát,
a folyosót és a csoportokat. A Kutyás csoportban gyülekeztek a ballagó gyerekek, itt
megkapták ballagótarisznyájukat, majd
Kovács Istvánné Ilonka néni kedves szavakkal búcsúzott tőlük. A gyerekek végigjárták énekelve a csoportokat, ahol a kisebbek versekkel búcsúztak tőlük. A középső-

Kirándultunk
Az előző évekhez hasonlóan ebben az
évben is május 9-én a Szent Rita Karitasz csoport
az Arany János Általános Iskola 33 diákja részére
szervezett kirándulást Budapestre. Jó magatartásuk és tanulmányi eredményük jutalmaként
vehettek részt a kiránduláson, elsősorban nagycsaládos és hátrányos helyzetű gyerekek. Először
a Miniverzum vasútmodell-kiállításra látogattunk el, ahol Magyarország, Ausztria és Németország nagy városai pályaudvarainak élethű másán irányíthatták a forgalmat a gyerekek. A pályaudvarról induló és oda érkező vonatok irányítását igen ügyesen megoldották. A játékot követően Hűvösvölgybe utaztunk, ahol elfogyasztottuk az ebédet és a Gergely Balázstól kapott
süteményt. Ebéd után a Hűvösvölgyből induló
Gyermekvasúttal (egykori Úttörővasút) a Széchenyi-hegyre vonatoztunk fel. A közbeeső állomásokon gyerekek (régen úttörők) jelzésére
haladt tovább a szerelvény. A Széchenyi-hegyi
játszótéren a gyerekek önfeledten játszottak.
Kipróbálhatták, milyen ügyesen tudják használni a különböző játékokat. A játék három órakor
ért véget. Elfáradva, de élményekkel gazdagon
készültek a hazautazásra.
Szent Rita Karitasz csoport

söktől könyvjelzőt is kaptak. Délután minden csoportban megtartottuk a tanévzáró
műsorunkat, melyen nagyon sok szülő és
vendég megjelent. Itt mutatták meg a gyerekek, mennyi verset, mondókát, dalt, körjátékot, mesét ismertek meg ebben a tanévben. A nagyok a szülőknek is elmondták
ballagóversüket, elénekelték búcsúzó dalukat. A Kutyás csoport a művelődési házban búcsúzott el az óvodától.
Iglice óvoda nevelőtestülete
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A polgármesteri
Iskolai
hírek
Hivatal hírei

BAGI HÍRLAP • 2017. JÚNIUS - JÚLIUS

Útibeszámoló
a Bagi Arany János Általános Iskola
Határtalanul kirándulásáról
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett
„Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázaton a Bagi
Arany János Általános Iskola a Királyok és fejedelmek útján
Erdély szívében című pályázatával 1 473 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Mivel fontos számunkra, hogy
tanítványaink kiismerjék magukat a világban, tisztában legyenek
gyökereikkel, magyarságukkal, szeressenek magyarnak lenni, ismerjék és tiszteljék a külföldön élő/külföldre szakadt magyarokat, ezért nagyon örültünk a lehetőségnek. A pályázatot 2016
tavaszán kellett elkészíteni. A pályázatírás és megvalósítás között
eltelt időben történt a veronai buszbaleset, és a romániai kanyarójárványról is ebben az időszakban lehetett hallani. Ezeknek a rossz
híreknek köszönhetően még az utolsó időszakban is volt 3 hetedikes tanuló, aki visszalépett a kirándulástól, így a helyüket be
kellett tölteni. Külön aggodalomra adott okot, hogy az útiokmányok elkészítését is volt, aki az utolsó pillanatra hagyta. A Csillagösvény Utazási Irodával, a Dunakeszi Tankerülettel, a szülőkkel
folyamatosak voltak az egyeztetések. Közben előkészítő foglalkozásokat is kellett tartanunk. Számítástechnika órán, könyvtári
órán képeket és szövegeket kerestünk Erdély nevezetességeiről.
Egymás elkészült PowerPointos bemutatóit megnéztük, sokat
beszélgettünk arról, hogy vajon mit fogunk látni, tapasztalni a kirándulás során. Megemlékeztünk Arany Jánosról és a Magyarság
Házába (április 21.) is elmentünk. Gyűjtöttük az adományokat,
amiket erdélyi gyermekotthonokba szántunk. Készültek könyvjelzők, melyeket szintén ajándékba vittünk. Kerestünk, majd
nyomtattunk verseket a nagyváradi programhoz. Volt, aki előadással készült a helyszínekre.
A kezdeti izgalmak után 2017. május 8-án 40 gyermek és
4+3 felnőtt részvételével útnak indultunk Erdély csodaszép tájai
felé. Mivel a pályázatírásban, biztosítások megkötésében, kirándulás lebonyolításban partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda
volt, így az indulás pillanatától rájuk, illetve az általuk megbízott
idegenvezetőre hagyatkoztunk.
1. nap
Hajnali 5 órakor kezdetét vette kalandos utazásunk. Csatlakozott
hozzánk az idegenvezető, így Nagyszalontán már együtt néztük
meg a Csonka Toronyban lévő emlékkiállítást. Az Arany János Líceum hetedikeseinél tett tiszteletlátogatás után Nagyvárad
főterének nevezetességeit (székesegyház, régi magyar nemesi
paloták, Fekete Sas Palota, Körös-part, Petőfi park) tekintettük
meg. Felmentünk a Városháza tornyába, ahonnan pazar kilátás
vetült a partiumi városra. A gyerekek verseket szavaltak és osztogattak a járókelőknek. Kirányhágón nosztalgiáztunk, hiszen a
zabolai kirándulás alkalmával már jártunk ott. Este Magyarlónán családi panzióban (Bálint Gazda Panzió és a szomszédos
vendégházak) helyeztek el minket, ami mindannyiunk számára
szokatlan helyzet volt. Hamar feloldódtunk, mert vendéglátóink
nagyon kedvesek voltak. Külön fel kellett hívni rá a gyerekek
figyelmét, hogy ne pakoljanak szét, mert reggel nagyon korán kell
továbbindulnunk. A finom vacsora és az esti séta után mindenki
gyorsan elaludt.

2.nap
Korai kelés és reggeli után Kolozsvárott megnéztük a Szent Mihály templomot; Mátyás király lovas szobrát és szülőházát. Az
utcácskákon sétálva nagyon finom kalácsot ettünk: hagyományos/tradicionális pitét, meggyes, almás, káposztás illetve pizzás
változatban. Elzarándokoltunk az erdélyi Panteonba, a Házsongárdi temetőbe, amely Erdély nagy költőinek, íróinak és jeles
alakjainak végső nyughelye. Katona Janka elszavalta Áprily Lajos:
Tavasz a házsongárdi temetőben c. versét. Délután kirándulást
tettünk az égig érő sziklafalak közt tekergő Tordai-hasadékban,
ami a Hesdát-patak szurdokvölgye, Erdély egyik legelképesztőbb
természeti látványossága. A keskeny folyosók, a különböző hidak
igazi kihívást jelentettek gyerekeknek, felnőttnek egyaránt. Így
volt, aki csak az út felét tette meg. Ekkor még úgy gondoltuk, ez a
kirándulás volt táborozásunk csúcspontja, annyira elbűvölt minket a táj szépsége. Ezután Torockóra mentünk. Meglátogattuk a
helyi emlékeket kiállító Néprajzi Múzeumot, ahol a Galga menti
viseletet is összehasonlíthattuk az erdélyi viselettel. Elfoglaltuk a
szállásokat, majd vacsora után még sétálgattunk az Europa
Nostra díjas faluban.
3. nap
Torockó főterén áll a fallal körülvett unitárius templom, emellett
találtuk meg a dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonát, a Kis Szent
Teréz Gyermekvédelmi Központot, ahol készséggel fogadták a
csoportot egy látogatásra. Megtudtuk, hogy itt nem árva, hanem
nehéz sorsú gyerekek élnek, hogy 1 nevelő ~10 gyermekről gondoskodik. Amit lehet, megpróbálnak megtermelni maguknak.
Vannak háziállataik és kis konyhakertjük is. Ajándékba ruhaneműt és társasokat hoztunk. Miután elköszöntünk, visszamentünk a buszhoz, ahová ismét bepakoltuk a bőröndjeinket, és elindultunk, hogy megnézzük a torockószentgyörgyi várat. Még a
délelőtt folyamán fel is kapaszkodtunk a Toroczkay család híres
várába, melyet a Rákóczi-szabadságharcban (1704-ben) Tiege
császári generális robbantott fel. Mivel a gyerekek a meredek
oldalt választották, volt közöttük olyan, aki csak az út feléig tudott
felmenni. A hegyet megmászókat saját teljesítményükön kívül a
tetőről eléjük táruló látvány is kárpótolta. Nagyenyeden megtekintjük a csodálatos vártemplomot, és megkoszorúzzuk az 1849es áldozatok emlékművét. A vártemplom mellett áll a csaknem
400 éves múlttal rendelkező Bethlen Gábor Kollégium, amelynek
padjaiban számos erdélyi magyar írónk, költőnk és jeles történelmi személyiségünk gyarapította tudását. Itt egy helyi tanuló
bemutatta a kollégiumot, a mi tanítványaink pedig felolvasták
kiselőadásaikat. Koszorúzás után a kollégium hetedikes diákjaival
barátságos focimeccset játszottak fiú tanítványaink. Mindenkinek
adtunk könyvjelzőt, az osztálynak pedig könyvet. Innen Gyulafehérvárra mentünk, az Erdélyi Fejedelemség hajdani fővárosába. Az 1009-ben alapított püspökség központjában megtekintettük a fejedelmi palota épületét, a püspöki palotát és a csendes
főhajtásra késztető, 13. században épült, egykori püspöki, ma
érseki székesegyházat, melyben a Hunyadiak síremlékei, Márton
Áron püspök sírja, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem
gazdagon díszített kőszarkofágjai láthatóak, altemplomában
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pedig az erdélyi történelem nagyjai nyugszanak, akikkel diákkiselőadások formájában ismerkedtünk, illetve kérdések segítségével elevenítettük fel tudásunkat. Sétáltunk Gyulafehérvár utcáin, majd az esti órákban megérkeztünk Dévára. Beköszöntünk a
gyermekotthonba, és megbeszéltük a másnapi látogatásunk időpontját. Megbeszéltük a szobabeosztást, és elfoglaltuk a szállást a
Cabana Caprioara vendégházban. A gyerekek vacsora után fociztak és gitárkiséret mellett énekelgettek.
4. nap
Szálláshelyünkről a busz egyből a felvonóhoz vitt minket. Kivétel
nélkül mindenki örült, hogy nem hegymászással kellett felmennünk magos Déva várához. A magasból csodás kilátás nyílt a
városra és környékére. A tanulók megpróbálták elképzelni, hogy
mi hol lehetett, hogyan zajlott az élet az 1600-as évek Erdélyében.
Megnéztük Vajdahunyad várát is, melyet méltán tartanak Erdély legszebb lovagi kastélyának. Az impozáns épület, a korhűen
berendezett étkező helyiség, a fogda… nagyon tetszett mindenkinek. Felelevenítettük a rajzórán tanultakat. Az épületen megfigyeltük a reneszánsz és a barokk stílus jellemzőit. A vár udvarán
éppen filmet forgattak, amitől még izgalmasabb lett ez a látogatás.
Mindenki vásárolhatott ajándéktárgyat, amivel a szüleit, testvéreit meglephette. A délutánt a Dédácsi Botanikus Kertben töltöttük. A 67 hektár területet nem tudtuk bejárni, de így is sok érdekes
növényt láttunk. A gyerekeket csoportokba osztottuk, különböző
fajtájú növényeket kellett gyűjteniük. Mindannyian nagyon jól
éreztük magunkat, sokat sétáltunk. Visszatértünk Dévára, ahol a
megbeszéltek szerint átadtuk adományainkat (könyvek, társasjátékok). Visszatértünk a szállásra. Vacsora után a gyerekek énekeltek, fociztak.
5. nap
Korán reggel összepakoltunk, majd átadtuk a szállást házigazdánknak. Első utunk Marosillyére vezetett, mely a korábbi
évszázadokban a környék egyik legjelentősebb városa, az iktári
Bethlen család tulajdona volt. A 16. században hatalmas kiterjedésű erődítmény állt a Maros partján, amelyből mára csak az ún.
„Vörös bástya” maradt meg. Itt született Bethlen Gábor erdélyi
fejedelem 1580-ban. Korhű ruhában meghallgattunk egy előadást
az erdélyi fejedelmekről, majd egy kisfilmet is megtekintettünk
Bethlen Gáborról. Innen Máriaradnára utaztunk, mely évszázadokon át és napjainkban is a Bánság, a Maros mente és a Szögedi Nagytáj legjelentősebb Mária-kegyhelye, a Kárpát-medence
Csíksomlyó után talán legfontosabb katolikus zarándokhelye. A
templomban megtekintettük a híres Mária-kegyképet is. Hazafelé
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megálltunk Aradon. Tettünk egy rövid sétát a belvárosban,
melynek során megtekintettük Zala Györgynek az aradi vértanúk
emlékére állított Hungária szobrát a régi Attila (ma Megbékélés)
téren. Megkoszorúztuk az emlékművet, majd elénekeltük az októberi ünnepségen énekelt dalt. (Az aradi vértanúk balladáját) A
város érdekessége még a millennium évében, 1896-ban elkészült
víztorony. A 300 tonna víz befogadására alkalmas épület terveit az
Ybl-iroda készítette. Felmentünk a torony tetejére, közben emeletenként megnéztük a kiállítási tárgyakat, festményeket. A város
vasútállomásán elbúcsúztunk az idegenvezetőtől, majd hazaindultunk. Szerencsére a határon nem kellett sokat várakozni, így 19
óra körül már Bagra érkeztünk.
Nagyon köszönjük a lehetőséget, nagyon tartalmas,
érdekes, jó kirándulás volt! Reméljük, lesz még folytatás.
Cikk és fotó: Szásziné Győri Éva
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90 szál gyertya fénye
Fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte a
Bagi Arany János Általános Iskola 2017. június 10-én.
Pontosabban nem ezen az egyetlen napon, hiszen az
egész tanévet áthatotta készülődés. A tanév során a
diákok számára szervezett vetélkedők, kirándulások,
versenyek témája mind-mind Arany János és a jubileumi évforduló köré épültek, folyamatosan gyűltek a relikviák, régi fotók, tárgyak és az iskolához kötődő elbeszélések, történetek.

Nagyon sokan megtisztelték jelenlétükkel rendezvényt: többek között iskolánk egykori tanárai és Vécsey László országgyűlési képviselő és
Bag Nagyközség Képviselő Testülete is, valamint Kurdi Gyula és felesége, Terike, az iskola régi tanárai. Mindketten nagy-nagy örömmel és sok
emlékkel készültek az ünnepre. Verset szavaltak: Katona Janka, Roskó Gábor és kistestvére.

A június 10-i ünnepségen vált igazán teljessé a befektetett munka. Nem elsősorban az ünnephez méltó és színvonalas
program, a kiskosztüm, vagy a tökéletesen álló nyakkendő tette
feledhetetlenné a délutánt, a hivatalos rendezvény ugyanis szépen
csendesen önálló életre kelt. Nagyon sok öregdiák és tanár fogadta
el a meghívást, az iskola falai között pedig felszínre törtek az
emlékek, rég látott ismerősök, gyermekkori barátok találtak újra
egymásra, az iskola minden szeglete megtelt érzelmekkel.
„Egy iskola minden folyamata a megújulást, a jövőt
sugallja nekünk, az élet dicséretét zengi, mi pedig rég elmúlt
korra és rég elhunyt emberekre, tanárokra, diákokra is emlékezünk ezekben a percekben. Nincs ebben ellentmondás? – tehetnénk fel a kérdést. Nincs! A jelenről és a jövőről a múlt ismeretében, a múlt eredményeire építve lehet gondolkodni, beszélni.
Jövőt építeni pedig csak együttgondolkodva, közösen lehet. A kitaposott ösvényen, elődeink lábnyomába lépve.” (részlet
Szásziné Győri Éva igazgató ünnepi beszédéből)
A hivatalos program délután 2 órakor Baranyi Richárd
szavalatával vette kezdetét, majd verset mondott Katona Janka,
aki Szásziné Győri Éva igazgató beszédének felolvasásában is
segítséget nyújtott. Ezt követően Jamrik László polgármester és
Karácsondi Mihály római katolikus plébános mondta el ünnepi
gondolatait. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Vécsey
László országgyűlési képviselő úr is, aki beszédében az iskola jelentőségét hangsúlyozta, hiszen ez alapozza meg nemzetünk jövőjét. Ünnepi gondolatait Vántsa Zoltán versének befejező soraival
zárta: „Igen, ez volt! Én itt tanultam. Nem csak a Magyart, a
Fizikát. Ember lettem! És hittel vallom: szeretni kell az iskolát,
mert szentély ez. Akár az ember, ki most a múltat kéri fel igazolni
egy örök tételt: HOGY ÉLNI JÓ. ÉS ÉLNI KELL!”

A színvonalas ünnepi műsorban közreműködött az iskola kamarakórusa Sima István vezetésével, Roskó Gábor és
leendő első osztályos kistestvére, Katonáné Kovács Erika tanítványai, Albert Márton és Baranyi Richárd. A diákok felkészítésében
és a szervezésben segített Horváthné Maczkó Katalin, Szekeresné
Fercsik Anna és Boda Regina. A régi diákok hangversenyt adtak az
intézmény aulájában, Novák Péter klarinéton játszott, őt Vargáné
Boda Bernadett zongorán kísérte. Oláhné Baranyi Zsanett fuvolázott, a férje, Oláh Dezső zongorán kísérte. Szonda Gabriella
fuvolán játszott. A zenei programmal párhuzamosan - a tornacsarnokban - Szalai Zoltán vezetésével kézilabda gálamérkőzés
zajlott a régi és a mostani diákok között. Délután 6 órától Rónai
Lajos és Zsabin Panni jó hangulatú táncházat tartott az iskola udvarán.
A délután folyamán a látogatók kis időutazáson vehettek
részt, az egyik tanteremben kiállítást rendeztek be a régi tablóképekből, iskolai fotókból, tárgyakból, eszközökből. A berendezéshez használt padokat, táblát, kis vitrint az aszódi Tarr Gábor
Oktatási és Kulturális Alapítvány bocsátotta az iskola rendelkezésére. A 6-os teremben Horváth Gergő közreműködésével
filmvetítés volt a Galga Tv archívumából, régi bagi iskolás felvételeket láthattak az érdeklődők. Katonáné Kovács Erika és Volterné Jamrik Éva Fekete Tamásné segítségével kreatív vetélkedőt
szervezett a szülők és a pedagógusok számára, ahol összemérhették tudásukat. A születésnapi meglepetés sem maradhatott el,
Kapu Júlia festőművész és textilbábkészítő egy csodálatos tájképet adományozott az iskolának.
Az emlékek felelevenítésének az iskolai könyvtár terme
adott otthont. A dekorációt Gódorné Szilágyi Magdolna készítette, a koordinátor Balázsné Győri Mária volt. A jó hangulatú,
érzelemgazdag, nosztalgikus beszélgetés során a résztvevők
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Fotó: Szásziné Győri Éva

Az iskola kamarakórusa Sima István vezetésével

Katonáné Kovács Erika osztálya
színdarabbal készült.
Nagyon aranyosak voltak.
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Baranyi Richárd és Albert Márton

megállapították, hogy soha nem volt az élet
sokkal egyszerűbb. A sikerért mindig keményen meg kellett dolgozni. Az eredmények
nem maguktól születtek a múltban sem.
-ta-

Az aulában felállított tablók előtt Juhász
Barbara 7. b osztályos tanuló élménybeszámolót tartott a Határtalanul pályázat
keretében megvalósított Erdélyi útról.

Gyertyaszálak
1927-es indulásakor Római Katholikus
Elemi Népiskola
1948- tól Állami Általános Iskola, majd lett
önkormányzati Általános Iskola, később
egy ideig Bagi Általános Iskola
2000-ben a művészeti tagozat elindulásával Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2001-ben felvette Arany János nevét, és lett
Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
2013-ban az „intézmény” szó módosult
„iskola” szóvá, és felvette a település nevét
is, így lett Bagi Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2015-ben kapta a mostani nevét, és lett
Bagi Arany János Általános Iskola
Intézményvezetők: Gulyás Ferenc, Ébere
Zoltán, Gulyás Ferenc, Cserháti János,
Gregus József, Kántor Géza, Cserháti János,
Asztalos István, Újvári István, Kovács Dezső,
Puskás Gézáné, Fodor Mihály, Nagy
Jánosné, Szásziné Győri Éva
A Bagi Arany János Általános Iskola 1927-

„Köszönöm mindenkinek, hogy velünk ünnepeltek! Jamrik László polgármester úrnak,
Karácsondi Mihály katolikus plébános úrnak és
Vécsey László országgyűlési képviselő úrnak
külön köszönjük, hogy beszédekkel is készültek.
Köszönjük a süteményt a szülőknek, a sátrat és
annak felépítését Bag Nagyközség Önkormányzatának, a falugondnoknak és csapatának, a
padok rendbetételét a Nyugdíjas Egyesület tagjainak, a megvalósításhoz szükséges sok munkát kollégáimnak és a Bonifác Alapítvány tagjainak - és nem utolsó sorban köszönjük a kiállításra felajánlott tárgyakat Bag lakóinak, a tablóképeket, hozzászólásokat, történeteket az iskola
egykori tanulóinak! KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK, aki valamilyen módon kivette a részét a
megvalósításból.”
(Szásziné Győri Éva igazgató)
ben egyházi iskolaként kezdte írni
történelmét. 1948-ban államosították,
majd önkormányzati tulajdonba került.
Önkormányzati tulajdonból 2013. január
elsejével részben - a szakmai irányítás
tekintetében - visszakerült az államhoz, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
égisze alá. A teljes állami átvétel 2017.
január elsején történt. A technikai dolgozók
átvételével a működtetés is állami kézbe – a
Dunakeszi Tankerületi Központ fennhatósága alá került. Az évek során a gumiszalagokkal borított udvar aszfaltburkolatot
kapott, focipálya, ugrógödör, kisjátszótér
épült. A technika épület - későbbi kisegítő,
majd gyógypedagógiai tagozatot befogadó kisiskola építése, az iskolarádió kialakítása az 1960-as években történt. A sportcsarnokot és az uszodát az 1980-as években építették. Szintén erre az időszakra
tehető a tetőtér beépítése is. 1996-ban
megalakult a szülők, majd az iskolai dolgozók és az önkormányzat részvételével a
Bonifác Alapítvány, ami az évek során több

A Bonifác Alapítvány tagjai a büfében
süteményeket, gyermekeik pedig
frissítő limonádét kínáltak.

mint 7 és fél millióval, főként bútorok vásárlásával támogatta az iskolát. A 2008/2009es tanévben nagy felújításon esett át az
egész épület. Beépítésre kerültek a folyosók, még több lett a tanterem, az iskola
akadálymentesítése is megtörtént. A
2010/11-es tanévben szaletlit kapott az
alapítványtól, ami már - méreténél fogva - a
kinti tanórák megtartását is lehetővé tette.
A 2013/14-es tanévben a tetőtér járófelülete lett felújítva társadalmi munkában
a szülők, a Bonifác Alapítvány és az önkormányzat támogatásával. 2015 nyarán az
önkormányzat dolgozói helyiségeket
nyitottak egybe, hogy nagyobb létszámú
osztállyal is dolgozni lehessen. 2016-ban 3
tanteremben lehetővé vált a digitális tábla
használata, és kialakításra került egy nyelvi
labor is. Jelenleg az iskola energiatakarékossági felújítását tervezi Bag Nagyközség
Önkormányzata. A Dunakeszi Tankerületi
Központ pedig 4 millió 98 ezer forintot költ
a nyáron karbantartásra, állagmegóvásra, a
használatból adódó hibák kijavítására.

-ta- (az iskolatörténet összeállításában segítséget nyújtott Szásziné Győri Éva)

10

Közösség, kultúra

BAGI HÍRLAP • 2017. JANUÁR - FEBRUÁR

Falunap
és Rétesfesztivál

Június 30-án a rockzene kapott főszerepet. Délután 2kor Varga István szólógitár előadásával kezdődött a program. A
Bajnok Rock Team, a Gesarol és a Rock Fanatic lépett még színpadra az esti koncertek előtt. Hazai pályán régi ismerőst üdvözölhettek a rockrajongók, este 8 órakor az Angel of Song zenekar
csapott a gitárhúrok és a dobok közé. A Continoom, majd az Ős
Pandora's Box zárta a napot – és nyitotta meg az égi csatornákat.
A péntek éjszakai monszuneső azt eredményezte, hogy a
július 1-i szombat délelőttre tervezett programokat sajnos nem
lehetett megtartani. Kis csúszással ugyan, de délutánra minden a
helyére került, és nemcsak a szervezők, a lakosság is nagy örömmel vette tudomásul, hogy a reménytelennek tűnő délelőtti időjárást csodálatos napsütés és kellemes meleg váltja fel.
Délután 3 órára készen állt a színpad, több sátorban is
sürgölődtek a főzőverseny csapatai, nagy érdeklődés volt a réteses
sátraknál, felsorakoztak a veterán motorosok, megérkeztek a Tálentum Lovas Sportegyesület lovasai, felállították standjaikat a
vásárosok és kézművesek. A gyerekek számára különösen változatos programokat kínált az edzőpálya: kézműves foglalkozást a
Bonifác Alapítvány jóvoltából, játszósátort a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom bagi csapatának szervezésében, közelről is megnézhették a Péceli Tűzoltó Egyesület autóját, volt arcfestés, ugrálóvár, lovaglási lehetőség, lovaskocsikázás a faluban és
sok-sok szabad tér, zöld gyep az önfeledt szaladgáláshoz.
A hivatalos program Jamrik László polgármester ünnepi beszédével vette kezdetét. Polgármester úr köszöntötte a
megjelenteket, meghívott díszvendégeket, elöljárókat, és kifejezte
örömét, hogy újra együtt ünnepelhet a bagi lakosság. Beszédében
az összetartozás, egymás tisztelete, a kézfogás és a köszönés jelentőségét hangsúlyozta. Kiemelte, mennyire fontos, hogy próbáljunk együttműködni, egymásra tekintettel lenni, odafigyelni. A
közösség teremtő ereje az összefogásban rejlik. 2000 óta minden
évben ezen a rendezvényen ünnepélyes keretek között adja át a település polgármestere a „Bag Nagyközségért” kitüntetést és díszoklevelet annak a személynek, aki kiemelkedő munkát végez a településért. A képviselő-testület döntése alapján az idei év kitüntetettje Kocsis Mihály. Misa bácsi nyugdíjas kövező szakember,
aki jó pár évtizede dolgozik a településen - a településért, szervezi
és irányítja csapatát, végez javításokat a plébánián, templom
körül. A Jóisten tartsa meg köztünk erőben, egészségben még
hosszú évtizedekig!
Az ünnepi pillanatokat a Szinkron Nyugdíjas Egyesület
népdalcsokor-összeállítása követte. Az egyesület tagjai aktív
résztvevői a település közösségi eseményeinek, legyen szó társadalmi munkában való részvételről, ünnepeken való műsoros közreműködésről. Színvonalas előadásaikkal, gyönyörű bagi népviseletükkel országosan elismertek nyugdíjas körökben. Büszkék
arra, hogy külön férfikórusuk is van, akik dalaikat sokszor élő

zenével kísérik. Az egyesület vezetője Csejtei Jánosné Sándor
Erzsébet. A bagi Muharay Elemér Népi Együttes hagyományőrző
és ifjúsági csoportja, valamint állandó kísérőjük, a Fix-Stimm
zenekar műsora következett, Széphalmi Zoltán „Háromnapok”
című koreográfiája, majd Ifj. Rónai Lajos „Ne sorozzanak többé
katonát” táncos előadását láthatta a közönség. A színvonalas
produkciót egy fiatal és tehetséges táncos, Balázs Martin szólótánca követte, majd Volter Domonkos somogyi betyárnótákat
énekelt. Domonkos gyűjti, énekli és tanítja a népdalt, több fellépést és versenyeredményt tudva maga mögött. Az elmúlt tanévben Gödöllőn, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban vezette az iskolai népdalkört, valamint Püspökhatvanban kisiskolás
gyerekeknek tartott hagyományőrző foglalkozásokat. A Galga
mentén rendszeresen végez néprajzi gyűjtéseket, fő területe a
szakrális néprajz. Június 25-én Vankóné Dudás Juli-díjjal tüntették ki a térség hagyományainak feltárásért és átörökítéséért.
Az ünnepi műsor zárásaként a Muharay Elemér Népi Együttes
ifjúsági-felnőtt csoportja a „Táncot Erdélyből” című összeállítást
mutatta be. Az ifjúsági csoportot a 15. életévüket már betöltött
fiatalok és felnőttek alkotják, közel negyvenen. Repertoárjukban a
régi Nagy-Magyarország területeinek, különböző vidékeinek,
falvainak a táncát táncolják. A folytatásban a Galga Moped Klub
Hagyományőrző Egyesület által szervezett látványos motoros
felvonulás, majd a péceli önkéntes és az aszódi hivatásos tűzoltók
bemutatója is nagy érdeklődésre tartott számot.

Fotó: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

XXI. alkalommal, idén július első hétvégéjén került megrendezésre a Falunap és Rétesfesztivál. Az 1996ban életre hívott közösségi fesztivál napjainkra a település védjegyévé vált. A kétnapos rendezvény idén is színes, változatos programokat kínált a bagi edzőpályára
kilátogatóknak.
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Az esti színpadi programok sorát a Pomázi Tűzoltózenekar nyitotta meg, magyar és
nemzetközi fúvósindulókkal, polkákkal szórakoztatták a közönséget. A magyar operett-irodalom legismertebb műveiből hoztak egy csokorra valót a Memory Interoperett sztárművészei: Keszler Éva és Egri József. A vidám hangulatú kora esti műsor
kitűnően megalapozta a fesztivál következő műsorát, ugyanis színpadra szólították
Gájer Bálintot és a Pesty Party Show Band-et. Gájer Bálint a mai magyar „Swing'n Pop”
zenei stílus meghonosítója és vezéralakja. Két önálló lemezzel büszkélkedhet, amelyek
saját dalokat és feldolgozásokat egyaránt tartalmaznak. Tehetségét nem csak rajongói
éltetik, a szakma is több ízben elismerte. Fiatal kora ellenére olyan tapasztalatot tudhat
maga mögött, ami a legnagyobb előadókkal kel versenyre, ezt a bagi színpadon is
bizonyította. A fergeteges színpadi produkciót – és a falunapi programokat - tűzijáték
koronázta meg, majd a Pesti Party Show Band közreműködésével éjfélig tartó utcabálon mulathatott a falu apraja-nagyja, aki még bírta.
-ta-

2017. évi Falunap és Rétesfesztivál támogatók
Támogatóink: V-Forg 2003 Kft. - Varga István • Mezőbag Kft. - Pintér András • Pintér Sándor
Hévízgyörk • Generáli Biztosító Zrt. bagi fiókja - Bódi Jánosné • Sajóvölgye Takarékszövetkezet bagi fiókja • Hévízgyörk Község Önkormányzata
Közreműködtek: Bag Nagyközség Önkormányzata • Muharay Elemér Népművészeti
Egyesület • Helyi, és meghívott Polgárőrök • Aszódi Tűzoltók • Aszódi Rendőrörs • Péceli tűzoltók • Dózsa György Művelődési Ház • Bagi Arany János Általános Iskola • Iglice Napköziotthonos Óvoda • Daköv Kft bagi üzemigazgatósága • Deli-vill Kft.
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Főzőverseny eredménye:
1. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület, 2. Galga
Moped Klub, 3. Galgatáj Vadásztársaság

Bag Nagyközség Önkormányzata ezúton is köszöni a helyi és Galga
menti támogatóknak
mind az anyagi, mind az
egyéb támogatásukat,
munkájukat! Külön köszönet a polgárőrségnek a rendezvény biztosításáért,
valamint a szervezésben és lebonyolításban közreműködő valamennyi vállalkozónak, cégeknek, magánszemélyeknek,
civil szervezetnek, intézményi dolgozóknak, hiszen nélkülük nem jöhetett
volna létre ez a fesztivál!
Találkozunk 2018-ban is!

Gyermeknapot ünnepeltünk
Május 27-én hosszú idő után
újra gyermeknapi rendezvénytől volt
hangos a művelődési ház udvara. A Muharay Elemér Népi Együttessel közösen
szervezett programon sok kisgyermekes
család vett részt.
A nap folyamán kosárhintás népi játszótér várta a kicsiket és nagyokat
egyaránt. A Muharay Elemér Népi Együttes tagjai többször táncházba hívták
az érdeklődőket. A játékban és mulat-

ságban elfáradt gyermekek a könyvtármozi babzsákjaiban pihenhettek, vagy
éppen az alkalmi mini állatkertben simogathatták kedvenceiket. A legkisebb korosztály sem maradt ki a mókából, őket
Gódor Petra zobonyos játszóháza várta.
A nagy játékban kimelegedett apróságok
az Óvoda A Gyermekekért Alapítvány által kínált szörpökkel és limonádéval oltották szomjukat, s készültek az esti
gálaműsorra, ahol a népi együttes gyer-

mekcsoportjai nagy sikerrel adtak számot egész éves munkájukról. Fáradt, ám
boldog és elégedett volt mindenki a nap
végére.
Ezúton is köszönjük a fellépő
gyermekeknek a nagyon színvonalas
műsort, a rendezvény együttműködő
partnereinek és támogatóinak pedig az
önzetlen, odaadó segítséget!
Katona Hargita
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Itt a nyár …
… és ezzel – a néha rekordot döntögető meleg mellett
– az iskolai szünet, ill. a nyaralások ideje is. A pihenésre mindenkinek szüksége van. Nem lehet ugyanis szervezetünket
kifacsarni büntetlenül. Kell, hogy megtaláljuk a megfelelő
alkalmat – időt és helyet – arra, hogy kicsit szellemileg és
fizikailag is megújuljunk, felfrissüljünk. Ez nem azt jelenti,
hogy semmittevésben kell eltöltenünk szabadidőnket, hiszen
számtalan lehetőség van az aktív pihenésre, amikor is teszünk
valamit, de egészen mást, mint amit egyébként szoktunk. Így pl.
az irodában dolgozó embernek lehet pihenés a hobbikertjében
való tevékenykedés: kapálás, metszegetés; míg a földeken vagy
a saját kertjében naphosszat kapálgató, kertészkedő számára
akár egy-egy keresztrejtvény fejtése, olvasás vagy valamilyen
szellemi foglalatoskodás jelenthet kikapcsolódást.
Egy szó mint száz: szükséges a pihenés, ezért meg kell
találnunk a nyár folyamán mindannyiunknak az időt a kikapcsolódásra.
Egyházközségünk is nyújt – elsősorban a gyermekeknek – lehetőséget a nyár folyamán aktív pihenésre. Július
10-től megyünk hittanos táborba Tarra, ahol kirándulásokkal,
fizikai és szellemi játékokkal, sporttal töltjük az egy hetet. Július
31-től egy héten át tart a Nyári Oratórium, amelyben Bosco
Szent János módszerével a gyermekeink igazán hasznosan és
ugyanakkor vidáman tölthetik el az időt. Ima, munka és játék
volt Don Bosco hármas nevelési elve, s ez valósul meg az oratóriumban, nemcsak nyáron, hanem tanév közben is. Még lehet
jelentkezni rá!
Az egyházközség legkiemelkedőbb eseménye
pedig kétségtelenül a BECSES Nap (Bagi Egyházközségi
Családi és Sportnap) lesz. Erre az egészen kicsiktől kezdve
a régebben fiatalokat, 0 – 120 évig is várjuk testvéreinket, hogy egész nap, finom ebéddel és színes programokkal, közös együttlétben tölthessük el ezt a napot. Várunk rá mindenkit!

Elsőáldozás, bérmálás
Június 4-én, amellett, hogy a
Nemzeti Összetartozás Napja volt, egyházközségünk két kiemelkedő ünnepet is ült.
Délelőtt gyermekeink közül hárman álltak
oda az oltár elé, hogy Jézust először fogadják szívükbe, délután pedig fiataljaink
közül tizenegyen kérték Dr. Beer Miklós
püspök atyától, hogy a bérmálás szentségében részesülhessenek. E két szép ünnep
nemcsak a szentséget felvevőknek, hanem
egész egyházközségünknek is kiemelkedő
nap, hiszen ilyenkor egy kicsit mindannyian visszaemlékezhetünk, és újra átélhetjük

a saját elsőáldozásunkat illetve bérmálkozásunkat. Az elsőáldozásban a Jézussal
kötött barátság öröme tölti be az áldozó
szívét, amikor is Szent Pállal együtt elmondhatja: „Élek én, de már nem én,
hanem Krisztus él bennem!” (Gal 2,20) Ez
az Istennel való egyesülés boldoggá teszi
azt, aki igazi követéje akar lenni Krisztusnak.
A bérmálásban a Szentlélek száll
rá a szentség felvevőjére, és betölti a Lélek
ajándékaival, amelyek nagyon is szükségesek mindennapi életünk jó döntéseihez

és hűséges keresztény életünkhöz. Olyan
ez, mint amikor a vitorlás hajó felhúzott
vitorláiba belekapaszkodik a szél, és repíti a
hajót célja felé. Így segít minket is hét ajándékával a Szentlélek, hogy biztosan célba,
azaz az üdvösségre érjünk.
Mindazok, akik már részesültek
életünk e két kiemelkedő eseményében, ne
feledjék el újra és újra felidézni a nagyszerű
pillanatot, amikor egy hatalmas, mondhatnánk óriás lépéssel közelebb kerültünk
Istenhez!
Karácsondi Mihály plébános

Elsőáldozóink: Balázs Botond, Hajdú Kristóf; Horváth Miklós. Bérmálkozóink: Ádám Gellért, Ádám Nikolett, Bagi Gergő, Balázs
Dávid, Balázs Gergely, Benda Dávid, Haraszti Botond, Janik Barbara, Paltán Gergő, Székely Bernadett, Tóth Kamilla.
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Mennyei Pest megyei
15 éves jubileum és két bajnoki kupa a szezon végén

2017 - Bajnokok tornája győztes csapata

15 éve alakult Tószegi Lajos, Karácsondi Attila és Aszódi
Zoltán kezdeményezésére a Bagi TC'96 Öregfiúk. 2006 óta Nagy
Péter gazdasági területen segíti a vezetőség munkáját, nagyon tevékenyen végzi a feladatát. A csapat napjainkig folyamatosan él,
és szépen lassan igazi összetartó közösséggé kovácsolódott. A rengeteg befektetett munka az eredményekben is megmutatkozik,
hiszen a 2005-2006-os bajnoki évben bronzérmet, 2007-2008ban ezüstérmet, 2008-2009-ben aranyérmet plusz a Bajnokok
Tornája győzelmet tették a vitrinbe. 2013-2014-ben bronzérmes
lett a csapat, idén pedig újra megnyerték a bajnokságot, és ha már
ott voltak, elhozták a Bajnokok Tornája trófeát is. Munkatársunk
Tószegi Lajossal és Aszódi Zoltánnal beszélgetett.
„Évről évre alakulgat a csapat, egységesek vagyunk,
minden meccsre ki tudtunk állni. Ezeket az érmeket csak úgy lehet
letenni az asztalra, ha céltudatosak vagyunk és komolyan vesszük
a feladatot. Sok öregfiúk csapat feloszlott már a környéken, de nálunk jó a közösség és a csapatszellem, erre a játékosokkal együtt
nagyon büszkék vagyunk. Utánpótlást találni nehéz, a 35-40 éves
korosztály hiányzik a mi csapatunkból is. 10 bagi tagunk van, de a
környékből is jönnek pont abból adódóan, hogy más csapatokat
nem tudtak egyben tartani. Olyan játékosok mennek el vagy hagyják abba, akik nem nagyon férnek be a csapatba, a szelekció hála
istennek pozitív irányú. Szeretnek itt lenni azok is, akik máshonnan jöttek át. Meccsek után sosem sietünk haza, beszélgetünk,
lazítunk, eszünk-iszunk. Tartjuk a születésnapokat, kerek évfordulókat. Jó közösség kovácsolódott össze, reméljük, hogy
együtt maradunk. Még senki nem jelezte, hogy távozni akar, pedig
1-2 településen próbálják újjászervezni az öregfiúk csapatot”
„Külön edzéseket nem tartunk. Sokan közülünk kispályán vagy még felnőtt csapatban játszanak. A bajnokság szünetében nyári összetartás van csütörtök esténként, baráti focizás,
majd beszélgetések. Így próbáljuk fenntartani, hogy mozgásban
maradjon az ember. Sok munka van vele, de nagyon jó szellemű a
közösség. Sikeres 15 évet tudhatunk magunk mögött, és reméljük,
hogy ez az eredményes szezon még jobban motivál majd mindenkit. Két trófeával és hatalmas ünnepléssel zártuk a bajnoki
évet. Alapvetően önfenntartóak vagyunk, de ilyen nagyobb ese-

Különleges sportág a foci. Lehet szeretni, lehet
nem szeretni, de egy dolog biztos: senkit nem hagy hidegen. A foci szenvedélyes sport – nem csak azon a szép zöld
gyepen, a pálya szélén is. Nézzük, szakértjük (ne feledjük:
tízmillió futballedző országa vagyunk!), szurkolunk, ítélkezünk, hevesen elutasítjuk, néha beszántatnák a pályát,
másnap pedig a világ másik végére is elutazunk, vagy
drótszamárra pattanunk a cimborákkal, és kimegyünk a
helyi csapatnak szurkolni. Mert még a mi Öcsink is jobban lő ballal, mint a válogatott szélsője ..! Az pedig igazán
különleges, amikor olyan focistákat biztathatunk, akik
nem pénzért, hanem minden kényszertől mentesen, a saját örömükre és társaikért harcolnak a bagi gyepen.
mény alkalmával szükség van a támogatókra, nélkülük ez nem
menne. Állandó sportszerető támogatóink szívesen szponzorálják
a nagyobb volumenű eseményeinket. Köszönjük a csapattársaknak, közreműködőknek, szurkolóknak, szponzorainknak, mindenkinek, aki bármilyen szerepet vállalt abban, hogy 15 éve együtt
vagyunk és eredményesek vagyunk!”
-ta-

Csapat: Aszódi Zoltán, Balogh János, Baráth Béla, Bobos Péter, Csüg Csaba, Deme
Lóránt, Hrustinszki Feenc, Kajtor Tamás, Kiss Csaba, Kovács Pál, Nagy Péter, Pallagi
Zsolt, Pesti László, Rákos Balázs, Sinkó József, Száraz Róbert (házi gk, 29 lg), Tribol
Imre, Tószegi Lajos, Vincze Márió, Vojna Gábor (házi gk, 29 lg), Szekula Ferenc (100.
lg), Aszódi Attila, Bobos Tamás, Kiss Tamás, Mondok Zoltán, Ésik Tamás, Berla Viktor,
Szabó Imre

A 2016-2017. évi Pest Megyei Öregfiúk Bajnokság
Középcsoport bajnokcsapata a Bagi Tc.'96 Öregfiúk!
Meccs
Gy
D
V
Lg
Kg Pont
20
17
3
0
121 30
54
Bajnokok Tornája U34 négyes döntő eredményei:
Bagi Tc'96 Öregfiúk – Kistarcsa 3-2
Bagi Tc'96 Öregfiúk – Aranyszarvas SE 1-0

Bajnokcsapat az U-16
A Bagi TC'96 utánpótlás 16 éves korosztály eredményéről:
A csapat a Pest megyei bajnokságban kiírt Északkeleti csoportban indult.
A 20 mérkőzésen 134 rúgott és 39 kapott gól mellett 52 pontot szerzett.
A csoport gólkirályi címét a csapatunkban 81 gólt rúgó Gyursánszky
Máté nyerte. A játékosok: Szabó Gábor (kapus) Ajtai Sándor, Baranyi
Frigyes Tamás, Djácsuk Mirkó, Gergely Tibor, Gyursánszky Máté, Harangi
Tamás, Jónás Tamás, Kanalas András, Nagy Bálint, Pajor Lázár, Pikács Szilárd, Rafael Rihárd, Steffens Axel, Szilágyi Dániel, Tóth Zsolt csapatkapitány. Vezető edző: Simó László. Technikai vezető: Széplaki Béla
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EGYÜTT SOKAT TEHETÜNK
SZÜLŐFALUNKÉRT!

Az ügyvéd
válaszol

Mi az az elbirtoklás, és mikor következik be?
A tulajdonszerzési módok közül talán a legismertebb az
adásvételi szerződés megkötése és az ajándékozás útján történő
vagyonszerzés. Azonban ezek mellett számos más módja is van
annak, hogy egy dolog tulajdonjogát megszerezzük. Most az egyik
ilyen szerzésmód, nevezetesen az elbirtoklás szabályait szeretném
bemutatni.
A Ptk. szerint elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt, ingó dolog esetén tíz
éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja. Ugyanígy birtokolható el egy dolog tulajdoni hányada (azaz a dolog egy része) is. Az
elbirtoklás gyakorlatilag arra az elvre épül, hogy aki a tulajdonjogát hosszabb ideig nem gyakorolja, az kevésbé érdemel védelmet,
mert a közömbössége arra utal, hogy nem akarja használni az
adott dolgot, emellett hosszú idő elteltével a tulajdonjog bizonyítását is nehézzé teszi az, ha valaki nem gyakorolja azt. Az elbirtoklás feltételeként a törvény megköveteli azt is, hogy a dolgot
az adott személy a „sajátjaként” birtokolja. Sajátjaként nemcsak
az birtokol, aki a dolog tulajdonosának hiszi magát, hanem az is,
aki tudja, hogy a dolog másé, de a saját birtoklását másnak tekinti.
Azaz, a sajátkénti birtoklás egyrészről külső megnyilvánulásokból
(beruházásokat hajt végre az elbirtokolt dolgon, teherviselés a
dologgal kapcsolatban - pl. adófizetés stb., nyilatkozatok stb.),
másrészt a birtokló saját meggyőződése (jogosan birtokol, ezért
birtoklását jogszerűen senki sem szakíthatja meg) alapján állapítható meg. Nagyon fontos, hogy az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely jogelődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült. Ez azt
jelenti, hogy pl. az örökös az elhunyt általi elbirtoklási idő részét
hozzászámíthatja a saját elbirtoklási idejéhez, mind az ingó vagyontárgy, mind ingatlan vonatkozásában. Attól, hogy adott
esetben elidegenítési és terhelési tilalom van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve az adott ingatlanra, még nem zárja ki az elbirtoklással való tulajdonszerzést, ha az elbirtoklás feltételei egyébként fennállnak. Bizonyos esetekben azonban nem lehetséges
elbirtoklás útján tulajdont szerezni. Kizárt például az elbirtoklással történő tulajdonszerzés, ha valaki bűncselekménnyel, vagy
egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához. Kizárt továbbá az ingatlan tulajdonjogának elbirtoklása,
ha az elbirtoklás feltételei a föld csak egy részére vonatkozóan
állnak fenn, azonban a föld nem osztható meg. Fontos tulajdonost
védő szabály az, hogy ha a tulajdonos menthető okból nincs abban
a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály
megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy
évnél kevesebb volna hátra.
A törvény alapján az elbirtoklás megszakad, ha
- a tulajdonos a dolog kiadása iránti követelését bírósági úton
érvényesíti;
- a tulajdonos a dologgal kapcsolatban tulajdonosi jogát
gyakorolja; vagy
- a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül
nem szerzi vissza, vagy egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy
a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.
Amennyiben az elbirtoklás a fentiek szerint megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás
(így az elbirtoklási idő is) a megszakadást okozó körülmény
elmúltával újból kezdődik.
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

A SZÖSZ februári megalakulása óta több
örömteli eseménynek lehettünk részesei, melyek kedvező
hatással lehetnek településünkre.
Az intézményekkel, önkormányzattal, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel után aláírásgyűjtést kezdeményeztünk. Tettük ezt annak reményében, hogy az iskola minden
lehetséges támogatást megkapjon ahhoz a változáshoz, hogy a
gyerekek más iskolákba történő átíratását csökkentsük. A falu
összefogásának eredményeként csaknem 1 000 aláírás gyűlt
össze. A Dunakeszi Tankerületi Központ (régebben KLIK) kedvezően fogadta levelünket: az iskola vezetése intézkedési tervet
nyújthat be a belső reformok elindítására, e mellett a fenntartó
lehetőséget biztosít több új pedagógus alkalmazására. Szeptembertől egy pedagógiai asszisztens, egy gyógypedagógiai asszisztens és egy gyermekvédelmi felelős és / vagy szabadidő-szervező is
erősítheti az elkötelezett tanári kart.
Az intézmények erőfeszítései mellett az önkormányzat
kiemelt figyelme is fontos eredményeket hoz. Szeptembertől
kihelyezett művészeti tagozatot indíthat az iskola, a tervek szerint
néptánc és dráma szakon. A kisebbekre gondolva pedig a következő tanévtől 2 új óvodapedagógus felvételét szavazta meg a
képviselő-testület. Ezzel komoly előnybe kerülhet a bagi óvoda a
környékbeli óvodákhoz képest az 1 óvónőre eső gyerekek számát
tekintve.
A SZÖSZ falunapi jelenléte is pozitív visszajelzéseket
hozott, sokan érdeklődtek, és támogatásukról biztosították kezdeményezéseinket. Megerősítő számunkra látni a sok kisgyermekes
családot, akik Bagot választják lakóhelyül, mert hisszük, ahol van
GYERMEK, ott van JÖVŐ. Örömmel tapasztaljuk, hogy az intézmények mellett az önkormányzat, a művelődési ház, a könyvtár, a
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Bagi Képviselete, a
helyi civil szervezetek, illetve az egyház is sokat tesz a gyermekekért, segítve ezzel is a családokat.
Az elmúlt hetekben a gödöllői egyetem falukutatói
ismételt adatgyűjtést végeztek községünkben. Az idei kutatás egy
8 évvel ezelőtti felmérést követ, célja a változások feltárása volt. A
kutatókkal folytatott beszélgetések megerősítettek bennünket
abban, hogy a falu jövőjét befolyásoló legfontosabb tényező az
aktív közösség.
Továbbra is számítunk minden érdeklődő jó szándékú
véleményére, hogy minél nagyobb összefogással folytathassuk
megkezdett munkánkat Bag jövőjéért!
A Szülői Összefogás Szülőfalunkért csoport nevében:
Katona Ildikó - szosz.bag@gmail.com

Csak úgy füstölgök magamban
Eztet, aztat, őket, azokat
- Aztat igazán nem mondhatod. Vidd el eztet is! Őket is megkérdezték. – Nem ritkán hallom ezeket a mondatokat. A tárgyas
mondatrészt jól ismerjük. A kit?, mit?, hányat?, melyiket? stb.
kérdésre felelünk használatukkor. Az is köztudott, hogy a tárgyeset ragja az egy „t”. Így aztán nehezen magyarázható az őtet,
eztet, hiszen az alapszóhoz kétszeresen illesztik hozzá a tárgy
ragját a „t”-t. Ez bizony pazarlás a javából! Fölösleges. „Azt”
igazán nem mondhatod. Vidd el egyúttal ezt is! stb. Így a helyes.
Némi zavart érzek egy másik esetben is. Vannak olyan túlbuzgó
„nyelvőrök”, akik úgy vélik, hogyha a szó nem személy, nem szabad helyette a személyes névmás tárgyragos formájával élni.
Ilyen szabály azonban nincs. Tehát nemcsak személyek
neve helyett használhatjuk a személyes névmás tárgyragos
alakját, hanem bármilyen más jelentésű szó helyettesítésére is.
Pl. „Megvettük az összes füzetet az új tanévre”. Már be is
kötöttük „őket”.
Közhelyek, amelyek használatát el kellene kerülni.
- Csend. Megfizethetetlen. Néha jó egy kis csend. A csend
hovatovább olyan érték lesz, mint a friss levegő. Csend legyen,
vagy kiüríttetem a termet! Csend, rend, fegyelem, aki rossz lesz,
megverem! A csend világa (a tenger mélye).

Giczi Rudolf
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PROGRAMAJÁNLÓ
Szeptember 22-én,
18 órától

Dr. Beer Miklós
tart a Művelődési Házban
könyvbemutatót, melyre nagy
szeretettel várunk mindenkit.
A váci egyházmegye püspökével Réti
István beszélgetett, amely
beszélgetésekből két interjúkötet
készült. Ezek bemutatása adja a
találkozás apropóját.
A könyvbemutató után lehetőség lesz
vásárolni a kötetekből, és a Püspök
Atya szívesen dedikálja is azokat.
A könyvek addig is kikölcsönözhetőek
a könyvtárból.

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

Szolgáltatás

15

16

Közérdekű információk

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:
12-17
(16 óra után a munkából jövőket látjuk
el. Előzetes bejelentkezés szükséges!)
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros hét): 8-12
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

Kövesse a legfrissebb információkat, közleményeket,
közérdekű híreket, aktualitásokat településünk honlapján:

www.bagfalu.hu

AUGUSZTUS 20.

Bag Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
és az ÚJ KENYÉR ünnepén

a bagi római katolikus templomban
AUGUSZTUS
20.

2017. AUGUSZTUS 20-án
9 órakor kezdődő
ünnepi szentmisére
és a 10 órakor kezdődő
megemlékezésre a templomkertbe.
Beszédet mond:
Jamrik László polgármester
A szentmisét celebrálja
és az új kenyeret megáldja:
Karácsondi Mihály plébános

Szeretettel
várunk
mindenkit!
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BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
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
Balázsné Drávay Evelin
Tel..:
+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: AUGUSZTUS 31.
Következő megjelenés:
szeptember 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

