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„Köszönet a posta vezetőinek, mert megértő fülekre talált a kérésünk. Ha ők nincsenek
felénk jó szándékkal és partnerséggel, ez a postaépület nem valósult volna meg.”

Fotó: Tóth Anita

Jamrik László polgármester

2017. szeptember 29-én átadták és felszentelték
településünk és az ország legújabb postaépületét!

A TARTALOMBÓL

Bemutatkozik
a Védőnői Szolgálat

Tüdőszűrés
4. oldal

5. oldal

Őszi programajánló
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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:
Szociális tüzelőanyag pályázat 2017. év
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
47/2017. (VII. 28.) A 46/2014. (IX.25.) 2 § (1) BM rendelet
alapján az önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújt be 200 erdei
köbméter mennyiségre. A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + ÁFA szállítási díj megfizetését vállalja önrészként, melynek összege: 254 000.- Ft, valamint a részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Az önrészt a 2017. évi
költségvetésből biztosítja.
Bag Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2017. I. féléves pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
48/2017. (IX. 28.)
A. Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. I. félévi kiadások
főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bontásban 249 567 585 Ft
összegben,
B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. I. félévi
bevételeinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban
282 097 055 Ft összegben,
C. Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását az 1. sz. melléklet szerinti bontásban
hagyja jóvá.
D. Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú
kiadásainak összegét a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
Börze - Gasztro Kft. intézményi étkezési térítési díj
emelésének megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
49/2017. (IX. 28.) Börze-Gasztro Kft. kérelmét az étkezési
térítési díjak emelésére 2017. szeptember 1-jei dátummal
elfogadja.
Régi ár:
Új ár:
Óvodai étkezés: 500 Ft/adag
565 Ft/adag
Iskolai étkezés:
Tízórai:
110 Ft/adag
121 Ft/adag
Ebéd:
420 Ft/adag
483 Ft/adag
Uzsonna:
60 Ft/adag
70 Ft/adag
DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032.
időtávra szóló Beruházási Tervrész megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
50/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Bag és Hévízgyörk
Szennyvízelvezető Rendszermegnevezésű, (BGHVGY-SZV)
2018-32. időtávra szóló - Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási
Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző, műszak
DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032.
időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrész megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
51/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Bag és Hévízgyörk
Szennyvízelvezető Rendszermegnevezésű, (BGHVGY-SZV)
2018-32. időtávra szóló - Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és
Pótlási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóváhagyja.

Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői kinevezésére pályázati kiírás megtárgyalása
A képviselő testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
52/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Dózsa György Művelődési Ház
és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére, határozott időtartamra: 2018. január 01-től – 2022. december
31-ig. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás – javaslat a
hatvani kórházzal való közös diszpécserszolgálat
működtetésére – PMFFK megszüntetés
A képviselő testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
53/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja A Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa az egységes riasztási rendszer működtetésére a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházzal 2008. május 23án megkötött megállapodást közös megegyezéssel (ennek hiányában rendes felmondással) meg kívánja szüntetni, egyidejűleg köszönetét fejezi ki az intézmény vezetésének a Központi
Orvosi Ügyeleti Társulással való eddigi közreműködést.
Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás – javaslat a
hatvani kórházzal való közös diszpécserszolgálat
működtetésére – ASK
A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
54/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja: A Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás kijelenti, hogy a sürgősségi betegellátó rendszer részeként az Országos Mentőszolgálat, a Központi Orvosi Ügyeleti
Társulás, valamint fekvőbeteg-ellátást végző kórház sürgősségi betegellátó osztálya között jogszabályban előírt egységes
riasztási rendszer működtetésére a hatvani Albert Schweitzer
Kórház és Rendelőintézettel kíván együttműködni 80 000
Ft/hó szolgáltatás díjért. A Társulási Tanács felkéri a polgármestert a háromoldalú megállapodás előkészítésére, és felhatalmazza annak aláírására.
2017/18. tanév Bursa Hungarica pályázatban való
részvétel megtárgyalása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
55/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a 2018. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
Bag Nagyközség Önkormányzata 29/2017. (IV. 27.)
sz. képviselő-testületi határozatának visszavonása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
56/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzata a 29/
2017. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi határozatát visszavonja,
mert a benne foglalt kritériumok nem teljesültek.
Bag Nagyközség Önkormányzata 30/2017. (IV. 27.)
sz. képviselő-testületi határozatának visszavonása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
57/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzata a 30/2017. (IV. 27.) sz. Képviselő-testületi határozatát visszavonja,
mert a benne foglalt kritériumok nem teljesültek.
Bag Nagyközség Önkormányzata és intézményei geohőszivattyús rendszerének éves karbantartási árajánlata
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
58/2017. (IX. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete a 2017. évi kötelezően előírt hőszivattyús
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rendszer karbantartására vonatkozóan árajánlatot az Épület
Technika 2008 Kft. részéről elfogadja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
- Hőszivattyúk karbantartása (9 db)
250 000 Ft+ÁFA
- Javítás utáni üzembe helyezés anyagára (R407C hűtőközeg)
15 000 Ft+ÁFA
- Primer szivattyú csere anyagköltsége (iskola)
39 000 Ft+ÁFA
- Kutak karbantartása alvállalkozóval (11 db)
390 000 Ft+ÁFA
Összesen:
694 000 Ft+ÁFA
A hőszivattyúk karbantartásában benne van az iskolai hibás
gép forrasztásos javítása és a szokásos karbantartási anyagok
ára. Nem tartalmazza a cserélendő alkatrészek, fődarabok
árát.
Rendeletek:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet
hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzatának 7/2017. (IX.28.)
számú rendelete, amely módosítja az 1/2017. (II.09.)
számú Rendeletét
1. §
2017. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított normatívák és egyéb felhalmozási bevételből az 1/2017.
(II.09.) számú költségvetési rendelet 2. paragrafusában megállapított
- kiadási főösszeget
20 423 991 Ft-tal
- bevételi főösszeget
20 423 991 Ft-tal
a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét 551 253 133 Ft-ban,
melyből: működési:
528 624 631 Ft
felhalmozási:
22 628 502 Ft
bevételi főösszegét 551 253 133 Ft-ban,
melyből: működési:
538 994 693 Ft
felhalmozási:
12 258 440 Ft
állapítja meg.
Bag Nagyközség Önkormányzata 2/2015. (II. 16.) sz.
önkormányzati rendeletének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét a fentiek szerint.
· Az I. fejezet 4. § (1) bekezdése módosult, a (2) bekezdés
eltörlésre került.
· A II. fejezet 9. § (b) bekezdése módosult.
· A II. fejezet 10. § (1) bekezdése és a (3) bekezdése módosult.
· A II. fejezet 11. § (3) bekezdése módosult.
Bag Nagyközség Önkormányzata 1/2012. (II. 23.) sz.
önkormányzati rendeletének módosítása a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 1/2012. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelet a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről című rendeletét a fentiek
szerint.
· A 4. § (10) bekezdése módosul.
· A 6. § (1), (2), (3) bekezdése kiegészül.
· A 7. § (1) és a (6) bekezdés módosul, kiegészül.
· A 12. § a (10) bekezdés kiegészül.
· Az 1. sz. melléklet 4 és 7 bekezdése módosul.
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Vécsey
László
a Fidesz-KDNP
országgyűlési
képviselője

fogadóórát tart
Helyszín: Polgármesteri

Hivatal, Bag

Időpont: 2017.

november 23.
csütörtök 16:00–17:15

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:
Mavrák Krisztina
+36-20-212-9660,
vecseylaszlo@fidesz.hu
elérhetőségeken
Bag Nagyközség 7/2014. (X. 02.) sz. önkormányzati
rendelet, a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló
rendelet módosítása szükséges az alábbiak szerint:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 7/2014. (X.02.) sz. önkormányzati rendeletét a fentiek
szerint.
Az 5. § (2) bekezdése az alábbiakra módosult, és kiegészül a (3)
bekezdéssel.
Bag Nagyközség Önkormányzat étkezési térítési
díjakról 11/2016. (IX.22.) rendelet módosítása
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Az étkezési térítési díjak 2017. szeptember 1-től a
következők:
Óvodai étkezés
Iskolai
1x
ét kezés
(ebéd)
Iskolai
2x
ét kezés
(t ízórai+ebéd)
Iskolai
3x
étkezés
(t ízórai+ebéd+uzsonna)
Intéz ményi
dolgozók
ét kezése
Szünidei 1x ét kezés
(ebéd)

445,- Ft
380,- Ft
476,- Ft

+ 27% ÁFA=565,- Ft
+27% ÁFA=483,Ft
+27% ÁFA= 604,- Ft

530,- Ft

+27% ÁFA= 673,- Ft

433,- Ft

+27% ÁFA= 550,- Ft

449,- Ft

+27% ÁFA= 570,- Ft

Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

2017. évi szelektív
hulladékszállítás ideje:

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

OKTÓBER 20.
NOVEMBER 17.
DECEMBER 15.
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Idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját a
Magyar Posta Zrt., melynek jogelődje 1867. május 1-jén
jött létre Magyar Királyi Posta néven, az osztrák-magyar
kiegyezésnek köszönhetően, és a közös keretek fenntartása mellett önálló nemzeti közintézményként kezdte
meg működését. E jeles jubileum mellett ebben az évben
a bagi posta történetében újabb mérföldkőhöz érkeztünk.
Többéves tárgyalássorozat és egyeztetések eredményeként 2017. szeptember 29-én hivatalosan is megnyitotta kapuit az
ország legújabb postaépülete.
Történetünk valamikor az 1730-as években kezdődött.
Bagon állott Pest vármegye egyik legrégibb postahivatala és postakocsi állomása. A Miskolcra tartó kocsiútvonal már akkor is a
falun keresztül haladt, ez a környező településeknél nagyobb jelentőséggel ruházta fel falunkat. A postahivatal és a postakocsi
állomás a Neumann-házban működött. Kazinczy Ferenc 1801-es
látogatásának emlékére a Helytörténeti Baráti Társulat 1994-ben
emléktáblát helyezett el a néhai postaállomás falán. Mai helyére
1927 után költözött át a posta. Bag Nagyközség Önkormányzata és
a Magyar Posta Zrt. sikeres tárgyalásának eredményeként a romos postaépület helyére egy teljesen új, a mai kor igényeinek megfelelő létesítmény került.
„Köszönet a posta vezetőinek, mert megértő fülekre
talált a kérésünk. Ha ők nincsenek felénk jó szándékkal és partnerséggel, ez a postaépület nem valósult volna meg.” - Jamrik
László polgármester
„Az emberek mindennapi élete ezer szállal kötődik a
posta intézményéhez. Nem nagyon van ember a településen, aki
bizonyos rendszerességgel ne találkozna a postai szolgáltatásokkal. Több ok is van arra, hogy a bagiak, az önkormányzat és a
postavezetés is büszke legyen arra, hogy ma ez az avatás létrejöhetett, büszke legyen az épületre, büszke legyen azokra a színvonalas szolgáltatásokra, amelyekhez a bagi és környékbeli
lakosság ezentúl itt hozzájuthat.” - Vécsey László országgyűlési
képviselő
„Ez a legújabb épületünk. Ezen az épületen látszik legkevésbé, hogy a Magyar Posta 150 éves. Mondhatjuk, hogy a
postán nem fog az idő. 150 év nagyon sok. Sokat vártak Önök az
új épületre, megszenvedték Önök ezt az új postát. Az ország minden területén, 2700 helyen fogadjuk az ügyfeleket, ebből 2699
helyen – mert remélem, most már a bagiak kivételek – szeretnék,
hogy újítsuk fel a postaépületet. Önök megszenvedték a hosszú
romos éveket. Most itt van ez az új, modern épület, és úgy gondolom, hogy sokkal szebb, a jövőben sokkal méltóbb környezetben

Fotó: Tóth Anita

Településünk ékessége

Vécsey László országgyűlési képviselő, Forrai Péter lakossági
vezérigazgató helyettes és Jamrik László polgármester átvágja a
nemzeti színű szalagot

tudjuk a lakossági szolgáltatásokat végezni. Azt kívánom Önöknek, hogy legyenek egészségesek, a többit majd a kollégáim megoldják. Gratulálok Önöknek, köszönjük a kitartást, és használják
örömmel az épületet.” - Forrai Péter, Magyar Posta Zrt. lakossági
vezérigazgató-helyettese
Az ünnepi beszédek elhangzását követően Karácsondi
Mihály plébános úr felszentelte a posta épületét. Az ezt követő ünnepi műsor közreműködői voltak: Albert Márton, Székely Bernadett, valamint a Muharay Elemér Népi Együttes felnőtt és gyermek táncosai.
T.A.

T Ü D Ő S Z Ű R É S
Tüdőszűrés időpontja:

2017. november 7-8-9
Helye:

(kedd, szerda, csütörtök)

08:00-18:00 óráig

Bag, Dózsa György Művelődési Ház
2017. évtől ÚJ DIGITÁLIS GÉPPEL történik a szűrés

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is
ingyenes. A 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, amely az OEP által elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával a személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

Közérdekű
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Bemutatkozik a Védőnői Szolgálat
területi védőnő/védőnők végzik az iskola
védőnői feladatait is.
Bagon két védőnői körzet van, két főállású
védőnővel.
A körzetekhez tartozó utcák jegyzéke a tanácsadó ajtajára kifüggesztett listán megtalálható.

A Védőnői Szolgálatot - jogszabály alapján – a település Önkormányzata
hozta létre, és biztosítja a Szolgálat működtetését. A munkáltatói jogkör gyakorlója
Jamrik László polgármester. A Védőnői
Szolgálat szakmai iránymutatását, szakfelügyeletét az illetékes kormányhivatal
népegészségügyi osztályának vezető védőnője látja el. A védőnő jogszabályok és
szakmai protokollok alapján végzi feladatát. A területi védőnői munkában ez a tanácsadás, családgondozás, a szűrővizsgálatok, valamint a közegészségügyi-járványügyi feladatok keretében valósul meg.
Azon a településen, ahol az iskola tanulóinak a létszáma nem éri el a 750 tanulót, a

Bag I. körzet védőnője:
Marinka Edit
Elérhetősége: 06/20/566-65-48
Tanácsadási idő: kedd 10-14 óra
Személyes bemutatás: Tizenkét éve van a
védőnői pályán, Bag volt az első munkahelye a főiskola elvégzése után, és azóta is
itt van állásban. Mivel három gyermek
édesanyja, védőnői tevékenységét háromszor is megszakította a gyermekek születése okán. 2017 augusztusa óta újra dolgozik.
Turáról jár át Bagra.
Bag II. körzet védőnője:
Szemán Erzsébet
Elérhetősége: 06/20/237-14-41
Tanácsadási idő: hétfő 12-17 óra
Személyes bemutatkozás: Pályára visszatérő védőnő vagyok. A főiskola elvégzése után hosszabb ideig védőnőnőként dolgoztam, majd váltottam a rendszerszervezés

tanulása felé. Munkaviszonyom legnagyobb részét egy országos kormányhivatalnál töltöttem. A védőnői pályára történő
visszatérésemet megelőző években ennek
a hivatalnak Képzési Egészségügyi és Kulturális Intézetében dolgoztam.
Bag II. védőnői körzetébe 2016 májusában
jöttem, s a körzetet 2016 augusztusától vettem át teljes körűen. Pályára történő viszszatérésem előtt újra szakvizsgáztam, többféle szakmai képzésen vettem részt. Marinka Edit munkába állásáig Czerok Andrásné helyettes védőnővel dolgoztam, akitől rendkívül sok segítséget kaptam, helyismeretet, szakmai ismeretet szereztem,
amelyet köszönök. Három felnőtt gyermek
édesanyja vagyok, és két kis unokám is van.
Hét közben Bagon lakom, az önkormányzat
által biztosított szolgálati lakásban.
A következő alkalommal szeretnénk bővebben kifejteni a bagi gyermekek
egészséges testi, idegrendszeri, szellemi
fejlődéséhez szükséges olyan ismereteket,
amelyek a médián, a tévhiteken, a divaton
túl a szervezet valós, logikai és biológiai
hatásmechanizmusán alapulnak.
Szemán Erzsébet védőnő

Fotók: Szásziné Győri Éva

Malsfeldben jártunk
Szeptember 7-én a hajnali órákban indultunk útnak
Malsfeldbe, hogy eleget tegyünk német barátaink meghívásának. A
hosszú út fáradalmai és megpróbáltatásai után késő este érkeztünk
meg testvértelepülésünkre, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A gyors köszöntők és technikai jellegű információk után a vendéglátó családokhoz vonultunk, ahol végre kipihenhettük az utazást. Másnap reggel a polgármesteri hivatal előtt gyülekeztünk,
mivel indultunk az egy órányi útra található Fürstenbergbe. A kisváros világszerte ismert egyedülálló porcelánjairól, amelyeket mi
magunk is megcsodálhattunk a kastélymanufaktúrában. Az idegenvezetéssel egybekötött múzeumtúrát követően közösen ebédeltünk
a kastély éttermében. A nap folytatásaként ellátogattunk a Weser
folyó partján fekvő középkori kisvárosba, Höxterbe, ahol lehetőségünk nyílt bebarangolni a IX. században épült Corveyi apátságot.
A nagy múltú, impozáns épületek maradandó élményként szolgáltak mindannyiunk számára. A rövid bejárás után elindultunk vissza
Malsfeldbe, ahol szállásadóink már vártak bennünket. Miután felfrissítettük magunkat a családoknál, már indultunk is a helyi vendéglőbe, a Jägerhofba, ahol hivatalosabb formában is üdvözölte
egymást a két testvértelepülés. Köszöntő köszöntőt követett, majd
együtt asztalhoz ültünk vacsorázni. Az est hátralévő részében magyar és német örökzöld slágerekre közösen rúgtuk a port.
A szombati és vasárnapi napokat vendéglátó családjaink-

kal töltöttük, a programokat ők szervezték nekünk. Többen a közeli
városba, Kasselbe látogattak el, ahol az éppen tartó documenta modern művészeti kiállítás magával ragadó alkotásai szereztek elgondolkodtató pillanatokat.
Az ott-tartózkodásunk hétvégéje alatt került megrendezésre Malsfelben a Kirmes (eredetileg Kirchweihmesse, a magyar
templombúcsú ünnepének feleltethető meg) fesztivál. Az ünnep
záróakkordjaként, vasárnap a beöltözött résztvevők szokás szerint
végigvonulnak egy vidám menetben a falun keresztül. A jó hangulatból a bagi vendégek is alaposan kivehették a részüket.
A vasárnap és egyben a hétvége lezárásaként Nyerges
László és családja látott vendégül bennünket. A házias ízek és a magyaros vendéglátás egy kis Otthont csempésztek a messze távoli Németországba, melyet ezúton is köszönünk nekik.
Hétfőn reggel a polgármesteri hivatal előtt várt minket a
busz. Elbúcsúztunk vendéglátóinktól, és elindultunk haza. A rövidnek nem mondható út után az esti órákban érkeztünk meg Bagra.
Úgy gondolom, mindannyian felejthetetlen élményekkel tértünk
haza Malsfelből, amiért köszönet jár minden szervezőnek, közreműködőnek. Német barátainkkal legközelebb egy év múlva, itt,
Bagon találkozunk.
Albert Márton

A polgármesteri
Közéleti
hírek Hivatal hírei
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Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepén
Államalapításunk évfordulóján a szabadtéren ünnepelni vágyó lakosságot az időjárás nem fogadta kegyeibe. Augusztus 20-án az ünnepi szentmisét követően a templomkert helyett
idén az épület falain belül emlékeztünk Szent István királyunkra,
és ünnepeltük együtt az új kenyeret.
A rövid, ám tartalmas és színvonalas műsorban közreműködött Baranyi Richárd versmondó, valamint a Szinkron
Nyugdíjas Egyesület kórusa. Az összeállítást Volter Domonkos
szavai foglalták keretbe. Az ünnepi rendezvényt jelenlétével megtisztelte és ünnepi beszédet mondott Vécsey László országgyűlési

képviselő. Beszédében méltatta első királyunk uralkodói nagyságát, kiemelt jelentőséget tulajdonítva annak a gondolatnak, hogy
Szent István szellemisége, eredményes munkája máig ható tanulságokkal és példával áll előttünk. A bagi földtulajdonosok nevében Pintér András, a Mezőbag Kft. ügyvezető igazgatója által felajánlott, nemzetiszínű szalaggal átkötött új kenyeret, valamint a
Péter családi gazdaság nevében Péter Mihályné által felajánlott
cipókat Karácsondi Mihály atya áldotta meg. A cipókból minden
család hazavihetett egyet.
T.A.

Az új kenyér ünnepe az óvodában
Augusztus 20-a hetében az óvodásokkal beszélgettünk
Szent Istvánról, de történelmünkről a későbbiekben majd bővebben hallanak, tanulnak, így mi inkább az új kenyér ünnepét
hangsúlyoztuk. Előzményként ellátogattunk még az aratás előtt
megnézni a búzatáblát, majd később a tarlót, a Tsz-ben pedig a
magtárat. Az ünnep hete színes programokat kínált. Például nyakba akasztható állatformákat készítettünk az „A part alatt…”
kezdetű dal szereplőiről. A gyerekek önkéntes alapon bújhattak
bele a bolha, a macska a szamár, vagy más hozzájuk közel álló
állatok bőrébe. Énekelve, hangot utánozva, játékos utánzó mozdulatokkal kísérve játszhatták el a dal segítségével a búza útját. A
legnagyobb élményt mégis saját kenyerünk bedagasztása és megsütése jelentette. A gyerekek aktívan, tevőlegesen vettek részt az
egész folyamatban. Egyik kenyerünket magvasra készítettük, másikat simára. A sütőből áradó kenyérillat betöltötte az óvoda folyosóját, alig vártuk, hogy elkészüljön a ropogós kenyér. Érdemes
volt várakozni, mert nagyon finom lett, és honnan, honnan nem,
Ancsa óvó néni még egy kis kacsazsírt is elővett, így már igazán
fejedelmi lakomát csaphattunk. Még ezen a héten ellátogattunk a
pékségbe, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek azt is lássák,
hol sütik a kenyeret. Így megtapasztalhatták, hogy milyen sok
szorgos kézen megy keresztül a búza. A vetéstől az aratáson át a
tároláson keresztül, a malomban való megőrlésig, s végül a pék
munkájának gyümölcseként az asztalunkra kerül finom péksütemény vagy kenyér formájában. Hiszen valóban legfőbb táplálékunk, ezért is illetjük szép szóval, amikor „ mindennapi kenyerünknek” nevezzük.
PLné

Baba-Mama klub
Ebben a tanévben is elindult az óvodában a BabaMama klub. 10 év óta folyamatosan várjuk azon gyermekeket, akik már igénylik a többi gyermek társaságát. Szülőket, akik szeretnék, ha gyermekük ismerkedne más gyermekekkel, ők maguk pedig szülőtársaikkal. Itt jó hangulatban, játszva, beszélgetve lehet megosztani egymással a
problémákat, örömöket; tanácsokat adni, kapni. A gyermekek számára azon kívül, hogy játszhatnak a játékszerekkel,
szervezünk rövid kis foglalkoztatást, életkoruknak megfelelően. Ezeket az évkörhöz, időjáráshoz, ünnepekhez is
kapcsoljuk. Mesélünk nekik minden alkalommal. A meséhez kapcsolódva pedig kis mondókákat, verset mondunk,
játékokat játszunk. Ebben segítenek azok a kis figurák,
bábok, amiket ajándékba készítünk, kiosztunk nekik. Kézműveskedés egészíti ki a foglalkozást, többnyire festés,
nyomatkészítés, gyurmázás. Idén szeretnénk több olyan
foglalkozást is szervezni, ahol a szülővel együtt ülve, mozogva, hangszerekkel hangot adva mondogathatnának
mondókákat, dalokat. (Természetesen játszhatnak is.) A
gyermekek a foglalkozások révén ismerkednek a közösséggel, idegen emberekkel, új élményekkel, magával az
óvodával, de mesével, verssel, dalokkal, barkácsolással is.
Nagyon sok szeretettel várjuk a 3 év alatti gyermekeket, minden hónap második hétfőjén du. fél 5-től 6
óráig a Süni csoportba.
GYERTEK!
Gné Péli Melinda

Fotó: www.facebook.com/vecsey.laszlo
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Évértékelés (2016/17)
Ismét eltelt egy év, és mi megint öregebbek és bölcsebbek lettünk. Azonban ahogy mi, úgy a világ is változik, és minden egyes tanév új kihívást jelent mindannyiunk számára. 2017.
január elsejétől a Dunakeszi Tankerület felügyeli és segíti a pedagógusokon kívül a technikai dolgozók munkáját is. A kollégák folyamatosan mennek nyugdíjba - idén Gyalog Éva kolléganő -, a
gyerekek pedig más iskolákba. Idén is beiskoláztuk nyolcadikosainkat, és több tanítványunk felvételt nyert hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba is. Ilyenkor az öröm ürömmel vegyül,
hiszen jó lenne a jó képességű, jól szituált gyerekeket 8 évig megtartanunk. Tanítványaink azonban nemcsak felvételt nyertek,
hanem a tankerületi komplex versenyben is nagyon jól szerepeltek: idén először lettünk elsők. Megelőztük Turát, Aszódot, Kartalt, Hévízgyörköt, Ikladot, Galgahévízt és Galgamácsát, Domonyt, Verseget is. Ami nagy szó, hiszen a verseny több fordulóból állt, szinte minden hónapban volt valamilyen megmérettetés (szavaló/prózamondó, néptánc, népdaléneklési, úszó, kézilabda, futball, természetismereti vetélkedő). A tankerületi versenyek mellett színesítette életünket, hogy május 8-án elmentünk
a Határtalanul program keretében Erdélybe, június 10-én pedig
egy nagyon jól sikerült nap keretében a Bonifác Alapítvány segítségével megünnepeltük Arany János 200., és az iskola 90. születésnapját. Voltak kerekasztal-beszélgetéseink, melyeken javító
szándékkal latolgattuk az esélyeinket/lehetőségeket, hogy hogyan
lehetne vonzóbbá tenni az iskolánkat. Rendhagyó módon volt Mikulás-disco, a farsangon zenekar helyett DJ szolgáltatta a zenét,
karácsonykor pedig Jackkaraokén vehettünk részt. Ismét jött az
ásványos, és idén először hüllőkiállításunk is volt. Ez utóbbin szeretettel láttuk az ovisokat is, akik ekkorra már jól megismerték
iskolánkat, hiszen több iskolahívogató napot szerveztünk. Talán
ennek, az óvó nénik támogatásának, és a Szülői Összefogás Szülőfalunkért közösségének is köszönhetjük, hogy a 2017/18-as tanévre a beiratkozás jól alakult. Voltak tehetséggondozó szakköreink, akinek pedig arra volt szüksége, felzárkóztató és fejlesztő
foglalkozásokon vehetett részt. Idén is volt sakk, Judo, sőt a Bozsik Program keretében szakkörön kívüli focizási lehetőség is. A
tanév során múzeumba, színházba, moziba, kiállításra, cirkuszba,
táborba vittük el tanítványainkat. Az iskolát érintő kirándulások
tárházát színesítette, hogy a bagi Szent Rita Karitász, a Bagázs, a
Hit Gyülekezete is szervezett tanítványaink számára kirándulásokat. Idén is nálunk került lebonyolításra a tankerületi (kistérségi) kézilabda- és az úszóverseny az 1994-ben átadott uszodában, erre az alkalomra Eich László tankerületi igazgató úr is
ellátogatott iskolánkba.
Tanulmányi eredményünk a sajátos nevelési igényű tanulók eredményeit is számítva 3,7 - ami iskolai szinten egészen jónak számít.
Köszönöm a felkészítő tanárok és a szülők segítségét!
34 diákunk ért el kiváló eredményt, több tantárgyból külön dicséretben is részesülve. Jutalomkönyvet kapott: Lendvai Miranda,
Bakos Botond, (a kicsi) Kanalas Amanda; Paltán Eszter, Palya
Alex, Balázs Botond, Roskó Gábor; Deme Adrienn, Illés Liza, Kiss
Virág, Gyalus Noémi, Kajári Dorottya, Horváth Ágoston, Kánai
Mína; Pálos Zoltán; Begidsán Lilla, Kajári Máté, Gergely Balázs,
Palya Félix; Deme Adél, Györgyfi Gergely, Faragó Boróka; Katona
Janka; Angyal Virág, Balázs Dávid, Fényes Boldizsár, Ujvári
Gábor Rómeó; Albert Fanni, Tóth Viktória, Juhász Barbara;
Kádár Roland; Halász Lili, Szabados Réka, Boda Eszter.
Arany János-díjat kapott kimagasló tanulmányi munkájáért,
példamutató magatartásásáért: Boda Eszter, Halász Lili, Kádár
Roland, Ocsovszki Bianka és Katona Janka. Faragó Panna tanulmányi munkájáért és a művészetekben nyújtott kimagasló eredményeiért; Nagy Bálint pedig a sportban elért eredményeiért.
Bármerre jártak, büszkék voltunk rá, hogy a Bagi Arany János Általános Iskola tanítványai. Iskolánk legnagyobb elismerését Szabados Réka kapta, aki kimagasló tanulmányi teljesítményén kívül
versenyeredményeivel is öregbítette iskolánk hírnevét. Gratulálunk a szép eredményekhez, díjakhoz. Köszönöm kollégáimnak a
rengeteg hozzáadott pedagógiai értéket, amellyel megpróbálták
minden gyerekből kihozni a tudása, képességei szerinti legjobbat.
Köszönjük mindenki segítségét, támogatását! Az anyagit és erkölcsit egyaránt. A beérkezett tablóképeket, a felajánlott virágokat.
Felsorolni sem lehet a sok jót, amit Önötől kaptunk anélkül, hogy
valakit vagy valamit ki ne hagynánk a felsorolásból. Köszönjük!

Iskolai hírek
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Még alig fejeződött be,
máris elkezdődött az új tanév
Továbbra is igyekszünk megfelelni a szülők, a fenntartó
és a saját elvárásainknak is. Azért dolgozunk, hogy az új kalandot,
aminek a neve 2017/18-as tanév, ne csak túléljük, hanem évek
múlva is szeretettel, örömmel gondoljunk vissza rá.
28 új tanulót köszönthettünk az első osztályban, bízunk
benne, hogy egyre jobban elmerülnek a számok és a betűk varázslatos világában. A nyári szünet is munkával telt: az önkormányzat
napelemeket szereltetett a tetőre, aminek segítségével az áramfogyasztásunk csökken majd. Tankerületi támogatásból ajtókat
cseréltettünk, linóleumoztattunk, és a kisépületet újíttattuk fel,
ahol egy tornaszoba is kialakításra került. Hogy a linóleumozás
folyamatosan haladjon, a ki- és bepakolásban a közfoglalkoztatottak segítettek. Ezúton is köszönjük Fekete László támogatását.
A szülők a tantermek tisztasági festésében, a termek pakolásában
és kitakarításában segítettek nagyon sokat. Név szerint: az 1. osztályban Katona Gergely, Katonáné Hegedűs Csilla, Katona-Dénes
Krisztina, Katona Hargita, Katona Zsolt, Tóth Gáspár Mihály. A 3.
osztályban Albertné Meleg Krisztina; a 4.b-ben Tóth Gáspár Mihály és két unokája: Roskó Gábor és Roskó Bence. Az 5.b-ben
Raffael Sándor, Sallai Mihály, a 6.a-ban Pászti Tamás, Incze Helga, Dobos József, Paltán Bernadett és Illésné Kiss Friderika. A 8.b
osztályban Dobos József és Szilágyi József segítettek. Nagyon
köszönjük a fáradozásukat! Azokban a termekben, amelyeknek a
megnevezését most még nem tudtam leírni, a későbbiekben ígérték a tisztasági festéseket. Előre is köszönjük azt a munkát is!
A Piros Bagért Egyesület új névtáblát, Varga András
képviselő úr irodaszereket, a Dunakeszi Tankerület nagyon szép
könyveket ajándékozott nekünk. Több tucat, főként középiskolában használható könyvet kaptunk egy budapesti pedagógustól,
Takács Annától. Idén is számítunk a Szociális Bizottság anyagi
támogatására. Ahogy eddig, idén is tanszereket szeretnénk vásárolni a bizottságtól kapott pénzből. Nagy könnyebbség, hogy a
tankönyvekért senkinek sem kellett fizetnie. Azonban nemcsak a
tankönyvellátásban, hanem a kollégák körében is történt némi
változás. Bankó Edit tanárnő a szülőfalujában, Galgahévízen,
Vargáné Válent Andrea Ózdon, Maschekné Torda Amália pedig
lakóhelyén, Aszódon, az Evangélikus Gimnáziumban helyezkedett el. Szívből sajnáljuk, hogy elmentek tőlünk, de tudomásul
vesszük, hogy - időnként - emberi életünkben is szükség van változtatásokra. Bankó Editke volt osztályának, a 6.b osztálynak Deák Józsefné lesz az osztályfőnöke. A történelem órák egy részét új
kollégaként Bognár László fogja ellátni, aki a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskolából jár majd át hozzánk. Az első osztályosok
osztályfőnöke Balázsné Győri Mária, az 5.a osztályé Pótháné Geier
Tünde, az 5.b osztályé Sima István, a hetedikeseké Horváthné
Maczkó Katalin. Ebben a tanévben még több osztályban vezetjük
majd be a képességek szerinti csoportbontásokat, illetve ez a tanév
lesz az első, amikor a kötelező ötből kettő testnevelés órán biztosítani fogjuk a sportágak közötti választási lehetőséget, természetesen az úszásoktatás megtartása mellett.
Idén is lesz katolikus, református, evangélikus
és Hit gyülekezeti hitoktatás. Az új katolikus hitoktató
szintén itt van körünkben, ő Lencse Gyula Balázs.
Sokak kívánsága volt, így idén lesz kihelyezett néptánc és dráma
tanszak. Sikerült felvennünk pedagógiai és gyógypedagógiai
asszisztenst Illésné Kiss Friderika és Károlyné Nagy Lucia személyében.
Remélem, minden osztály sok közös élménnyel gazdagodik majd az előttünk álló 10 hónap alatt, hiszen az iskolai programokon kívül az osztályoknak osztályprogramjaik is lesznek.
Minden tanév más és más, de mindig szükség van vidámságra,
szeretetre. Arra, hogy minden nap szívesen jöjjünk dolgozni. Mi,
tanítók/tanárok tanítani, a gyerekek pedig tanulni! Közös munkára hívok mindenkit! Segítsük egymást a tanév mind a 180 napján! Mindannyiunknak nagyon jó egészséget, mindenre elég időt,
sikerélményeket kívánok:
Szásziné Győri Éva intézményvezető
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Egyházközségünk élete
Egyházközségünkben három kiemelkedő és mozgalmas
esemény is zajlott a nyár közepén, ill. az ősz kezdetén. A nyár
derekán, augusztus legelején a Nyári Oratórium, augusztus végén
az egyházközségi nap, majd szeptember elején az élő rózsafüzér
zarándoklat.
ORATÓRIUM
Az oratóriumot Bosco Szent János (vagy más néven: Don Bosco)
hozta létre a gyermekek és fiatalok számára, hogy tanítsa, nevelje,
és a jóra ösztönözze őket. Három dolgot határozott meg, amire
szükség van a fiatalok előremenetelében: az imádság, a munka és
a szórakozás. Ennek megfelelően minden nyáron, immár 8. alkalommal, egyhetes programmal várjuk az általános iskolás gyermekeket a plébániára, hogy e hármas elv mentén ne csak időtöltésre, hanem lelki feltöltődésre is lehetőséget adjunk nekik. A
Nyári Oratórium idén július 31-től augusztus 5-ig tartott. Reggeli
imádság után a nap témáját feldolgozó jelenettel indítottuk a
kiscsoportos beszélgetéseket, amelyeken gyermekeink maguk is
elmondhatták gondolataikat. Ez volt a Don Bosco-i „imádság”.
Ezután a kézműves foglalkozásokon ügyességüket is kipróbálhatták. A batikolástól kezdve a gyöngyfűzésen át a papírmunkákig
több dolgot is készíthettek gyermekeink, amelyeket aztán a hét
végén egy kiállításon a szülők és érdeklődők is megtekinthettek.
(Ez volt a „munka” része a napnak.) Délben ebédre és egy kis pihenőre tértek a gyerekek, no meg persze a velük foglalkozó fiatalok,
akik ilyenkor még megbeszélik a teendőket, majd délután az egyéni, azt követően pedig a csapatjátékokban élvezhették a gondtalan
örömet. A nagy meleg ellenére is lelkesen játszottak és versenyeztek. Így a munka jutalmául szórakozásban is részesülhettek. Az
egész napot, hetet pedig átszőtték a táncok (bánszok), amelyek a
gyermekek mindenkori kedvencei, és ugyanakkor kellő mozgást is
jelentenek. A szombati „záróesten” pedig tudományukat összeszedve mutatták be különféle produkcióikat, szórakoztatva és örömet szerezve szüleiknek, nagyszüleiknek és minden érdeklődőnek. Az oratórium mindig nagy erőfeszítést és alapos előkészületet igényel, elsősorban azoktól a fiataloktól, akik lelkesen készülnek erre az egy hétre (és persze tanév közben a havi oratóriumokra
is). Sok időt és fáradságot jelent nemcsak a felkészülés, hanem a
mindennapi értékelés, megbeszélés is. Nagy-nagy köszönet és
hála nekik, hogy idejüket, erejüket pihenésüket is feláldozzák
azért, hogy örömet szerezzenek a gyermekeknek! Hét közben sok
felajánlást is kaptunk (pl. a karitászosoktól fagyit, gyümölcsöt és
persze másoktól is), így még örömtelibb volt ez az egy hét. Remélem, hogy a gyermekek év közben is jönnek majd a minden 3.
szombaton levő oratóriumra, és persze jövő nyáron (július 26-tól
augusztus 4-ig) ismét a nagy oratóriumra.
BECSES Nap
Az idén harmadszorra sikerült megrendezni nyárvégi egyházközségi napunkat, amelyre augusztus 26-án került sor. A Bagi
Egyházközségi Családi- és Sportnap színes és tartalmas programokkal várta és várja az idelátogatókat. Egész nap kiállítás tekinthető meg ilyenkor: az idén régi és újabb vallásos szobrokat nézhettünk meg. A délelőtt elsősorban a játéké és a sporté volt. A gyerekek, fiatalok, de a felnőttek is különböző sportversenyeken
vehettek részt, de a népi játékokban is kipróbálhatták tudásukat.
A legkisebbekre is gondolva Baba-Mama sátor is volt délelőtt,
ahol a picikkel az édesanyák mondókáztak, és ölbéli játékokkal
mozgatták meg csecsemőiket, kisgyerekeiket. Minden esztendőben a templom egy-egy jellegzetes részét is megismerhetjük
közelebbről. Ebben az évben Benedek József kántorunk mutatta
be többször is a nap folyamán az érdeklődőknek a templom hangversenyekre tervezett orgonáját. A délelőtt még az imádságnak is
adott helyet (családi imaóra), amely délután is folytatódott a
szentségimádással. A karitászos asszonyok reggeltől kezdődően
készítették a finom ebédnek valót, amelyből mindenki kedvére
lakmározhatott, és voltak is – hála Istennek – szép számmal, akik
részesültek benne. Ráadásul a hívek sütötte sütemények sokféleségéből is bőven válogathattak az ott levők. Délután is folytatódtak a programok. Többek között a délelőtt már elkezdődött kézműves foglalkozás kötötte le a kisgyermekek, de időnként a nagyobbak figyelmét is.

A játékok eredményhirdetése, és a köszönetek tolmácsolása után
következett volna a Torinói lepelről szóló előadás, de sajnos Tamási József atya megbetegedett, s nem tudott eljönni, így most élő
adásban kaptak ízelítőt a jelenlevők a Mária Rádió Kincsesláda
műsorából. Ezt követően került sor a szabadtéri szentmisére, ahol
a Galgaudete gitáros énekkar közreműködött, és igen szép számmal vettek részt rajta a bagi templomjáró testvérek. A nap befejezéseként pedig tábortűz gyúlt, és a déli maradékok elfogyasztása
közben beszélgetések és táncok segítették a jó hangulatot. Reméljük, jövőre újra együtt lehetünk, és egyre többen érzik meg majd az
együttlét örömét ezen a becses napon!
GÉZ
Öt évvel ezelőtt a cursillós lelkigyakorlaton résztvevők ötletéből
kezdődött el a Budapestet körülölelő Élő Rózsafüzér Zarándoklat
mintájára a Galga menti Élő rózsafüzér Zarándoklat (GÉZ). Az öt
év bebizonyította, hogy van helye itt, a mi környékünkön, és kifejezetten Bagon is egy ilyen zarándoklatnak, mert évről évre nagyszámú résztvevő kapcsolódik bele ebbe a hazánkért engesztelő és
nemzetünkért könyörgő eseménybe. Hat település kapcsolódik be
minden évben a zarándoklatba: Aszód, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Kartal és Tura. Bagról és Turáról indul a zarándoklat, majd
Hévízgyörkön egyesülve folytatódik a gyalogos engesztelés Kartal
felé, onnét pedig át Aszódra a Szentkereszthez, majd a templomba, s végül a bagi Szent András templom ad helyet a méltó befejezésnek az ünnepi szentmisével. Minden településen nagy örömmel fogadják a zarándokokat. Bőséges ellátásban részesítik őket:
sütemények tömkelege csábítja a gyaloglástól persze megéhező
híveket. Köszönet mindazoknak, akik – ha nem tudnak fizikailag
részt venni a zarándoklásban – legalább így szeretnének részesei
lenni e nemes megmozdulásnak. Jövőre folytatódik, és várunk
mindenkit, akkor is, ha az egész távon (20-22 km) nem is tudnak
részt venni, de egy-egy szakaszba szívesen bekapcsolódnának.
Karácsondi Mihály plébános

Felhívás - Élő adventi naptár Bagon
Egy ötletes kezdeményezésnek köszönhetően december 1-je és 23-a között minden nap más ablakában gyullad majd fel az adventi fény, a klasszikus
adventi kalendárium éppen aktuális számlálója. A
falu apraja-nagyja pedig egy jó kis téli esti séta keretében kutatja
az aznapi számot. Mivel senki nem tudja - a szervezőkön kívül -,
hogy mikor melyik ház ablakában tűnik fel a következő szám, az
esti séta minden nap a művelődési háztól indul, ahonnan egy
feladvány megfejtésével indulhatunk a helyes irányba.
Keressük azokat a családokat, civil szervezeteket, intézményeket, akik ablakdíszeik közé elhelyeznének egy számot is, illetve szívesen fogadják meleg teával az adventi fényt keresők közösségét.
Jelentkezni lehet a szosz.bag@gmail.com e-mail címen vagy
személyesen a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban.
Várjuk együtt az idei ünnepet e különleges módon,
hagyományteremtő szándékkal!
Szülői Összefogás Szülőfalunkért
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Család, családtervezés,
munka, karrier, jövő:
bemutatkozik a Három királyfi,
három királylány
mozgalom bagi szervezete

Kézműves tábor a művelődési házban
A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár augusztusban
egyhetes kézműves tábort szervezett, ahol tizenöt kisiskolás
gyerek próbálhatott ki hagyományos és modern kézműves
technikákat. A foglalkozások közt volt korongozás és agyagkép
készítés Tábori Katalin fazekasmesterrel, Kovács Zoltán kosárfonó vezetésével szappantartók, népi hangszerek, pörgettyűk
készültek, és a papírmerítés rejtelmeivel is megismerkedtek a
gyerekek. A modern technikákat Remenár Kriszta segítségével
próbálta ki a lelkes kis csapat: volt bútorfestés, kavicsfestés,
ceruzatartó készítés. A Boda Regina pedagógus által tartott foglalkozás a kreativitás és önkifejezés jegyében telt, sorra készültek a különleges, ötletes könyvjelzők és rajzok. Nagy népszerűségnek örvendett a Péter Pali bácsinál tett látogatás, ahol a gyerekek kecskét fejtek, állatokat etettek, megismerkedtek a sajtkészítés technológiájával. Befejezésként a fáradt kis társaság
makramézással, tűnemezeléssel töltötte a délutánt. A kézműves tevékenységek mellett reggeli torna, játékos vetélkedők színesítették a napot, a gyerekek csapatversenyek keretén belül
mérték össze ügyességüket, erejüket, együttműködési és problémamegoldó készségüket. A szervezők köszönetüket fejezik ki
a foglalkozásvezetőknek, a művelődési ház minden dolgozójának, Boros Mariann-nak és Deme Zsófiának, akik fáradságos
munkájukkal hozzájárultak a tábor sikeréhez. Ezúton is köszönjük a gyümölcsfelajánlást Hegedűs Kálmánné egyéni vállalkozónak!
Bencze Izabella

Beer Miklós váci megyéspüspök járt nálunk
2017. szeptember 22-én Dr. Beer Miklós váci püspök
volt a vendégünk. Két interjúkötete, a Szeressek ott, ahol gyűlölnek és az Örömet hozzak, hol gond tanyázik apropóján hívtuk meg őt Bagra. Az este folyamán meghallgathattuk a püspök
atya véleményét a fiatalok neveléséről, a hit és vallásosság közötti különbségről, a szegényekkel való bánásmódról és főként a
háláról. Elmondta, hogy szerencsés természetet kapott, ezért
nem viselik meg sokáig a bántások, negatív kritikák. Sokkal inkább igyekszik a figyelmét mindig a vele történt jó dolgokra irányítani, ezek segítik őt át a nehézségeken. Beszélt püspöksége
legszebb emlékeiről, s elmondta, hogy nyugdíjas éveiben szeretne könyvet írni a hála teológiájáról. Az est vége felé kiderült
az is, szeret kirándulni, olvasni (habár nagyon kevés ideje van
rá), sport gyanánt pedig úszni jár. S hogy lesz-e folytatása az
interjúknak? Már a nyomdában is van az új könyv, melynek
címe a Mindig Veled lesz. Talán jövőre ismét eljön hozzánk Beer
Miklós, hogy bemutassa azt is. Az előadás után sokan dedikáltatták frissen vásárolt köteteiket. A püspök atya mindenkinek
kedves, névre szóló ajánlást írt.
Horváthné Görög Viktória

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
olyan, mint egy nagy család. Ugyanolyan hétköznapi emberek, mint Ön vagy a szomszédja. Szívvel-lélekkel munkálkodnak azért, hogy minél több önfeledt királyfi és királylány szaladgáljon a játszótéren, a parkban vagy épp a kertben, egyszóval körülöttünk: ott, ahol élünk, a Kárpátmedence szívében.
Jó ideje sokat beszélünk a családról, a család fontosságáról.
A Három királyfi, három királylány mozgalom ennél többet is szeretne. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy a magyarok több gyermeket terveznek, mint amennyi végül megszületik. A családtervezés a
pár vágyain, lehetőségein múlik, mindenki maga dönt erről. A cél,
hogy a vágyott gyermekek valóban világra jöjjenek: ha egy, ha kettő,
ha három, vagy annál több. Ám ahhoz, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek, mindenekelőtt egymásra kell találnia a fiataloknak. Úgy
tűnik, ez nem megy könnyen, fokozatosan növekszik azok aránya,
akik szándékuk ellenére nem találnak társat. Az emberek testi-lelki
jól-léte nagyban függ attól, milyen párkapcsolatban élnek, milyen
kapcsolatot ápolnak gyermekeikkel vagy szüleikkel. A gyermekek
számára szintén nagyon fontos a család mint védőburok, ha megfelelő alapokat, gyökereket, mintákat kapnak útravalóul az élethez. A
hazai felmérések szerint a magyar társadalom erősen családközpontú
annak ellenére, hogy a hagyományos családmodellben élők aránya
egyre csökken. Az elmúlt tíz év felmérései igazolják, hogy a fiatalok a
romló statisztikák ellenére leginkább házasságban képzelik el életüket, 2-3 gyermekkel. Különösen a felsőfokú végzettségűeknél nyílik
szét leginkább az olló a vágyott és realizálódott gyermekszám között.
Okai sokfélék: pártalálási nehézségek, karrier vagy család, munkaerő-piaci boldogulás…
A mozgalom alapítója, Prof. Dr. Kopp Mária egész életét és
munkásságát a család témája köré építette fel. Számára elválaszthatatlan volt egymástól a kettő, és pontosan a család fontosságának
fáradhatatlan hangsúlyozása volt az, ami összekapcsolta a hivatását a
magánéletével. Egy nyüzsgő, közösségekkel teli társadalmat képzelt
el, ahol a gyerek érték. A mozgalom főleg ötleteket ad, de a kívánt
gyermekek akkor születnek meg, ha mindenki maga tesz érte, vagy
úgy, hogy megvalósítja az álmait és világra hozza a vágyott gyermekeit, vagy úgy, hogy segít a barátainak, kollégáinak, rokonainak, hogy
örömmel vállalhassanak gyerekeket.
„Minden egyes nap azért kelünk fel, hogy a világot egy
kicsit szerethetőbbé, élhetőbbé és jobbá tegyük. Ehhez a megoldást
mi abban látjuk, ha minél több gyermek jön a világra, mert övék a
jövő, amihez az alapokat nekünk kell leraknunk, itt, a jelenben.”
Bag ez év márciusában csatlakozott a mozgalomhoz. Karácsondi Mihály plébános úrnak és a bagi egyházközösségnek köszönhetően a faluban évek óta van már vándorbölcső, és gólyás zászlók
hirdetik az újszülött érkezését. A védőnői hálózaton keresztül pedig
az Apafüzet I-II. is eljut a családokhoz, ami szintén a mozgalom kezdeményezése. Ezzel a füzettel segítik az újdonsült apukák alkalmazkodását a gyermekáldással járó változásokhoz. Munkatársunk a mozgalom helyi képviselőjét, Bencze Izabellát kérdezte:
„A helyi tagszervezet fő feladatának érzi olyan programok
és projektek beindítását, amellyel a támogató közösség formálását,
a gyermekeket tervező és nevelő családok segítését és a családbarát
szemlélet terjedését mozdítja elő, mint például a „Pótnagyi szolgálat” beindítása. Miután a falu hivatalosan is a mozgalom tagjává
vált, először a kisgyermekes családokat igyekeztünk megszólítani
egy családi piknik keretén belül ez év májusában. Önkénteseink a
bagi Falunap és Rétesfesztiválon játszósátorral várták az érdeklődőket. Bag Nagyközség Önkormányzata és a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár támogatja kezdeményezésünket, és a község
civil szervezeteivel is jó kapcsolatot ápolunk. Bízunk abban, hogy
egy országosan elismert mozgalom tagszervezeteként, annak tudásbázisát és tapasztalatait felhasználva lendülettel, eredményesen
tudunk tevékenykedni a közös célok elérése érdekében. Várunk minden helyi lakost, aki azonosulni tud a mozgalom céljaival, és tenni
szeretne közösségünkért.”
Elérhetőségeink: www.haromkiralyfi.hu
A bagi szervezet vezetője: bencze.izabella@3kiralyfi.hu
Fogadónap: minden szerdán 9-12h –ig a művelődési házban
T.A.
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PROGRAMAJÁNLÓ
TÖK JÓ DÉLUTÁN
Időpont: 2017. október 21. 16 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
A Szülői Összefogás Szülőfalunkért, a Három Királyfi, Három
Királylány bagi tagszervezete és a Dózsa György Művelődési Ház
és Könyvtár szeretettel vár mindenkit egy közös délutáni
programra, ahol a tök körül forog minden.
Tökfaragás, tökkirály választás, tökös sütik versenye,
kézműveskedési lehetőség, játszósarok, tökbuli. Közös
lámpagyújtás 18 órakor.
Hozz magaddal tököt és faragóeszközt, mécsest, tökös sütit, ha
szeretnél részt venni a versenyben, és a jókedvedet se hagyd
otthon.
A helyszínen tea és zsíros kenyér kapható!
Találkozzunk, tök jó lesz együtt!

1956
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
Bag Nagyközség Önkormányzata
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
ünnepi megemlékezésre hívja a falu lakóit.

2017. október 23-án hétfőn
16:30 órakor Koszorúzás a Hősök terén
17 órakor Ünnepi műsor a Dózsa György Művelődési Házban
Legyen méltó, közös ünnepünk!

KAPARD LE!
Dráma egy részben a Vécsey Kamarateátrum előadásában.
A 70 perces színházi előadás egy tévéműsor castingján játszódik:
egy hétvégére érkezik négy ember, akiknek sorsa egymásba gabalyodik. Aztán ki így, ki úgy mászik ki abból, amibe belekeveredik.
Időpont: 2017. október 29. vasárnap 18 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, Bag
Belépődíj: 800 Ft

ISMERŐS ARCOK KONCERT
Időpont: 2017. november 17. PÉNTEK 21 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Jegyár: elővételben 2.500 Ft, helyszínen 3.000 Ft
Információ és jegyrendelés: 06-20-438-7373
Jegyelővétel: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
2191 Bag, Petőfi tér 1/A
Hétfő, péntek: 14-18-ig, Szerda: 17-19-ig

KÖNYVFUTÁR
A Dózsa György Művelődési
Ház és Könyvtár új szolgáltatást
indít azok számára, akik bármilyen
oknál fogva nem tehetik meg, hogy eljöjjenek a könyvtárba. Telefonos vagy
e-mailben történő jelentkezés alapján
házhoz szállítjuk a kért könyveket Bag
területén. A Könyvfutár szolgálat
minden hónap 2. és 4. szerdáján
indul útnak.
Jelentkezésüket várja a
könyvtáros, Horváthné Görög Viktória
a konyvtar.bag@gmail.com email címen, vagy a 06-20-393-8567-es telefonszámon.

§

Az ügyvéd válaszol
A bérleti jogviszony
buktatói

Számtalan esetben tapasztalom, hogy ingatlan bérbeadása
esetén a felek vagy nem is kötnek egyáltalán bérleti szerződést, vagy ha
kötnek, akkor is csak egy formális, internetről letöltött néhány soros
okiratot készítenek, melyben éppen a leglényegesebb dolgok nincsenek szabályozva. Mindenkit óvnék attól, hogy részletes, jogilag kellően szabályozott bérleti szerződés nélkül lépjen bérleti jogviszonyba,
mert bérbeadóként és bizony bérlőként is sok veszélyt rejteget egy
bérleti jogviszony. Lássunk ezek közül néhányat!
Fontosnak tartom például szabályozni, hogy a közüzemi
költségek megfizetése milyen módon történjen. Átírathatja-e a bérlő a
saját nevére a közműórákat, vagy maradjon az a bérbeadó nevén? Sajnos gyakori eset, hogy a bérlő nem fizeti a közüzemi költségeket, ezért
a szolgáltató egy idő után kikapcsolja a szolgáltatást. Ezért én azt javaslom, hogy a mérőórákat nyugodtan írassuk át a bérlő nevére. Ugyanis így a bérlő lesz szerződéses jogviszonyban a szolgáltatóval, tehát
közvetlenül rajta fogja a közműszolgáltató behajtani a tartozást. A bérbeadó pedig ettől függetlenül kérheti a szolgáltatótól, hogy kapcsolja
vissza az órát, hiszen neki személy szerint nem áll fenn felé tartozása.
Szintén fontos tudni, hogy mit tehet meg a bérbeadó, ha a
bérlő nem fizeti a bérleti díjat? Első és legfontosabb szabály: szigorúan
tilos az önbíráskodás, azaz pl. tilos a bérlőre rátörni az ajtót és kipakolni a holmiját. Aki ugyanis birtokon belül van, azt megilleti a birtokvédelem. Még akkor is, ha ebben az esetben már jogcím nélkül, gyakorlatilag jogosulatlanul van az ingatlanunk birtokában. Így amennyiben
a bérlő nem tesz eleget a kötelezettségeinek, úgy bírósághoz kell fordulnunk lakás kiürítése végett. (Kivétel ez alól, ha a szerződésünk végrehajtási záradékkal lett ellátva a kiköltözés tekintetében.) Ha nem
lett előzetesen végrehajtási záradékkal ellátva a szerződésünk, a bérbeadót akkor is törvényes zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain. Azaz, a bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak (jellemzően a bérlő személyes tárgyai)
elszállítását.
További fontos kérdés, hogy ha bútorozottan, gépekkel felszerelten adjuk bérbe az ingatlant, kinek kell a meghibásodott háztartási gépeket megjavítania? Ezeknek a gépeknek a javítása főszabály
szerint a tulajdonos kötelezettsége, kivéve, ha igazolhatóan nem rendeltetésszerűen használta a gépet a bérlő. Ez esetben ugyanis a bérlő
költsége és kötelezettsége a javítás.
Tipikus kérdés, hogy van-e jelentősége annak, ha többen
(pl. egy házaspár) veszik bérbe az ingatlant? Amennyiben többen bérlik az ingatlant, akkor minden bérlőnek a jogai egyenlők, hiszen társbérlőknek tekintendők. Ez azt jelenti, hogy ha valamelyikük szerződésszegést követ el (pl. nem fizeti a bérleti díjat), akkor a bérbeadónak
joga van a teljes bérleti díjat akármelyiküktől követelni.
Engedjük-e a bérlőnek, hogy bejelentkezzen az ingatlanba?
Van-e ennek jelentősége? Azt kell mondanom, hogy ennek gyakorlati
jelentősége nincs. Ha a bérlő bejelentkezik az albérletbe, az még nem
jelenti automatikusan azt, hogy jogosult is ott lakni. A bérlet megszűnésekor a kijelentkezés elmulasztásából viszont adódhatnak problémák, ami miatt érdemes átgondolnunk, hogy biztosítjuk-e a bérlő
számára a bejelentkezést.
A magam részéről szintén lényeges elemnek tartom egy
bérleti szerződésben annak szabályozását, hogy a bérlő bármilyen
átalakítási munkákat végezhet-e a bérleményben, és amennyiben
igen, úgy a bérleti jogviszony megszűnésekor annak mi lesz a sorsa,
lesz-e a bérlőnek megtérítési igénye, vagy köteles-e az eredeti állapotot helyreállítani. Sarkalatos pont, hogy a kaució összege mire használható fel, azzal a felek milyen módon számolnak el. Sajnos az erről
való rendelkezés szintén nagyon gyakran hiányzik a szerződésekből.
Számtalan kérdéskör van még, amelyet célszerű szabályozni, hiszen
egy ingatlan nagy érték, és ha annak használatát bérbeadóként átengedjük másnak, érthető módon szeretnénk értékünket biztonságban
tartani, bérlőként pedig szeretnénk abban a megnyugtató helyzetben
lenni, hogy alapos ok nélkül nem tehetnek ki minket az utcára.
Összességében elmondható tehát, hogy bérleti szerződés
megkötése esetén is célszerű jogi szakembert felkeresni, hogy megóvjuk magunkat a későbbi kellemetlenségektől.
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
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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:
12-17
(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
Mobil: 06 70 264-7946
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök
14-19 óráig, szerda, péntek 9-14 óráig
VÉDŐNŐ SZOLGÁLAT
vedono.bag@invitel.hu
1 KÖRZET
Védőnő: Marinka Edit
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 566 6548
Elérhető: kedd 10-14 óráig
2 KÖRZET
Védőnő: Szemán Erzsébet
Elérhető: hétfő 12-17 óráig
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 237 1441

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
ügyfélszolgálatunkra továbbra is várjuk a lakossági
bejelentéseket, észrevételeket munkanapokon,
munkaidőben!

06 28 504-140 /22-es mellék

Szüreti Mulatság
Szeretettel meghívjuk Önt

iskolánk szüreti
mulatságára,
melyet

2017. október 14-én
14 órai kezdettel
a bagi Dózsa György Művelődési
Házban tartunk.
A szüreti felvonulás 13 órakor
indul a Bagi Arany János
Általános Iskola elől.
8. osztályosok

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

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
Aranyi János Tel.: +36 20 938 5192

LAPZÁRTA: NOVEMBER 28.
Következő megjelenés:
december 2. 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

