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      Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve… 
Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Kosztolányi Dezső
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Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az 

alábbi határozatot hozta:

63/2017. (X. 12.)  A Képviselő-testület 5 igen szavazat-

tal döntött a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környe-

zetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-

gal 2016. december 5. napján megkötött, a Képviselő-testület 

66/2016. (XII. 01.) számú határozatával jóváhagyott hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti felmondásáról az 

új közszolgáltatóval megkötendő közszolgáltatási szerződés ha-

tályba lépése napjával, de legfeljebb a felmondó levél kézhezvé-

telétől számított hat hónapos felmondási idővel. A Képviselő-

testület felhatalmazza Bag Nagyközség Polgármesterét, Jamrik 

Lászlót a közszolgáltatási szerződés jelen határozat szerinti fel-

mondására, az új közszolgáltató kiválasztása és az új közszol-

gáltatási szerződés előkészítésére.

64/2017. (XI. 15.) A Képviselő-testület 7 igen szava-

zattal döntött arról, hogy Bag Nagyközség Önkormányzata és 

Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2194 Tura, 

0272/7 hrsz cg. száma: 13-09-082834, adószáma: 11884226-2-

13) a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából közszolgál-

tatási szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 

a szerződés ajánlat szerinti tartalommal és az alábbi kelléki és tar-

talmi kiegészítésekkel:

·szolgáltatási díj(ak) pontos feltüntetése

·ürítési napok megadása

·szerződés oldalszámozása

·szerződés pontos időtartama

·melléklete legyen az önkormányzat rendelete

·szolgáltatást igénybevevő aláírása

A Képviselő-testület ezen kiegészítések bekerülése mellett, felha-

talmazza a polgármestert, a szerződés aláírására.

65/2017. (XI. 30.) A Képviselő-testület tárgyalta Bag 

Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. III. ne-

gyed éves pénzügyi beszámolóját, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

�Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. III. negyed évi kia-

dások főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bontásban 367 226 199 

Ft összegben,

�Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. III. negyed évi bevé-

teleinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 417 608 

455 Ft összegben,

�Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirány-

zatainak alakulását a 1. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja 

jóvá. 

�Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú kiadá-

sainak összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

66/2017. (XI. 30.) A Képviselő-testület tárgyalta a 600 

hrsz. számú önkormányzati ingatlan elidegenítési tilalmát, és 

épület nevesítését. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az aláb-

bi határozatot hozta:

. 

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a 103/2010 (I. 27.) NVT számú határozattal Bag Nagy-

község Önkormányzat tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 

8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az átvételtől számított 15 

évig nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan megállapodást 

(pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen olyan tranz-

akciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan 

kikerül az önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ez az időpont 

2025.03.18-án jár le. Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az ingatlanátadási szerző-

désben foglalt átvevői vállalást teljesítette, az ingatlant nem ide-

genítette el, nem kötött olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és 

nem végzett semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), mely-

nek eredményeképpen az ingatlan kikerült volna az önkormányzat 

tulajdonából, így az azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának 

tulajdonát képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. 

pontjában meghatározott feladatot teljesítette, az ingatlant a Pol-

gármesteri Hivatal külső épületeként, az önkormányzat a Köz-

foglalkoztatottak Gazdasági Épülete néven funkcionál.

67/2017. (XI. 30.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a Vincent – Audi-

tor Kft. tájékoztatóját a belső ellenőri vizsgálatról, a karban-

tartások, karbantartási tevékenység ellenőrzéséről.

68/2017. (XI. 30.)  Bag Nagyközség Önkormányzata 7 

igen szavazattal elfogadta a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a 

Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

1.) Könyvtár működésének ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottsága, 

működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi elő-

írásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak

2.)Közfoglalkoztatás ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatás a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően történik-e, a foglalkoztatási tevékeny-

séggel összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése meg-

felelő-e, munkakörök, létszám, tevékenység vizsgálata

69/2017. (XI. 30.)  Bag Nagyközség Önkormányza-

tának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az Iglice 

Napközi Otthonos Óvoda 2017/18. évi munkatervét.

70/2017. (XI. 30.)  Bag Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

(HEP) felülvizsgálta, 7 igen szavazattal változtatás nélkül jóvá-

hagyta.

71/2017. (XI. 30.)  Bag Nagyközség Önkormányza-

tának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal jóváhagyta a Bagi 

Iglice Óvoda ingyenes uszodahasználati kérelmét és engedélyt ad 

a bagi tornacsarnok heti egyszeri díjmentes használatára a meg-

felelő higiéniai feltételek mellett.

72/2017. (XI. 30.)  A Képviselő-testület a 41/2017. 

(VI.27.) sz. határozatát egyhangú döntéssel visszavonja, mivel a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia-

hatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Állam-

titkársága visszavonta a szabálytalansági eljárás alapján meg-

állapított 2 917 833 Ft visszafizetési kötelezettséget. A rendkívüli 

támogatás iránti kérelem visszafizetési kötelezettség hiányában 

nem nyújtható be.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Vendégeink, 
Kedves Bagiak!

A képviselő-testület és a magam nevében szeretettel köszön-
töm Önöket. Az önkormányzati törvény kötelez, hogy évente 
közmeghallgatást tartsunk. A lakossági fórumon a jelenlévők 
közérdekű kérdéseket, véleményeket fogalmazhatnak meg a 
képviselő-testület felé. Az egy évvel ezelőtti közmeghallga-
táson a beadott pályázatokról, a közbiztonságról mondtak 
véleményt, fogalmaztak meg kérdéseket Önök. Természe-
tesen mindenki megkapta a feltett kérdésére, véleményére a 
választ. 

Tisztelt Közmeghallgatás!
Önkormányzatunk éves munkaterv alapján tartja a testületi 
üléseit, végzi munkáját. 2017-ben 14 testületi ülést tartottunk. 
Az önkormányzati törvény 6 képviselőtestületi ülést tesz kö-
telezővé. Ez évben 90 határozatot hozott a testület. Több 
alkalommal módosítottuk a 2017. évi költségvetésünket. A 
legutolsó módosítással a kiadási és a bevételi főösszeget 553 
503 493 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület. Sajnos 
még ez évben is viseljük terhét az előző önkormányzat gaz-
dálkodásának. Önök előtt is ismeretes, hogy 2014. október 14-
től megörököltük a Észak-kelet-Pest és Nógrád megyei Hulla-
dékgazdálkodási Társulásnál fennálló, mintegy 10 millió fo-
rint tartozást. Napjainkig jelentős mértékben visszafizettük a 
fennálló kötelezettségünket. 2017. december 31-vel mintegy 2 
millió forint tartozásunk maradt. Sajnos ezen kívül is törlesz-
tettük ebben az évben elődünk által ránk hagyott terheket. Pl. 
2012-ben jó teljesítési garancia címen vissza kellett volna fiz-
etni 1,2 millió forintot a kivitelezőnek, de ez az összeg is ebben 
az évben került önkormányzatunk által kifizetésre. A 2014-es 
választások után az önkormányzat célul tűzte ki többek között 
a kmb-s iroda kialakítását és rendőr beállítását Bagon. Vállal-
tuk, hogy szolgálati lakást biztosítunk rendőreink számára, 
melyet ebben az évben részben sikerült teljesítenünk, hiszen 
ez év nyarától Jánvári Gábor személyében van kmb-s Bagon.

Önök előtt is ismeretes, hogy a jelenlegi önkormány-
zat egyetlen tervet sem örökölt, amelyet a kiírt pályázatokhoz 
fel tudnánk használni. Ha nem készítenünk tervet, pályázatot 
sem nyújthatunk be a kiíróhoz. A tervkészítés nemcsak pénz-
igényes, hanem hosszú időt is igényel, ezért gyorsan dönteni 
kell, ha pályázni szeretnénk. Költségvetésünkből megtervez-
tettük a 3105-ös útra a gyalog átkelő helyet, belterületi utakra 
készíttettünk tervet, 48 férőhelyes bölcsődére. Az elkészített 
tervek kifizetésre kerültek, amennyiben a pályázatok sikere-
sek lesznek, abban az esetben a tervkészítés költsége is elszá-
molható. Sajnos a bölcsőde építésére beadott pályázatunkra 
érdemi válasz még nem érkezett, a belterületi utak, járdák 
felújítására beadott pályázatunkat sem bírálták el. 

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2017. február 
9-i ülésén úgy döntött, hogy a műfüves pályázatát visszavonja, 
mivel a tervkészítésre beadott pályázatainkra érdemi válasz 
nem érkezett, ezért az önerő biztosításához szükséges forrá-
sunk kimerült, ezért nem tudtuk vállalni a műfüves pálya 
megépítését, hiszen az önrész is több mint 10 millió forintba 
került volna.
 

Tisztelt Közmeghallgatás!
Örömünkre szolgál, hogy az épületenergetikai pályázatunkra 
több mint 75 millió támogatást kaptunk a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős helyettes 
államtitkárságtól. Ebből elkészült és a műszaki átadása meg-
történt a polgár-mesteri hivatal nyílás záró cseréje, az épület 
külső hőszigetelése. Napelem felszerelésére került sor az óvo-
dában, iskolában és a polgármesteri hivatalban. A napele-
meket a közeljövőben kötik rá a hálózatra. Felújítottuk a 

Beszámoló az évi rendes közmeghallgatásról

védőnői rendelőt közel 1 millió forintból. Fűkaszákat, motor-
fűrészt vásároltunk mintegy 800.000.- Ft-ért, az ASP rend-
szerhez való csatlakozás projekt költségére közel 4 millió 
forintot fizettünk, patkányirtást végeztettünk a roma-telepen 
mintegy 400.000.- Ft értékben. Az utak tervezésére közel 1 
millió forintot fizettünk ki a tervezőnek, ez évben történt a 
ravatalozó vizes blokkjának kialakítása fél millió forint 
értékben.

Tisztelt Közmeghallgatás!
Az önkormányzatunk kötelező feladata az intézmények zavar-
talan működésének biztosítása. Gyakran váratlan kiadások is 
jelentkeznek intézményeinkben. Ezeket a munkákat többlet-
bevételeink terhére vagy a betervezett feladatok elmaradá-
sával tudjuk elvégezni. Tornacsarnokunkban közel 300.000 
Ft-ot for-dítottunk a szauna kályha cseréjére. Nyári karban-
tartási munkák, vegyszer szivattyúk felújítása, javítása közel 
200.000.- Ft-ba került.

Új belső térfigyelő rendszer kiépítésére a napközi ott-
honos óvodánkban mintegy fél millió forintot használtunk fel. 
Búvár szivattyú cseréje, gázkazán javítása, szárítógép vásár-
lása, mosókonyha kialakítása, tetőcserép vásárlása, edények, 
evőeszközök vásárlása, új játékok, rajzeszközök vásárlása kö-
zel két millió forintba került. Szeptember 1-jétől egy óvoda-
pedagógus költsége 800.000.- Ft-ot jelent. Villanyszerelésre, 
lapozásra az alpolgármester úr tiszteletdíjából 100.000.- Ft 
került felhasználásra. 

A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár új 
hangfalak és tartozékok beszerzésére mintegy 700.000.- Ft-ot 
fordítottunk. A villamos hálózat hibáinak javítására, könyvtári 
bútorok beszerzésére, régi jegypénztár festésére, javítására, a 
geo fűtésrendszer karbantartására mintegy 300.000.- Ft-ot 
használtunk fel. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az önkormányzat folyamatosan egész évben olyan munkála-
tokat is elvégez, amelyet a lakosságnak kellene elvégezni. Saját 
házuk előtt a téli síkosság mentesítés, ároktisztítás, fűnyírás. 
Sokan a szemetet, sittet a településről kivezető utak mellett 
lerakják, ezzel igen sok munkát, időt vesznek el közmunk-
ásainktól, mert eddig más munkálatokat tudnának végezni. 
Nem beszélve arról, hogy az összes sitt és szemét elszállítása a 
feladaton kívül igen sok anyagi kiadást is jelent. Sajnos arra 
nem volt még példa, hogy a szemetelőt bárki is bejelentette 
volna. A hivatal dolgozói eltérő módszerekkel derítették ki, 
hogy ki a szemetelő, sokszor igen nehéz bizonyítani a tettest, 
de volt rá példa, hogy sikerült, ezzel szemben a hivatal minden 
alkalommal büntetést szabott ki az elkövetőre. A környezet 
szennyezéshez kapcsolható az önkormányzati rendeletben 
szabályozott hulladék égetés. Sokan nem értik meg, hogy a 
legveszélyesebb, egészségre ártalmas a zöld hulladék égetése, 
saját magunkat is mérgezzük, melyet nem lehet elfogadni és 
meg kell büntetni azokat akik szándékosan mérgezik körny-
ezetünket. A fűtési szezon beálltával több helyen egészségre 
ártalmas anyagokkal fűtenek. Nagyon kérem a bagiakat, hogy 
saját egészségük és az itt lakók egészsége érdekében tartóz-
kodjanak ettől. 

A környezetünk, a település élhetőbbé tételében a 
közmunkásaink folyamatosan dolgoznak. Közutak, hidak kar-
bantartására, téli síkosság mentesítésre, zöldterületek kezelé-
sére, fűnyírásra, fűkaszák javítására, árok takarításra, szemét 
szedésre, tiltótáblák vásárlására, elhelyezésére mintegy 2 mil-
lió forintot fordítottunk. 

A közmunkásaink végezték el a Kisbagi csárdához 
bevezető út lezárását, troszkás út kátyú mentesítését, rendbe 
tették a Mária zarándok út bagi szakaszát. Templom tér és a 
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Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az 

alábbi határozatot hozta:

63/2017. (X. 12.)  A Képviselő-testület 5 igen szavazat-

tal döntött a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környe-

zetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-

gal 2016. december 5. napján megkötött, a Képviselő-testület 

66/2016. (XII. 01.) számú határozatával jóváhagyott hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti felmondásáról az 

új közszolgáltatóval megkötendő közszolgáltatási szerződés ha-

tályba lépése napjával, de legfeljebb a felmondó levél kézhezvé-

telétől számított hat hónapos felmondási idővel. A Képviselő-

testület felhatalmazza Bag Nagyközség Polgármesterét, Jamrik 

Lászlót a közszolgáltatási szerződés jelen határozat szerinti fel-

mondására, az új közszolgáltató kiválasztása és az új közszol-

gáltatási szerződés előkészítésére.

64/2017. (XI. 15.) A Képviselő-testület 7 igen szava-

zattal döntött arról, hogy Bag Nagyközség Önkormányzata és 

Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2194 Tura, 

0272/7 hrsz cg. száma: 13-09-082834, adószáma: 11884226-2-

13) a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából közszolgál-

tatási szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 

a szerződés ajánlat szerinti tartalommal és az alábbi kelléki és tar-

talmi kiegészítésekkel:

·szolgáltatási díj(ak) pontos feltüntetése

·ürítési napok megadása

·szerződés oldalszámozása

·szerződés pontos időtartama

·melléklete legyen az önkormányzat rendelete

·szolgáltatást igénybevevő aláírása

A Képviselő-testület ezen kiegészítések bekerülése mellett, felha-

talmazza a polgármestert, a szerződés aláírására.

65/2017. (XI. 30.) A Képviselő-testület tárgyalta Bag 

Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. III. ne-

gyed éves pénzügyi beszámolóját, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:

�Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. III. negyed évi kia-

dások főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bontásban 367 226 199 

Ft összegben,

�Bag Nagyközség Önkormányzata 2017. III. negyed évi bevé-

teleinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 417 608 

455 Ft összegben,

�Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirány-

zatainak alakulását a 1. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja 

jóvá. 

�Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú kiadá-

sainak összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

66/2017. (XI. 30.) A Képviselő-testület tárgyalta a 600 

hrsz. számú önkormányzati ingatlan elidegenítési tilalmát, és 

épület nevesítését. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az aláb-

bi határozatot hozta:

. 

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a 103/2010 (I. 27.) NVT számú határozattal Bag Nagy-

község Önkormányzat tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 

8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az átvételtől számított 15 

évig nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan megállapodást 

(pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen olyan tranz-

akciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan 

kikerül az önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ez az időpont 

2025.03.18-án jár le. Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az ingatlanátadási szerző-

désben foglalt átvevői vállalást teljesítette, az ingatlant nem ide-

genítette el, nem kötött olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és 

nem végzett semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), mely-

nek eredményeképpen az ingatlan kikerült volna az önkormányzat 

tulajdonából, így az azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának 

tulajdonát képezi. Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. 

pontjában meghatározott feladatot teljesítette, az ingatlant a Pol-

gármesteri Hivatal külső épületeként, az önkormányzat a Köz-

foglalkoztatottak Gazdasági Épülete néven funkcionál.

67/2017. (XI. 30.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a Vincent – Audi-

tor Kft. tájékoztatóját a belső ellenőri vizsgálatról, a karban-

tartások, karbantartási tevékenység ellenőrzéséről.

68/2017. (XI. 30.)  Bag Nagyközség Önkormányzata 7 

igen szavazattal elfogadta a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a 

Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.

1.) Könyvtár működésének ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottsága, 

működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi elő-

írásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak

2.)Közfoglalkoztatás ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatás a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően történik-e, a foglalkoztatási tevékeny-

séggel összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése meg-

felelő-e, munkakörök, létszám, tevékenység vizsgálata

69/2017. (XI. 30.)  Bag Nagyközség Önkormányza-

tának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az Iglice 

Napközi Otthonos Óvoda 2017/18. évi munkatervét.

70/2017. (XI. 30.)  Bag Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

(HEP) felülvizsgálta, 7 igen szavazattal változtatás nélkül jóvá-

hagyta.

71/2017. (XI. 30.)  Bag Nagyközség Önkormányza-

tának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal jóváhagyta a Bagi 

Iglice Óvoda ingyenes uszodahasználati kérelmét és engedélyt ad 

a bagi tornacsarnok heti egyszeri díjmentes használatára a meg-

felelő higiéniai feltételek mellett.

72/2017. (XI. 30.)  A Képviselő-testület a 41/2017. 

(VI.27.) sz. határozatát egyhangú döntéssel visszavonja, mivel a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia-

hatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Állam-

titkársága visszavonta a szabálytalansági eljárás alapján meg-

állapított 2 917 833 Ft visszafizetési kötelezettséget. A rendkívüli 

támogatás iránti kérelem visszafizetési kötelezettség hiányában 

nem nyújtható be.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Vendégeink, 
Kedves Bagiak!

A képviselő-testület és a magam nevében szeretettel köszön-
töm Önöket. Az önkormányzati törvény kötelez, hogy évente 
közmeghallgatást tartsunk. A lakossági fórumon a jelenlévők 
közérdekű kérdéseket, véleményeket fogalmazhatnak meg a 
képviselő-testület felé. Az egy évvel ezelőtti közmeghallga-
táson a beadott pályázatokról, a közbiztonságról mondtak 
véleményt, fogalmaztak meg kérdéseket Önök. Természe-
tesen mindenki megkapta a feltett kérdésére, véleményére a 
választ. 

Tisztelt Közmeghallgatás!
Önkormányzatunk éves munkaterv alapján tartja a testületi 
üléseit, végzi munkáját. 2017-ben 14 testületi ülést tartottunk. 
Az önkormányzati törvény 6 képviselőtestületi ülést tesz kö-
telezővé. Ez évben 90 határozatot hozott a testület. Több 
alkalommal módosítottuk a 2017. évi költségvetésünket. A 
legutolsó módosítással a kiadási és a bevételi főösszeget 553 
503 493 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület. Sajnos 
még ez évben is viseljük terhét az előző önkormányzat gaz-
dálkodásának. Önök előtt is ismeretes, hogy 2014. október 14-
től megörököltük a Észak-kelet-Pest és Nógrád megyei Hulla-
dékgazdálkodási Társulásnál fennálló, mintegy 10 millió fo-
rint tartozást. Napjainkig jelentős mértékben visszafizettük a 
fennálló kötelezettségünket. 2017. december 31-vel mintegy 2 
millió forint tartozásunk maradt. Sajnos ezen kívül is törlesz-
tettük ebben az évben elődünk által ránk hagyott terheket. Pl. 
2012-ben jó teljesítési garancia címen vissza kellett volna fiz-
etni 1,2 millió forintot a kivitelezőnek, de ez az összeg is ebben 
az évben került önkormányzatunk által kifizetésre. A 2014-es 
választások után az önkormányzat célul tűzte ki többek között 
a kmb-s iroda kialakítását és rendőr beállítását Bagon. Vállal-
tuk, hogy szolgálati lakást biztosítunk rendőreink számára, 
melyet ebben az évben részben sikerült teljesítenünk, hiszen 
ez év nyarától Jánvári Gábor személyében van kmb-s Bagon.

Önök előtt is ismeretes, hogy a jelenlegi önkormány-
zat egyetlen tervet sem örökölt, amelyet a kiírt pályázatokhoz 
fel tudnánk használni. Ha nem készítenünk tervet, pályázatot 
sem nyújthatunk be a kiíróhoz. A tervkészítés nemcsak pénz-
igényes, hanem hosszú időt is igényel, ezért gyorsan dönteni 
kell, ha pályázni szeretnénk. Költségvetésünkből megtervez-
tettük a 3105-ös útra a gyalog átkelő helyet, belterületi utakra 
készíttettünk tervet, 48 férőhelyes bölcsődére. Az elkészített 
tervek kifizetésre kerültek, amennyiben a pályázatok sikere-
sek lesznek, abban az esetben a tervkészítés költsége is elszá-
molható. Sajnos a bölcsőde építésére beadott pályázatunkra 
érdemi válasz még nem érkezett, a belterületi utak, járdák 
felújítására beadott pályázatunkat sem bírálták el. 

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2017. február 
9-i ülésén úgy döntött, hogy a műfüves pályázatát visszavonja, 
mivel a tervkészítésre beadott pályázatainkra érdemi válasz 
nem érkezett, ezért az önerő biztosításához szükséges forrá-
sunk kimerült, ezért nem tudtuk vállalni a műfüves pálya 
megépítését, hiszen az önrész is több mint 10 millió forintba 
került volna.
 

Tisztelt Közmeghallgatás!
Örömünkre szolgál, hogy az épületenergetikai pályázatunkra 
több mint 75 millió támogatást kaptunk a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős helyettes 
államtitkárságtól. Ebből elkészült és a műszaki átadása meg-
történt a polgár-mesteri hivatal nyílás záró cseréje, az épület 
külső hőszigetelése. Napelem felszerelésére került sor az óvo-
dában, iskolában és a polgármesteri hivatalban. A napele-
meket a közeljövőben kötik rá a hálózatra. Felújítottuk a 

Beszámoló az évi rendes közmeghallgatásról

védőnői rendelőt közel 1 millió forintból. Fűkaszákat, motor-
fűrészt vásároltunk mintegy 800.000.- Ft-ért, az ASP rend-
szerhez való csatlakozás projekt költségére közel 4 millió 
forintot fizettünk, patkányirtást végeztettünk a roma-telepen 
mintegy 400.000.- Ft értékben. Az utak tervezésére közel 1 
millió forintot fizettünk ki a tervezőnek, ez évben történt a 
ravatalozó vizes blokkjának kialakítása fél millió forint 
értékben.

Tisztelt Közmeghallgatás!
Az önkormányzatunk kötelező feladata az intézmények zavar-
talan működésének biztosítása. Gyakran váratlan kiadások is 
jelentkeznek intézményeinkben. Ezeket a munkákat többlet-
bevételeink terhére vagy a betervezett feladatok elmaradá-
sával tudjuk elvégezni. Tornacsarnokunkban közel 300.000 
Ft-ot for-dítottunk a szauna kályha cseréjére. Nyári karban-
tartási munkák, vegyszer szivattyúk felújítása, javítása közel 
200.000.- Ft-ba került.

Új belső térfigyelő rendszer kiépítésére a napközi ott-
honos óvodánkban mintegy fél millió forintot használtunk fel. 
Búvár szivattyú cseréje, gázkazán javítása, szárítógép vásár-
lása, mosókonyha kialakítása, tetőcserép vásárlása, edények, 
evőeszközök vásárlása, új játékok, rajzeszközök vásárlása kö-
zel két millió forintba került. Szeptember 1-jétől egy óvoda-
pedagógus költsége 800.000.- Ft-ot jelent. Villanyszerelésre, 
lapozásra az alpolgármester úr tiszteletdíjából 100.000.- Ft 
került felhasználásra. 

A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár új 
hangfalak és tartozékok beszerzésére mintegy 700.000.- Ft-ot 
fordítottunk. A villamos hálózat hibáinak javítására, könyvtári 
bútorok beszerzésére, régi jegypénztár festésére, javítására, a 
geo fűtésrendszer karbantartására mintegy 300.000.- Ft-ot 
használtunk fel. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az önkormányzat folyamatosan egész évben olyan munkála-
tokat is elvégez, amelyet a lakosságnak kellene elvégezni. Saját 
házuk előtt a téli síkosság mentesítés, ároktisztítás, fűnyírás. 
Sokan a szemetet, sittet a településről kivezető utak mellett 
lerakják, ezzel igen sok munkát, időt vesznek el közmunk-
ásainktól, mert eddig más munkálatokat tudnának végezni. 
Nem beszélve arról, hogy az összes sitt és szemét elszállítása a 
feladaton kívül igen sok anyagi kiadást is jelent. Sajnos arra 
nem volt még példa, hogy a szemetelőt bárki is bejelentette 
volna. A hivatal dolgozói eltérő módszerekkel derítették ki, 
hogy ki a szemetelő, sokszor igen nehéz bizonyítani a tettest, 
de volt rá példa, hogy sikerült, ezzel szemben a hivatal minden 
alkalommal büntetést szabott ki az elkövetőre. A környezet 
szennyezéshez kapcsolható az önkormányzati rendeletben 
szabályozott hulladék égetés. Sokan nem értik meg, hogy a 
legveszélyesebb, egészségre ártalmas a zöld hulladék égetése, 
saját magunkat is mérgezzük, melyet nem lehet elfogadni és 
meg kell büntetni azokat akik szándékosan mérgezik körny-
ezetünket. A fűtési szezon beálltával több helyen egészségre 
ártalmas anyagokkal fűtenek. Nagyon kérem a bagiakat, hogy 
saját egészségük és az itt lakók egészsége érdekében tartóz-
kodjanak ettől. 

A környezetünk, a település élhetőbbé tételében a 
közmunkásaink folyamatosan dolgoznak. Közutak, hidak kar-
bantartására, téli síkosság mentesítésre, zöldterületek kezelé-
sére, fűnyírásra, fűkaszák javítására, árok takarításra, szemét 
szedésre, tiltótáblák vásárlására, elhelyezésére mintegy 2 mil-
lió forintot fordítottunk. 

A közmunkásaink végezték el a Kisbagi csárdához 
bevezető út lezárását, troszkás út kátyú mentesítését, rendbe 
tették a Mária zarándok út bagi szakaszát. Templom tér és a 
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Lakossági kérdések és válaszok

Fanatix melletti átereszeket újjáépítették, kiszállítják a 
szociálisan rászorultak részére a tüzelőt, részt vesznek a lomok 
összegyűjtésében, az elektronikai hulladék gyűjtésben, 
segédkeznek a falunap előkészítésében, illetve lebonyolí-
tásában, rendbe tették a sportcsarnok feletti területet, a 
malom mögötti területet, a homokbányát és környékét, részt 
vesznek a szociális ebédosztásban, végezték a tavaszi nagy-
takarítást, megtisztítják a buszmegállókat, takarítanak az 
edzőpályán, karbantartják a területet, parkjainkat gondozzák 
pl. Hősök tere, művelődési ház előtti terület, rendszeresen 
takarítják a temetőt, többször megszüntették a Kisbagi csár-
dához vezető úton elhelyezett illegális szemétlerakást. 
Folyamatos a romatelep takarítása, a vasútállomás környeze-
tében bozótirtást, ároktakarítást végeztek, intézményeink 
környezetét takarítják, mindkét körforgalom gondozását 
végzik. Tavasszal virágosítanak, nyáron a parkjainkat gon-
dozzák közhasznú munkásaink.

Tisztelt Közmeghallgatás!
Az önkormányzatunk megválasztása óta térítés nélkül minden 
lakóházhoz eljuttatja a Bagi Hírlapot, hogy kapjanak tájé-
koztatást a lakosok az önkormányzati munkáról, az önkor-
mányzat rendezvényeiről. Minden rendezvényünk előtt külön 
szórólapon tájékoztatjuk és hívjuk ünnepeinkre a bagiakat. 
Azt tapasztaljuk, hogy az ezidáig megrendezett ünnepeink 
színvonalasak, civil szervezeteink, intézményeink szívesen 
vesznek részt és vállalnak szereplést rendezvényeinken, me-
lyet ezúton is megköszönök. Segíti munkánkat a Galga 
Televízió, akik ünnepségeinkről, testületi üléseinkről, civil 
szervezetek rendezvényeiről színvonalas felvételeket készí-
tenek, munkájukat ezúton is köszönöm. Önkormányzatunk jó 
kapcsolatot tart a környező önkormányzatokkal, nemzetközi 
kapcsolataink élőek, hiszen a választások óta minden évben, 
minden településünkkel rendszeres a találkozás. Ez évben az 
erdélyi Zabola volt vendégünk, a bagiak pedig Malsfeldben 
voltak. Ez nemcsak az önkormányzat sikere, hanem a civil 
szervezeteinknek és minden baginak az érdeme a barátainkkal 
való kapcsolattartás. Ezért is fordít különös figyelmet az ön-
kormányzat civil szervezeteinkre, hiszen ők közösségteremtők 
és közösségformálók, melyet kötelessége az önkormányzat-
nak elismerni és anyagilag is segíteni civil szervezeteinket. Ezt 
eddig is és ezután is megtesszük.

Civil szervezeteinken kívül élő kapcsolatunk van 
plébánosunkkal és az egyházközséggel. Egyházi rendezvé-
nyeiket segítjük és ők is minden kérésünknek eleget tesznek, 
melyet jó szívvel megköszönök. 

Kedves Bagiak!
Az önkormányzat megkülönböztetett figyelmet fordít a fia-
talok lakásvásárlására, tovább tanulására. Ezért ebben az év-
ben 10 fő tovább tanuló fiatalt havi 10-15.000.- Ft-ig része-
sítünk támogatásban. Lakásvásárlásra először ebben az év-
ben 5 fiatal családnak adtunk támogatást 300-500.000.- Ft 
értékben.  

Tisztelt Közmeghallgatás!
Kedves Bagi Barátaim!

Mindenki előtt ismeretes, hogy évtizedekig leveleztünk és tár-
gyaltunk a legmagasabb beosztású posta vezetésével azért, 
hogy a volt áldatlan állapoton változtatni szíveskedjenek. A 
sok tárgyalás és levelezés eredménye az lett, hogy ez évben 
szeptember 29-én egy új posta átadására került sor Bagon. 
Köszönöm a posta jelenlegi vezetőinek, képviselő társaimnak, 
Bag minden lakosának az ügyben tett közreműködését. 

Kedves Bagiak!
A lehetőségekhez mérten mondhatjuk, hogy sikeres évet 
zártunk, de azt szeretném és az önkormányzatunknak is a 
szándéka, hogy a következő években még jobb eredményekről 
tudjak beszámolni. De ehhez az szükséges, hogy segítsük egy-
más munkáját, örüljünk minden sikernek, mások sikerének is, 
hiszen ez ad további erőt ahhoz, hogy együttműködve bol-
doguljunk.

Fontos és szükséges, hogy minden civil szervezet, 
alapítvány, egyesület részt vállaljon az együttműködésben. 
Ezúton is megköszönöm Önöknek, minden bagi lakosnak, 
helyi vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, intézmények 
dolgozóinak, munkatársaimnak a segítő együttműködését.

Köszönöm figyelmüket és itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy mindannyiunknak jó egészséget, áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben, sikerekben gazdag 
új esztendőt kívánjak.

Bag, 2017. december 1.
Jamrik László polgármester

A polgármester beszámolója után a jelenlévők kérdéseiknek, 
véleményüknek adtak hangot.
Vravuska-Tóth Erika elmondta nagyon jó, hogy az önkor-
mányzat lehetővé tette a mikrochip beépítését, mert így 
könnyebb beazonosítani a kóbor kutyusokat. Jó, hogy a mű-
velődési ház melletti buszmegállónál felújításra került a 
vízáteresz, a gyalogosan közlekedők számára ez sokat jelent. 
Viszont még mindig nem rendezett a kutyafuttató, több kutyás 
gazdának is ez a véleménye. Kérdése, hogy lehetne-e valami 
megoldást találni, esetleg máshol kijelölni egy jobb területet. 
Továbbá megkérdezte, mi a helyzet a Neumann házzal? 
Jamrik László polgármester úr válaszában elmondta, hogy 
sajnos sok, kutyás gazda nem megfelelően bánik a kutyájával, 
gyakran szélnek eresztik, az autópálya mellett kirakják a meg-
unt ebeket. Ezt a tendenciát csökkenti a mikrochip, mert ezzel 
utolérhető és számon kérhető a gazda. A lakók részéről jött ez a 
kérés köszönjük, hogy felhívták az önkormányzat figyelmét és 
ezzel némileg csökkent a kóbor kutyák száma. A kutyafut-
tatással kapcsolatban a polgármester úr elmondta, hogy egy 
ideig az edzőpályát használták a kutyás gazdák a futtatásra, de 
ide gyakran járnak ki az óvodás gyerekek, iskolás gyerekek, 
családok is játszani, mozogni. Ezért gondoltuk, hogy az autó-
pálya melletti zártabb hely alkalmas lesz a kutyafuttatásra. 
Érkezett jelzés már másoktól is, foglalkozunk vele, bízunk 

benne, hogy találunk egy alkalmasabb helyet erre a célra. A 
Neumann házzal kapcsolatban elmondta, hogy a kifizetést 
három évre terveztük, két millió Ft-ot kifizettünk. A Föld-
hivatalban az épület bejegyzésre került széljegyzetben. 
Pályázat készült, ami befogadásra került, majd levélben érte-
sítették az önkormányzatot a pályázat elutasításáról, mert 
nincs tulajdonában az épület. Fellebbezésre sor került ugyan, 
de sajnos maradt az elutasítás. Az ügy azonban nincs elvetve, 
nagy szükség lenne arra az épületre, hiszen gazdag néprajzi 
gyűjteménnyel rendelkezünk, ennek egy része a művelődési 
házban van kiállítva, de sok tárgyi eszköz raktáron van. 
Szükség lenne kiállító termekre, különböző közösségi helysé-
gekre. A Neumann házban ezeket mind ki lehetne alakítani, 
ezt szakemberek is alátámasztották. Bízunk benne, hogy a 
jövőben a terveink megvalósulnak. 
A polgármester úr elmondta, hogy sajnos más pályázatot is el-
utasítottak, például a hármas útnál, a bagi bekötőnél épített 
körforgalomhoz kérték a gyalogos forgalom kiépítését Bag 
belterületéig. Azt mondták, adjunk be pályázatot, hogy támo-
gassák az út kiépítését. Arra hivatkozva, hogy ez az állam tulaj-
dona a közút kezelésébe tartozik, elutasítottak. Meg kellett 
terveztetni ott a zebrát, a felfestés is az önkormányzatra há-
rult, közel ötszázezer Ft-ba került. A közvilágítást, a vizet is mi 
fizetjük, a takarítás is az önkormányzatra hárul. Ilyen és ehhez 

hasonló gondjaink vannak, pl. ilyen az ipari park is, az ott levő 
körforgalom a mai napig nincs átadva, a zajvédő fal lebontásra 
került, nem építette vissza a befektető. Óriási a forgalom az 
M3-as autópályán, a lehajtónál feltorlódnak a járművek, nem 
bírnak letérni, egy sáv jön lefelé, növekedett a balesetveszély. 
Írtunk az autópálya fenntartónak, a nyár elején kijöttek bejá-
rásra, az iskola befejezés miatt ilyenkor némileg csökken a 
forgalom. Azt mondták az autópályások, a közutasok is nekik 
erre nincsen pénzük, terveztessük meg, javasolják lámpák el-
helyezését. Ez ügyben megkerestük az országgyűlési képvi-
selőt, környékbeli polgármestereket is, akik támogatták az 
ügyet. Összejöttünk három hete, meghívtunk közlekedési 
szakembereket, tervezőket is. Kértük, hogy valamit tegyenek. 
Abban maradtunk, hogy mindenképpen megoldást kell talál-
nunk, felkeressük az illetékes szerveket az előrelépés érdeké-
ben. Jelen pillanatban ott tart az ügy, a közutasok szóban fel-
vállalták, hogy elkészül a terv. Szakemberek felmérést, forga-
lomszámlálást végeznek, tehát az ügyben előrelépés várható. 
Ehhez kapcsolódik, hogy a Galga felső részéről, - Iklad, Do-
mony, Galgamácsa - legyen egy elkerülő közlekedési útvonal, 
hiszen a volt ikladi műszergyár területére befektetők menné-
nek pl. most éppen egy japán, de a közlekedés nem megfelelő.
A polgármester úr az ipari parkkal kapcsolatban még el-
mondta, hogy az Orgoványi Takarékszövetkezet a sok huza-
vona miatt megszüntette a felszámolást a befektetővel, átadta 
végrehajtásra az ipari park felső útjához tartozó részt. A felszá-
moló meg is hirdette ezeket, a területeket és van érdeklődő.
Tóth András kérdezte, hogy a salakos út mikor kerül meg-
építésre, mert Aszódra már nem lehet átmenni se kerékpárral, 
se gyalogosan. A hármas út forgalmas, veszélyes arra bicik-
lizni. Kevesli továbbá a megjelentek létszámát, kifogásolja a 
szervezést.
A polgármester úr válaszában elmondta, hogy a hivatali 
dolgozóknak, képviselőknek kötelessége részt venni minden 
rendezvényen. A közmeghallgatás a helyben szokásos módon 
volt meghirdetve, pl. plakáton, honlapon, a Galga Televízió-
ban, internetes közösségi oldalon. Sajnálja, hogy nem figyel-
nek az emberek, nem olvassák a hirdetéseket, kérem Tóth 
urat, segítsen abban, hogy többen legyünk az ilyen fórumokon 
is. A salakos úttal kapcsolatban elmondta, 2006-ban elké-
szítettek egy tervet, nincs meg a terv, eltűnt. Most nincs ilyenre 
pályázati kiírás. Abban bízik, hogy a vasút építés során ren-
deződik a salakos út problémája is, kap egy erős alapot, 
aszfaltozást. 
Tóth András megjegyezte továbbá, azt hallotta, hogy a vasút 
építés elmarad. A polgármester úr közölte, hogy 2018-ra ígérik 
a vasútépítés kezdését, ez Bagot is jelentősen érinti, bízik ben-
ne, hogy az említett közlekedési probléma is megoldódik.

Több kérdés nem volt. A polgármester úr meg-
köszönte a részvételt és a figyelmet. Szeretettel vár mindenkit 
december 17-én a falukarácsonyunkra.

Tábik Andrásné

A Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. 

törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének 

kialakítása és védelme érdekében a Településképi Arculati 

Kézikönyv (TAK) bevezetésével hiánypótló módon teremt 

lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek 

meghatározására és társadalmasítására.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. 

Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását 

segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője 

helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető 

módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos 

elvárásait. A települések számára a kézikönyv meghatározza a 

településkép jellemzőit, az ennek szempontjából egymástól jól 

elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, 

a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, 

valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, 

beépítési vázlatokat, és egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

Január 1-vel kezdődött meg a törvény végrehajtása. Az 

önkormányzatokra váró feladatok a településképi arculati kézi-

könyv és a településképi rendelet megalkotása, a lakosság bevon-

ásával történő véleményzése, majd a rendelet elfogadása. Június 

végétől vált elérhetővé a településképi követelmények meghatá-

rozásához szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adat-

bázis. Emellett augusztus végén a tízezer lélekszám alatti községek 

1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

A közmeghallgatás első napirendi pontjaként Dr. Mérei 

András TAK előadó tájékoztatta a lakosságot a projekt készültségi 

állapotáról. A felmérések, a település bejárás illetve a lakossági 

fórum lezajlott, a Bag Nagyközség Település Arculati Kézikönyve 

elkészült, a Képviselő-testület a kormány által előírt 2017. decem-

ber 31-i határidőt betartva még az idén rendeletet alkothat ennek 

elfogadásáról. A TAK-al kapcsolatos dokumentumok megta-

lálhatóak a bagfalu.hu holnapon.

T.A.

Szerkezetkész lett a polgármesteri hivatal melletti Coop bolt 

bővítése.
2

�Az üzlet alapterülete mintegy 60 m -el bővül

�Ígéretet kaptunk arra, hogy a kivitelezéssel egy időben megoldják az 

első oldal vízelvezetését is

�A bolt parkolója újra aszfaltozásra kerül, így eltűnnek a kátyúk.

�Új, egységes, sötétszürke burkolatot kap az egész üzlet 

�Új világítás is lesz

�Teljesen új csemegepult

�A bolt végleges elrendezése teljesen megújul, új polcok kerülnek 

beépítésre

A kivitelező február végére ígéri az átadást. A munkálatok miatt 

előreláthatóan majd valamikor 3-4 napig zárva lesz az egész bolt, az új 

polcok beépítésekor, és ezen felül lesz egy másik 3-4 nap, amikor csak a 

csemegepult lesz zárva.

Coop bolt bővítése
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Lakossági kérdések és válaszok

Fanatix melletti átereszeket újjáépítették, kiszállítják a 
szociálisan rászorultak részére a tüzelőt, részt vesznek a lomok 
összegyűjtésében, az elektronikai hulladék gyűjtésben, 
segédkeznek a falunap előkészítésében, illetve lebonyolí-
tásában, rendbe tették a sportcsarnok feletti területet, a 
malom mögötti területet, a homokbányát és környékét, részt 
vesznek a szociális ebédosztásban, végezték a tavaszi nagy-
takarítást, megtisztítják a buszmegállókat, takarítanak az 
edzőpályán, karbantartják a területet, parkjainkat gondozzák 
pl. Hősök tere, művelődési ház előtti terület, rendszeresen 
takarítják a temetőt, többször megszüntették a Kisbagi csár-
dához vezető úton elhelyezett illegális szemétlerakást. 
Folyamatos a romatelep takarítása, a vasútállomás környeze-
tében bozótirtást, ároktakarítást végeztek, intézményeink 
környezetét takarítják, mindkét körforgalom gondozását 
végzik. Tavasszal virágosítanak, nyáron a parkjainkat gon-
dozzák közhasznú munkásaink.

Tisztelt Közmeghallgatás!
Az önkormányzatunk megválasztása óta térítés nélkül minden 
lakóházhoz eljuttatja a Bagi Hírlapot, hogy kapjanak tájé-
koztatást a lakosok az önkormányzati munkáról, az önkor-
mányzat rendezvényeiről. Minden rendezvényünk előtt külön 
szórólapon tájékoztatjuk és hívjuk ünnepeinkre a bagiakat. 
Azt tapasztaljuk, hogy az ezidáig megrendezett ünnepeink 
színvonalasak, civil szervezeteink, intézményeink szívesen 
vesznek részt és vállalnak szereplést rendezvényeinken, me-
lyet ezúton is megköszönök. Segíti munkánkat a Galga 
Televízió, akik ünnepségeinkről, testületi üléseinkről, civil 
szervezetek rendezvényeiről színvonalas felvételeket készí-
tenek, munkájukat ezúton is köszönöm. Önkormányzatunk jó 
kapcsolatot tart a környező önkormányzatokkal, nemzetközi 
kapcsolataink élőek, hiszen a választások óta minden évben, 
minden településünkkel rendszeres a találkozás. Ez évben az 
erdélyi Zabola volt vendégünk, a bagiak pedig Malsfeldben 
voltak. Ez nemcsak az önkormányzat sikere, hanem a civil 
szervezeteinknek és minden baginak az érdeme a barátainkkal 
való kapcsolattartás. Ezért is fordít különös figyelmet az ön-
kormányzat civil szervezeteinkre, hiszen ők közösségteremtők 
és közösségformálók, melyet kötelessége az önkormányzat-
nak elismerni és anyagilag is segíteni civil szervezeteinket. Ezt 
eddig is és ezután is megtesszük.

Civil szervezeteinken kívül élő kapcsolatunk van 
plébánosunkkal és az egyházközséggel. Egyházi rendezvé-
nyeiket segítjük és ők is minden kérésünknek eleget tesznek, 
melyet jó szívvel megköszönök. 

Kedves Bagiak!
Az önkormányzat megkülönböztetett figyelmet fordít a fia-
talok lakásvásárlására, tovább tanulására. Ezért ebben az év-
ben 10 fő tovább tanuló fiatalt havi 10-15.000.- Ft-ig része-
sítünk támogatásban. Lakásvásárlásra először ebben az év-
ben 5 fiatal családnak adtunk támogatást 300-500.000.- Ft 
értékben.  

Tisztelt Közmeghallgatás!
Kedves Bagi Barátaim!

Mindenki előtt ismeretes, hogy évtizedekig leveleztünk és tár-
gyaltunk a legmagasabb beosztású posta vezetésével azért, 
hogy a volt áldatlan állapoton változtatni szíveskedjenek. A 
sok tárgyalás és levelezés eredménye az lett, hogy ez évben 
szeptember 29-én egy új posta átadására került sor Bagon. 
Köszönöm a posta jelenlegi vezetőinek, képviselő társaimnak, 
Bag minden lakosának az ügyben tett közreműködését. 

Kedves Bagiak!
A lehetőségekhez mérten mondhatjuk, hogy sikeres évet 
zártunk, de azt szeretném és az önkormányzatunknak is a 
szándéka, hogy a következő években még jobb eredményekről 
tudjak beszámolni. De ehhez az szükséges, hogy segítsük egy-
más munkáját, örüljünk minden sikernek, mások sikerének is, 
hiszen ez ad további erőt ahhoz, hogy együttműködve bol-
doguljunk.

Fontos és szükséges, hogy minden civil szervezet, 
alapítvány, egyesület részt vállaljon az együttműködésben. 
Ezúton is megköszönöm Önöknek, minden bagi lakosnak, 
helyi vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, intézmények 
dolgozóinak, munkatársaimnak a segítő együttműködését.

Köszönöm figyelmüket és itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy mindannyiunknak jó egészséget, áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben, sikerekben gazdag 
új esztendőt kívánjak.

Bag, 2017. december 1.
Jamrik László polgármester

A polgármester beszámolója után a jelenlévők kérdéseiknek, 
véleményüknek adtak hangot.
Vravuska-Tóth Erika elmondta nagyon jó, hogy az önkor-
mányzat lehetővé tette a mikrochip beépítését, mert így 
könnyebb beazonosítani a kóbor kutyusokat. Jó, hogy a mű-
velődési ház melletti buszmegállónál felújításra került a 
vízáteresz, a gyalogosan közlekedők számára ez sokat jelent. 
Viszont még mindig nem rendezett a kutyafuttató, több kutyás 
gazdának is ez a véleménye. Kérdése, hogy lehetne-e valami 
megoldást találni, esetleg máshol kijelölni egy jobb területet. 
Továbbá megkérdezte, mi a helyzet a Neumann házzal? 
Jamrik László polgármester úr válaszában elmondta, hogy 
sajnos sok, kutyás gazda nem megfelelően bánik a kutyájával, 
gyakran szélnek eresztik, az autópálya mellett kirakják a meg-
unt ebeket. Ezt a tendenciát csökkenti a mikrochip, mert ezzel 
utolérhető és számon kérhető a gazda. A lakók részéről jött ez a 
kérés köszönjük, hogy felhívták az önkormányzat figyelmét és 
ezzel némileg csökkent a kóbor kutyák száma. A kutyafut-
tatással kapcsolatban a polgármester úr elmondta, hogy egy 
ideig az edzőpályát használták a kutyás gazdák a futtatásra, de 
ide gyakran járnak ki az óvodás gyerekek, iskolás gyerekek, 
családok is játszani, mozogni. Ezért gondoltuk, hogy az autó-
pálya melletti zártabb hely alkalmas lesz a kutyafuttatásra. 
Érkezett jelzés már másoktól is, foglalkozunk vele, bízunk 

benne, hogy találunk egy alkalmasabb helyet erre a célra. A 
Neumann házzal kapcsolatban elmondta, hogy a kifizetést 
három évre terveztük, két millió Ft-ot kifizettünk. A Föld-
hivatalban az épület bejegyzésre került széljegyzetben. 
Pályázat készült, ami befogadásra került, majd levélben érte-
sítették az önkormányzatot a pályázat elutasításáról, mert 
nincs tulajdonában az épület. Fellebbezésre sor került ugyan, 
de sajnos maradt az elutasítás. Az ügy azonban nincs elvetve, 
nagy szükség lenne arra az épületre, hiszen gazdag néprajzi 
gyűjteménnyel rendelkezünk, ennek egy része a művelődési 
házban van kiállítva, de sok tárgyi eszköz raktáron van. 
Szükség lenne kiállító termekre, különböző közösségi helysé-
gekre. A Neumann házban ezeket mind ki lehetne alakítani, 
ezt szakemberek is alátámasztották. Bízunk benne, hogy a 
jövőben a terveink megvalósulnak. 
A polgármester úr elmondta, hogy sajnos más pályázatot is el-
utasítottak, például a hármas útnál, a bagi bekötőnél épített 
körforgalomhoz kérték a gyalogos forgalom kiépítését Bag 
belterületéig. Azt mondták, adjunk be pályázatot, hogy támo-
gassák az út kiépítését. Arra hivatkozva, hogy ez az állam tulaj-
dona a közút kezelésébe tartozik, elutasítottak. Meg kellett 
terveztetni ott a zebrát, a felfestés is az önkormányzatra há-
rult, közel ötszázezer Ft-ba került. A közvilágítást, a vizet is mi 
fizetjük, a takarítás is az önkormányzatra hárul. Ilyen és ehhez 

hasonló gondjaink vannak, pl. ilyen az ipari park is, az ott levő 
körforgalom a mai napig nincs átadva, a zajvédő fal lebontásra 
került, nem építette vissza a befektető. Óriási a forgalom az 
M3-as autópályán, a lehajtónál feltorlódnak a járművek, nem 
bírnak letérni, egy sáv jön lefelé, növekedett a balesetveszély. 
Írtunk az autópálya fenntartónak, a nyár elején kijöttek bejá-
rásra, az iskola befejezés miatt ilyenkor némileg csökken a 
forgalom. Azt mondták az autópályások, a közutasok is nekik 
erre nincsen pénzük, terveztessük meg, javasolják lámpák el-
helyezését. Ez ügyben megkerestük az országgyűlési képvi-
selőt, környékbeli polgármestereket is, akik támogatták az 
ügyet. Összejöttünk három hete, meghívtunk közlekedési 
szakembereket, tervezőket is. Kértük, hogy valamit tegyenek. 
Abban maradtunk, hogy mindenképpen megoldást kell talál-
nunk, felkeressük az illetékes szerveket az előrelépés érdeké-
ben. Jelen pillanatban ott tart az ügy, a közutasok szóban fel-
vállalták, hogy elkészül a terv. Szakemberek felmérést, forga-
lomszámlálást végeznek, tehát az ügyben előrelépés várható. 
Ehhez kapcsolódik, hogy a Galga felső részéről, - Iklad, Do-
mony, Galgamácsa - legyen egy elkerülő közlekedési útvonal, 
hiszen a volt ikladi műszergyár területére befektetők menné-
nek pl. most éppen egy japán, de a közlekedés nem megfelelő.
A polgármester úr az ipari parkkal kapcsolatban még el-
mondta, hogy az Orgoványi Takarékszövetkezet a sok huza-
vona miatt megszüntette a felszámolást a befektetővel, átadta 
végrehajtásra az ipari park felső útjához tartozó részt. A felszá-
moló meg is hirdette ezeket, a területeket és van érdeklődő.
Tóth András kérdezte, hogy a salakos út mikor kerül meg-
építésre, mert Aszódra már nem lehet átmenni se kerékpárral, 
se gyalogosan. A hármas út forgalmas, veszélyes arra bicik-
lizni. Kevesli továbbá a megjelentek létszámát, kifogásolja a 
szervezést.
A polgármester úr válaszában elmondta, hogy a hivatali 
dolgozóknak, képviselőknek kötelessége részt venni minden 
rendezvényen. A közmeghallgatás a helyben szokásos módon 
volt meghirdetve, pl. plakáton, honlapon, a Galga Televízió-
ban, internetes közösségi oldalon. Sajnálja, hogy nem figyel-
nek az emberek, nem olvassák a hirdetéseket, kérem Tóth 
urat, segítsen abban, hogy többen legyünk az ilyen fórumokon 
is. A salakos úttal kapcsolatban elmondta, 2006-ban elké-
szítettek egy tervet, nincs meg a terv, eltűnt. Most nincs ilyenre 
pályázati kiírás. Abban bízik, hogy a vasút építés során ren-
deződik a salakos út problémája is, kap egy erős alapot, 
aszfaltozást. 
Tóth András megjegyezte továbbá, azt hallotta, hogy a vasút 
építés elmarad. A polgármester úr közölte, hogy 2018-ra ígérik 
a vasútépítés kezdését, ez Bagot is jelentősen érinti, bízik ben-
ne, hogy az említett közlekedési probléma is megoldódik.

Több kérdés nem volt. A polgármester úr meg-
köszönte a részvételt és a figyelmet. Szeretettel vár mindenkit 
december 17-én a falukarácsonyunkra.

Tábik Andrásné

A Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. 

törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének 

kialakítása és védelme érdekében a Településképi Arculati 

Kézikönyv (TAK) bevezetésével hiánypótló módon teremt 

lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek 

meghatározására és társadalmasítására.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. 

Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását 

segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője 

helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető 

módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos 

elvárásait. A települések számára a kézikönyv meghatározza a 

településkép jellemzőit, az ennek szempontjából egymástól jól 

elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, 

a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, 

valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, 

beépítési vázlatokat, és egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

Január 1-vel kezdődött meg a törvény végrehajtása. Az 

önkormányzatokra váró feladatok a településképi arculati kézi-

könyv és a településképi rendelet megalkotása, a lakosság bevon-

ásával történő véleményzése, majd a rendelet elfogadása. Június 

végétől vált elérhetővé a településképi követelmények meghatá-

rozásához szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adat-

bázis. Emellett augusztus végén a tízezer lélekszám alatti községek 

1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

A közmeghallgatás első napirendi pontjaként Dr. Mérei 

András TAK előadó tájékoztatta a lakosságot a projekt készültségi 

állapotáról. A felmérések, a település bejárás illetve a lakossági 

fórum lezajlott, a Bag Nagyközség Település Arculati Kézikönyve 

elkészült, a Képviselő-testület a kormány által előírt 2017. decem-

ber 31-i határidőt betartva még az idén rendeletet alkothat ennek 

elfogadásáról. A TAK-al kapcsolatos dokumentumok megta-

lálhatóak a bagfalu.hu holnapon.

T.A.

Szerkezetkész lett a polgármesteri hivatal melletti Coop bolt 

bővítése.
2

�Az üzlet alapterülete mintegy 60 m -el bővül

�Ígéretet kaptunk arra, hogy a kivitelezéssel egy időben megoldják az 

első oldal vízelvezetését is

�A bolt parkolója újra aszfaltozásra kerül, így eltűnnek a kátyúk.

�Új, egységes, sötétszürke burkolatot kap az egész üzlet 

�Új világítás is lesz

�Teljesen új csemegepult

�A bolt végleges elrendezése teljesen megújul, új polcok kerülnek 

beépítésre

A kivitelező február végére ígéri az átadást. A munkálatok miatt 

előreláthatóan majd valamikor 3-4 napig zárva lesz az egész bolt, az új 

polcok beépítésekor, és ezen felül lesz egy másik 3-4 nap, amikor csak a 

csemegepult lesz zárva.

Coop bolt bővítése
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Aktuális részletek
BAG TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 6/2009.(03.26) számú RENDELETÉBŐL

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMÉRŐL, SZILÁRD 
HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-
KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
A településen lévő ingatlanok tulajdonosainak nem csak 

ingatlanaik tisztántartásáról, hanem azok megműveléséről, 
gyomtól, gaztól való megtisztításáról is gondoskodniuk kell.

Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett 
rendszer tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.

Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel 
rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közte-
rületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést 
okozó feladata.

Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalo-
gos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely 
az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed.

Az ingatlan előtti járda tisztántartása, az in-
gatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége. 

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egysé-
gek és más elárusító helyek előtti járdaszakasz a tényleges hasz-
nálónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti 
tevékenységéből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó elta-
karítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra 
is, továbbá a tényleges használó kihelyezéséről és annak üríté-
séről.

Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség 
szerint naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, 
szerves anyagot nem tartalmazó szóró anyagot (homok) kell 
használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötele-
zettnek kell gondoskodnia.

A közterületen lévő árkok, áteresz tisztántartása, a csa-
padékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti 
szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége.

Jármű behajtók átereszeinek építése, karbantartása 
minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége.
A csapadékelvezető árokba szennyezett vizet bevezetni tilos!

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó szabályok

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak meg-
felelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a 
berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.

Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műa-
nyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni tilos. A 
hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben 
nem égethetők.

A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhul-
ladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelő-
berendezésekben külön engedély nélkül égethető.

Előzzük meg
a szabálysértési bírságokat!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-től jog-

szabályi változás miatt az E.ON Közigaz-

gatási Vonal és az E.ON Közvilágítási hibabejelentő elérhetősége 

megváltozik. Január 1-től az alábbi hívószámokon, a megszokott 

módon intézheti ügyeit.

E.ON Közvilágítási Vonal 06 80 262 000

E.ON Közvilágítási hibabejelentő 06 80 200 636

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

A Védőnői Szolgálat  cím szerinti helye: 
2191 Bag Dózsa György út 54. A Védőnői Szolgálatot 

működtető Bag Nagyközség Önkormányzata, a tanácsadó he-
lyiségét felújíttatta  2017. szeptember – október hónap folya-
mán.  A tanácsadó állapota  megfelel a közegészségügyi és higié-
nés előírásoknak, feltételeknek, a szakhatóság  átvételi/ellenőr-
zési jegyzőkönyve szerint is. Tervben van a tanácsadóhoz tartozó 
váró rendbe tétele  és egy védőnői szoba  kialakítása is.

Az elvégzett munkálatok:
A tanácsadó járófelülete új  burkolatot kapott, amely rés és hézag-
mentes, jól fertőtleníthető. A falak, a mennyezet fertőtlenítő/ 
tisztasági festésben újult meg. Orvosi csapteleppel ellátott kéz-
mosási, kéz fertőtlenítési lehetőség és hőlégbefúvásos kézszárítási 
lehetőség van, a vegyszerek tárolására zárható szekrény áll ren-
delkezésünkre. Az oltóanyag tárolás valamint a veszélyes hulladék 
tárolás szigorú feltételei megteremtődtek a tanácsadó részére biz-
tosított 2 db hűtőszekrénnyel. A hűtőszekrény hőmérsékletét 
naponta kétszer rögzítjük hűtőnaplóban, mivel az oltóanyagokat 
6 és 8 C fok közötti hőmérsékleten kell tárolni. A kézmosó és 
felület fertőtlenítő vegyszerek baktérium, vírus, gombaölő/gyen-
gítő tulajdonságúak.

Fontos megemlítenem a műszer-állományunkat, a-
melyeket 2016 őszén szerzett be Bag Nagyközség Önkormányzata.
Ezek a következők: 
�SA-7 típusú digitális hallás szűrő audiométer
�Hitelesített csecsemőmérleg
�Kettessy féle VISUS tábla decimális számsorral, ill. karakter 
készlettel
�Ultrahangos magzati szívhanghallgató készülék, frekvencia 
kijelzővel
�OMRON vérnyomás mérő különböző madzsettákkal
�Vércukormérő 
A fogyóeszközök – nyomtatványok, bizonylatok, törzslapok, 
kartonok, nyilvántartó könyvek, munkanaplók valamint  reagen-
sek, tesztcsíkok, patikai beszerzések - az év folyamán folyama-
tosan biztosítottak a Védőnői Szolgálat részére. Biztosítottak 
továbbá a védőnői képzések, szakmai továbbképzések.

A védőnői tanácsadó bemutatása
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A Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét 
az ünnepi program, ezt követte a Bagi Arany János Álta-
lános Iskola tanulóinak megemlékezése. A műsort Czi-
bula Mária tanárnő szerkesztette. Közreműködtek a 8. 
osztály tanulói, valamint az iskola énekkara Sima István 
tanár úr vezetésével. Szólót énekelt: Angyal Virág és Ju-
hász Barbara.

Jamrik László polgármester ünnepi beszédé-
ben méltatta a forradalom hőseit. „Ahogy a történelem is 
sokszor ismétli önmagát, úgy az 56-tal kapcsolatos 
ismereteink, érzéseink is minden évfordulón ugyan-
azok. Megemlékező, tisztelgő szavainkkal közelíthetünk 
más és más irányból, de egy a lényeg, tudjuk és min-
denkor emlékeznünk kell rá, hogy 1956. október 23-án 
felkelt a nemzet. Honfitársaink előbb a szavak erejével, 
majd a hatalommal szembeszállva, fegyveres fellé-
péssel cselekedtek. Bár repül az idő, ma is szívből tisz-
teljük azokat, akik félelemben, kiszolgáltatottságban és 
rettegésben éltek, majd azt megelégelve az utcákra 
mentek, hogy hangot adjanak végső elkeseredésüknek. 
Tartozunk nekik annyival, hogy emlékezünk rájuk. 
Tisztelettel adózunk mindazok előtt, akik a változás, a 
jobbítás érdekében ellent mertek mondani és felál-
dozták magukat a magyar nép szabadságáért.”

Az ünnepi program zárásaként a Muharay 
Elemér Népi Együttes lépett a színpadra. A „Ne soroz-
zanak többé katonát!” című táncos műsor koreográfiáját 
Iglói Éva készítette. A táncosok a Szózat eléneklésével 
foglalták méltó keretbe az '56-os hősök emlékére össze-
állított megemlékezést.

K.H. és T.A.

Szabadságot, demokráciát,
függetlenséget!

1956. október 23-a a szabadság születésének napja, a 
forradalom és szabadságharc kezdete. 61 évvel ezelőtt az ifjú-
ság vezetésével egy ország mozdult meg. Szabadságot, de-
mokráciát, függetlenséget kívántak. Ma, a magyar szabadság 
emléknapján idézzük újra magunk elé 1956 hőseit és áldo-
zatait, mindenkit, akik a szabadság, az emberi méltóság és a 
nemzeti összefogás melletti kiállásukkal példát mutattak 
hazaszeretetből.

1956 
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Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
A településen lévő ingatlanok tulajdonosainak nem csak 

ingatlanaik tisztántartásáról, hanem azok megműveléséről, 
gyomtól, gaztól való megtisztításáról is gondoskodniuk kell.

Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett 
rendszer tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.

Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel 
rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közte-
rületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést 
okozó feladata.

Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalo-
gos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely 
az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed.

Az ingatlan előtti járda tisztántartása, az in-
gatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége. 

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egysé-
gek és más elárusító helyek előtti járdaszakasz a tényleges hasz-
nálónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti 
tevékenységéből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó elta-
karítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra 
is, továbbá a tényleges használó kihelyezéséről és annak üríté-
séről.

Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség 
szerint naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, 
szerves anyagot nem tartalmazó szóró anyagot (homok) kell 
használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötele-
zettnek kell gondoskodnia.

A közterületen lévő árkok, áteresz tisztántartása, a csa-
padékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti 
szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége.

Jármű behajtók átereszeinek építése, karbantartása 
minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége.
A csapadékelvezető árokba szennyezett vizet bevezetni tilos!

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó szabályok

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban csak meg-
felelően karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a 
berendezésre engedélyezett tüzelőanyag égethető.

Fűtőberendezésekben ipari hulladékot, műa-
nyagot, gumit, vegyszert, festéket stb. égetni tilos. A 
hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésekben 
nem égethetők.

A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhul-
ladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelő-
berendezésekben külön engedély nélkül égethető.

Előzzük meg
a szabálysértési bírságokat!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-től jog-

szabályi változás miatt az E.ON Közigaz-

gatási Vonal és az E.ON Közvilágítási hibabejelentő elérhetősége 

megváltozik. Január 1-től az alábbi hívószámokon, a megszokott 

módon intézheti ügyeit.

E.ON Közvilágítási Vonal 06 80 262 000

E.ON Közvilágítási hibabejelentő 06 80 200 636

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

A Védőnői Szolgálat  cím szerinti helye: 
2191 Bag Dózsa György út 54. A Védőnői Szolgálatot 

működtető Bag Nagyközség Önkormányzata, a tanácsadó he-
lyiségét felújíttatta  2017. szeptember – október hónap folya-
mán.  A tanácsadó állapota  megfelel a közegészségügyi és higié-
nés előírásoknak, feltételeknek, a szakhatóság  átvételi/ellenőr-
zési jegyzőkönyve szerint is. Tervben van a tanácsadóhoz tartozó 
váró rendbe tétele  és egy védőnői szoba  kialakítása is.

Az elvégzett munkálatok:
A tanácsadó járófelülete új  burkolatot kapott, amely rés és hézag-
mentes, jól fertőtleníthető. A falak, a mennyezet fertőtlenítő/ 
tisztasági festésben újult meg. Orvosi csapteleppel ellátott kéz-
mosási, kéz fertőtlenítési lehetőség és hőlégbefúvásos kézszárítási 
lehetőség van, a vegyszerek tárolására zárható szekrény áll ren-
delkezésünkre. Az oltóanyag tárolás valamint a veszélyes hulladék 
tárolás szigorú feltételei megteremtődtek a tanácsadó részére biz-
tosított 2 db hűtőszekrénnyel. A hűtőszekrény hőmérsékletét 
naponta kétszer rögzítjük hűtőnaplóban, mivel az oltóanyagokat 
6 és 8 C fok közötti hőmérsékleten kell tárolni. A kézmosó és 
felület fertőtlenítő vegyszerek baktérium, vírus, gombaölő/gyen-
gítő tulajdonságúak.

Fontos megemlítenem a műszer-állományunkat, a-
melyeket 2016 őszén szerzett be Bag Nagyközség Önkormányzata.
Ezek a következők: 
�SA-7 típusú digitális hallás szűrő audiométer
�Hitelesített csecsemőmérleg
�Kettessy féle VISUS tábla decimális számsorral, ill. karakter 
készlettel
�Ultrahangos magzati szívhanghallgató készülék, frekvencia 
kijelzővel
�OMRON vérnyomás mérő különböző madzsettákkal
�Vércukormérő 
A fogyóeszközök – nyomtatványok, bizonylatok, törzslapok, 
kartonok, nyilvántartó könyvek, munkanaplók valamint  reagen-
sek, tesztcsíkok, patikai beszerzések - az év folyamán folyama-
tosan biztosítottak a Védőnői Szolgálat részére. Biztosítottak 
továbbá a védőnői képzések, szakmai továbbképzések.

A védőnői tanácsadó bemutatása
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A Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét 
az ünnepi program, ezt követte a Bagi Arany János Álta-
lános Iskola tanulóinak megemlékezése. A műsort Czi-
bula Mária tanárnő szerkesztette. Közreműködtek a 8. 
osztály tanulói, valamint az iskola énekkara Sima István 
tanár úr vezetésével. Szólót énekelt: Angyal Virág és Ju-
hász Barbara.

Jamrik László polgármester ünnepi beszédé-
ben méltatta a forradalom hőseit. „Ahogy a történelem is 
sokszor ismétli önmagát, úgy az 56-tal kapcsolatos 
ismereteink, érzéseink is minden évfordulón ugyan-
azok. Megemlékező, tisztelgő szavainkkal közelíthetünk 
más és más irányból, de egy a lényeg, tudjuk és min-
denkor emlékeznünk kell rá, hogy 1956. október 23-án 
felkelt a nemzet. Honfitársaink előbb a szavak erejével, 
majd a hatalommal szembeszállva, fegyveres fellé-
péssel cselekedtek. Bár repül az idő, ma is szívből tisz-
teljük azokat, akik félelemben, kiszolgáltatottságban és 
rettegésben éltek, majd azt megelégelve az utcákra 
mentek, hogy hangot adjanak végső elkeseredésüknek. 
Tartozunk nekik annyival, hogy emlékezünk rájuk. 
Tisztelettel adózunk mindazok előtt, akik a változás, a 
jobbítás érdekében ellent mertek mondani és felál-
dozták magukat a magyar nép szabadságáért.”

Az ünnepi program zárásaként a Muharay 
Elemér Népi Együttes lépett a színpadra. A „Ne soroz-
zanak többé katonát!” című táncos műsor koreográfiáját 
Iglói Éva készítette. A táncosok a Szózat eléneklésével 
foglalták méltó keretbe az '56-os hősök emlékére össze-
állított megemlékezést.

K.H. és T.A.

Szabadságot, demokráciát,
függetlenséget!

1956. október 23-a a szabadság születésének napja, a 
forradalom és szabadságharc kezdete. 61 évvel ezelőtt az ifjú-
ság vezetésével egy ország mozdult meg. Szabadságot, de-
mokráciát, függetlenséget kívántak. Ma, a magyar szabadság 
emléknapján idézzük újra magunk elé 1956 hőseit és áldo-
zatait, mindenkit, akik a szabadság, az emberi méltóság és a 
nemzeti összefogás melletti kiállásukkal példát mutattak 
hazaszeretetből.

1956 
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2017. november 15-én Bagra látogattak a Dunakeszi 
Tankerület intézményvezetői. Aki tehette, elhozta a helyet-
tesét is. Így a tankerület vezérkarával - Eich László tankerületi 
igazgatóval és vezető munkatársaival - együtt összesen 100-
110 főt láthattunk vendégül ezen a napon.
Köszöntő beszédemben beszéltem arról:

- Hogy az iskola infrastruktúrája jó: van uszodánk, in-
formatika tantermünk, könyvtártermünk és 3 digitális 
táblánk. Angol és német nyelvet is oktatunk. 2009-ben 
teljes felújításon esett át az épület. Idén napelemeket sze-
reltek a tetőre; a tankerülettől kapott pénzből pedig nyí-
lászárókat cseréltünk, linóleumoztattunk, a kisépületen 
tetőt javíttattunk és egy tornaszoba is kialakításra került. 
- Az idei tanévben elindult a néptánc és a dráma tan-
szak is.
- A tanulói összetétel szélsőséges: a halmozottan hát-
rányos jelyzetű, bűnözői háttérrel rendelkező telepi ro-
magyerekektől kezdve a jómódú vállalkozó vagy éppen 
mérnök csemetéig mindenféle tanuló jár hozzánk. 

De nem csak a háttér, hanem a tanulók képességei is nagyon 
különbözőek. Ezen a napon azt szerettük volna meg-
mutatni, hogy a problémás tanulók mellett tehetsé-
ges tanulóink is vannak. A falakon nyolcadikos tanítvá-
nyaink akril képeit, a színpadon a 3-os néptáncosokat, az is-
kola énekkarát, a néptánc tanszakosok egy részét, valamint 
Juhász Barbara gitárszólóját, Angyal Virág Sára énekét és Ger-
gely Balázs versmondását hallgathatták meg. 
De nem csak műsorral készültünk, hanem készü-
lődés közben átélhettük az összefogás csodáját is. Hi-
szen nem csak a kollégák (természetesen ide sorolom a rend-
szergazdánkat is) és a gyerekek számára volt fontos ez a nap, 
hanem 

- az önkormányzat, (hidegtálakat készíttettek az óvo-
dai konyhán ebédre, valamint a kávéfőzést biztosí-
tották), 

- polgármester úr (Jamrik László köszöntő beszédet 
mondott és jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt),

- a szülők, (süteményeket hoztak és a szendvicskészí-
tésben segítettek a kollégáknak), 

- a polgárőrség, (a parkolásban segítettek és az autók-
ra vigyáztak), 

- a temető gondok (hangosítás) és nem utolsó sorban 
- a művelődési ház dolgozói számára is, akik a termet 

biztosították és az eszközöket bocsátották rendel-
kezésünkre. 

Köszönöm valamennyiük önzetlen segítségét, hiszen e nél-
kül a segítség nélkül ez a nap nem tudott volna ilyen formában 
megvalósulni. Külön meg kell említenem Horváth Gergőt, aki 
évek óta segíti rendezvényeink zökkenőmentes megvalósí-
tását. Köszönöm mindenkinek, hogy segített egy kis „kará-
csonyt” (szeretet ünepet) varázsolni a borús novemberbe és a 
szívünkbe!

Szásziné Győri Éva
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Egy tankerületi
értekezlet margójára

November elején sokan felfigyel- újrahasznosítható anyagokban gondol- den, ami egy gyermeknek eszébe jut… és 
tünk a Facebook-on Katona Róbert lakó- kozott, mint pl. raklap, az építkezésből persze öröm, jókedv. Az álom valóság lett és 
társunk által megosztott fotókra. A képe- megmaradt fahulladék stb. Amikor minden egy életre szóló örök élmény.
ken mesébe illő, impozáns, rózsaszínű együtt volt, ez év nyarán megkezdődött a Az építkezés során felnőtt érdek-
kisházat láttunk. Ennek kapcsán látogat- kivitelezés. lődők is voltak, barátok, rokonok, akik 
tam meg Katona Róbertet, hogy mesélje el a Gondosan elkészítette az aljzatot, véleményüknek, javaslatuknak elismeré-
házikó történetét. Talán érdekes lehet az stabil vázat épített, megcsinálta az oldal- süknek adtak hangot, így jött az, az ötlet is, 
olvasónak, ötletet adhat másoknak is az falakat, szép tető került a házra. Szonja hogy pályázatra küldje az alkotást. Robi 
alkotásra. pedig ott serte-pertélt, segített apukája kö- szerencsére a munkafolyamatokat is fo-

Robi feleségével, kislányával, rül, közben tervezgette a berendezést, s tózta, szakszerű tervet készített, minden 
szép családi házban él, melyhez nagy kert is persze be is kellett festeni. Apuka és lánya együtt volt, ami egy pályázathoz szükséges. 
tartozik, ide aztán bőven lehet tervezni, együtt választották ki a festéket, így lett a Katona Róbert részt vett a Viktoriánus 
építeni… házikó rózsaszín-fehér. S a Viktoriánus Kerti Játszóházzal az „Ötlet mozaik” bar-

„Hogyan jött az ötlet, hogy baba- Kerti Játszóházat birtokba lehetett venni. kácsújság által meghirdetett barkácsbaj-
házat építsen?” Kérdésemre elmesélte: Megkezdődött a berendezés, amiben már nokságon. S nem hiába, mert elnyerte a 

„Kislányom, Szonja pici korától Nóri – Robi felesége, Szonja anyukája – szakmai zsűri díját, amelyhez 100 000 Ft 
nagyon szeret babázni és arról álmodozott, vette át az irányítást. Került bele baba- értékű barkácskészletet is kapott. Katona 
hogy olyan babaházat szeretne, amibe nem bútor, kisasztal, székek, tűzhely, edények, Róbert lett 2017 barkácsbajnoka! 
csak a babái, de ő is belefér.” minden, ami a gyermekkorra oly jellemző Gratulálok ehhez a szép ered-

Az apuka elgondolkodott hogyan szerepjátékhoz szükséges. Az ablakokat ményhez, és kívánom, hogy további ötletes 
is tudná megépíteni a kisházat úgy, hogy függöny díszítette, a kisteraszt virág, mely kiegészítőkkel tegye még szebbé, gazda-
kislánya vágya teljesüljön, és minden még hangulatosabbá, otthonosabbá, von- gabbá a család kertjét. Végezetül a közelgő 
szempontnak megfeleljen. Amikor az el- zóvá tette a kisházikót. Jöttek is az uno- ünnepek alkalmából, kívánok áldott, bé-
képzelés megszületett, tervet készített, katestvérek, barátok, szomszédok volt ven- kés, boldog, karácsonyi ünnepeket a Ka-
majd az anyaggyűjtésbe fogott. Elsősorban déglátós-, boltos játék, piknikezés és min- tona családnak. 

Izgalommal vártuk szeptember első napjaiban a gyerekeket a hosszú 
nyárt után: újakat és már óvodánkba járókat egyaránt, akik boldog mosollyal 
nyugtázták: egy korosztállyal idősebbek lettek, főként az új nagycsoportosok. 

Megkezdtük a szüreti készülődést hagyományainkhoz híven. Ellátogat-
tunk még olyan családokhoz, akik ezt a munkálatot tiszteletben tartva szüretelnek, 
darálnak, préselnek és részt vehettünk a folyamatban. Megkóstoltuk a finom mus-
tot is. Felidéztük a régi szüreti bálokat, kicsik és nagyok népviseletben öltözve 
kipróbálták a bagi népviselet pörgős szoknyáit, bő gatyáit. A mulatozáson sok játé-
kot, verset, éneket, csujjogatót idéztünk fel és táncoltunk, elfogyasztottuk a frissen 
sütött pogácsát, a belépőből készített gyümölcssalátát.

Magdi óvó néni, mint Zöld óvoda program tervezője újra csodálatos do-
loggal lepett meg mindenkit: gomba bemutatót tartott. Egy szép mesével motiválva 
jó pár ehető és mérgező gombát láthattunk. Volt kicsi, nagy galléros, piros, fehér - 
alig győztük hasonlítgatni, számlálni. Lehetőséget adott a kísérletezésre is, így 
megismerkedtünk a gomba spórával is. Fantasztikus élmény volt, amely mások 
számára is irigylésre méltó lehet. Köszönjük! Az IGLICÉK büszkék az ilyen esemé-
nyekre, új és jó ötletekre, lehetőségekre.

Az Idősek napján (nov.11.) is részt vettünk. Llibás játékokkal, dalokkal 
köszöntöttük Őket. Ajándékba levendula zsákot kaptak ezen a szép délutánon. 
December 1-én meggyújtottuk adventi koszorúnk első gyertyáját. Következő izgal-
mas eseményünkre készülődünk, amely a gyerekek számára talán a legcsodála-
tosabb dolog: Érkezik a MIKULÁS! Szent Miklós történetét ismerve reméljük, 
ajándékkal lep meg minket is, a virgácsot pedig otthon felejti.

T Csné

„Szép dolog, ha vannak álmaid. (…) 
De még szebb, ha legalább
egy picike remény van arra, 
hogy valóra is válnak.”
                                           Alyson Noel

Egy játszóház története

Tábik Andrásné

Óvodai hírek

Fájdalommal búcsúzunk

barátunktól, kollégánktól

Bag Polgárőrség Egyesület

TAKS SÁNDOR
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2017. november 15-én Bagra látogattak a Dunakeszi 
Tankerület intézményvezetői. Aki tehette, elhozta a helyet-
tesét is. Így a tankerület vezérkarával - Eich László tankerületi 
igazgatóval és vezető munkatársaival - együtt összesen 100-
110 főt láthattunk vendégül ezen a napon.
Köszöntő beszédemben beszéltem arról:

- Hogy az iskola infrastruktúrája jó: van uszodánk, in-
formatika tantermünk, könyvtártermünk és 3 digitális 
táblánk. Angol és német nyelvet is oktatunk. 2009-ben 
teljes felújításon esett át az épület. Idén napelemeket sze-
reltek a tetőre; a tankerülettől kapott pénzből pedig nyí-
lászárókat cseréltünk, linóleumoztattunk, a kisépületen 
tetőt javíttattunk és egy tornaszoba is kialakításra került. 
- Az idei tanévben elindult a néptánc és a dráma tan-
szak is.
- A tanulói összetétel szélsőséges: a halmozottan hát-
rányos jelyzetű, bűnözői háttérrel rendelkező telepi ro-
magyerekektől kezdve a jómódú vállalkozó vagy éppen 
mérnök csemetéig mindenféle tanuló jár hozzánk. 

De nem csak a háttér, hanem a tanulók képességei is nagyon 
különbözőek. Ezen a napon azt szerettük volna meg-
mutatni, hogy a problémás tanulók mellett tehetsé-
ges tanulóink is vannak. A falakon nyolcadikos tanítvá-
nyaink akril képeit, a színpadon a 3-os néptáncosokat, az is-
kola énekkarát, a néptánc tanszakosok egy részét, valamint 
Juhász Barbara gitárszólóját, Angyal Virág Sára énekét és Ger-
gely Balázs versmondását hallgathatták meg. 
De nem csak műsorral készültünk, hanem készü-
lődés közben átélhettük az összefogás csodáját is. Hi-
szen nem csak a kollégák (természetesen ide sorolom a rend-
szergazdánkat is) és a gyerekek számára volt fontos ez a nap, 
hanem 

- az önkormányzat, (hidegtálakat készíttettek az óvo-
dai konyhán ebédre, valamint a kávéfőzést biztosí-
tották), 

- polgármester úr (Jamrik László köszöntő beszédet 
mondott és jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt),

- a szülők, (süteményeket hoztak és a szendvicskészí-
tésben segítettek a kollégáknak), 

- a polgárőrség, (a parkolásban segítettek és az autók-
ra vigyáztak), 

- a temető gondok (hangosítás) és nem utolsó sorban 
- a művelődési ház dolgozói számára is, akik a termet 

biztosították és az eszközöket bocsátották rendel-
kezésünkre. 

Köszönöm valamennyiük önzetlen segítségét, hiszen e nél-
kül a segítség nélkül ez a nap nem tudott volna ilyen formában 
megvalósulni. Külön meg kell említenem Horváth Gergőt, aki 
évek óta segíti rendezvényeink zökkenőmentes megvalósí-
tását. Köszönöm mindenkinek, hogy segített egy kis „kará-
csonyt” (szeretet ünepet) varázsolni a borús novemberbe és a 
szívünkbe!

Szásziné Győri Éva
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Egy tankerületi
értekezlet margójára

November elején sokan felfigyel- újrahasznosítható anyagokban gondol- den, ami egy gyermeknek eszébe jut… és 
tünk a Facebook-on Katona Róbert lakó- kozott, mint pl. raklap, az építkezésből persze öröm, jókedv. Az álom valóság lett és 
társunk által megosztott fotókra. A képe- megmaradt fahulladék stb. Amikor minden egy életre szóló örök élmény.
ken mesébe illő, impozáns, rózsaszínű együtt volt, ez év nyarán megkezdődött a Az építkezés során felnőtt érdek-
kisházat láttunk. Ennek kapcsán látogat- kivitelezés. lődők is voltak, barátok, rokonok, akik 
tam meg Katona Róbertet, hogy mesélje el a Gondosan elkészítette az aljzatot, véleményüknek, javaslatuknak elismeré-
házikó történetét. Talán érdekes lehet az stabil vázat épített, megcsinálta az oldal- süknek adtak hangot, így jött az, az ötlet is, 
olvasónak, ötletet adhat másoknak is az falakat, szép tető került a házra. Szonja hogy pályázatra küldje az alkotást. Robi 
alkotásra. pedig ott serte-pertélt, segített apukája kö- szerencsére a munkafolyamatokat is fo-

Robi feleségével, kislányával, rül, közben tervezgette a berendezést, s tózta, szakszerű tervet készített, minden 
szép családi házban él, melyhez nagy kert is persze be is kellett festeni. Apuka és lánya együtt volt, ami egy pályázathoz szükséges. 
tartozik, ide aztán bőven lehet tervezni, együtt választották ki a festéket, így lett a Katona Róbert részt vett a Viktoriánus 
építeni… házikó rózsaszín-fehér. S a Viktoriánus Kerti Játszóházzal az „Ötlet mozaik” bar-

„Hogyan jött az ötlet, hogy baba- Kerti Játszóházat birtokba lehetett venni. kácsújság által meghirdetett barkácsbaj-
házat építsen?” Kérdésemre elmesélte: Megkezdődött a berendezés, amiben már nokságon. S nem hiába, mert elnyerte a 

„Kislányom, Szonja pici korától Nóri – Robi felesége, Szonja anyukája – szakmai zsűri díját, amelyhez 100 000 Ft 
nagyon szeret babázni és arról álmodozott, vette át az irányítást. Került bele baba- értékű barkácskészletet is kapott. Katona 
hogy olyan babaházat szeretne, amibe nem bútor, kisasztal, székek, tűzhely, edények, Róbert lett 2017 barkácsbajnoka! 
csak a babái, de ő is belefér.” minden, ami a gyermekkorra oly jellemző Gratulálok ehhez a szép ered-

Az apuka elgondolkodott hogyan szerepjátékhoz szükséges. Az ablakokat ményhez, és kívánom, hogy további ötletes 
is tudná megépíteni a kisházat úgy, hogy függöny díszítette, a kisteraszt virág, mely kiegészítőkkel tegye még szebbé, gazda-
kislánya vágya teljesüljön, és minden még hangulatosabbá, otthonosabbá, von- gabbá a család kertjét. Végezetül a közelgő 
szempontnak megfeleljen. Amikor az el- zóvá tette a kisházikót. Jöttek is az uno- ünnepek alkalmából, kívánok áldott, bé-
képzelés megszületett, tervet készített, katestvérek, barátok, szomszédok volt ven- kés, boldog, karácsonyi ünnepeket a Ka-
majd az anyaggyűjtésbe fogott. Elsősorban déglátós-, boltos játék, piknikezés és min- tona családnak. 

Izgalommal vártuk szeptember első napjaiban a gyerekeket a hosszú 
nyárt után: újakat és már óvodánkba járókat egyaránt, akik boldog mosollyal 
nyugtázták: egy korosztállyal idősebbek lettek, főként az új nagycsoportosok. 

Megkezdtük a szüreti készülődést hagyományainkhoz híven. Ellátogat-
tunk még olyan családokhoz, akik ezt a munkálatot tiszteletben tartva szüretelnek, 
darálnak, préselnek és részt vehettünk a folyamatban. Megkóstoltuk a finom mus-
tot is. Felidéztük a régi szüreti bálokat, kicsik és nagyok népviseletben öltözve 
kipróbálták a bagi népviselet pörgős szoknyáit, bő gatyáit. A mulatozáson sok játé-
kot, verset, éneket, csujjogatót idéztünk fel és táncoltunk, elfogyasztottuk a frissen 
sütött pogácsát, a belépőből készített gyümölcssalátát.

Magdi óvó néni, mint Zöld óvoda program tervezője újra csodálatos do-
loggal lepett meg mindenkit: gomba bemutatót tartott. Egy szép mesével motiválva 
jó pár ehető és mérgező gombát láthattunk. Volt kicsi, nagy galléros, piros, fehér - 
alig győztük hasonlítgatni, számlálni. Lehetőséget adott a kísérletezésre is, így 
megismerkedtünk a gomba spórával is. Fantasztikus élmény volt, amely mások 
számára is irigylésre méltó lehet. Köszönjük! Az IGLICÉK büszkék az ilyen esemé-
nyekre, új és jó ötletekre, lehetőségekre.

Az Idősek napján (nov.11.) is részt vettünk. Llibás játékokkal, dalokkal 
köszöntöttük Őket. Ajándékba levendula zsákot kaptak ezen a szép délutánon. 
December 1-én meggyújtottuk adventi koszorúnk első gyertyáját. Következő izgal-
mas eseményünkre készülődünk, amely a gyerekek számára talán a legcsodála-
tosabb dolog: Érkezik a MIKULÁS! Szent Miklós történetét ismerve reméljük, 
ajándékkal lep meg minket is, a virgácsot pedig otthon felejti.

T Csné

„Szép dolog, ha vannak álmaid. (…) 
De még szebb, ha legalább
egy picike remény van arra, 
hogy valóra is válnak.”
                                           Alyson Noel

Egy játszóház története

Tábik Andrásné

Óvodai hírek

Fájdalommal búcsúzunk

barátunktól, kollégánktól

Bag Polgárőrség Egyesület

TAKS SÁNDOR
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Az agyhártyát ért gyulladásos megbetegedések összefoglaló neve: ertőzéssel terjednek emberről emberre.” (forrás: internet) A 'járvá-
Meningitisz nyos' jelző éppen ezt az emberről- emberre terjedő módot jelenti. A 
Baktérium okozta agyhártyagyulladás: bakteriális eredetű agyhártyagyulladás lappangási ideje 2-5 

Többféle  baktérium  okozhat agyhártyagyulladást, így pl.  nap.
a Meningococcus, a Pneumococcus. Egyes vélemények szerint Fontos megemlíteni a baktériumok invaziv tulajdonsá-
bármilyen kórokozó okozhat agyhártyagyulladást. Leggyakrabban gát: Amint fentebb már írtam a baktériumok a gyulladt nyálk-
a Neisseria meningiditis baktérium felelős a betegségért, amely ahártyán keresztül invázió szerűen behatolhatnak/szétterjednek 
baktériumot Miningococcusnak is mondunk.  A Meningococcus /szaporodnak a véráramba(n). A baktériumok által termelt mér-
(Neiseria meningiditis) baktériumot a mikrobiológiai csoporto- gező anyagok a hajszálerek elzáródádhoz vezetnek, ennek követ-
sítások egyik szempontja – szerológiai csoportosítás - 6+1 féle keztében csökken a zsigeri szervek működése, s órák alatt össze-
szerocsoportba sorolja. Ezek közül a 'C' csoportba/szero- omlik a keringési rendszer. A megbetegedések kb. felében vér-
csoportba tartózót és a 'B' csoportba/szerocsoportba tartozót mérgezést, más néven ún. szepszist okozhat, agyhártyagyulladás 
emelném ki, mivel Magyarországon ezek okoztak regisztrált nem alakul ki. A megbetegedések kb. negyedében az agyhár-
megbetegedéseket, s ezek  ellen  kérhető védőoltás is. A Neisseria tyagyulladás és a szepszis együtt jelentkezik. 
meningiditis C csoportba tartozó baktérium azért képes a Az antibiotikumok alkalmazása előtt, gyógyult állapot esetén  az 
Magyarországi populáció megbetegítésére, mert Magyarországon  idegrendszerre  súlyos, maradandó károsodást gyakorolt. 

Azt, hogy melyik/milyen baktérium okozott fertőzést a  baktérium korábban nem volt ez a bizonyos C-szerocsoport, ezért ezzel szem-
tenyészet elemzése adja meg. A mintavétel vérből, agyvízből, ge-ben nincs a lakosságnak természetes immunitása. 

Évekkel ezelőtt a 'B' csoportba tartozó kórokozó betegí- rincvízből  történik.
Fontos információ, hogy mivel bakteriális fertőzésekről van szó, tett, mostanság  a 'C' tipusú betegít gyakrabban és sajnos a 'C' tipusú 
hatásos antibiotikumok léteznek a gyógyítására. Mint minden kórokozó által okozott fertőzések súlyosabbak, a betegség lefolyása 
betegségnél, itt is a korai felismerés a legfontosabb. A felismerésről, drasztikusabb. 2017. évtől,  2 éves kor alatt ingyenes  a Neisseria 
diagnosztizálásról nem írok, mert az már orvosi terület.Meningiditis 'C' baktérium elleni oltóanyag. A gyermek házi-
Annyit érdemes megemlíteni, hogy a szinte  csillapíthatatlan magas orvosa írhatja fel receptre és patikában váltható ki. Szigorúan 
láz, a fejfájás az első tünetek között szerepel. Sajnos éppen ezek a hűtőszekrényben kell tartani 8 C fokon a felhasználásig. De legjobb 
tünetek más fertőzések esetében is előfordulnak, így a diagnosz-közvetlenül a beadatás előtt kiváltani. Az oltóanyag két éves kor 
tizálás nagyon nehéz. felet és felnőtt korban is  kérhető térítéskötelesen,  ára  7000 Ft.

Vírus okozta agyhártyagyulladás: a vírus okozta Háromféle engedéllyel rendelkező oltóanyag van forgalomban: 
agyhártyagyulladásról röviden és általánosságban  az írható, hogy NeisVac-C,  MENINGITEC,  MENJUGATE 
jóval enyhébb tüneteket produkál, mint a baktériumok okozta  fer-Neisseria meningiditis B csoport: gyakran hívjuk gennyes 
tőzés. Gyakran beavatkozás nélkül, szinte magától gyógyul. „A víru-vagy járványos agyhártyagyulladásnak. A magyar populációban 
sos agyhártyagyulladások esetén a sokféle kórokozónak köszön-régóta jelenlévő baktérium a lakosság nagyrésze hordozza. A bak-
hetően nem lehet egyértelmű terjedési szabályokat megfigyelni. A térium a légutakban (alsó és felső) telepszik meg, de nem mindenkit 
kórokozó az esetek zömében ki sem derül, mert csak a szerológiai betegít meg. Egy nem régi ÁNTSZ adat szerint  2006–2016 között 
és vírustenyésztési speciális vizsgálatokkal lehet kimutatni, ami évente átlagosan 2–3 regisztrált megbetegedés jutott 1 millió 
időigényes vizsgálat és a betegség az eredményig sokszor meg-lakosra (ÁNTSZ adat). A kórokozó ellen kérhető védőoltás, az 
gyógyul. Az esetek mintegy felében nem derül ki, hogy mely vírus oltóanyag neve BEXSERO.  Az oltóanyag viszont drága, 27.000 – 
volt a felelős az agyhártyagyulladás kialakulásáért.” (forrás: 35.000  Ft között mozog a díja és 2 db oltás adja meg a szükséges 
EMMI módszertani levél)immunitást. 
A vírus okozta agyvelő/agyhártya gyulladás tipikus esete a Az éves oltási rendet az Emberi Erőforrások Minisz-
kullancs okozta fertőzés. Főként agyvelőgyulladást okoz, tériuma 2017. évi védőoltásokról szóló módszertani levele sza-
a neve  kullancsencephalitis. Ritkábban agyhártyagyulladást is bályozza. A háziorvos ennek alapján végzi a védőoltás(ok) beadását, 
előidéz. (meningitisz) Létezik oltóanyaga. Magyarországon két a védőnő pedig ennek figyelembe vételével vezeti az oltási nyil-
oltóanyag rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Ezek az vántartó törzskönyvet és gondoskodik az egyedi dokumentált-
oltóanyagok: az Encepur, továbbá az FSME-IMMUN. Az oltó-ságról. A módszertani levél  alapján az oltóanyagról, a 'milyen élet-
anyag felírása a háziorvostól kérhető, a patikában kiváltható és korban ajánlott az oltás beadatása', a védőoltás várható reakciójáról 
térítés köteles.  Az ára  9800 – 10000 Ft összeg körüli.  Arról,  bővebb információt tudnak adni a Védőnői Szolgálat munkatársai.

A Neisseria meningiditis baktérium 'C' és 'B' csoportja ese- hogy milyen életkorban adható ez az oltás és hány oltás ad vé-
tében szinte azonos módon jön létre a fertőzés: „A fertőződés leg- dettséget, a védőnők szívesen adnak tájékoztatást.

A következőkben folytatom a kötelező védőoltásokkal.gyakrabban úgy jön létre, hogy a baktériumok a légutakban (alsó, 
felső) megtelepednek, ott gyulladást keltenek, a gyulladt nyál-

Összeállította:kahártyán keresztül a véráramba/ agyvízbe kerülnek, ahol a beteg-
Szemán Erzsébet védőnőséghez vezető összetett történéseket indítanak be.  A fertőzés tehát 

egyértelműen légúti (alsó és felső légúti) a baktériumok cseppf-

Rövid összefoglaló az agyhártyagyulladásról

A következőkben az agyhártyagyulladásról, ill. az immunizáló védő-
oltási lehetőségeiről írok, mert úgy látom ezen a területen elég sok kétely 
merül fel a szülők részéről. A kételyt azt jelenti, hogy 'oltassam be a gyer-
mekemet vagy ne oltassam be a gyermekemet'?

Egyértelmű válasz nem adható, a döntést mérlegelési szempontok 
alapján lehet meghozni az oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indi-
kációkat, kontraindikációkat figyelembe véve. Az indikációk, kontraindiká-
ciók figyelembevételét a járványügyi helyzet, valamint a védőoltással megelőz-
hető betegség veszélyessége határozza meg. Vagy is az oltás beadása javasolt,  
ha a  fertőzés lényegesen nagyobb veszélyt jelent, mint az oltással összefüggő 
fokozott oltási reakció, vagy esetleges szövődmény.

Az I. szegények világnapja épp egybeesett Szent Erzsébet, 
a karitász védőszentjének emléknapjával. Ezért a Váci Egyház-
megyei Karitász munkatársai, valamint a két váci és a környékbeli 
karitászcsoportok önkéntesei együtt ünnepeltek.

Püspök atya, aki ősszel hozzánk is ellátogatott, szent-
beszédében arról beszélt, hogy „Ne szóval szeressünk, hanem 
tettel!” Szent Ferenc és a mi magyar szentünk - Szent Erzsébet is 
megvalósította a szegények szolgálatát. A szegények egyházunk 
kincsei. Kiemelte: A szegények nem problémát jelentenek, hanem 
erőforrást, amelyből meríthetünk, hogy az Evangélium lényegét 
befogadhassuk és megélhessük.

A szentmise végén Miklós püspök atya átadta a Szent Er-
zsébet díjat annak a 3 karitász önkéntesnek, akik az egyházme-
gyében a legáldozatosabban végeztek karitászmunkát. A díjat idén 
a Bagi Karitászcsoport vezetője, Katona Károlyné; a Diósjenői 
Karitászcsoportból Czerman Józsefné; valamint a Zebegényi 
Karitászcsoportból Szikriszt Miklósné vehette át.

Egy afrikai falu mellett haladt gunkkal vigyük. Ezért a Karácsony csak azok számára lesz 
el egy apáca. Ahogy igyekezett igazán szép és felemelő ünnep, akik úgy akarják ünnepelni ezt a 
e célja felé, különös zajra lett napot, hogy kitárva szívüket befogadják a szeretetből és szere-
figyelmes. Elindult a zaj for- tetben hozzánk jövő Gyermeket, aki egyedül képes igazán bol-
rása felé és megdöbbenésére doggá tenni minden egyes embert.
egy frissen ásott sírt talált, Ő nem azért jött, hogy fényes palotában lakjon, hiszen 
amelyben egy halott asszony megelégedett egy egyszerű istállóval is. Nem azért jött, hogy 
feküdt. A zajt pedig egy – a hódoljanak előtte, hiszen ő akart szolgálni. Nem azért jött, hogy 
halott mellére tett – élő cse- meggazdagodjon, hanem hogy Ő gazdagítson sokakat.
csemő okozta. Az sírdogált. A 

Számára csak az a fontos, hogy legyen helye az emberi faluban ugyanis az volt az 
szívekben. Azt szeretné, hogy minden emberi lélek jászollá íratlan törvény, hogy ha meg-
váljon, amely a szeretet meleg szalmájával van kibélelve. Azért hal az anya, vele együtt eltemetik gyermekét is, hiszen nincs, aki 
jött, hogy a hit hódolataként a szolgáló szeretet töltse ki minden gondozza, táplálja. Amikor ezt a nővér meglátta, leugrott a 
ember lelkét és így örömtelivé válna mindenki élete.sírba, magához vette a kicsit, és magával vitte. Eszébe jutott 

Jézus szava: „Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én Karácsonykor fényben úszik minden, díszbe-pom-
nevemben, engem fogad be.” (Mt 18,5) pába öltözik minden. Díszítsük fel hát mindannyian a szívün-

ket, legyen tele a jóság, a hűség és a szeretet örömével, hogy a Földi életünk útján is elhelyezett egy Gyermeket az 
betlehemi Kisded jól érezze magát velünk, ne kívánkozzék el, Isten. Azért tette oda, hogy rátaláljunk és befogadjuk. Jézus 
hanem végleg nálunk, bennünk maradjon.éppen ezért jött gyermekként közénk, hogy befogadhassuk, 

hogy magunkhoz ölelhessük, hogy szerethessük. Minden bagi embernek – kortól, anyagi helyzettől és 
minden betöltött pozíciótól függetlenül ezt a karácsonyi békét Karácsony áldott szent ünnepe arról szól, hogy fel-
és igazi örömet kívánom! ismerjük a köztünk járó Gyermeket, ölünkbe fogjuk és ma-

Gyermek a hit és a szeretet jászolában

-km-

Kitüntető díj Karitász csoportunk vezetőjének

Ferenc pápa 2017. november 19-re meg-
hirdette a szegények világnapját. Ezen a napon 
a Szentatyával egyidőben - 10 órakor a váci szé-
kesegyházban dr. Beer Miklós megyéspüspök 
mutatott be szentmisét.

Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy 
Erzsi elnyerte ezt a kiemelkedő díjat. Szívből gratulálunk 
neki, kérve őt, hogy továbbra is olyan áldozatos módon és 
odaadóan végezze, a Karitászcsoport többi tagjaival együtt, 
ezt az Istent dicsérő és embert segítő munkáját! -km-

Hajnali szentmisék: December 25. de. 9 és este 6 óra szentmise

hétfő, szerda, péntek: hajnal 6 óra December 26. de. 9 óra szentmise

kedd, csütörtök: reggel 7 óra December 31. de. 9 óra szentmise

December 17-18-19: LELKIGYAKORLAT SZILVESZTERI HÁLAADÁS este 6 óra

vasárnap – hétfő - kedd este 6 óra  

(vezeti: Füzes Ádám atya Bp. VI. ker. Szent Család Január 1. de. 9 és este 6 óra ünnepi 

plébánia) szentmise

December 24.: reggel 9 óra szentmise (Advent IV. Január 6. VÍZKERESZT: péntek este 6 és 

vasárnapja) azt követően szombat de. 9 óra szentmise

szentségimádás du. 1/2 1-ig Január 7. Urunk megkeresztelkedése

PÁSZTORJÁTÉK du. 3 órakor de.9 és este 6 szentmise

ÜNNEPI SZENTMISE éjfélkor 

Egyházközségünk adventi és karácsonyi eseményei

Áldott, békés és kegyelmekben bővelkedő boldog Karácsonyt kívánunk minden bagi lakosnak!
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Baktérium okozta agyhártyagyulladás: bakteriális eredetű agyhártyagyulladás lappangási ideje 2-5 

Többféle  baktérium  okozhat agyhártyagyulladást, így pl.  nap.
a Meningococcus, a Pneumococcus. Egyes vélemények szerint Fontos megemlíteni a baktériumok invaziv tulajdonsá-
bármilyen kórokozó okozhat agyhártyagyulladást. Leggyakrabban gát: Amint fentebb már írtam a baktériumok a gyulladt nyálk-
a Neisseria meningiditis baktérium felelős a betegségért, amely ahártyán keresztül invázió szerűen behatolhatnak/szétterjednek 
baktériumot Miningococcusnak is mondunk.  A Meningococcus /szaporodnak a véráramba(n). A baktériumok által termelt mér-
(Neiseria meningiditis) baktériumot a mikrobiológiai csoporto- gező anyagok a hajszálerek elzáródádhoz vezetnek, ennek követ-
sítások egyik szempontja – szerológiai csoportosítás - 6+1 féle keztében csökken a zsigeri szervek működése, s órák alatt össze-
szerocsoportba sorolja. Ezek közül a 'C' csoportba/szero- omlik a keringési rendszer. A megbetegedések kb. felében vér-
csoportba tartózót és a 'B' csoportba/szerocsoportba tartozót mérgezést, más néven ún. szepszist okozhat, agyhártyagyulladás 
emelném ki, mivel Magyarországon ezek okoztak regisztrált nem alakul ki. A megbetegedések kb. negyedében az agyhár-
megbetegedéseket, s ezek  ellen  kérhető védőoltás is. A Neisseria tyagyulladás és a szepszis együtt jelentkezik. 
meningiditis C csoportba tartozó baktérium azért képes a Az antibiotikumok alkalmazása előtt, gyógyult állapot esetén  az 
Magyarországi populáció megbetegítésére, mert Magyarországon  idegrendszerre  súlyos, maradandó károsodást gyakorolt. 

Azt, hogy melyik/milyen baktérium okozott fertőzést a  baktérium korábban nem volt ez a bizonyos C-szerocsoport, ezért ezzel szem-
tenyészet elemzése adja meg. A mintavétel vérből, agyvízből, ge-ben nincs a lakosságnak természetes immunitása. 

Évekkel ezelőtt a 'B' csoportba tartozó kórokozó betegí- rincvízből  történik.
Fontos információ, hogy mivel bakteriális fertőzésekről van szó, tett, mostanság  a 'C' tipusú betegít gyakrabban és sajnos a 'C' tipusú 
hatásos antibiotikumok léteznek a gyógyítására. Mint minden kórokozó által okozott fertőzések súlyosabbak, a betegség lefolyása 
betegségnél, itt is a korai felismerés a legfontosabb. A felismerésről, drasztikusabb. 2017. évtől,  2 éves kor alatt ingyenes  a Neisseria 
diagnosztizálásról nem írok, mert az már orvosi terület.Meningiditis 'C' baktérium elleni oltóanyag. A gyermek házi-
Annyit érdemes megemlíteni, hogy a szinte  csillapíthatatlan magas orvosa írhatja fel receptre és patikában váltható ki. Szigorúan 
láz, a fejfájás az első tünetek között szerepel. Sajnos éppen ezek a hűtőszekrényben kell tartani 8 C fokon a felhasználásig. De legjobb 
tünetek más fertőzések esetében is előfordulnak, így a diagnosz-közvetlenül a beadatás előtt kiváltani. Az oltóanyag két éves kor 
tizálás nagyon nehéz. felet és felnőtt korban is  kérhető térítéskötelesen,  ára  7000 Ft.

Vírus okozta agyhártyagyulladás: a vírus okozta Háromféle engedéllyel rendelkező oltóanyag van forgalomban: 
agyhártyagyulladásról röviden és általánosságban  az írható, hogy NeisVac-C,  MENINGITEC,  MENJUGATE 
jóval enyhébb tüneteket produkál, mint a baktériumok okozta  fer-Neisseria meningiditis B csoport: gyakran hívjuk gennyes 
tőzés. Gyakran beavatkozás nélkül, szinte magától gyógyul. „A víru-vagy járványos agyhártyagyulladásnak. A magyar populációban 
sos agyhártyagyulladások esetén a sokféle kórokozónak köszön-régóta jelenlévő baktérium a lakosság nagyrésze hordozza. A bak-
hetően nem lehet egyértelmű terjedési szabályokat megfigyelni. A térium a légutakban (alsó és felső) telepszik meg, de nem mindenkit 
kórokozó az esetek zömében ki sem derül, mert csak a szerológiai betegít meg. Egy nem régi ÁNTSZ adat szerint  2006–2016 között 
és vírustenyésztési speciális vizsgálatokkal lehet kimutatni, ami évente átlagosan 2–3 regisztrált megbetegedés jutott 1 millió 
időigényes vizsgálat és a betegség az eredményig sokszor meg-lakosra (ÁNTSZ adat). A kórokozó ellen kérhető védőoltás, az 
gyógyul. Az esetek mintegy felében nem derül ki, hogy mely vírus oltóanyag neve BEXSERO.  Az oltóanyag viszont drága, 27.000 – 
volt a felelős az agyhártyagyulladás kialakulásáért.” (forrás: 35.000  Ft között mozog a díja és 2 db oltás adja meg a szükséges 
EMMI módszertani levél)immunitást. 
A vírus okozta agyvelő/agyhártya gyulladás tipikus esete a Az éves oltási rendet az Emberi Erőforrások Minisz-
kullancs okozta fertőzés. Főként agyvelőgyulladást okoz, tériuma 2017. évi védőoltásokról szóló módszertani levele sza-
a neve  kullancsencephalitis. Ritkábban agyhártyagyulladást is bályozza. A háziorvos ennek alapján végzi a védőoltás(ok) beadását, 
előidéz. (meningitisz) Létezik oltóanyaga. Magyarországon két a védőnő pedig ennek figyelembe vételével vezeti az oltási nyil-
oltóanyag rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Ezek az vántartó törzskönyvet és gondoskodik az egyedi dokumentált-
oltóanyagok: az Encepur, továbbá az FSME-IMMUN. Az oltó-ságról. A módszertani levél  alapján az oltóanyagról, a 'milyen élet-
anyag felírása a háziorvostól kérhető, a patikában kiváltható és korban ajánlott az oltás beadatása', a védőoltás várható reakciójáról 
térítés köteles.  Az ára  9800 – 10000 Ft összeg körüli.  Arról,  bővebb információt tudnak adni a Védőnői Szolgálat munkatársai.

A Neisseria meningiditis baktérium 'C' és 'B' csoportja ese- hogy milyen életkorban adható ez az oltás és hány oltás ad vé-
tében szinte azonos módon jön létre a fertőzés: „A fertőződés leg- dettséget, a védőnők szívesen adnak tájékoztatást.

A következőkben folytatom a kötelező védőoltásokkal.gyakrabban úgy jön létre, hogy a baktériumok a légutakban (alsó, 
felső) megtelepednek, ott gyulladást keltenek, a gyulladt nyál-

Összeállította:kahártyán keresztül a véráramba/ agyvízbe kerülnek, ahol a beteg-
Szemán Erzsébet védőnőséghez vezető összetett történéseket indítanak be.  A fertőzés tehát 

egyértelműen légúti (alsó és felső légúti) a baktériumok cseppf-

Rövid összefoglaló az agyhártyagyulladásról

A következőkben az agyhártyagyulladásról, ill. az immunizáló védő-
oltási lehetőségeiről írok, mert úgy látom ezen a területen elég sok kétely 
merül fel a szülők részéről. A kételyt azt jelenti, hogy 'oltassam be a gyer-
mekemet vagy ne oltassam be a gyermekemet'?

Egyértelmű válasz nem adható, a döntést mérlegelési szempontok 
alapján lehet meghozni az oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indi-
kációkat, kontraindikációkat figyelembe véve. Az indikációk, kontraindiká-
ciók figyelembevételét a járványügyi helyzet, valamint a védőoltással megelőz-
hető betegség veszélyessége határozza meg. Vagy is az oltás beadása javasolt,  
ha a  fertőzés lényegesen nagyobb veszélyt jelent, mint az oltással összefüggő 
fokozott oltási reakció, vagy esetleges szövődmény.

Az I. szegények világnapja épp egybeesett Szent Erzsébet, 
a karitász védőszentjének emléknapjával. Ezért a Váci Egyház-
megyei Karitász munkatársai, valamint a két váci és a környékbeli 
karitászcsoportok önkéntesei együtt ünnepeltek.

Püspök atya, aki ősszel hozzánk is ellátogatott, szent-
beszédében arról beszélt, hogy „Ne szóval szeressünk, hanem 
tettel!” Szent Ferenc és a mi magyar szentünk - Szent Erzsébet is 
megvalósította a szegények szolgálatát. A szegények egyházunk 
kincsei. Kiemelte: A szegények nem problémát jelentenek, hanem 
erőforrást, amelyből meríthetünk, hogy az Evangélium lényegét 
befogadhassuk és megélhessük.

A szentmise végén Miklós püspök atya átadta a Szent Er-
zsébet díjat annak a 3 karitász önkéntesnek, akik az egyházme-
gyében a legáldozatosabban végeztek karitászmunkát. A díjat idén 
a Bagi Karitászcsoport vezetője, Katona Károlyné; a Diósjenői 
Karitászcsoportból Czerman Józsefné; valamint a Zebegényi 
Karitászcsoportból Szikriszt Miklósné vehette át.

Egy afrikai falu mellett haladt gunkkal vigyük. Ezért a Karácsony csak azok számára lesz 
el egy apáca. Ahogy igyekezett igazán szép és felemelő ünnep, akik úgy akarják ünnepelni ezt a 
e célja felé, különös zajra lett napot, hogy kitárva szívüket befogadják a szeretetből és szere-
figyelmes. Elindult a zaj for- tetben hozzánk jövő Gyermeket, aki egyedül képes igazán bol-
rása felé és megdöbbenésére doggá tenni minden egyes embert.
egy frissen ásott sírt talált, Ő nem azért jött, hogy fényes palotában lakjon, hiszen 
amelyben egy halott asszony megelégedett egy egyszerű istállóval is. Nem azért jött, hogy 
feküdt. A zajt pedig egy – a hódoljanak előtte, hiszen ő akart szolgálni. Nem azért jött, hogy 
halott mellére tett – élő cse- meggazdagodjon, hanem hogy Ő gazdagítson sokakat.
csemő okozta. Az sírdogált. A 

Számára csak az a fontos, hogy legyen helye az emberi faluban ugyanis az volt az 
szívekben. Azt szeretné, hogy minden emberi lélek jászollá íratlan törvény, hogy ha meg-
váljon, amely a szeretet meleg szalmájával van kibélelve. Azért hal az anya, vele együtt eltemetik gyermekét is, hiszen nincs, aki 
jött, hogy a hit hódolataként a szolgáló szeretet töltse ki minden gondozza, táplálja. Amikor ezt a nővér meglátta, leugrott a 
ember lelkét és így örömtelivé válna mindenki élete.sírba, magához vette a kicsit, és magával vitte. Eszébe jutott 

Jézus szava: „Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én Karácsonykor fényben úszik minden, díszbe-pom-
nevemben, engem fogad be.” (Mt 18,5) pába öltözik minden. Díszítsük fel hát mindannyian a szívün-

ket, legyen tele a jóság, a hűség és a szeretet örömével, hogy a Földi életünk útján is elhelyezett egy Gyermeket az 
betlehemi Kisded jól érezze magát velünk, ne kívánkozzék el, Isten. Azért tette oda, hogy rátaláljunk és befogadjuk. Jézus 
hanem végleg nálunk, bennünk maradjon.éppen ezért jött gyermekként közénk, hogy befogadhassuk, 

hogy magunkhoz ölelhessük, hogy szerethessük. Minden bagi embernek – kortól, anyagi helyzettől és 
minden betöltött pozíciótól függetlenül ezt a karácsonyi békét Karácsony áldott szent ünnepe arról szól, hogy fel-
és igazi örömet kívánom! ismerjük a köztünk járó Gyermeket, ölünkbe fogjuk és ma-

Gyermek a hit és a szeretet jászolában

-km-

Kitüntető díj Karitász csoportunk vezetőjének

Ferenc pápa 2017. november 19-re meg-
hirdette a szegények világnapját. Ezen a napon 
a Szentatyával egyidőben - 10 órakor a váci szé-
kesegyházban dr. Beer Miklós megyéspüspök 
mutatott be szentmisét.

Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy 
Erzsi elnyerte ezt a kiemelkedő díjat. Szívből gratulálunk 
neki, kérve őt, hogy továbbra is olyan áldozatos módon és 
odaadóan végezze, a Karitászcsoport többi tagjaival együtt, 
ezt az Istent dicsérő és embert segítő munkáját! -km-

Hajnali szentmisék: December 25. de. 9 és este 6 óra szentmise

hétfő, szerda, péntek: hajnal 6 óra December 26. de. 9 óra szentmise

kedd, csütörtök: reggel 7 óra December 31. de. 9 óra szentmise

December 17-18-19: LELKIGYAKORLAT SZILVESZTERI HÁLAADÁS este 6 óra

vasárnap – hétfő - kedd este 6 óra  

(vezeti: Füzes Ádám atya Bp. VI. ker. Szent Család Január 1. de. 9 és este 6 óra ünnepi 

plébánia) szentmise

December 24.: reggel 9 óra szentmise (Advent IV. Január 6. VÍZKERESZT: péntek este 6 és 

vasárnapja) azt követően szombat de. 9 óra szentmise

szentségimádás du. 1/2 1-ig Január 7. Urunk megkeresztelkedése

PÁSZTORJÁTÉK du. 3 órakor de.9 és este 6 szentmise

ÜNNEPI SZENTMISE éjfélkor 

Egyházközségünk adventi és karácsonyi eseményei

Áldott, békés és kegyelmekben bővelkedő boldog Karácsonyt kívánunk minden bagi lakosnak!
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pést. Amennyiben a nagykorú gyermek teit, a saját jövedelmét, a vagyoni helyzetét, 
következetesen visszautasítja a szülő valamint a tanulmányaihoz kapott támo-
közeledését, de a tartást kifejezetten gatásokat, jogszabály alapján nyújtott ked-

Sokan nincsenek tisztában azzal, kívánja, akkor érdemtelensége megállapít- vezményeket (pl. az ösztöndíj és a tanköny-
hogy nem csak a kiskorú gyermeket ható. vekre kapott támogatás) kell figyelembe 
illeti meg a gyermektartás, hanem Továbbá a szülő nem köteles a tartásra, ha a venni a tartás mértékének meghatáro-
bizonyos esetekben a nagykorú gyer- gyermek tanulmányi és vizsgakötelezett- zásakor.
meket is. ségének rendszeresen, önhibájából nem Ám nagykorú gyermek tartása esetén a szü-
Azonban, míg a kiskorúnál a szülő saját tesz eleget. lők teherbíró képességét is figyelembe kell 
tartása rovására is, és feltétel nélkül köteles 2./ Tájékoztatási kötelezettség venni. Azt is vizsgálni kell, hogy a szülő a 
eltartani kiskorú gyermekét, addig nagy- A nagykorú továbbtanuló gyermek tartása nagykorú továbbtanuló gyermek eltartásá-
korú gyermeknél a tartás fizetésének felté- során nem csupán a szükséges tanulmá- val saját szükséges tartását veszélyezteti-e, 
telei vannak. Lássuk ezeket a feltételeket: nyok ésszerűen elvárható időn belüli foly- vagy a szülő háztartásában van-e más kis-
1./ Érdemtelenség: tatása és a tanulmányok végzésének folya- korú, akinek eltartására a nagykorú gyer-
Míg a kiskorúnál az érdemtelenség kategó- matossága a tartás feltétele, hanem az is, meket megelőzően köteles. Másrészt ki-
riája szóba sem jöhet, addig a nagykorú hogy a gyermek a szülőt a továbbtanulási zárólag akkor állapítható meg a szülő tar-
gyermek esetében már figyelembe kell szándékáról késedelem nélkül tájékoz- tási kötelezettsége, ha a nagykorú gyer-
venni az érdemtelenséget. Érdemtelen a tassa. Mivel a nagykorú gyermektől el- meknek nincs tartásra képes házastársa, 
tartásra az a nagykorú, aki a tartásra köte- várható, hogy elősegítse a szülő tartási volt házastársa, illetve volt élettársa.
lezett szülővel vagy a vele együtt élő hozzá- kötelezettségre való felkészülését, ezért a Lényeges szabály, mely szerint a szülő a 
tartozójával szemben olyan súlyosan kifo- szülő megfelelő tájékoztatásának elmara- huszonötödik életévét betöltött, továbbta-
gásolható magatartást tanúsít vagy olyan dása vita esetében jelentőséghez juthat. A nuló gyermekének tartására már csak 
életvitelt folytat, amely miatt tartása a kö- gyermek tájékoztatási kötelezettsége ki- rendkívül indokolt esetben kötelezhető.
telezettől nem várható el. terjed a tanulmányok folytatása közbeni A bírói gyakorlat mindig a konkrét esetet 
Ilyen eset pl. ha a nagykorú gyermek kellő vizsgakötelezettségek teljesítésére is. vizsgálja, és e szerint állapítja meg a nagy-
indok nélkül nem tart kapcsolatot a tartás- 3./ A rászorultság kérdése korú gyermek után fizetendő tartásdíjat. 
ra kötelezett szülőjével. A szülő nem pénz- A nagykorú gyermek kizárólag akkor szorul Összességében elmondható tehát, hogy a 
tárca, ezért nagyobb súllyal kell értékelni tartásra, ha az a szükséges tanulmányai nagykorú gyermek tartásánál szigorúbb 
azt, hogy a gyermek hajlandó-e a kapcsolat- indokolt időn belüli folytatása érdekében szabályok érvényesülnek, mint a kisko-
tartásra. Azonban fontos szempont annak valóban elengedhetetlen. rúnál. Kiskorú tartása minden esetben 
vizsgálata is, hogy ezt megelőzően a szülő Szükséges tanulmánynak minősül az élet- feltétel nélküli kötelezettsége a szülőnek, és 
foglalkozott-e a gyermekével, mennyire pályára előkészítő szakképzettség megszer- azt saját tartása rovására is köteles tel-
tartotta vele a kapcsolatot az addig eltelt zéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a jesíteni, míg nagykorú gyermek esetében 
időben, mert ennek tudatában kell érté- felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- feltételhez kötött a tartás, és a fenti szabá-
kelni a nagykorú gyermek viselkedését, és mesterképzésben, valamint a felsőfokú lyok az irányadóak.
hozzáállását is. Emiatt a bírói gyakorlat azt szakképzésben folytatott tanulmányok fo- További kérdései esetén fordul-
hangsúlyozza, hogy ha a szülő gyermek- lyamatos végzése. Nem érinti azonban a jon hozzám bizalommal!
korában nem látogatta a kiskorút, abban az tanulmányok folyamatosságát az a megsza-
esetben a nagykorú gyermek eltartására kítás, amely a gyermeknek nem róható fel.
vonatkozóan a kapcsolattartás tekinteté- Mekkora a tartás mértéke?
ben a szülőnek kell megtennie az első lé- Alapvetően a gyermek indokolt szükségle-

Nemrégiben a kezembe került egy nyelvműveléssel foglal- Hiányosság. Hiba, felszínesség, figyelmetlenség, gondatlanság, 
kozó több mint 30 éves kiadvány. Úgy vélem, az idő haladtával nem felrónivaló, számonkérnivaló. 
évültek megállapításai, javító javaslatai. Lássunk néhány példát az Valós. Igazi, valódi, létező, elképzelhető, elérhető.
akkori és még élő, mostani divatszavakra és a helyettük aján- Tulajdonképpen. Alapjában véve, eredetileg, valójában, 
lottakra! voltaképpen, szorosan véve, lényegében, a maga valóságában, a 
Elvárás. Várakozás, követelés, követelmény, kívánalom. dolog lényegét tekintve.
Igény. Kereslet, érdeklődés, óhaj. Újabb bizonyosság arra, hogy nyelvünk tárháza mennyire gazdag.
Bonyolult. Összetett, szövevényes, áttekinthetetlen, ágas-bogas, 
szerteágazó, körmönfont. Közhelyek, amik használatát kerülni kellene.
Cég. Munkahely, vállalat, intézet, gyár, üzem.
Megkeresés. Látogatás, levélírás, panasz, javaslat. Csoda. Legföljebb három napig tart. Nincsenek csodák. Kész 
Megoldatlan. Eldöntetlen, tisztázatlan, rendezetlen, vitás. csoda, ha ez megtörténne. Csodával határos módon. Mi a világ 
Lerendez. Megold, elvégez, elrendez. hét csodája? – Hálás vitatéma, de Szemirámisz függőkertjénél 
Kifejleszt. Megtervez, gyárt, létrehoz. mindenki elakad. A technika, kérem, ma már csodákra képes.
Sztori. Esemény, történet, história. Csont. Ez az, amiben nincs csont. 5000 Ft-ot kerestem csont 
Bejön. Beválik, sikerük, jól üt ki, netán: tetszik nekem. nélkül. Fogfájásra: Hogy az az, apró kis csont ennyire tudjon fájni! 
Érdekében. Érte, javára, neki, avégett, azért, hogy… Tudod, hány ezer csont van egy emberben? Tudod, hogy például a 
Téma. Ügy, dolog, esemény, gond, dilemma, helyzet. kéznek, hány csontja van? És melyik a singcsontod? Csak győzze 
Hozzáállás. Vélemény, álláspont, állásfoglalás, elképzelés, az ember megjegyezni. (Szegény orvostanhallgatók!)
gondolat, ötlet. Giczi Rudolf

Nagykorú gyermek tartása§ Az ügyvéd válaszol

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

Tel: 20/9353-286

Csak úgy füstölgök magamban - Nyelvi divatok 1985-ben.  I.

Feltétel:

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

Előnyt jelent:

- gyógypedagógusi vagy

- fejlesztőpedagógusi vagy

- gyógytestnevelői vagy

- logopédiai végzettség

- szakmai tapasztalat

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. január 08.

Szükséges a pályázathoz csatolni:

- erkölcsi bizonyítvány

- beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázatot 3. 

személy is megtekintheti.

Érdeklődni lehet:

Kovács Istvánné óvodavezetőnél a 06 30 665 9563-as 

telefonszámon, személyesen az Iglice Napközi Otthonos 

Óvoda, Bag Sport u. 1. szám alatt vagy emailben:

bagiovoda@gmail.com

A bagi Iglice Napközi Otthonos 

Óvoda határozatlan idejű

óvodapedagógusi állást 

hirdet.

Az óvodapedagógusi állás be-

tölthető: 2018. január 16-tól.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS
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pést. Amennyiben a nagykorú gyermek teit, a saját jövedelmét, a vagyoni helyzetét, 
következetesen visszautasítja a szülő valamint a tanulmányaihoz kapott támo-
közeledését, de a tartást kifejezetten gatásokat, jogszabály alapján nyújtott ked-

Sokan nincsenek tisztában azzal, kívánja, akkor érdemtelensége megállapít- vezményeket (pl. az ösztöndíj és a tanköny-
hogy nem csak a kiskorú gyermeket ható. vekre kapott támogatás) kell figyelembe 
illeti meg a gyermektartás, hanem Továbbá a szülő nem köteles a tartásra, ha a venni a tartás mértékének meghatáro-
bizonyos esetekben a nagykorú gyer- gyermek tanulmányi és vizsgakötelezett- zásakor.
meket is. ségének rendszeresen, önhibájából nem Ám nagykorú gyermek tartása esetén a szü-
Azonban, míg a kiskorúnál a szülő saját tesz eleget. lők teherbíró képességét is figyelembe kell 
tartása rovására is, és feltétel nélkül köteles 2./ Tájékoztatási kötelezettség venni. Azt is vizsgálni kell, hogy a szülő a 
eltartani kiskorú gyermekét, addig nagy- A nagykorú továbbtanuló gyermek tartása nagykorú továbbtanuló gyermek eltartásá-
korú gyermeknél a tartás fizetésének felté- során nem csupán a szükséges tanulmá- val saját szükséges tartását veszélyezteti-e, 
telei vannak. Lássuk ezeket a feltételeket: nyok ésszerűen elvárható időn belüli foly- vagy a szülő háztartásában van-e más kis-
1./ Érdemtelenség: tatása és a tanulmányok végzésének folya- korú, akinek eltartására a nagykorú gyer-
Míg a kiskorúnál az érdemtelenség kategó- matossága a tartás feltétele, hanem az is, meket megelőzően köteles. Másrészt ki-
riája szóba sem jöhet, addig a nagykorú hogy a gyermek a szülőt a továbbtanulási zárólag akkor állapítható meg a szülő tar-
gyermek esetében már figyelembe kell szándékáról késedelem nélkül tájékoz- tási kötelezettsége, ha a nagykorú gyer-
venni az érdemtelenséget. Érdemtelen a tassa. Mivel a nagykorú gyermektől el- meknek nincs tartásra képes házastársa, 
tartásra az a nagykorú, aki a tartásra köte- várható, hogy elősegítse a szülő tartási volt házastársa, illetve volt élettársa.
lezett szülővel vagy a vele együtt élő hozzá- kötelezettségre való felkészülését, ezért a Lényeges szabály, mely szerint a szülő a 
tartozójával szemben olyan súlyosan kifo- szülő megfelelő tájékoztatásának elmara- huszonötödik életévét betöltött, továbbta-
gásolható magatartást tanúsít vagy olyan dása vita esetében jelentőséghez juthat. A nuló gyermekének tartására már csak 
életvitelt folytat, amely miatt tartása a kö- gyermek tájékoztatási kötelezettsége ki- rendkívül indokolt esetben kötelezhető.
telezettől nem várható el. terjed a tanulmányok folytatása közbeni A bírói gyakorlat mindig a konkrét esetet 
Ilyen eset pl. ha a nagykorú gyermek kellő vizsgakötelezettségek teljesítésére is. vizsgálja, és e szerint állapítja meg a nagy-
indok nélkül nem tart kapcsolatot a tartás- 3./ A rászorultság kérdése korú gyermek után fizetendő tartásdíjat. 
ra kötelezett szülőjével. A szülő nem pénz- A nagykorú gyermek kizárólag akkor szorul Összességében elmondható tehát, hogy a 
tárca, ezért nagyobb súllyal kell értékelni tartásra, ha az a szükséges tanulmányai nagykorú gyermek tartásánál szigorúbb 
azt, hogy a gyermek hajlandó-e a kapcsolat- indokolt időn belüli folytatása érdekében szabályok érvényesülnek, mint a kisko-
tartásra. Azonban fontos szempont annak valóban elengedhetetlen. rúnál. Kiskorú tartása minden esetben 
vizsgálata is, hogy ezt megelőzően a szülő Szükséges tanulmánynak minősül az élet- feltétel nélküli kötelezettsége a szülőnek, és 
foglalkozott-e a gyermekével, mennyire pályára előkészítő szakképzettség megszer- azt saját tartása rovására is köteles tel-
tartotta vele a kapcsolatot az addig eltelt zéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a jesíteni, míg nagykorú gyermek esetében 
időben, mert ennek tudatában kell érté- felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- feltételhez kötött a tartás, és a fenti szabá-
kelni a nagykorú gyermek viselkedését, és mesterképzésben, valamint a felsőfokú lyok az irányadóak.
hozzáállását is. Emiatt a bírói gyakorlat azt szakképzésben folytatott tanulmányok fo- További kérdései esetén fordul-
hangsúlyozza, hogy ha a szülő gyermek- lyamatos végzése. Nem érinti azonban a jon hozzám bizalommal!
korában nem látogatta a kiskorút, abban az tanulmányok folyamatosságát az a megsza-
esetben a nagykorú gyermek eltartására kítás, amely a gyermeknek nem róható fel.
vonatkozóan a kapcsolattartás tekinteté- Mekkora a tartás mértéke?
ben a szülőnek kell megtennie az első lé- Alapvetően a gyermek indokolt szükségle-

Nemrégiben a kezembe került egy nyelvműveléssel foglal- Hiányosság. Hiba, felszínesség, figyelmetlenség, gondatlanság, 
kozó több mint 30 éves kiadvány. Úgy vélem, az idő haladtával nem felrónivaló, számonkérnivaló. 
évültek megállapításai, javító javaslatai. Lássunk néhány példát az Valós. Igazi, valódi, létező, elképzelhető, elérhető.
akkori és még élő, mostani divatszavakra és a helyettük aján- Tulajdonképpen. Alapjában véve, eredetileg, valójában, 
lottakra! voltaképpen, szorosan véve, lényegében, a maga valóságában, a 
Elvárás. Várakozás, követelés, követelmény, kívánalom. dolog lényegét tekintve.
Igény. Kereslet, érdeklődés, óhaj. Újabb bizonyosság arra, hogy nyelvünk tárháza mennyire gazdag.
Bonyolult. Összetett, szövevényes, áttekinthetetlen, ágas-bogas, 
szerteágazó, körmönfont. Közhelyek, amik használatát kerülni kellene.
Cég. Munkahely, vállalat, intézet, gyár, üzem.
Megkeresés. Látogatás, levélírás, panasz, javaslat. Csoda. Legföljebb három napig tart. Nincsenek csodák. Kész 
Megoldatlan. Eldöntetlen, tisztázatlan, rendezetlen, vitás. csoda, ha ez megtörténne. Csodával határos módon. Mi a világ 
Lerendez. Megold, elvégez, elrendez. hét csodája? – Hálás vitatéma, de Szemirámisz függőkertjénél 
Kifejleszt. Megtervez, gyárt, létrehoz. mindenki elakad. A technika, kérem, ma már csodákra képes.
Sztori. Esemény, történet, história. Csont. Ez az, amiben nincs csont. 5000 Ft-ot kerestem csont 
Bejön. Beválik, sikerük, jól üt ki, netán: tetszik nekem. nélkül. Fogfájásra: Hogy az az, apró kis csont ennyire tudjon fájni! 
Érdekében. Érte, javára, neki, avégett, azért, hogy… Tudod, hány ezer csont van egy emberben? Tudod, hogy például a 
Téma. Ügy, dolog, esemény, gond, dilemma, helyzet. kéznek, hány csontja van? És melyik a singcsontod? Csak győzze 
Hozzáállás. Vélemény, álláspont, állásfoglalás, elképzelés, az ember megjegyezni. (Szegény orvostanhallgatók!)
gondolat, ötlet. Giczi Rudolf

Nagykorú gyermek tartása§ Az ügyvéd válaszol

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

Tel: 20/9353-286

Csak úgy füstölgök magamban - Nyelvi divatok 1985-ben.  I.

Feltétel:

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

Előnyt jelent:

- gyógypedagógusi vagy

- fejlesztőpedagógusi vagy

- gyógytestnevelői vagy

- logopédiai végzettség

- szakmai tapasztalat

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. január 08.

Szükséges a pályázathoz csatolni:

- erkölcsi bizonyítvány

- beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázatot 3. 

személy is megtekintheti.

Érdeklődni lehet:

Kovács Istvánné óvodavezetőnél a 06 30 665 9563-as 

telefonszámon, személyesen az Iglice Napközi Otthonos 

Óvoda, Bag Sport u. 1. szám alatt vagy emailben:

bagiovoda@gmail.com

A bagi Iglice Napközi Otthonos 

Óvoda határozatlan idejű

óvodapedagógusi állást 

hirdet.

Az óvodapedagógusi állás be-

tölthető: 2018. január 16-tól.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS



"Szaképítéssel foglalkozó cég ÁCSOT és KŐMŰVEST 

felvesz folyamatos munkavégzésre. Szakmai 

végzettség feltétel! Szakembereink részére speciális 

továbbképzést biztosítunk. Jelentkezés: 70/453-6469"

APRÓHIRDETÉS
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Tisztelt Lakosság!

Bag Nagyközség területén az 
állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B §-a alapján 2018-ban ismét 
sor kerül az ebek összeírására.

A települési önkormányzat az ebösszeírás 
alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi 
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tu-
lajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-
rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából.

Az összeíró adatlapok kiosztásra kerülnek 2018 
januárjában, de elérhetőek a www.bagfalu.hu oldalon a 
Letölthető nyomtatványok között és a Polgármesteri 
Hivatalban, illetve nyomtatással, fénymásolással sok-
szorosíthatók.

Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat 
2018. március 31.-ig szíveskedjenek visszaküldeni 
elektronikus, postai vagy személyes úton a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.

Bagi Polgármesteri Hivatal

EB ÖSSZEÍRÁS
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(16-os mellék)
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu

Fekete László    Tel.: +36 20 401 7711

Varga István       Tel.: +36 20 983 7592

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

Gondnok: Benke Zoltán
Tel.: 06 28 409 939

Intézményvezető: Kovács Istvánné 

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

E-mail: bagiovoda@freemail.hu 

Web: www.igliceovoda.hu

Intézményvezető: Szásziné Győri Éva
Tel.: +36 30 935 73 05

06 28 504 155
E-mail: bagiskola@bagiiskola.hu 

Web: www.bagiiskola.hu

Kozáné Sztrehovszki Mariann
Tel.: 06 28 408 316, +36 30 665 8477

Jánvári Gábor  Tel.: +36 20 289 1764

Tel.: +36 30 515 69 45
E-mail:       bagpolgarorseg@gmail.com

Aranyi János    Tel.: +36 20 938 5192

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁD-

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

FALUGONDNOK

TEMETŐGONDNOK

DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI HÁZ 

ÉS KÖNYVTÁR

TORNACSARNOK ÉS USZODA

IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS 

ÓVODA

BAGI ARANY JÁNOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI 

DÍJAK

KÖRZETI MEGBÍZOTT

POLGÁRŐRSÉG

EBRENDÉSZ

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

TITKÁRSÁG

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTER

JEGYZŐ

PÉNZÜGYI CSOPORT

PÉNZTÁROS

IGAZGATÁS

ANYAKÖNYV

ADÓ CSOPORT

MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS

ÜGYEK 

MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉ-

KI ÜGYINTÉZÉS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.: +36 (28) 504-135,

504-140, 504-141
Fax: +36 (28) 504-136
Web: www.bagfalu.hu

 (11-es mellék)

Soltész Lászlóné
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu,

titkarsag@bagfalu.hu
A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadása:
Hétfő: 13:00-16:30
Kedd: nincs
Szerda: 7:30-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: nincs
Péntek: 7:30-12:00

Jamrik László
Telefon: +36 30 667 0734
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása 
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő: 13:00-16:00

Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása 
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő: 13:00-16:00

 (18-as mellék)
Burghardtné Tóth Ilona 
Tel.: +36 30 667 4590
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő: 13:00-16:00

(17-es mellék)
Bognár Anita Tel.: +36 20 438 7788
Nagy Katalin Tel.: +36 20 275 2576 
Palya Szilvia Tel.: +36 20 297 7735
E-mail: penzugy@bagfalu.hu

 (15-ös mellék)
Horváth Andrásné  +36 20 297 7865
E-mail: penztar@bagfalu.hu

Balázsné Drávay Evelin
Tel..: +36 20 438 7275

 (25-ös mellék)
Benke Henriett
Tel.: +36 20 388 8224
E-mail: anyakonyv@bagfalu.hu

 (23-as mellék)
Albert Csabáné
Tel.: +36 20 297 7990
E-mail: szocial@bagfalu.hu
Szabó Henrietta
Tel.: +36 20 297 8435
E-mail: ado@bagfalu.hu

 

(12-es mellék)
Marosi Hajnalka
Tel.: +36 30 667 0471
E-mail: igazgatas@bagfalu.hu

 (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.: +36 30 667 2540
E-mail: muszaki@bagfalu.hu

(22-es mellék)
E-mail:      ugyfelszolgalat@bagfalu.hu

Felelős kiadó:

Jamrik László polgármester

Szerkesztőség:

Sima József, Soltész Lászlóné, 

Tábik Andrásné, Tóth Anita

Tördelés: 2D Grafikai Studio

Nyomdai munkák: Ondrik Bt.

E-mail: bagihirlap@bagfalu.hu

Bagi Hírlap

I M P R E S S Z U M

I. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Balatoni Gyöngyi • Hősök tere 1.
Tel.: 06 (28) 504 – 215
Rendel: hétfő: 8-12

kedd: 8-12
szerda: 14-16 (időpontkérés)
csütörtök: 8-12
péntek (páratlan héten): 8-11

Gyermektanácsadás: 
hétfő 14-15 óráig

II. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Cséke Ibolya
Dózsa György út 53.
Tel.: 06 (28) 408 – 031
Sürgős esetben és készenléti időben 
hívható:
06 (70) 313 – 1138
Rendel: hétfő: 8-12

kedd: 12-17
(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 be-
jelentkezett betegeket tudjuk fogadni!
Gyermektanácsadás: 

kedd 12-13 óráig

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI 
ÜGYELET

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

A FOGORVOS rendelési ideje
Dr. Szabó Melánia
(Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
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

LAPZÁRTA: 2018 JANUÁR 22.

Következő megjelenés:
2018. február 3. hetében

On-line: www.bagfalu.hu

Kövesse a legfrissebb információkat, közleményeket, 

közérdekű híreket, aktualitásokat településünk honlapján:

www.bagfalu.hu

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

ügyfélszolgálatunkra továbbra is  a lakossági 

bejelentéseket, észrevételeket munkanapokon, 

munkaidőben!

06 28 504-140 /22-es mellék

várjuk

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

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

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK

TORNACSARNOK

és

USZODA

NYITVA TARTÁS

18:00 - 21:00

A Bagi Hírlap
szerkesztősége

és lapunk kiadója,
Bag Nagyközség Önkormányzata

ezúton köszöni meg kedves
olvasóinak ezévi érdeklődését,

s kíván

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS AZ OLVASÁS ÖRÖMÉT IS 

NYÚJTÓ, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!


