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EB ÖSSZEÍRÁS

Bag Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja a község
lakóit az 1848/49-es

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.

forradalom és
szabadságharc emlékére
rendezett ünnepségre, melyet

2018. március

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

14-én

tartunk.
17 órakor gyülekező az általános iskola előtt
Koszorúzás a temetőben
Lázár Lajos sírjánál
Fáklyás felvonulás a Szent Imre úton,
majd koszorúzás a Hősök terén
Ünnepi műsor a művelődési házban

Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat

2018. március 31.-ig
szíveskedjenek visszaküldeni elektronikus, postai vagy személyes úton a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.
Bagi Polgármesteri Hivatal

Legyen méltó, közös ünnepünk! Szeretettel várunk mindenkit!

Nőnap alkalmából szeretettel várjuk a Hölgyeket és kísérőiket
2018.

március 11-én vasárnap 17 órára
a Dózsa György Művelődési Házba.

Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
a hölgyeket köszönti
Jamrik László polgármester.
Műsoron:

„Dúdold velünk!”
zenei időutazás Némedi-Varga Tímea és Gergely Róbert
közreműködésével.

A TARTALOMBÓL

VÉRADÁS 2018-ban

febr. 26. • jún. 14.
aug. 30. • dec. 6.

Szolgálunk és megelőzünk

Pajtaszínház Bagon

15 éve alakult
a Bag Polgárőrség Egyesület

Bővebben: 7. oldal

Bővebben: 10. oldal
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Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. december 14-én soron kívüli ülést tartott,
melyen a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatokat hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta a Település Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Rendeletét
és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
91/2017. (XII. 14.)
1. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a beérkezett partnerségi
véleményeket az azokra adott válaszok szerint, és a „TERVIRATOK”
című dokumentációban rögzítetteknek megfelelően elfogadja.
2. A Képviselő-testület a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket, és azok indokolását megismerte, és úgy
döntött, hogy a tervezetek módosításait a „TERVIRATOK” című dokumentációban rögzítettek szerint tudomásul veszi.
3. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a jelen határozat mellékleteként elfogadja Bag Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvét a következő kiegészítéssel: az 1956-os emlékmű az I. világháborús emlékmű Csintovány megnevezés legyen, ne
Csintó.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 15 napon belül gondoskodjon az elfogadott kézikönyv jogszabály szerinti
közzétételéről és küldje meg az érintetteknek.
95/2017. (XII. 14.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2018. évi belső ellenőrzési vizsgálatok árajánlatát a Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.
1.) Könyvtár működésének ellenőrzése
Célja: annak megállapítása, hogy az intézmény szabályozottsága,
működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak
150 000 Ft + Áfa azaz egyszáz-ötvenezer forint + áfa
2.) Közfoglalkoztatás ellenőrzése
Célja: annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatás a jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik-e, a foglalkoztatási tevékenységgel összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése megfelelő-e, munkakörök, létszám, tevékenység vizsgálata
75 000 Ft + Áfa azaz hetvenötezer + áfa
97/2017. (XII. 14.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a HÉSZ módosítását. Az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el, ezzel a kiegészítéssel: Vasút feletti híd bővítésére és korszerűsítésére kerüljön
sor, mert a híd nagyon keskeny 2 nagyobb jármű nem fér el
egymás mellett.
1. § Bag Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 80. számú vasútvonal által érintett települési területre vonatkozóan a Rendelet melléklete az SZT/M-2017 jelű, 1:10000

méretarányú Szabályozási Terv módosítás - fedvényterv”
2. § A Rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv a 80. sz.
vasútvonal (Budapest) Rákos – Hatvan közötti szakasz által érintett
települési területre vonatkozóan e rendelet 1. mellékletét képező
SZT/M-2017 jelű Szabályozási Terv módosítás - fedvényterv szerint módosul.
3. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 15-én soros ülést tartott, melyen a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatokat hozta:
1/2018. (II. 15.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen
és 3 nem szavazattal nem ért egyet a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatával, mely szerint az üléseken hozott
döntések esetén a szavazati arányok mellett szerepeljen a képviselők neve, valamint a képviselt párt neve.
2/2018. (II. 15.)
A Képviselő-testület tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Galgamenti Önkormányzatok Társulásának Társulási Megállapodásának
módosítását Aszód Város Önkormányzatának 2017. december 31.
napjával történő kiválása miatt.
3/2018. (II. 15.)
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Bag Nagyközség
Önkormányzatának 2018. évi munkatervét.
4/2018. (II. 15.)
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a 2018-2022.
választási ciklusra a Szavazat Számláló Bizottságok tagjait:
·Labáthné Gódor Anna - Vörösmarty u.1.
·Tóth Istvánné - Tóth Árpád u. 1.
·Varga István – Szentlászlói út 2.
·Sibakné Horváth Terézia - Sallai u. 9.
·Pávics Lászlóné - Szent András u 60.
·Juhász Jenőné - Szent Imre u 109.
·Volterné Jamrik Éva -Szőlő u 6.
·Kovács Istvánné - Jókai u. 45.
·Bakonyiné Dobos Ilona - Szent Imre u 77.
·Katonás Lajosné - Szent Imre u 95.
·Szabó Benjáminné - Rózsa u. 13.
tag
·Kozáné Sztrehovszki Marianna - Rózsa u. 7
·Horváthné Maczkó Katalin - Árpád u 17.
·Nagy Jánosné - Szent András u 132.
·Dócza Imréné - Sport u 16.
·Kustra Jánosné – Szent András u. 69.
5/2018. (II. 15.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Bagi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatát.
6/2018. (II. 15.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta és 7 igen szavazattal módosítja a Galgacom Kft. szerződését 70
000 Ft + ÁFA összegre, havi átalánydíjas felügyeleti konstrukció
szolgáltatás tekintetében.
7/2018. (II. 15.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal megbízza a polgármestert, hogy az Európai Unió Európai és Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által kiírt, VP6-19.2.136-3-17 számú „A szabadidős tevékenységekre és tömeg-
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sportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató eszközök”
című (játszótér kialakítása) pályázat kapcsán, mely játszótér a
Hunyadi téren (volt piactéren, az 1518 hrsz-ú területen) valósulna
meg, a szükséges szerződéseket megkösse, és a pályázatot benyújtsa. A támogatás intenzitása 90%-os, a pályázat utófinanszírozott. Bag Nagyközség Önkormányzata a pályázat benyújtásához
szükséges tervek elkészítésére Szikura Tamás (Tura) építész tervezőt bízza meg. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete kijelenti, hogy a pályázat előzetesen becsült teljes összege (9.207.096.- Ft) a rendelkezésre áll, azt a pályázat finanszírozására elkülöníti. A pályázati becsült önerő 1 606 510 Ft, a 2018. évi
költségvetésben elkülönítésre került.
8/2018. (II. 15.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag támogatja Lajmer György r. alezredes kinevezését a Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetésére.
9/2018. (II. 15.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
szóló 26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4.§ (1) bekezdése alapján egyhangúlag kezdeményezi az emberi
erőforrások miniszterénél Stündl Gáborné nyugalmazott pedagógus és iskolaigazgató részére a Galga-mentén végzett oktatói
életpályájának és igazgatói tevékenységének elismeréséül a Rendelet 2.§ (8) bekezdés 2. pontjában meghatározott Németh
László-díj adományozását. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy nyújtsa be a kezdeményezést az emberi erőforrások
miniszteréhez.
10/2018. (II. 15.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!”
felhívásról szóló előterjesztést és 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
1. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.
2. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy
ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Rendeletek:
(bővebben, részletesen a honlapon megtalálhatóak)
1/2018. (II. 15.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete tárgyalta, majd 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadta az
önkormányzat 2018. évi költségvetését
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített
költségvetésének
bevételi főösszeget 546 346 512 Ft-ban
kiadási főösszeget 546 346 512 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület az Iglice Napközi otthonos Óvoda 2018. évi
gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi főösszeget 93 049 527 Ft-ban,
kiadási főösszegét 93 049 527 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület a Bagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi
gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi főösszegét 62 634 942 Ft-ban,
kiadási főösszegét 62 634 942 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi főösszegét 19 753 015 Ft-ban,
kiadási főösszegét 19 753 015 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi költségve-
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tése 2018.évi gazdálkodásához kapcsolódó
bevételi főösszegét 370 909 028 Ft-ban
kiadási főösszegét 370 909 028 Ft-ban állapítja meg.
2/2018. (II. 15.) A Képviselő-testület 7 igen szavazattal rendeletet alkotott Bag Nagyközség Önkormányzat településképének védelméről
3/2018. (II. 15.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal rendeletet alkotott a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

KÖZÉRDEKŰ
Maczó Tamás FALUGAZDÁSZ
minden szerdán 08:00-14:00
között fogadja az ügyfeleket a Bagi
Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Maczó Tamás: +36/ 28 567-085
Fontosabb falugazdászi feladatok, tevékenységek:
- Mezőgazdasági Őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
hatósági ügyintézés
- Területalapú támogatássokkal kapcsolatos ügyintézés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
szelektív hulladékszállítás időpontjai - az
eddigiekhez hasonlóan - minden hónap
harmadik péntekén lesznek
a továbbiakban is.

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)
hulladék szállítási napok

Komposztálható hulladékok
gyűjtése

2018. március 16.

2018. március 16.

2018. április 20.

2018. április 20.

2018. május 18.

2018. május 18.

2018. június 15.

2018. június 15.

2018. július 20.

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. október 19.

2018. november 16.

2018. november 16.

2018. december 21.
Az eddigiekhez hasonlóan, mód van a zöldhulladék elszállíttatására
is. A zöldhulladékot március 16-i idei első szállítással, november 16-i
utolsó szállítással végzi el a cég. A zöldhulladék továbbra is a
Petőfi tér 10-ben lévő közhasznú bázison kerül összegyűjtésre
egy gyűjtőkonténerben, tehát azt kérjük mindenki oda juttassa el,
vagy - amennyiben idős, beteg ember - kérjen segítséget a zöldhulladék odaszállításában a közhasznú munkásainktól (Fekete László
falugondnok: +36-20-401-7711)
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„Új év, új év, új esztendő…”
A karácsonyi ünnepkör bezárása után, Új évet köszöntöttünk óvodánkban is. Január első napjaiban a néphagyomány gazdag tárából, igényesen válogatva kedves,
vidám és vicces köszöntőkkel ismertették meg az óvó nénik a
gyerekeket. A fülbemászó dallamok és az összecsengő rímek
hamar belebújtak a gyerekek fülébe. Így aztán a hétvégén és a
következő hét elején kezdődhetett a köszöntés. Először a Süni
csoport kisgyermekei, majd a Maci csoportosok lepték meg a
többi óvodást jó kívánságaikkal. Hagyományainkhoz híven
csoportról, csoportra járva történtek a köszöntések, amivel
sikerült örömet szerezni mindenkinek.

Örömmel mondhatjuk el, hogy február közepére elkészült az óvoda mosókonyhájának felújítása. Ebben segítségünkre volt anyagilag Varga András alpolgármester úr és a
fenntartó önkormányzatunk. A kivitelezésben Kovács István a
vizes munkálatokat, Katona Miklós a vakolást, betonozást,
burkolást végezték el. Segítségüket köszönjük!
K. Iné

„Itt a farsang áll a bál…”
„Farsang napja ma vagyon tyúkot üssenek agyon,
bor legyen az asztalon, hogy a vendég ihasson…”
Vízkereszt után a farsangi ünnepkörbe léptünk át,
melyben elkezdődött a farsangi készülődés. A gyerekek nagy
izgalommal tervezték, hogy milyen maskarába, jelmezbe bújnak majd az óvodai bálon. Közben folyamatosan készültek el a
csoportszobák, a folyosó és a faliújságok színes, vidám hangulatú dekorációi. Az apró szorgos kezek által, változatos technikákkal készültek, bohócok, álarcok, maszkok és farsangi
szemüvegek. Az ünnepekre sütni is szoktunk a gyerekekkel,
ami most sem maradt el, ki linzert, ki pogácsát, más pedig
csörögefánkot sütött.
Aztán elérkezett a farsang farka és hétfőn a bál reggele, amelyet a gyerekek már nagyon vártak. Ezen a napon
mindenki jelmezbe érkezett az óvodába, részt vevő szülők,
gyerekek és óvó nénik egyaránt. Egy szem gyümölcs volt a báli
belépő, amit később közösen fogyasztottunk el a többi finomsággal együtt. Tízórai után kezdődött a jelmezes felvonulás, mindenki bemutatkozott egyenként. Változatos jelmezek
készültek, pókember, jégkirálynő, balerina, csillagszemű juhász, pincér, egérke és még sorolhatnám. Ezt követte egy nagy
közös játék, amiben dalok, mondókák, dalos-játékok, táncok
és csúfolódók voltak összefűzve egy csokorba. Közben egyre
vidámabb hangulat kerekedett, ami csak fokozódott a fiú-lány
csúfolódók hatására:
„Úgy illik ez az öthöz, mint a te fejed a tökhöz!”
„Lányok, lányok, lekváros a szátok, nyalja a cicátok!”
A játékfűzés után galgamenti dallamokra roptuk a táncot,
amíg el nem fáradtunk. Ezután fogyasztottunk a sok finomságból, amit készítettünk a gyerekekkel, és a szülők hoztak erre az alkalomra. Ez a nap is jól sikerült, valamennyien jól
éreztük magunkat és sok-sok élménnyel gazdagodtunk.
Bné D.I.

A 2017/18-as tanév félévi értékelése
A félév során, - melynek egyik célkitűzése volt, hogy a
szülőket jobban bevonjuk az iskola életébe - sok minden
történt. Hagyományos programjainkat megtartottuk, közös
túrázásokat, cirkuszlátogatást, budapesti kirándulást, kutyás
délutánt, iskolai karácsonyt, bálokat szerveztünk, melyeken az
érdeklődő szülőket is szívesen láttuk.
De nem csak mi nyitottunk a Szülők felé, Ők is megtalálták, hogy hogyan lehetnek a segítségünkre: A szülők segítségével sikerült nyáron/ősszel kifesteni a termeket. Szülő
(Katonáné Hegedűs Csilla) segített a bálok nyitótáncainak a
betanításában, a büfé üzemeltetésében, a sütemények elkészítésében… A Szülői Összefogás Szülőfalunkért mozgalom szilveszteri bált szervezett, aminek a bevételéből iskolánk alapítványa a Bonifác Alapítvány 200 000 Ft támogatást kapott.
Minden segítségnek nagyon örültünk és hálás szívvel fogadtuk
azokat.
Voltak hagyományos szülői értekezletek, de volt drámás és a nyolcadikosoknak pályaválasztási szülői értekezlet is,
mely utóbbi minden évben kicsit más, mint az előzőek voltak.
Idén egykori tanítványainkat is meghívtuk, hogy beszéljenek a
középiskoláról, ahová járnak/jártak.

Elindult a dráma és a néptáncoktatás, így sikerült
használatba venni a kisépületben kialakított tornaszobát. Idén
is indult a JUDO, amire folyamatosan várjuk a jelentkezőket.
Az Országos Könyvtári Napok keretében Horváthné Görög
Viktória könyvtáros látta vendégül iskolásainkat, december
18-án pedig mi iskolások a település apraját és nagyját, azokat,
akik csatlakoztak a SZÖSZ kezdeményezéséhez és részt vettek
az Élő Adventen. Köszönjük Káré Jánosnak, hogy elhozta hozzánk a Télapót, Bag Nagyközség Önkormányzatának az iskolakezdési, szüretibáli támogatásért a karácsonyi csomagokért,
Deli József képviselő úrnak és feleségének a karácsonyi fényekért tartozunk köszönettel.
Ebben a félévben is nagyon sok programunk volt.
Voltak régi hagyományokra épülő programjaink (Adventi
gyertyagyújtás, karácsonyi forgatag, ásványkiállítás, bábelőadás, továbbtanulással érintett középiskolák bemutatkozása, 8.-osok részvétele a pályaválasztási kiállításon, karácsonyi betlehemezés, cirkusz és színházlátogatások) és ad
hoc módon szervezettek –éves programunkban nem szereplőrendezvényeink is (felelős állattartásról szóló délután, tankerületi értekezletet, Élő Advent).

Iskolai hírek
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Ünnepségeinkről méltón megemlékeztünk. Volt tanévnyitó ünnepség, szüreti bál, október 6.-i ünnepség, október
23-ai megemlékezés, iskolai karácsony, községi karácsony.
Volt iskolai gyalogos kirándulás a szülők bevonásával, majd
emléktúra a Petőfi forráshoz. Több budapesti kirándulást
szerveztünk. Voltunk a Fővárosi Nagycirkuszban, Budapest
karácsonyi fényeit, és az Országházat is megcsodálhatták
tanítványaink. Felsőseink idén is vettek bérletet a gödöllői
színházi előadásokra.
Az ÖKO munkaközösség szervezésében volt elektronikai hulladék és papírgyűjtés is, mely utóbbi minden évben
egy osztályok közötti verseny is. Idén tortával jutalmaztuk a
legtöbb papírt összegyűjtő osztályt. Az elektronikai gyűjtés
közbiztonságáról ebben a félévben is a Polgárőrség gondoskodott, akárcsak a többi szabadidős programunk biztonságáról. Köszönjük Nekik.
Idén is biztosítottuk a Hit és erkölcstan (katolikus,
református, evangélikus hitgyülekezeti hittan) és az erkölcstan v. etika oktatás megszervezésének lehetőségét. A katolikus
hitoktatásban volt változás: szeptembertől Lencse Gyula Balázs lett az új hitoktató.
A mindennapi munka megszervezése, a hagyományok, jó gyakorlatok megőrzése mellett a bagi gyerekek is-

2018. február 10-én szerveztük meg nagysikerű farsangi
bálunkat, melyet idén is a nyolcadikosok tánca nyitott meg.
Hercegi pár:
Angyal Virág– Ujvári Gábor
Hoppmester: Györgyfi Gergely
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kolánkban tartása volt a legnagyobb célkitűzésünk. Ennek
érdekében még következetesebben igyekeztünk betartatni a
szabályokat.
A szülői és pedagógusi elégedettségmérésekből, a
faluban itt ott elkapott pletykákból azonban kiderül, hogy a
szülőkben, gyerekekben felerősödött az előítéletesség. Ennek
megállítása a község lakóinak közös érdeke, mert sem az óvoda, sem az iskola egyedül nem fogja tudni megoldani a roma és
nem roma bagiak közötti konfliktusokat. Sajnos az általánosítás miatt egy kalap alá veszik a tisztességesen élő roma embereket a valóban problémát jelentő családokkal.
A szabályok egyértelműek, a betartásuk mindenkitől
egyformán elvárható. Ha következetes a végrehajtás, számonkérés is; akkor elmondhatjuk, hogy mindenki joga egyformán
érvényesülni fog, mindenki jól érzi majd magát a bőrében. Mi
az iskolában nagyon sokat teszünk azért, hogy ez így is legyen.
A tankerülettől kapunk támogatást, segítenek nekünk (finanszírozták a tornaszoba kialakítását, felvehettünk pedasszisztenseket, szabadidőszervezőt, kaptunk számítógépeket, projektorokat, szakmai, jogi segítséget is kérhetünk), de a
helyben lévő problémákat helyben kell kezelni, ez mindannyiunk közös érdeke. Ebben kérem az Önök segítségét.

Párok:
Albert Fanni – Pusztai Szabolcs
Angyal Alexa – Szilágyi Dániel
Balogh Fruzsina – Balogh Róbert
Gyalus Tünde – Balázs Dávid
Juhász Barbara – Dobos Ákos
Moór Noémi – Fényes Boldizsár

Maradok tisztelettel: Szásziné Győri Éva

Seres Jázmin – Pikács Szilárd
Tóth Viktória – Sima Fábián voltak.
Köszönjük a felkészítést Katonáné Hegedűs Csillának, a süteményeket és a büfét a szülőknek.
Fotó: Szásziné Győri Éva
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A polgármesteri
Segít
a védőnő Hivatal hírei
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A két és fél éves korcsoportról
Ennek az életkornak a fontosságát az adja, hogy fél év múlva óvodás lesz a
gyermek. Az önkiszolgálás és az önellátás
fejlettsége ezért kap nagy hangsúlyt. Az itt
közre adott módszertani levélben olvasottak alapján a szülők szakszerűen segíthetik
gyermeküket abban, hogy az önálló evés, ivás, öltözködés és a szobatisztaság hároméves életkorra kialakuljon. Szülői megfigyeléssel felfigyelhetnek az érzékszervi,
szocializációs, beszédfejlődési változásokra/elváltozásokra. A kisdedkor utolsó fél
éve izgalmas és sok kihívást jelentő változással járó időszak mind a kognitív úton
szerzett mind az érzelmi fejlődés és a fizikai
növekedés terén. A kisded egyre ügyesebb
és egyre jobban tájékozódik a környezetében. Az érzelmi fejlődés jellemzője az önállóságra és függetlenségre való törekvés. A
gyermek ettől a kortól belép a szerepjátékok és a képzelet csodálatos korszakába.
Viselkedési jellemzők 2,5 éves korban
Játéktevékenység tekintetében 2,5 évesen
jellemző, hogy a kisded egyre jobban szeret
olyan helyeken lenni, ahol a felnőttek világa
zajlik. Az így szerzett tapasztalatokat, látott, hallott élményeket játssza el, amikor
egyedül marad. Különböző logikai összefüggések szerint képez kategóriákat. Összehordja az azonosakat vagy azokat, amelyek
például funkciójuk szerint hasonlóak, mint
a hangszerek, autók, kockák stb. Amelyik
kisded már beszél, annak szavai között
megjelennek az igék. Séta, otthoni játék,
vagy képeskönyv-nézegetés közben a „Mit
csinálsz?” kérdésre elmondja, hogy a „Baba
alszik”, „Néni iszik”, stb. Olyan kérést is
megért, aminek megértéséhez már nem
adunk segítséget azaz nem kísérjük gesztusokkal. A két és fél éves kisded egyre
inkább figyel teste működésére, és olyan
akar lenni, mint a nagyok, a felnőttek.
Először utólag jelzi, hogy szükségletét elvégezte, de egyre többször már előre is sikerül szólnia, és így megpróbál a bilibe vagy
a wc-be üríteni. Örömét leli az együttes játékban, ez gyakran még mozgásos játék. A
járás során is tanúi lehetünk annak, hogy a
gyermek néha lábujjhegyen lépked, pipiskedve jár. (Egyébként talpát letéve jár és
kell járnia, ez a pipiskedés a járás egyensúlyának fejlődését szolgálja). A kisded a
járás egyensúlyának fejlődésével képessé
válik arra, hogy egyre keskenyebb felületeken végig menjen, lábait egyre jobban
összezárja.
Részletesen leírva:
Érzékszervek, érzékelés, észlelés, mozgás,
szociális fejlődés
Látás: Nincs gyakori pislogás, hunyorgás fejtartása egyenes rajzolás, könyv nézegetés közben - mozgásügyességére jellemző,
hogy nem esik le mászókáról, hintáról - 2030 cm távolságból rajzol. Gyengébb
látásfigyelmi teljesítményre utaló
jelek: Ebben a korban akkor lát jól a gyermek, ha mindkét szemével (külön-külön
vizsgálva) 5 méterről észrevesz egy kb. 2
cm nagyságú, fekete filctollal rajzolt ábrát.
Ekkor a Vizusa 1.0 mindkét szemén (ez a jó
alapállapot). Fontos tünet még, ha a gyermek csak az egyik szem takarása ellen tiltakozik – elkapja a fejét –, akkor gyanús,

hogy a szabadon maradt szemével rosszul
lát, és tiltakozik a jól látó szeme letakarása
ellen. (2–4 éves korban jelenik meg és kezdetben csak fáradtság, betegség, láz esetén
jelentkezik a közepes fokú távollátás okozta
összetérő kancsalság).
Hallás: az egyszerű szavakat pontosan
megérti. Hallás-sérülésre utaló jelek:
nem reagál hangra - nem lokalizálja a hangot pontosan - „elhallásai” figyelhetők meg.
Ezzel párhuzamosan gyakran előfordul,
hogy elkentek a hangzói. Ez az élettani pöszeség miatt nehezen differenciálható, de
ha a hangszínt is figyelembe vesszük, akkor
a három paraméter együttese a hallás sérülés gyanúját vetheti fel.
Adaptív gondolkodás
Kategóriákat, csoportokat képez pl. azonosság alapján - több elemből épít tornyot
(konstrukció) - formabedobóba legalább 2
formát (kör-gömb, négyzet-kocka) bedob vonalat húz. Figyelemfelkeltő jelek,
kivizsgálást igénylő állapotok:
Nem ismeri fel az egyforma dolgokat semmilyen egyezőség alapján sem (két teljesen
egyforma kocka) - nem rak egymásra tárgyakat - a formába dobást próbálja, de nagyon sok találgatással - nem érdekli a rajzolás, firkálás.
Kommunikációs, nyelvi készségek
3–4 szavas mondatokat használ - névmásokat használ (én, enyém, stb.) és érti is őket - igéket használ - gesztus nélkül is megérti és teljesíti az egyszerű kéréseket. Figyelemfelkeltő jelek, kivizsgálást
igénylő állapotok: Nincs 50, mások számára is értelmezhető szava - nem kapcsolja
össze a szavait egyszerű mondattá - már
van sok szava, de még csak főneveket rak
egymás mellé - figyelmen kívül hagyja a kérést. Csak gesztussal teljesíti a kérést.
Szocializáció, énfejlődés
Kortársai mellé verődik, együtt mozog velük - beszédében használja az én, enyém,
tiéd szavakat - próbál egyedül öltözködni,
pl. felvenni a cipőt, sapkát, sálat - kanállal
emeli szájába a falatot - poharat megtartva
és döntve iszik folyadékot („baleset” megengedett) - előre jelzi, ha pisilnie, kakilnia
kell. Figyelemfelkeltő jelek, kivizsgálást igénylő állapotok: Kerüli társait nem próbálkozik saját kompetenciájának
megélésével. Az „én csinálom” öröme nem
megfigyelhető - a kié ez a játék kérdésre
nem válaszol úgy, hogy „enyém” vagy magára sem mutat - még nem tudja a kanalat
használni - még nem tud poharat megtartva, döntve egyedül inni - még nem jelzi,
hogy pisilnie, kakilnia kell.
Mozgás fejlődés: Statikus egyensúly
– állás Állva, egyensúlyvesztés nélkül el
tud rúgni labdát, kavicsot úgy, hogy a lábát
hátra- és utána előre lendíti.
Dinamikus egyensúly: futás és ugrás
Futása összerendezett - ugrás páros lábbal:
helyben ugrás és leugrás 10–15 cm magasról. Lépcsőzés: rövid, 3–4 fokos lépcsőn
felfelé váltott lábbal önállóan megy. Finommozgás: Képes vékony lapú könyvet,
újságot lapozni. Figyelemfelkeltő jelek,
kivizsgálást igénylő állapotok: Koordinálatlan, bizonytalan még a járása. Lépéseit nem tudja meggyorsítani (futást
megelőző fázis). Aszimmetria észlelhető a

mozgásban. Még nem fut. Nem mer, nem
tud páros lábbal ugrani. Csak mászva tud
menni a lépcsőn, vagy úgy, ha mindkét kezét fogják. Kapaszkodva lépcsőzésnél a másik kezével a combjára támaszkodik, és nehezen nyomja fel magát. A lapozás nem
megy, csak marokra fogja a könyvet.
A fejlődés bonyolult, összetett folyamat,
amely során az egyes fejlődési területek
szoros kölcsönhatásban vannak. Szétválasztásuk csak a megítélése szempontjából
fontos.
Ha a szülő és a védőnő a kommunikációban
és a kognitív fejlődésben észlel zavarokat,
akkor ennek pontos felmérése ebben az életkorban is pszichológust vagy gyógypedagógust igényel. Fontos tudni azt,
hogy a gyermekneurológus sem tudja a
pontos értelmi fejlettség felmérését elvégezni (ő maga nem végez pszichológiai
teszteket), tehát, ha indokoltnak látja, tovább fogja küldeni a kisdedet az említett
szakemberekhez. A megkésett fejlődésű
kisded esetében a gyermekneurológus dönt
a további kivizsgálások szükségességéről. A
gyermekorvosnak és a védőnőnek a szakvizsgálat fontosságára, a kontrollok szükségességére kell felhívni a figyelmet.
A cikk végén egy általános
vizsgálati tükröt adok közre, amely segítheti a szülőket abban, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel és válaszoljanak meg a
szülő-gyermek kapcsolat pozitív alakításában, valamint a gyermek fejlődésének
megítélésében.
Egyéves kor alatt:
1. Érzelmi és fiziológiai állapotait korának
megfelelően képes-e szabályozni?
2. Korának megfelelően érdeklődő, motivált-e a világ megismerésére, vagy inkább
passzív, nehezen felkelthető a figyelme, érdeklődése?
3. A szülő rá tud-e hangolódni a gyermek
érzéseire, vágyaira? Pontosan értelmezi-e a
gyermek jelzéseit? A szülő-gyermek viszony harmonikusnak tűnik-e?
Egyéves kor felett:
1. Korának megfelelően érdeklődő, motivált-e a világ megismerésére, vagy inkább
passzív, nehezen felkelthető a figyelme,
érdeklődése?
2. Aktivitási szintje korának megfelelő-e?
Esetleg túlzottan mozgékony vagy túlzottan passzív?
3. Inkább a tárgyak, vagy inkább a személyek világa érdekli-e a gyermeket?
4. Tud-e egy tevékenységgel korának megfelelő ideig elmélyülten foglalkozni, vagy a
figyelme csapong, esetleg túlzottan letapad
egy-egy tevékenység, téma mentén?
5. Veszélyérzete korának megfelelően kialakult-e?
6. Irányíthatósága, szabálykövetése korának megfelel-e?
7. A szülő rá tud-e hangolódni a gyermek
érzéseire, vágyaira? Pontosan értelmezi-e a
gyermek jelzéseit? A szülő-gyermek viszony harmonikusnak tűnik-e?
8. A szülő a gyermeknevelés során kellően
rugalmas, a gyermek érzelmi állapotára
tekintettel lévő irányítási, nevelési módszereket alkalmaz-e?
Összeállította: Szemán Erzsébet védőnő
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Szolgálunk és megelőzünk
15 éve alakult a Bag Polgárőrség Egyesület
15 éves jubileumát ünnepelte 2017. december 15én a Bag Polgárőrség Egyesület. Az ünnepi rendezvénynek
a Bagi TC'96 Egyesület klubháza adott otthont. Az ünnepséget a polgárőr tagok és hozzátartozóik mellett megtisztelte jelenlétével Jamrik László polgármester, Bag
Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének több
tagja, Gódor Ferenc, a Gödöllői Rendőrkapitányság Aszódi Rendőrőrsének parancsnoka, valamint a támogató
cégek képviselői.
Mezőfi Ferenc, az egyesület elnöke és egyik alapító tagja
köszöntőjében elmondta, hogy 2002. december 2-án alakult meg a
Bag Polgárőrség Egyesület. Az alapító tagok között volt többek között Jamrik László polgármester, Ifj. Varga István, Katona Miklós és
Katona Ervin. Az első polgárőr parancsnok Kodó Béla volt, a második Katona Miklós úr, őt követte Mondok Ervin. Mezőfi Ferenc közel
10 éve élvezi a tagok bizalmát és vezeti elnökként az egyesületet. Az
egyesület tagjai több ízben kaptak már elismerést áldozatos munkájukért a Pest megyei Polgárőr Szövetségtől, legutóbb Leszák Lászlóné elnök helyettes és Antók László polgárőr Arany fokozatú elismerésben részesült. Munkatársunk a jubileumi partin kapta mikrofonvégre az elnök urat.
Hogy indult Bagon a polgárőrség, kik voltak a kezdeményezők, alapítók?
A közbiztonsági állapot indokolta. Napjainkban is vannak
még problémák, de közel sem annyi, mint akkoriban. 11 fővel alapítottuk meg az egyesületet. Kodó Béla rendőr, jómagam szintén.
Jamrik László polgármester úr, Varga András alpolgármester úr, ifj.
Varga István, Katona Ervin képviselő társam szintén az alapító
tagok között volt. A 2004-es választás nyertese Tóth Gábor lett, ez az
időszak messze nem volt problémamentes. Eleinte szűkösen ugyan,
de kaptunk valamennyi támogatást, később már azt sem, az irodánkat is megszüntették. Hat évig önkormányzati partnerség nélkül, a
helyi vállalkozók támogatásával működtünk, már dacból sem voltunk hajlandóak feladni. Ez idő alatt szerződést kötöttünk az Országos Polgárőr Szövetséggel, ezt követően az OPSZ a Pest Megyei
Polgárőr Szövetségen keresztül adta a támogatást.
Milyen eszközpark áll jelenleg az egyesület rendelkezésére?
Járőrözéshez legfontosabb eszközünk az autó. Az első autónk egy Suzuki terepjáró volt, nagyon kedvező feltételekkel jutottunk hozzá. Deme Miklós volt akkor a polgárőr parancsnok. A
közreműködésemmel sikerült 150 e Ft-ért megvásárolni, szerencsére volt rá keret. Annyira jó vétel volt, hogy két év szolgálat után is
350 e Ft-ért tudtuk eladni. Ezt követően Deme Miklós beszerzett a
rendőrségtől egy Lada Nivát, az akkor nagyon jó autó volt, hegyenvölgyön átment. A következő helyi önkormányzati választást már
Jamrik László nyerte, mi pedig bekerültünk a képviselő-testületbe.
Újjáépítettük az egyesület és az önkormányzat kapcsolatát és hamarosan nem kevés támogatással vettünk egy Suzuki Ignis-t a turai
polgárőrségtől, emellett folyamatosan pályáztunk új autóra. Rendkívül sok munkával, a polgármester úr és a megyei elnök segítségével fél éven belül sikerült megnyernünk a pályázatot, melynek
eredményeként 2015 augusztusában megvásároltunk egy új, korszerű, modern Suzuki Vitarát. Újra van irodánk mindennel felszerelve, ami szükséges a működéshez. A támogatásokból főleg a nagyon aktív szolgálattevőknek ruházatot vásárolunk, a meglévőket
folyamatosan frissítjük, pótoljuk. A szolgálat ellátáshoz megvannak
az eszközeink.
Hány tagja van jelenleg az egyesületnek?
40 fő. Szomorú, hogy ebből igazán aktív 15-20 fő. De mi
azért ragaszkodunk a 40 főhöz. Próbáljuk ösztönözni az embereket,
de hát ki kevésbé, ki jobban. Érdekes, hogy a tősgyökeres helyi
lakosok a kevésbé aktívak. Nagyon nagy szeretettel várjuk az aktív,
agilis nyugdíjasokat! Nekünk az a problémánk, hogy azért nem tudunk napközben szolgálatot ellátni, mert mindenki dolgozik. Polgárőrnek lenni ingyenes és önkéntes munka. Sokan tévedésben
vannak a pénzt illetően, a polgárőrök ugyanis nem kapnak fizetést.
Létjogosultságunk lakossági megítélés kérdése. A munkát sokszor
nem látják, de amikor probléma van, akkor mindjárt felfedezik,

hogy hol vagyunk mi? Nyilván könnyebb lenne, ha többen lennénk.
Szerintem van sok olyan aktív nyugdíjas, aki simán el tudná látni a
szolgálatot. Nagyon örülnénk, ha csatlakoznának hozzánk!
Milyen feltételekkel lehet valaki a Bag Polgárőrség Egyesület tagja?
Büntetlen előélet, érettségi, vagy szakmunkásképző bizonyítvány a feltétel. Előny, ha van a jelentkezőnek jogosítványa.
A közelmúltban körzeti megbízott rendőr érkezett a településre. Milyen a rendőrség és a polgárőrség kapcsolata?
Mindig jó volt az együttműködés a rendőrséggel. Rengeteg
segítséget kapunk és legalább ugyanennyit adunk is. Nincs ezzel baj,
nagyon szívesen tesszük. Ha módunk és lehetőségünk van rá, közösen látjuk el a 12 órás szolgálatot. Ők ezt értékelik is, rendkívül jó a
kapcsolat. A környező települések polgárőr csapataival is nagyon jó
kapcsolatban vagyunk. Bagi Krisztián aszódi polgárőr parancsnok a
járási koordinátor, ott segítünk egymásnak, ahol tudunk.
Miben tud fejlődni az egyesület?
Lakossági aktivitás. Egyetlen hiányérzetem, ezt egy kicsit
jobban szeretném! Ez nem egy megerőltető munka, nem rendőri
munka, hanem járőrözés és megelőzés. Ha mód és lehetőség van rá,
ha valaki érez magában affinitást és úgy látja, hogy szabadideje
engedi, csatlakozzon. A kevésbé aktívaktól pl. havi 2*4 óra szolgálatot kérünk. Ez nem egy vállalhatatlan történet, bárki tudná csinálni. Azt gondolom, hogy megérdemelnénk az itteni őslakosok
részéről is egy kicsivel több aktivitást.
Jamrik László polgármester, alapító tag:
„Egy településnek fontos a polgárőrség. Úgy gondoltuk az alapításkor, hogy valamit tennünk kell. Mindenki tudja, pláne amióta
felgyorsult a világ, hogy bőven van feladat a közbiztonság területén. Egy település vezetőjének, testületnek, az önkormányzatnak
nagyon fontos, hogy legyen polgárőrségük Ez egy közösség, teremtő közösség. És egy jó közösség biztosan a település hasznára
válik. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen a polgárőrök a szabadidejüket áldozzák fel és esetleg kapnak egy köszönömöt. Nem kis feladat a család és munka mellett. Bízom benne,
hogy a következő években gyarapodik a szervezet létszáma. Rajtunk is múlik, hogy mennyire tesszük vonzóvá ezt a szervezetet, de
nemcsak erről van szó. Fokozatosan emelkedik a bűncselekmények
száma is, nem olyan a közbiztonság, mint szeretnénk. Szükség van
arra, hogy minél többen legyünk és minél kevesebb szolgálat jusson egy-egy emberre. Azt tudom ígérni, hogy Bag Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete és jómagam is arra törekszünk, hogy erőnkhöz mérten maximálisan támogatjuk a polgárőrséget, a civil szervezeteket, különböző közösségeket. A polgárőrök áldozatos munkáját most is nagyon megköszönöm, kívánom,
hogy jó egészségben minél több polgárőr legyen, minél többször
legyünk így együtt, leendő tagjaink pedig szívesen jöjjenek
közénk.”
Az ünnepi beszédeket követően került sor az elismerések
átadására. A Bag Polgárőrség Egyesület ajándékcsomaggal köszönte meg partnereik képviselőinek a folyamatos támogatást: Pintér
András, Ritecz György, Tóth Tiborné, Katona Miklós,
Seprűs István, Varga István, Palya János, Tóth János,
Makádi László, Deme Endre, Balázs Tamás, Bag Nagyközség Önkormányzata, Varga András, Kovács Tibor.
A hivatalos rész zárásaként terített asztal várta a vendégeket. A kötetlen beszélgetések és a jó hangulat gyorsan átragad
mindenkire, melynek eredményeként egy igazi nagy családi hangulatú születésnapi zsúrral tették fel a koronát a 15. jubileumra.
T.A.
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Karácsony édes ünnepén

A Palaga László és családja, valamint a művelődési
ház munkatársai által gyönyörűen feldíszített színházterem
zsúfolásig megtelt. A műsorközlő, Székely Bernadett üdvözölte a megjelenteket, s felkérte Karácsondi Mihály plébános
urat, hogy adventi gondolatai kíséretében gyújtsa meg a falu
koszorúján a harmadik gyertyát. Mihály atya lelket melengető
szavai után megáldotta azt a vándorbölcsőt, melyet a Hőnig
család adományozott a Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom bagi szervezetének. Hőnig Antal és felesége a korondi, kézzel faragott családi bölcsőt ajándékoztak a falunak,
amelyet azóta első kis gazdája, Török Erzsébet kisfia már
birtokba is vett. Jamrik László polgármester úr köszöntőjét
követően a helyi gyerekek és felnőttek ünnepi műsora következett. Az óvodások megható betlehemes játékkal, az első
osztályosok játékos mondókával, az iskola kórusa és a Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyeskara karácsonyi énekekkel,
Albert Marci verssel készült. Két rég nem látott fiatal hölgy is
újra színpadra állt a Falukarácsony alkalmával. Szonda Gabriella és Szonda Fanni új színfoltként jelent meg az ünnepi
műsorban, akik csodálatos fuvola és zongorajátékukkal igazán
meghitt pillanatokat szereztek. A Muharay Elemér Népi
Együttes betlehemese méltó módon zárta a színpadi műsort.
Mindeközben a karácsonyi vásárban bagi alkotók és
civil szervezetek kínálták kézműves termékeiket, ahol vásárlásaikkal egy-egy jó célt is támogathattak. Folyamatosan járt a
karácsonyi kisvonat, mellyel gyermekek és felnőttek egyaránt
falunéző sétára indultak. A művelődési ház előtti téren a Szülői
Összefogás Szülőfalunkért, az intézmény munkatársai és családtagjaik forralt borral, forró teával, zsíros kenyérrel és bejglivel kínálták a falu apraját-nagyját. Amíg a felnőttek egy-egy
pohár meleg ital mellett beszélgettek barátokkal, ismerősökkel, falubeliekkel, a gyermekek a könyvtárban játszottak,
meséztek, kézműveskedtek.

Szép ünnep volt, tele örömmel és összefogással.
Köszönjük a műsorban közreműködőknek, hogy igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak. Hálásan köszönjük Palaga
Lászlónak és Magdinak a különleges dekorációt. Köszönjük a
vendéglátáshoz nyújtott felajánlást Bognár Károlynak, Nagy
Józsefnek, Tábik Andrásnénak, Varga Andrásnak. Mint minden évben, a zsíros kenyerek kenését most is a Karitasz csoport
vállalta, köszönjük a segítségüket. Köszönet a gyönyörű fotókért Farkasné Katona Anitának, Horváth Gergőnek a zeneszolgáltatásért, a Szülői Összefogás Szülőfalunkért csapatának a közreműködésért.
Katona Hargita

Fotó: Farkasné Katona Anita

Évről-évre bebizonyosodik, hogy érdemes
megállítani a rohanó időt, s átadni magunkat az
ünnep hangulatának, együtt várni a karácsony eljövetelét. Így történt ez 2017-ben is advent harmadik
vasárnapján, amikor Bag Nagyközség Önkormányzata megtartotta hagyományos falukarácsonyi
ünnepségét.
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TAVASZI PROGRAMA JÁNLÓ
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS BESZÉLGETÉS BEER MIKLÓSSAL
A nemrég megjelent „Mindig velem” című interjúkötet kapcsán a püspök úrral beszélget Horváthné Görög Viktória.
Időpont: 2018. március 6. kedd 18 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvvásárlási és dedikálási lehetőség a helyszínen.

JÁTÉKOS TORNA A LEGKISEBBEKNEK mozgásfejlesztő eszközökkel, 0-3 éves korig
Időpont: minden hónap második és negyedik

keddjén 10 órától
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
A foglalkozást tartja: Bencze Izabella rekreációs sportoktató

FILMBARÁTOK TALÁLKOZÓJA A
KÖNYVTÁRBAN
Időpont: 2018. február 23-tól minden hónap utolsó

péntekjén 19 órától
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

GYALOGTÚRA a Balázs vendéglőhöz
Időpont: 2018. március 24. szombat
Indulás a Dózsa György Művelődési Háztól 9 órakor.
KÖLTÉSZET NAPJA
„Ki viszi át a szerelmet?” Bálint Piroska verses előadóestje
Időpont: 2018. április 11. 18 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

A részleteket keressék a plakátokon, szórólapokon, valamint a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, Bag facebook oldalán!

Bürgevásár Kecelen

2017. december 9-én és 10-én a
bagi Dózsa György Művelődési Házban 18
órai kezdettel bemutatásra került a Muharay Együttes ifjúsági csoportjának előadásában "56 PERC" című táncszínházi
műsora.
December 30-án, szombaton
este 23:05-kor a Duna TV műsorán volt
látható a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Kiegyezés/150 című előadása, melynek
második felvonásában együttesünk is
színpadra lépett.
Egyesületünk 2018. jnauár 2021-én tartotta hagyományos Évzáró gálaműsorát, melyen felléptek az Együttes
gyermek- ifjúsági és hagyományőrző csoportjai.
Fotó: XTaki's Photography - Takács Gergely
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Pajtaszínház Bagon

Idén a Dózsa György Művelődési Ház közbenjárásának köszönhetően Bag részesült abban a megtiszteltetésben, hogy képviselhettük Pest megyét.
A művelődési ház felkérését elfogadva, októberben
megkezdtük a közös munkát az újraalakult felnőtt színjátszó
körrel, a Faforgács Színtársulattal, valamint mentorunkkal,
Balázsné Sata-Bánfi Ágota színésznővel és Kovács Annával,
aki összekötött bennünket az NMI-vel. A közös munkánk
gyümölcsét január 13-án láthatták először a bagi művelődési
ház színpadán. Bemutató darabunknak - a visszajelzések
alapján - nagy sikere volt. Meglepett bennünket a nagyszámú
érdeklődés, nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan eljöttek.
A rengeteg szeretet, bíztatás és támogatás, amit kaptunk, bennünket is megerősített abban, hogy igény van falunkban a
működésünkre. Köszönjük felajánlásaikat a további munkáinkhoz!
Január 27-én a Nemzeti Színház Gobbi Hilda színháztermében telt házas előadásunk volt, melyen darabunk
írója, Baranyi Ferenc is megtisztelt bennünket részvételével.
Lelkesítő hatással volt ránk a hazai közönség, jól esett nekünk,
hogy sokan velünk tartottak Budapestre is! Köszönjük szépen!
Az értékelésnél kiemelték a Pest megyei csapatot. Néhai iskolaigazgatónk, Fodor Misi bácsi munkásságának tiszteletére,
úgy gondolom, méltó emléket állítottunk. S hogy mennyire
gondolkozunk a jövőben, mi sem bizonyítja jobban, hogy
mertünk nagyot álmodni!
A Dózsa György Művelődési Ház a Nemzeti Művelődési Intézettel karöltve Pest megyei Pajtaszínház Találkozót
szervez április 28-án, Bagon. A Pajtaszínház programban az
első évben rendhagyó módon négy település képviselte megyénket, így - rajtunk kívül - öt falut várunk e rendezvényre,

hogy bemutassák színdarabjaikat: Galgahévízt, Tinnyét, Tápiószőlőst, Verőcét és Nagymarost. Előadásunk, A lónak vélt
menyasszony, ez alkalommal lesz utoljára látható. A nyári
szünidő után szeptembertől újra belevetjük magunkat a munkába. Egy nagyobb lélegzetű színdarabbal szeretnénk szórakoztatni majd közönségünket; meghálálva szeretetüket és
támogatásukat!
A Faforgács Színtársulat a III. Pajtaszínházi Szemlén
bemutatott előadásáról az alábbi értékelést kapta:
Gratulálunk a magával ragadó, sodró lendületű előadáshoz!
A résztvevők kölcsönös figyelemmel fordultak egymáshoz és
kiváló szövegtudásról tettek tanúbizonyságot. A Faforgács
Színtársulat produkciója kitűnő példája volt annak,
hogy a mondanivaló, a megjelenített képi világ és a zene kölcsönösen erősítve egymást, egy kerek egészet tud alkotni.
Darab a darabban - talán ez az alcím illik ehhez az előadáshoz
leginkább, melynek aktív részeivé tudtak válni a nézők is.
Mindezzel méltó emléket állítva a település színjátszó hagyományainak!
Köszönettel tartozunk Katona Hargitának a felkérésért, illetve
neki és a művelődési ház dolgozóinak a sok segítségért, amit
kaptunk e program megvalósulásához! Köszönjük a Muharay
Elemér Népi Együttesnek a csodaszép ruhákat! Tóth Mihályné; Juliska néninek, Torda Jánosné; Panni néninek, Repei
Annának és Kerti Andinak a varrásokat, a fehérítést, keményítést! Hálásak vagyunk érte! Köszönet ijf. Balázs Gusztávnak a
fotózásért! Köszönet Boda Gellértnek a hegedűszóért! Köszönjük Katonáné Hegedűs Csillának a tánc-koreográfiát, illetve a sok segítséget a színfalak mögött! És nem utolsó sorban

Fotó: Balázs Gusztáv

A Magyar Teátrumi Társaság és a Nemzeti
Művelődési Intézet 2015 őszén útjára indította a
Pajtaszínház programot, melynek fő célja; a helyi
színjátszó mozgalmak újraélesztése.
19 megye vesz részt évről-évre ebben a programban, minden megyét egy település képvisel. A
településeken létrejött színjátszó csoportok feladata
színpadra állítani egy általuk szabadon választott
darabot - mely nem lépheti túl az NMI által előírt fél
órás játékidőt. A Pajtaszínházi Szemle keretein belül
az elkészült színelőadások januárban a Nemzeti
Színházban kerülnek bemutatásra, értékelésre.
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nagyon köszönjük Polgármester Úrnak, illetve Önöknek; Mindenkinek a támogatást! Ennek a programnak egy fantasztikus
hozadéka volt, hogy még inkább megerősítette közösségünket,
hovatartozásunkat. S erre a megerősítésre igenis szükség van,
akár egy ilyen kivételes esemény által, akár egy telt házas Muharay Gála, egy óvodai vagy iskolai műsor, vagy egy győztes
bagi focibajnokság kapcsán és még sorolhatnám… Kellenek az
alkalmak, hogy büszkék lehessünk!
Kell, hogy büszkék legyünk! Hiszen van mire!
Kustra Évi
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Baranyi Ferenc: A lónak vélt menyasszony
(vásári komédia)
A komédiások:
Vince, a nemes – Tószegi Lajos; Fruzsina, a nemes lánya –
Balázs Ágnes; Zsuzska, a nemes szolgálólánya – Bódi
Tímea; Pali, a lócsiszár – Antal Ádám; Gergely, a deák –
Albert Márton; Sándor, a rendező – Baranyi Richárd;
Angéla – Katonáné Kovács Erika; Róza – Boros
Mariann; Julcsa – Katona-Dénes Krisztina; Vicuska –
Karácsondi - Pocsai Tímea; Mózsi – Begidsán Ottó
Rendező: Kustra Évi

Életképek
Az idén is - mint minden évben - szinte már
hagyománnyá vált, megtartottuk a pótszilveszteri
bálunkat nagyon szép létszámmal, 120-fővel. A kiváló zenét Galla Józsi és társa biztosította, meg is telt a
terem táncosokkal. Az est folyamán a vacsorát követően tombolasorsolás volt. Nagyon sok szép tombola
ajándék felajánlást kaptunk, helyi vállalkozóktól és
üzletektől, még a szomszédos faluból Hévízgyörkről
is. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatást. Jó érzés volt, hogy községünk idősebbjeinek
ismét sikerült egy vidám, jókedvvel eltöltött délutánt-estét szerezni.
Február 11-én közgyűléssel egybekötött
farsangi bált rendeztünk. A beszámolót követően
finom vacsora és a tagok saját készítésű süteményei
kerültek asztalra. Egy kis csapat jelmezes műsorral
szórakoztatta a 100-fős társaságot A hangulat a jó
zenére csak fokozódott, addig táncoltunk, amíg
bírtuk. Jó kedvvel zártuk a farsangi időszakot.
Csejteiné Sándor Erzsi
a Szinkron Nyugdíjas Egyesület elnöke

Pótszilveszteri mulatság

Közgyűlés és farsangi bál
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Idősek napja
Az elmúlt évben november 11-én került megrendezésre a Szent Rita Karitasz
csoport szervezésében az idősek napja. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a rendezvény szentmisével kezdődött. A szentmise
végeztével Katona Lászlóné tájékoztatta a megjelenteket a
karitasz csoport 2017 évi eddig
elvégzett és várható munkájáról, feladatairól. Az elmúlt
évben az egyházközösség tagjaitól és a Váci Egyházmegyei
Karitasztól is kaptunk mind
anyagi, mind természetbeni támogatást. Az adományok a rászoruló családok és egyedülálló,
hátrányos helyzetűek között
került szétosztásra. Ezt követően rövid vidám műsorral örvendeztettük vendégeinket.
Baranyi Rihárd szívet melengető verset szavalt, őt követték
az óvodások, akik Márton napi

mondókákat adtak elő. Népviseletbe öltözött
lányok és fiúk apró ajándékkal lepték meg az
időseket. A nyugdíjas klub tagjai vicces műsorukkal szórakoztatták a megjelenteket, majd
Albert Marci és Baranyi Rihárd mókás jelenettel fokozta a jókedvet. A műsor zárásaként
Jamrik László polgármester úr mondta el köszöntő beszédét.
Estebéd előtt aperitif felszolgálása
került sor, majd a finom fogás után sütemények kerültek az asztalokra, melyeket a kari-

tasz csoport tagjai és meghívottak készítették.
A rendezvény közös énekléssel és kellemes
beszélgetéssel zárult. Az éneklésbe a nyugdíjas
klub tagjai is bekapcsolódtak.
Szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik bármilyen módon segítettek a
rendezvény létre jöttében. Jövőben is szeretettel várjuk azokat az időseket, akik hívó
szavunkra megtisztelnek jelenlétükkel.
Szent Rita Karitasz csoport

A csend az öröm forrása
Ilyenkor a tél közepén vagy sokkal inkább a vége felé,
sokszor borongós, szürke az ég. Nem látjuk a napot, s ez bizony
sokszor borongóssá teszi a lelkünket is, a hangulatunkat is. Mintha ködbe burkolódzna a lelkünk is. És ebben az időszakban jön a
nagyböjti szent idő is, és ezért úgy tűnik, hogy a Nagyböjt valami
szomorkás időszak, amelyen jó volna minél előbb túl lenni.
Azonban amikor a „böjti szelek fújnak”, akkor az égboltról eltűnnek a szomorkás szürke felhők és elő-elő bukkan a Nap
éltető sugara. És ilyenkor rögtön megváltozik az ember hangulata
is. Még ha megmaradnak is a röpködő mínuszok, egy kicsit be is
kell burkolódznunk a kabátba, mégis napsugaras, fénylő lesz a
hangulatunk.
Valami ehhez hasonló történik a Nagyböjt idején az emberi lélekkel. Az önmegtagadások, lemondások, böjtök időnként
talán nehézzé teszik a nagyböjti időszak napjait, mégis alkalomadtán előcsillan mögüle a napfény simogató melege, amely örömre változtatja a szomorkás hangulatot is.
Kétségtelen, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükség van
arra, hogy egy kicsit elvonuljunk ettől a világtól és megtaláljuk önmagunkat lelkünk mélyén. Szükség van a csendre.
Egy fiatal mondta el: nemrég megnéztük a moziban a
Gravitáció című filmet. Komolytalanságunkban a drámai jelene-

tekhez is poénokat fűztünk. A nézőtér feszülten figyelte a főszereplők űrbéli küzdelmét, míg mi egészen halkan nevetgéltünk.
Mikor másnap az egyik ismerősömnek azt ecseteltem, mennyire
nem jött át nekem a film hangulata, csak annyit mondott, hogy
talán csendben kellett volna egy kicsit maradni.
Igen, legtöbbször itt van a megoldó kulcsa életünk nehézkes dolgainak. Egy kicsit csendben kellene maradni. Ez a
csend irányítja életünk folyását helyes irányba, ez mutatja meg az
élet igazi örömét, ez tanít meg minket az igazi bölcsességre. A
Nagyböjt ezért kifejezetten a csend ideje. Ami nemcsak azt jelenti,
hogy nem bulizunk, nem hallgatunk hangos zenét, hanem azt is,
hogy egy kicsit elmélyedünk önmagunk feltérképezésében, megismerésében. Azaz megpróbálunk minél több időt imádságra és
elmélkedésre fordítani.
Jézus egyértelműen az imádság, a jócselekedetek és a
böjt idejének tartja ezt a felkészülési időt, s nekünk – ha hozzá
akarunk tartozni – e három dolgot kell megvalósítanunk ebben az
időben. Erre különösen is inspirál bennünket Jézus szenvedésének és halálának eseménye, amelyet ilyenkor gyakrabban állítunk
szemünk elé, hogy látva az Ő értünk hozott áldozatát, mi is készek
legyünk áldozatot hozni embertársainkért, és legfőképpen Atyánkért, az Istenért.
Áldott, megújító és örömteli Nagyböjtöt kívánok!
K.M.

Nagyböjti események egyházközségünkben:
Március 18.
Március 19–21.
Március 29.
Március 30.
Március 31.
Április 1.

Apák Napja a 9 órai szentmisén.
Nagyböjti lelkigyakorlat. Vezeti:
Tóth József Miklós, mogyoródi plébános;
Nagycsütörtök – este 7 óra: az Utolsó Vacsora emlékezete, majd szentségimádás
Nagypéntek – este 7 óra: Jézus szenvedésének és halálának emlékezete;
Nagyszombat – este 1/2 9 óra
Húsvéti vigília – körmenet;
HÚSVÉT – ünnepi szentmise de. 9 óra.
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§ Kiskorúak ingatlanszerzése
Az ügyvéd válaszol

A szülők sok esetben vásárolnak ingatlant gyermekük számára, a
gyermek jövőjének megalapozása érdekében, vagy egyszerűen csak
azért, hogy a vagyontárgy védve legyen a szülők esetleges adósságai
miatti végrehajtástól. Kiskorúak ingatlanszerzésére azonban speciális szabályok vonatkoznak. Mik a gyermek ingatlanszerzésének
következményei? Hogyan lehet a gyermek ingatlanát szükség esetén értékesíteni? Ezeket mutatom be ebben a cikkben.
Először is tisztázzuk: ki minősül kiskorúnak? A magyar
jogi szabályozás szerint kiskorúnak tekintendő, aki a 18. életévét
még nem töltötte be. A kiskorúak között is különbség van a cselekvőképesség terén. A 14 év alatti gyermekek cselekvőképtelenek, míg
a 14-18 év közöttiek korlátozottan cselekvőképesek. Kivételt jelent,
ha korlátozottan cselekvőképes kiskorú házasságot köt, hiszen ezzel
nagykorúvá válik. A 18. életévet a születésnap nulla órájától tölti be
az ember, így nincs annak jelentősége, hogy valaki délelőtt vagy az
esti órákban született.
Egy ingatlan vásárlása esetén minden esetben szükség van az adásvételi szerződés írásba foglalására. Ennél a pontnál felmerül a kérdés, ki is írja alá a szerződést a kiskorú vevő helyett? A 14 év alatti
kiskorú helyett a törvényes képviselője jogosult aláírni, vagyis a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő(k). A szülők válása esetén
előfordulhat az a helyzet, hogy csak az egyik szülő rendelkezik szülői
felügyeleti joggal, ilyenkor ezt igazolni kell, az ügyvéd előtt is és a
földhivatal felé is (azaz, hogy mi az oka annak, amiért csak egy szülő
aláírása szerepel a szerződésen). Amennyiben a 14. életévét már
betöltötte a kiskorú, valamint a bíróság nem helyezte gondnokság
alá, az adásvételi szerződést maga is aláírhatja, de a szülők hozzájárulása ebben az esetben is szükséges (ez a hozzájárulás úgy fog
megjelenni, hogy a szülők is aláírják a szerződést).
Érdemes arra is kitérni, hogy a szülő nem minden esetben képviselheti a gyermekét a szerződés aláírásakor. Amennyiben érdekellentét áll fenn a kiskorú és a szülő között, akkor eseti gyám kirendelését
kell kérni a gyámhatóságtól (pl. érdekellentét van, ha a szülők haszonélvezeti jogot alapítanak a kiskorú ingatlanán). De ha csak az
egyik szülő részére alapítanak haszonélvezeti jogot az ingatlanon és
a szülők már nem házastársak, nem élettársak, akkor ebben az esetben a másik szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő aláírhat a kiskorú helyett.
Ingatlan vásárlásakor egyéb esetben akkor kell gyámhatósági jóváhagyás az adásvételi szerződéshez, ha az ingatlanon teher található.
De akkor is szükséges a gyámhatósági hozzájárulás, ha a szülők az
ingatlan vásárlásához kölcsönt vesznek fel és a fedezet a kiskorúnak
vásárolt ingatlan lesz. pl. jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jog stb. Kivételt jelent, ha az ingatlant kiskorúnak
ajándékozzák és egyidejűleg az ajándékozó javára haszonélvezeti
jogot alapítanak.
Ha a kiskorú saját vagyonából vásárolják meg az ingatlant (pl. örök-

ségből), ebben az esetben a tehermentes ingatlan vásárláshoz is
szükség van a gyámhatóság jóváhagyására, ha az ingatlan értéke a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10-szeresét
meghaladja.
Kiskorú ingatlanának bármilyen jogcímen történő átruházásakor
szükséges a gyámhatóság jóváhagyása. Érdemes a kiskorúnak vásárolt ingatlan esetében végiggondolni, hogy bár a vásárláshoz nem
minden esetben szükséges a gyámhatóság jóváhagyása, de a kiskorú tulajdonszerzését követően a szülő nem rendelkezhet már olyan
szabadon az ingatlannal. Nem tudja megterhelni, értékesíteni a
gyámhatóság jóváhagyása nélkül. A gyámhatóság a kiskorú ingatlanának értékesítésekor az engedélyezéshez a gyermek érdekeit vizsgálja. Ingatlan értékesítés esetén a befolyt vételár is a gyermeké lesz
(a kiskorú ellenőrzött számlájára kell megfizetni). Ez a vevő szempontjából is fontos lehet, ugyanis részletvétel esetén a gyámhatóság
nem mindig adja ki az engedélyt a teljes vételár megfizetése előtt,
márpedig a gyámhatósági jóváhagyás nélkül az adásvételi szerződést a földhivatalba nem lehet benyújtani. Problémás lehet a kiskorú tulajdonos esetén a foglaló átadása is, mert a gyámhatóság a teljes vételár megfizetése előtt nem adja a jóváhagyását, így amennyiben az adásvételi szerződéshez nem sikerülne a gyámhatóság engedélyét megszerezni, a szerződés érvénytelen lesz.
Problémát jelenthet, ha a szülők később úgy döntenek, hogy mégiscsak szükség lenne a gyermek nevére íratott ingatlanra, azt el kellene adni, arra hitelt szeretnének felvenni, vagy visszaíratni a szülők
nevére. A gyermek tulajdonában lévő ingatlan a gyermeké, azzal a
szülők már nem rendelkezhetnek kedvük szerint. Nincs akadálya
annak, hogy a gyermek nevén lévő lakást a szülők azért adják el,
hogy helyette egy másikat vásároljanak. A gyámhatósági jóváhagyásnak ekkor az a feltétele, hogy az újabb ingatlanban a gyermek –
azonos arányban – megint tulajdont szerezzen, valamint azt is vizsgálja a hatóság, hogy a kiskorú lakhatása ebben az esetben megfelelően biztosított lesz-e. A gyámhivatal az ingatlan értékesítése esetén
megköveteli továbbá a hivatalos értékbecslést is, hiszen a gyermek
érdeke azt kívánja, hogy az ingatlan áron alul ne kerüljön értékesítésre. A gyermek kiskorúságáig a törvényes képviselő (szülő)
feladata az ingatlan fenntartása és állagmegóvása.
Összegezve elmondható, hogy érdemes előzetesen alaposan átgondolni, hogy kiskorú gyermekünk/unokánk nevére vásárolunk-e ingatlant, hiszen ebben az esetben meglehetősen szigorú szabályok lesznek az irányadóak, és kötve lesz a kezünk, ha azt
az ingatlant el szeretnénk később adni, vagy hitellel szeretnénk
megterhelni.
További kérdései esetén forduljon hozzám bizalommal!
dr. Péter Viktória ügyvéd
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.
Tel: 20/9353-286

Csak úgy füstölgök magamban - Nyelvi divatok 1985-ben. II.
Újabb idézet az előző könyvből.
Sokszor kényszerhelyzetből születik a szódivatok majmolása. Ilyenkor elszomorító szókincsszegénység húzódik meg a fantáziátlan szóhasználat hátterében. Ezen a ponton találkozik egymással igazán
ennek az írásnak a témája: a divatszavak túlburjánzó használatának a
gondja, és a másik, a „Tudunk-e beszélgetni?” kérdése. Az ott elemzett
okokon túl gondolnunk kell arra is, hogy nem egy esetben okozza beszélgetések kisiklását. – vagy akár meg sem születését – az is, ha valakinek nincsenek megfelelő nyelvi eszközei arra, hogy (nyelvi anyag
híján a fejében is esetleg csak derengő) mondanivalóját formába
öntse. Aki ilyen helyzetben mégis megszólalásra kényszerül, az kapva
kap azon, ha semmitmondó, nehezen körülhatárolható jelentésű
szavakat szajkózhat. Az ilyen beszélőnek kizárólag cikis az a helyzet,
esemény, személy, élmény, amelyet a választékosan szóló az árnyalt
kifejezések egész sorával tud megjelölni: lélegzetelállító, lenyűgöző,
érdekfeszítő, izgalmas, érdekes, meglepő, furcsa, fura, szokatlan,
rendkívüli, bizzar, vicces, fránya, fonák, visszás, felemás, rendellenes, szabálytalan, unalmas, szokványos, banális, közömbös, érdektelen, mellékes, kétséges, nyugtalanító, nyomasztó, ellenszenves,
bajos, kínos, helyzetről szólva: szorongatott vagy szorult stb. Lát-

ható, hogy egymástól egészen távol eső, nemegyszer ellentétes jelentésű fogalmakat is helyettesíthet a ciki, cikis. Használója nem törekszik arra, hogy pontosítsa a beszéde tárgyához fűződő gondolatait,
érzelmeit, hanem megelégszik ezzel a valódi tartalmat nem hordozó,
általános megjelöléssel, és rábízza beszédpartnerére, hogy azt értse
belőle, amit éppen akar. Ezzel pedig egyszerűen értelmét veszti az
egész beszédtevékenysége, hiszen éppen az hiányzik belőle, ami a célja lenne: a közlés. Lám, újabb tanúságtétel a magyar nyelv pazar gazdagsága mellett. Ha erre mi is figyelünk, gazdagok lehetünk bankbetét nélkül.
Újabb közhelyek, amelyek használatát kerülni kellene.
Csók. Egy csók és más semmi (táncdalszövegekben rímpárja: bók).
Úgy csókolóztak, mint két gerlepár. Forró csókot lehelt az ajkára.
Egy csókkal zárta le az ajkát. Ne beszélj, csókolj!
Frissen jó a csók. Ugyan, egy csók még nem a világ.
Csüggedés. Emberek, fel a fejjel! Ne veszítsük el a csüggedésünket! Lesz ez még így se.
Csüggtem ajkán szótlanul. (Petőfinél nem hiba!)
Giczi Rudolf
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2017 éves összefoglaló
Elképzelhető, hogy nem minden bagi lakos találkozott
még a BAGázs Egyesület nevével, ezért arra gondoltunk, hogy
röviden beszámolnánk arról, hogy az előző évben milyen programokat tartottunk a bagi cigánytelepen. Egyesületünk idén
januárban lett hétéves, és a tavalyi évet leszámítva (amikor elindítottuk programunkat Dányban is) tevékenységünk kizárólag a
bagi telepen élő közösség fejlesztésére fókuszált. A BAGázs
munkájának elmúlt 7 éve alatt Bagon nőtt az iskolába járók,
az önmagukról gondoskodni tudók száma, csökkent az analfabetizmus, a bűnözés és az adósságok mértéke. Tisztában vagyunk
vele, hogy hosszú időbe telik, míg igazán látványos eredményeket
érünk majd el, de hiszünk abban, és eddig elért sikereink is azt
bizonyítják, hogy a változás elkezdődött.
2017-ben hatan vizsgáztak a különböző évfolyamokon,
ebből ketten sikeresen befejezték az általános iskolát Felnőttoktatás programunk keretében, melynek kiemelt célja egyben a
munkaerőpiaci elhelyezkedés segítése is. A felnőtteknek Adósságkezelő csoportot és Jogklinikát is szerveztünk, melynek fókuszában a jogon kívüliség felszámolása és a hosszú távon legális
életvitel kialakításának háttértámogatása áll. Nyilvánvaló módon
ez nem történik meg egyik napról a másikra, de az adósságcsapdák felszámolásával, a mindennapi költségekkel (víz, csatorna, elektromosság) kapcsolatos felelősségvállalásra való felkészítéssel lépésről-lépésre közelebb kerülünk ehhez. 2017-ben belső
hálózatot cseréltünk azoknál a családoknál, akik rendszeresen
részt vettek a BAGázs adósságkezelő programjában, és vállalták a
felelősséget, ami a kártyás villanyórák felszerelésével jár. Fontosnak tartjuk a tudatos és legális életvitel kialakításának ösztönzését, beleértve a hatékony energiafelhasználást, és a higiéniai
alapfeltételek biztosítását. A Prezi cég 80 dolgozójával együtt önkéntes napot szerveztünk, melynek keretében vízóra aknákat és
kerti illemhelyeket építettünk, valamint a szennyvízcsatornára
való rákötéshez szükséges csöveket fektettünk le 15 telepi családdal közösen. Ennek eredményeként 6 ház udvarában épült illemhely, 9 házban vízóra akna, és 4 házban rákötöttünk a fő szennyvízcsatorna-vezetékre.
A BAGázs Egyesületnél kiemelt fontosságot élveznek
gyerekprogramjaink, hiszen a változás kulcsát leginkább a gyerekek jelenthetik. Tudjuk, hogy a telepen élő gyerekek integrálása
egyelőre számos nehézséggel jár a különböző nevelési és oktatási
intézményekben, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez megváltozzon, hogy valamennyi lakó nyugodt szívvel választhassa a lakó-

MUNKALEHETŐSÉG
Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda
4 órás takarítónői állást hirdet.
Betölthető: 2018. április 04-től.
Feltétel: - erkölcsi bizonyítvány
- önéletrajz
- motivációs levél
Beadási határidő: 2018. 03.14.
Jelentkezni lehet személyesen: Iglice Napközi Otthonos Óvoda,
Bag, Sport u. 1. vagy e-mailben: bagiovoda@gmail.com
Érdeklődni személyesen az óvodában vagy a +36 30 665 9563-as
telefonszámon lehet.

helyéhez közelebb eső intézményeket, ahol gyermeke hétköznapjai zavartalanul telnek majd. 2017-ben a telepi gyerekek csaknem
felét elértük (az Iskolai Közösségi Szolgálat programjához illeszkedő) IKSZ-es foglalkozásainkkal, melyek keretében az óvodás
korú és általános iskolás gyerekek komplex képességfejlesztésével
foglalkozunk. Ezt 2017-ben egy féléves mentorprogrammal is
kiegészítettük, személyes támogatást biztosítva azoknak a helyben élő gyerekek számára, akik eséllyel tanulhatnak tovább a
képességeiknek és érdeklődésüknek leginkább megfelelő iskolákban. A programban részt vett három 8. osztályos gyerek sikeresen
beiratkozott a 9. osztályos képzésekre.
A programok során a szakmai vezetők mellett a tavalyi
évben csaknem 70 (zömében Budapestről érkező) önkéntes segítette a munkánkat, akik szabad idejük egy jelentős részét áldozzák
arra, hogy a változás hatása mielőbb érezhető legyen.
A 2017-es évben az Egyesület munkájának fontos elemévé tettük a helyi intézmények képviselőivel való rendszeres
kapcsolattartást. 2017-ben Bagon, a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer felelős tagjaként Egyesületünk aktívan részt vett a veszélyeztetett gyerekekkel kapcsolatos szakmai munkában.
2017 őszén egy alapkutatást is végeztünk a bagi telepen,
mely során az összes háztartást felmértük. A mintába összesen 112
felnőtt került be, az ott élők közel kétharmada. A kutatás kiértékelésével lehetőségünk nyílik a 2018-as évben a programstruktúránkat még inkább a helyi adottságokhoz szabni, annak érdekében, hogy munkánk még hatékonyabb legyen.
Szeretnénk az idei évtől kezdve rendszeresen tájékoztatni önöket a telepen folytatott munkánkról, ezért a Bagi Hírlapban is röviden beszámolunk majd az aktualitásokról. Bővebb
információért kérjük, keressék fel honlapunkat, vagy Egyesületünket, ahol igyekszünk választ adni a felmerülő kérdésekre.
Bízva abba, hogy munkánk irányában a jövőben egyre többen
nyitottá válnak majd, szeretnénk türelmüket kérni, hisz amin
munkálkodunk – a közös felelősségvállaláson alapuló és békés
együttélés – mindannyiunk érdeke.
dr. Both Emőke és a BAGázs csapata

1+1% - Sok kicsi sokra megy!
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak az adózók által
felajánlott SZJA 1%-ok fogadására a 2017. évben:
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület
18698934-1-13
Bag Polgárőr Egyesület
18697562-1-13
Bagi Muharay Népművészeti Egyesület
19184472-1-13
Bagi Szent András Egyházközség Alapítványa 18666894-1-13
Bonifác Oktatási és Kulturális Alapítvány
18674482-1-13
Helytörténeti Baráti Társulat
19181943-1-13
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
18673144-1-13
Piros Bagért Egyesület
18721584-1-13

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-től jogszabályi változás miatt az E.ON Közigazgatási Vonal és az E.ON Közvilágítási hibabejelentő elérhetősége
megváltozik. Január 1-től az alábbi hívószámokon, a megszokott
módon intézheti ügyeit.

E.ON Közvilágítási Vonal
E.ON Közvilágítási hibabejelentő

06 80 262 000
06 80 200 636

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK
Terembérlet
6.500.- Ft/óra
Uszoda
7.000.- Ft/óra
Bérlet 10 alkalomra
6.000.- Ft
Diákbérlet (bagi gyerekeknek 14 éves korig)
2.500.- Ft
Napi diákjegy 14 éves korig 300.- Ft
Napi jegy felnőtt jegy
750.- Ft

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

Szolgáltatás
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ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása ebben az évben Bagon rendelői
kampányoltás formában az alábbiak szerint lesz:
Március 5. (hétfő) 14-18 óra
Március 8. (csütörtök) 14-17 óra
Március 8. (csütörtök) 17-18 óra

Vasút u. 1. Rendelő udvar
Művelődési ház udvar
Vasút u. 1. Rendelő udvar

Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illetéket,
oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok költségét:
3 500,- Ft ebenként.
Az oltási kampány befejezése után is lesz lehetőség a Vasút u. 1. sz. alatti rendelőben
hétfőn és csütörtökön 16-18 óra között az ebek oltására. Az állatok tartási helyen
történő oltását is folyamatosan végezzük.
Az oltáshoz az ebek oltási bizonyítványát szíveskedjenek elhozni.
Bag, 2018 február

Dr. Németh Mihály sk.
körzeti állatorvos
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Közérdekű információk
Kövesse a legfrissebb információkat,
közleményeket, közérdekű híreket, aktualitásokat
településünk honlapján:

www.bagfalu.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT munkanapokon, munkaidőben:

06 28 504-140 /22-es mellék
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
I. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Balatoni Gyöngyi • Hősök tere 1.
Tel.: 06 (28) 504 – 215
Rendel: hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16 (időpontkérés)
csütörtök: 8-12
péntek (páratlan héten): 8-11
Gyermektanácsadás:
hétfő 14-15 óráig

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

II. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Cséke Ibolya
Dózsa György út 53.
Tel.: 06 (28) 408 – 031
Sürgős esetben és készenléti időben
hívható:
06 (70) 313 – 1138
Rendel: hétfő:
8-12
kedd:
12-17
(16 óra után a munkából jövőket látjuk
el. Előzetes bejelentkezés szükséges!)
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros hét): 8-12
A rendelés utolsó órájában csak a bejelentkezett betegeket tudjuk fogadni!
Gyermektanácsadás:
kedd 12-13 óráig

A FOGORVOS rendelési ideje
Dr. Szabó Melánia
(Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
Mobil: 06 70 264-7946
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök
14-19 óráig, szerda, péntek 9-14 óráig
VÉDŐNŐ SZOLGÁLAT
vedono.bag@invitel.hu
1 KÖRZET
Védőnő: Marinka Edit
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 566 6548
Elérhető: kedd 10-14 óráig
2 KÖRZET
Védőnő: Szemán Erzsébet
Elérhető: hétfő 12-17 óráig
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 237 1441

HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2018. április 8.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás
helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási
irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda
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BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.:
+36 (28) 504-135,
504-140, 504-141
Fax:
+36 (28) 504-136
Web:
www.bagfalu.hu
TITKÁRSÁG (11-es mellék)
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
POLGÁRMESTER
Jamrik László
Telefon:
+36 30 667 0734
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
ALPOLGÁRMESTER
Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
JEGYZŐ (18-as mellék)
Burghardtné Tóth Ilona
Tel.:
+36 30 667 4590
E-mail:
jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
PÉNZÜGYI CSOPORT
(17-es mellék)
Bognár Anita Tel.: +36 20 438 7788
Nagy Katalin Tel.: +36 20 275 2576
Palya Szilvia Tel.: +36 20 297 7735
E-mail:
penzugy@bagfalu.hu
PÉNZTÁROS (15-ös mellék)
Horváth Andrásné +36 20 297 7865
E-mail:
penztar@bagfalu.hu
IGAZGATÁS
Balázsné Drávay Evelin
Tel..:
+36 20 438 7275
ANYAKÖNYV (25-ös mellék)
Benke Henriett
Tel.:
+36 20 388 8224
E-mail:
anyakonyv@bagfalu.hu
ADÓ CSOPORT (23-as mellék)
Albert Csabáné
Tel.:
+36 20 297 7990
E-mail:
szocial@bagfalu.hu
Szabó Henrietta
Tel.:
+36 20 297 8435
E-mail:
ado@bagfalu.hu
MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS
ÜGYEK (12-es mellék)
Marosi Hajnalka
Tel.:
+36 30 667 0471
E-mail:
igazgatas@bagfalu.hu
MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.:
+36 30 667 2540
E-mail:
muszaki@bagfalu.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(22-es mellék)
E-mail: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
(16-os mellék)
E-mail:
bag@szocgond.aszod.hu
FALUGONDNOK
Fekete László Tel.: +36 20 401 7711
TEMETŐGONDNOK
Varga István
Tel.: +36 20 983 7592
DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
Intézményvezető: Katona Hargita
Tel.: 06 28 504 145; +36 20 438 7373
E-mail:
kulturhazbag@gmail.com
Könyvtár: Horváthné Görög Viktória
E-mail:
konyvtar.bag@gmail.com
TORNACSARNOK ÉS USZODA
Gondnok: Benke Zoltán
Tel.:
06 28 409 939
IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS
ÓVODA
Intézményvezető: Kovács Istvánné
Tel.:
+36 30 665 9563
06 28 504 150
06 28 408 316
E-mail:
bagiovoda@freemail.hu
Web:
www.igliceovoda.hu
BAGI ARANY JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Intézményvezető: Szásziné Győri Éva
Tel.:
+36 30 935 73 05
06 28 504 155
E-mail:
bagiskola@bagiiskola.hu
Web:
www.bagiiskola.hu
ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI
DÍJAK
Kozáné Sztrehovszki Mariann
Tel.: 06 28 408 316, +36 30 665 8477
KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor Tel.: +36 20 289 1764
POLGÁRŐRSÉG
Tel.:
+36 30 515 69 45
E-mail:
bagpolgarorseg@gmail.com
EBRENDÉSZ
Aranyi János Tel.: +36 20 938 5192

LAPZÁRTA: 2018 MÁRCIUS 22.
Következő megjelenés:
2018. április 3. hetében
On-line: www.bagfalu.hu
I M P R E S S Z U M

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

