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A TARTALOMBÓL

bővebben: 2. oldal

bővebben: 3. oldal

bővebben: 7. oldal

bővebben: 9. oldal

Választás 2018

Lomtalanítás

Egy iskolahívogató

margójára

Programajánló

„Minden születendő
gyermeknek

ültessünk egy fát”
A vasúttársaság kéri utasait, hogy figyeljék az állomásokon kihe-

lyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, vala-

mint a hangos utas tájékoztatást. A módosított menetrend a MÁV-

csoport ( ) honlapján, a vágányzári hírek www.mavcsoport.hu
között érhető el (a 80a vonal menetrendje, a 80-as vonal menetrendje ).

 Az utasok tájékozódhatnak a ban Vonatinfó alkalmazás

és a ánál isMÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálat
+36 (1) 3 49 49 49

+36 (30) 499 4999 • +36 (20) 499 4999 • +36 (70) 499 4999

A menetrend változásról bővebb információt talál a 6. oldalon

Bag Nagyközség Önkormányzata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

pályázatán
egy "C" típusú, kb. 90 m2-es, 

szabadtéri edzőpark (sportpark) 
pályázatot nyert.

A pályázat 100%-ban támogatott, és 
előreláthatóan még ez év közepéig 

megvalósul a tervezett helyén, a meglévő 
Sporttelepünk előtti füves területen.

A projekt előrehaladásáról a következő 
hírlapban beszámolunk.

Sportpark
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A faültetés
részleteiről

a 10. oldalon olvashat.

Minden, ami létezik, benned él,
A föld, a csillagok, az óceán.

Te is benne élsz
a fák leveleiben,

A madarak dalában.
Ott vagy 

minden emberben,
A szél suttogásában.

Hát szeresd.
Hiszen ha őket szereted,

Magadat szereted.
(Kalimonasz)

Módosult a vasúti menetrend

a Budapest–Hatvan vonalon

 2018. március 27-én ünnepélyes keretek között került 
átadásra a KEHOP-5.2.9-16-2016-00003 azonosítószámú, 
„Épüleenergetikai felújítás Bag településen” című projekten 
belül megvalósult épületenergetika beruházás.
 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
pályázata keretében 75,2 millió forint támogatás segíti a tele-
pülés tulajdonában lévő oktatási épületek energiahatékony-
ságának növelését.

részletek: 4. oldal

Épületenergetikai felújítás Bag településen

Pest megye 6. számú EVK

(Gödöllő) eredmények
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Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

Tájékoztató
a képviselő-testület

üléséről
 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2018. március 14-én rendkívüli ülést 
tartott, melyen a Magyarország helyi önkormány-
zatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-
zatokat hozta:
 15/2018. (III. 14.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal döntött a Zagy-
vakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társuláshoz (székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi 
F. út 39.) történő csatlakozásról. Jelen Társulási megálla-
podás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezve 
ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok meg-
valósításához a ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja, 
2018. évre 104 595 Ft/év/önkormányzat. A Képviselő-testület 
meghatalmazta a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására, és az ezzel kapcsolatos ügyekben való eljárásra.
 16/2018. (III. 14.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy a 
Bag belterület, 1405 hrsz., kivett árok besorolású, 1/1 tulajdoni 
hányadban Kovácsné Tóth Marianna (2191 Bag, Malom u. 9. 
sz. alatti lakos) magántulajdonban lévő, régóta a Malom utca 
és a környező utcák vízelvezetésében problémát jelentő 
(ráccsal elzárt) vízelvezető árok kisajátítási eljárását elindítja. 
A kisajátításra kerülő 1405 hrsz. árok ellenértékét (vételárát) 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
kivett árok besorolás miatt - 100 Ft/m2-ben határozza meg, 
ami -a 384 m2 alapterületű árok esetében 38.400.- Ft-ot 
jelent. Az eljárás tényleges megindításáról a Pest Megyei 
Kormányhivatal által megállapított vételi ár ismeretében dönt 
a testület.
 17/2018. (III. 14.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az Iglice Nap-
közi Otthonos Óvoda körzethatárát Bag nagyközség közigaz-
gatási területére állapítja meg.

K Ö Z É R D E K Ű

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 zöld-

hulladék odaszállításában a közhasznú munkásainktól (Fekete László 

falugondnok: +36-20-401-7711)

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2018. május 18.

2018. június 15.

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

2018. december 21.

2018. május 18.

2018. június 15.

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

Komposztálható hulladékok

gyűjtése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív 

hulladékszállítás időpontjai - az eddigiekhez ha-

sonlóan - minden hónap harmadik péntekén lesz-

nek a továbbiakban is.
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FIDESZ-KDNP  Vécsey László J. 29588 45,92% 
LMP  Lengyel Szilvia 14763 22,91% 

JOBBIK  Vig János 12343 19,16% 

MSZP-PÁRBESZÉD Makrai Zoltán 4776 7,41% 

MKKP  Bősze Gábor 1109 1,72% 

MOMENTUM  Molnár László J. 848 1,32% 

ÉRTÜNK ÉRTETEK Bertha Szilvia Zsuzsanna 261 0,41% 

EGYÜTT  Kis Imre 233 0,36%

Pest megye 6. számú EVK

Gödöllő

országgyűlési képviselője

2018 - 2022

Vécsey László József

Jelölő szervezet Jelölt neve Szavazatok száma Szavazatok aránya

Választás
2018

Tisztelt Kamarai Tagok!

Felhívjuk a Tisztelt Tagok figyelmét, 
hogy 2018.04.03. (kedd) – 
2018.05.31. (csütörtök) között 
az ügyfélfogadás, valamint a Terü-
letalapú támogatásokkal kapcsolatos 

ügyintézés, a Gödöllői Szolgáltató Központban (2100, 
Gödöllő, Szabadság tér 1. tel.:06 28 422 447, ) valósul meg.

2018.évi Egységes kérelem-területalapú támogatá-
sokkal kapcsolatos széleskörű ügyintézés:
-  2018 április 09-től Gödöllőn beadhatók a kérelmek, 
melyhez feltétlenül egyeztessen időpontot Falugazdászával!
Mezőgazdasági Őstermelői Igazolványokkal kapcso-
latos lehetőségek, tennivalók:
- A 2016-ban, valamint 2017-ben kiállított igazolványok 
egy, illetve 2 évre meghosszabbíthatók ez év folyamán 2018 
június hónaptól a szokott ügyfélfogadási helyen és időben. 
Időpont egyeztetés ajánlott.
- 2018 júniustól NAK- Tagdíjjal kapcsolatos befize-
tések/bevallások

  Tisztelt Polgármester Úr!

  Április 8-án Magyarország döntött!
 Kérem, tolmácsolja Bag lakosságának a köszöne-
temet, sokat segítettek abban, hogy Megvédjük Magyaror-
szágot!
 Bagon, 71%-os, magas részvétel mellett erősebb fel-
hatalmazást kaptam mint 4 éve arra, hogy továbbra is kép-
viseljem az bagiak érdekeit a magyar törvényhozásban. Ez a 
nap a demokrácia ünnepe. Hiszem, hogy a választás eredmé-
nyével azok is nyertek, akik nem ránk szavaztak, akkor is ha 
még most nem így gondolják. Családközpontú kormányzásra 
készülünk.
 Ahogy eddig, ez után is mindent megteszek a tele-
pülés lakóinak érdekében, hogy Bagon folytassuk a megkez-
dett munkát, és továbbra is ebben az ütemben fejlődjön, 
szépüljön. Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll, ahogy eddig is.
 Tisztel Polgármester Úr!
Kérem, hogy Bag község lakóinak érdekében továbbra is 
támogassa munkámat, hogy ugyan ebben a kiváló munkakap-
csolatban tudjunk együtt dolgozni. Továbbra is, mikor időm 
engedi szándékozom részt venni a Testületi üléseken, 
támogatva a testület munkáját.

 Gödöllő, 2018. április 13.

Barátsággal:

Vécsey László
országgyűlési képviselő

 Az idei évben ismét ebösszeírásra került sor települé-
sünkön, aminek köszönhetően április 11.-ig a behozott adatlapok 
szerint 407 eb került az önkormányzat nyilvántartásába. Ez a 
szám 2015-ben 564 volt. Sokan nem adták le március 31-ig az eb-
összeíró adatlapot, de továbbra is van lehetőség ennek leadására.
 Az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmé-
ről és kíméletéről 42/B. § (1) bekezdése értelmében a tartás 
helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkor-
mányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igaz-
gatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Bag Nagyközség Önkormányzata

L O M T A L A N Í T Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bag 

településen 2018. május 4-5-én (péntek-

szombat), reggel 8 órától lomtalanítást szervezünk.

 Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált 

hulladékot az adott napon délután 14 óráig juttassa el a Petőfi 

tér sarkán álló volt kocsmaépület (jelenleg közhasznú bázis) 

udvarára.

 A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik 

igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó 

szervezetektől a hulladékot nem vesszük át.

Tájékoztató – lomtalanítás

LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési 

tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés, stb.

Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel a sok esetben 

nem azonosítható és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a 

környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett 

kockázatot jelent.

El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes 

göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hű-

tőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyöle-

geik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fény-

cső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb ve-

szélyes összetevőjű hulladékok.

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, 

autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – 

kommunális és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében 

szállítja el.

Szelektív Hulladékhasznosító és 

Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

 Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek 
megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kiala-
kítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabá-
lyok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.

 A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV 
Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak be-
szedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is, a hulla-
dékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamo-
san elkészült a hulladékszállítási közszolgáltatási díj be-
szedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai 
rendszer is.

 Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság ter-
heinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési 
eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgál-
tatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: 
Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), 
konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kál-
lói út 2. A. ép)] személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátra-
lékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. 
Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bő-
vítette, lehetőséget teremtve ezáltal az ingatlanhasználók szá-
mára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcso-
latos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) 
bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a 
további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes 
felkeresés során bejelentett adatváltozások további feldolgo-
zását az NHKV Zrt. a szerződéses partnerek és a közszolgál-
tatók bevonásával biztosítja.

 A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik azon lako-
sok részére is ügyintézési lehetőséget biztosítani, akik eseté-
ben a területileg illetékes közszolgáltató ügyfélszolgálata a 
lakóhelyükön kívül eső településen működik, így nem kell a 
változásbejelentések miatt akár több tíz kilométert utazniuk. 
Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az eset-
leges számlatartozás befizetésére is, amellyel az NHKV Zrt. a 
díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlen-
ségeket kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások rende-
zését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017. évi telje-
sítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot 
nem számít fel.

 A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbesze-
dést végző munkatársak minden esetben fényképes igazol-
vánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az 
NHKV Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen számlával min-
denben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak 
készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - résztelje-
sítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz át-
vételét a Beszedési értesítő aláírásával igazolja, amelyet az in-
gatlanhasználó részére ad át. Amennyiben a személyes felke-
resés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az 
ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpont-
járól, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.

 Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó meg-
bízottak személyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzor-
ciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat.

Tisztelettel: NHKV Zrt.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

lakssági tájékoztatója
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Tájékoztató
a képviselő-testület

üléséről
 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2018. március 14-én rendkívüli ülést 
tartott, melyen a Magyarország helyi önkormány-
zatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határo-
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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 zöld-

hulladék odaszállításában a közhasznú munkásainktól (Fekete László 

falugondnok: +36-20-401-7711)

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2018. május 18.

2018. június 15.

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

2018. december 21.

2018. május 18.

2018. június 15.

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

Komposztálható hulladékok

gyűjtése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív 

hulladékszállítás időpontjai - az eddigiekhez ha-

sonlóan - minden hónap harmadik péntekén lesz-

nek a továbbiakban is.
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FIDESZ-KDNP  Vécsey László J. 29588 45,92% 
LMP  Lengyel Szilvia 14763 22,91% 

JOBBIK  Vig János 12343 19,16% 

MSZP-PÁRBESZÉD Makrai Zoltán 4776 7,41% 

MKKP  Bősze Gábor 1109 1,72% 

MOMENTUM  Molnár László J. 848 1,32% 

ÉRTÜNK ÉRTETEK Bertha Szilvia Zsuzsanna 261 0,41% 

EGYÜTT  Kis Imre 233 0,36%

Pest megye 6. számú EVK

Gödöllő

országgyűlési képviselője

2018 - 2022

Vécsey László József

Jelölő szervezet Jelölt neve Szavazatok száma Szavazatok aránya

Választás
2018

Tisztelt Kamarai Tagok!

Felhívjuk a Tisztelt Tagok figyelmét, 
hogy 2018.04.03. (kedd) – 
2018.05.31. (csütörtök) között 
az ügyfélfogadás, valamint a Terü-
letalapú támogatásokkal kapcsolatos 

ügyintézés, a Gödöllői Szolgáltató Központban (2100, 
Gödöllő, Szabadság tér 1. tel.:06 28 422 447, ) valósul meg.

2018.évi Egységes kérelem-területalapú támogatá-
sokkal kapcsolatos széleskörű ügyintézés:
-  2018 április 09-től Gödöllőn beadhatók a kérelmek, 
melyhez feltétlenül egyeztessen időpontot Falugazdászával!
Mezőgazdasági Őstermelői Igazolványokkal kapcso-
latos lehetőségek, tennivalók:
- A 2016-ban, valamint 2017-ben kiállított igazolványok 
egy, illetve 2 évre meghosszabbíthatók ez év folyamán 2018 
június hónaptól a szokott ügyfélfogadási helyen és időben. 
Időpont egyeztetés ajánlott.
- 2018 júniustól NAK- Tagdíjjal kapcsolatos befize-
tések/bevallások

  Tisztelt Polgármester Úr!

  Április 8-án Magyarország döntött!
 Kérem, tolmácsolja Bag lakosságának a köszöne-
temet, sokat segítettek abban, hogy Megvédjük Magyaror-
szágot!
 Bagon, 71%-os, magas részvétel mellett erősebb fel-
hatalmazást kaptam mint 4 éve arra, hogy továbbra is kép-
viseljem az bagiak érdekeit a magyar törvényhozásban. Ez a 
nap a demokrácia ünnepe. Hiszem, hogy a választás eredmé-
nyével azok is nyertek, akik nem ránk szavaztak, akkor is ha 
még most nem így gondolják. Családközpontú kormányzásra 
készülünk.
 Ahogy eddig, ez után is mindent megteszek a tele-
pülés lakóinak érdekében, hogy Bagon folytassuk a megkez-
dett munkát, és továbbra is ebben az ütemben fejlődjön, 
szépüljön. Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll, ahogy eddig is.
 Tisztel Polgármester Úr!
Kérem, hogy Bag község lakóinak érdekében továbbra is 
támogassa munkámat, hogy ugyan ebben a kiváló munkakap-
csolatban tudjunk együtt dolgozni. Továbbra is, mikor időm 
engedi szándékozom részt venni a Testületi üléseken, 
támogatva a testület munkáját.

 Gödöllő, 2018. április 13.

Barátsággal:

Vécsey László
országgyűlési képviselő

 Az idei évben ismét ebösszeírásra került sor települé-
sünkön, aminek köszönhetően április 11.-ig a behozott adatlapok 
szerint 407 eb került az önkormányzat nyilvántartásába. Ez a 
szám 2015-ben 564 volt. Sokan nem adták le március 31-ig az eb-
összeíró adatlapot, de továbbra is van lehetőség ennek leadására.
 Az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmé-
ről és kíméletéről 42/B. § (1) bekezdése értelmében a tartás 
helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkor-
mányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igaz-
gatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Bag Nagyközség Önkormányzata

L O M T A L A N Í T Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bag 

településen 2018. május 4-5-én (péntek-

szombat), reggel 8 órától lomtalanítást szervezünk.

 Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált 

hulladékot az adott napon délután 14 óráig juttassa el a Petőfi 

tér sarkán álló volt kocsmaépület (jelenleg közhasznú bázis) 

udvarára.

 A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik 

igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó 

szervezetektől a hulladékot nem vesszük át.

Tájékoztató – lomtalanítás

LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési 

tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés, stb.

Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel a sok esetben 

nem azonosítható és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a 

környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett 

kockázatot jelent.

El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes 

göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hű-

tőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyöle-

geik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fény-

cső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb ve-

szélyes összetevőjű hulladékok.

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, 

autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – 

kommunális és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében 

szállítja el.

Szelektív Hulladékhasznosító és 

Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

 Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek 
megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kiala-
kítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabá-
lyok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.

 A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV 
Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak be-
szedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is, a hulla-
dékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamo-
san elkészült a hulladékszállítási közszolgáltatási díj be-
szedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai 
rendszer is.

 Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság ter-
heinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési 
eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgál-
tatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: 
Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), 
konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kál-
lói út 2. A. ép)] személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátra-
lékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. 
Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bő-
vítette, lehetőséget teremtve ezáltal az ingatlanhasználók szá-
mára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcso-
latos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) 
bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a 
további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes 
felkeresés során bejelentett adatváltozások további feldolgo-
zását az NHKV Zrt. a szerződéses partnerek és a közszolgál-
tatók bevonásával biztosítja.

 A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik azon lako-
sok részére is ügyintézési lehetőséget biztosítani, akik eseté-
ben a területileg illetékes közszolgáltató ügyfélszolgálata a 
lakóhelyükön kívül eső településen működik, így nem kell a 
változásbejelentések miatt akár több tíz kilométert utazniuk. 
Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az eset-
leges számlatartozás befizetésére is, amellyel az NHKV Zrt. a 
díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlen-
ségeket kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások rende-
zését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017. évi telje-
sítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot 
nem számít fel.

 A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbesze-
dést végző munkatársak minden esetben fényképes igazol-
vánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az 
NHKV Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen számlával min-
denben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak 
készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - résztelje-
sítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz át-
vételét a Beszedési értesítő aláírásával igazolja, amelyet az in-
gatlanhasználó részére ad át. Amennyiben a személyes felke-
resés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az 
ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpont-
járól, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.

 Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó meg-
bízottak személyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzor-
ciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat.

Tisztelettel: NHKV Zrt.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

lakssági tájékoztatója
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 2018. március 27-én ünnepélyes keretek kö-
zött került átadásra a KEHOP-5.2.9-16-2016-00003 
azonosítószámú, „Épületenergetikai felújítás Bag 
településen” című projekten belül megvalósult épü-
letenergetika beruházás. A Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program pályázata keretében 
75,2 millió forint támogatás segíti a település tulaj-
donában lévő oktatási épületek energiahatékony-
ságának növelését.

Bag Nagyközség Önkormányzata hosszú távú céljául 
tűzte ki, hogy a tulajdonában lévő intézmények energiaha-
tékonyságát javítja, amennyiben ezt az aktuális pályázati 
rendszer, valamint rendelkezésre álló konstrukciók lehetővé 
teszik. A tervezés során megtörtént az épületállomány azon 
részének vizsgálata, mely fejlesztési potenciállal rendelkezik, 
így a Támogatási Kérelem keretein belül 3 épület fejlesztése 
mellett döntött az Önkormányzat. Ezen épületek közül az 
Arany János Általános Iskola épülete esetében padlásfödém 
szigetelés, valamint napelemes rendszer telepítése, az Iglice 
Napközi Otthonos Óvoda épületének esetében utólagos pad-
lásfödém hőszigetelés, valamint napelemes rendszer telepíté-
se valósult meg, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig 
komplex épületenergetikai felújítás történt, mely magában 

Épületenergetikai felújítás Bag Nagyközség Önkormányzatának épületein

foglalja a teljes épület hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, 
valamint a födém és tető-hőszigetelést, megújuló energiahor-
dozó felhasználásával kombinálva. 

Összességében tehát elmondható, hogy jelen projekt 
kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 
ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítá-
sát és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló 
energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Jelen pro-
jekt hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javításá-
ra és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló be-
ruházások céljának teljesüléséhez.
 A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és beszédet 
mondott Vécsey László térségünk országgyűlési képviselője, 
köszönetet mondott Jamrik László Bag Nagyközség polgár-
mestere, Isten áldását kérte a megvalósult beruházásra, va-
lamit településünk további fejlődésére Karácsondi Mihály plé-
bános. Az ünnepségen konferált, és Katona Pál Három völgy 
című versét szavalta Székely Bernadett, népdalcsokor szólót 
énekelt Angyal Virág. A Muharay Elemér Népi Együttes tagjai-
nak táncos műsora (Angyal Virág, Gyalus Tünde, Balázs Mar-
tin és Vigassy Zsombor) foglalta keretbe az ünnepséget.

T.A.
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 Ádám Attila 1952. január 21-én született Zabolán. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 
majd a kovásznai középiskolában érettségizett 1970-ben. Már diák korában cselekvően bekap-
csolódott a helyi kulturális életbe. Később pedig Sepsiszentgyörgyön szerzett könyvelői képesítést, 
majd Kovásznán, Kézdivásárhelyen, Szörcsén, Zabolán dolgozott, ahol különböző adminisztratív 
jellegű állásokat, munkaköröket töltött be. Tapasztalatait csakhamar szülőfaluja életében is kama-
toztatni tudta: 1992-től egészen 2016-ig a székelyek, románok és a magyar ajkú cigányok által lakott 
Zabola község polgármestere volt. A rendszerváltozás után a 
helyi tanács tagjaival együtt igyekezett helytállni a zabolai tár-
sadalom és a hazai reprivatizáció igen bonyolult folyama-
tában, hétköznapjaiban. Fontos feladatának vélte a totalitá-
rius korszakban elhanyagolt infrastruktúra, ingatlanok felújí-
tását. Vezetésével megújultak a község területén lévő mű-
velődési házak, turisztikai irodát létesítettek, sportcsarnokot 
építettek, néprajzi múzeumot alapítottak. Messzemenően 

támogatta a helyi fiatalok által működtetett Gyöngyharmat néptáncegyüttes és a grófi család 
által kezdeményezett nemzetközi néptánctáborok megszervezését, fejlesztését. Fontosnak 
vélte a politikai határokon átívelő testvértelepülési kapcsolatok kiépítését és folyamatos 
ápolását. Kölcsönös baráti látogatásokat, találkozásokat, kiállításokat, kulturális és sport 
programokat támogatott, különösen lokális ünnepek alkalmával, különböző tapolcai, bagi és 
karcagi közösségekkel, adminisztratív, oktatási és művelődési intézményekkel, valamint 
vállalkozókkal. Nagyon bonyolult korszakban és községben vállalt fontos helyi közéleti 
szerepet. Azonban másfél évtized alatt nem csak látványos eredményeket ért el, hanem sok-
sok barátot és ellenfelet is szerzett. Nem véletlen, hogy mindez felőrölte egészségét, s végül is 
előidézte korai, hirtelen eltávozását.
              Nyugodjék békében, emlékét tisztelettel megőrizzük.

Elhunyt Ádám Attila, Zabola testvértelepülésünk korábbi polgármestere 

Zabola község kopjafája

Zabola testvér-községünk tiszteletére állíttatott 2009-ben.

 Nemzeti ünnepünk alkalmával a szabadságot, a 
függetlenséget a nagy tetteket ünnepeljük. 1848 tavasza 
mindeninek mást jelent. A fájdalom, a gyász, az elnyomók és 
a korszak negatív személyiségeivel való ellenszenv büszkeség 
nagyjainkra és névtelen hőseinkre. A dicsőség, a szabadság-
vágy, mely forradalmunkat jellemezte, mind-mind ott van-
nak a népi emlékezetben. Büszkén tekintünk azokra a 
jelképekre, a kokárdára, a honvéd lobogóra, a huszárruhára, 
amelyek e korszak gondolatiságát, eszményeit juttatják 
eszünkbe. Nem csak hallgatjuk, de együtt szavaljuk és éne-
keljük a forradalmi költeményeket, katonanótákat, melyek 
elmaradhatatlan részei egy-egy megemlékezésnek.
 Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Volter Domon-
kos 2018. március 14-én délután a temetőben megjelent bagi 
polgárokat, tisztségviselőket, ünnepelni vágyó lakosságot. 
 Minden nemzet, ahogyan a magyar is, a múltjából 
építkezik. Történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk 
tűnjenek és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért, 
önfeláldozásukért a múlt felidézése során nem elég emlékez-
nünk, köszönettel tartozunk nemzeti hőseinknek. Törekvé-
seiket megvizsgálva felismerhetjük a célokat, melyekért ma 
is érdemes küzdeni. Hit, remény, elszántság, közös akarat, s 
valami végtelen építő erő jellemezte március 15-ét, mely 
örökre emlékezetes marad a magyar történelemben.
 A hagyományokhoz híven a Szinkron Nyugdíjas 
Egyesület tagjai katonanótákat énekelve fejezte ki tiszteletét, 
majd a Lázár Lajos tüzér főhadnagy és bajtársai emlékére állí-
tott sírra helyezték az emlékezés virágait településünk elöl-
járói, az intézményvezetők és a civil szervezetek képviselői. 
 1848. március 15-e hazánk újkori történetének meg-
határozó napja. A polgári forradalom és szabadságharc 
másfél éves küzdelmének kezdete nemzeti identitásunk alap-
pillére a modern parlamentáris Magyarország megszületé-
sének napja, tehát a magyar szabadság szimbóluma. 
 A hősöknek kijáró tisztelettel fáklyás menet vonult 
Hősök terén álló 48-as emlékmű elé, hogy az emléktáblára 
szintén felkerülhessenek a szabadságukért harcoló magyar 
ifjak emlékére készített koszorúk.
 A megemlékezés a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében folytatódott. A Bagi Arany János Ál-

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

talános Iskola 5.a és 5.b osztályos tanulói március 15-i mo-
zaikok című műsorukkal emlékeztek az 1848-as eseményekre. 
A műsort szerkesztette Czibula Mária tanárnő, közremű-
ködött az iskola énekkara, gitáron kísért Juhász Barbara és 
Sima István tanár úr.
 A mai emléknapon talán a legfontosabb, hogy 
korra, nemre, vallásra pártállásra foglalkozásra, nemzeti-
ségre való tekintet nélkül közösen ünnepelhetünk. Mint a-
hogy ugyanígy, közösen állt ki a nemzet 170 évvel ezelőtt a 
szabadságáért.
 Jamrik László polgármester ünnepi beszédében kie-
melte, hogy amíg lesz magyar, addig lesz március 15-e. A for-
radalom és szabadságharc Magyarország történelmének egyik 
meghatározó eseménye, a nemzeti öntudat egyik alapköve. 
Erre az ünnepre büszke minden magyar, határon innen és 
azon túl. Március 15-e elsődleges vágya és igénye, hogy legyen 
béke, szabadság és egyetértés. A nemzeti összetartozásunk tu-
data 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi szellemi és érzelmi 
erőforrásunk. Tekintsük hát tanításnak, megélt tapasztalat-
nak a múlt személyeit. Ha a jelent a múltból fakadó tudással 
éljük, nem kell félnünk a jövőtől.
 A Muharay Elemér Népi Együttes Toborzó című ze-
nés-táncos műsora zárta ünnepséget, a koreográfiát az 
együttes művészeti vezetője, ifj. Rónai Lajos készítette. A 
forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára rendezett ün-
nepséget a Szózat közös eléneklése magyarságunk és össze-
tartozásunk erősítéséhez méltó módon foglalta keretbe.

T.A.
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 2018. március 27-én ünnepélyes keretek kö-
zött került átadásra a KEHOP-5.2.9-16-2016-00003 
azonosítószámú, „Épületenergetikai felújítás Bag 
településen” című projekten belül megvalósult épü-
letenergetika beruházás. A Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program pályázata keretében 
75,2 millió forint támogatás segíti a település tulaj-
donában lévő oktatási épületek energiahatékony-
ságának növelését.

Bag Nagyközség Önkormányzata hosszú távú céljául 
tűzte ki, hogy a tulajdonában lévő intézmények energiaha-
tékonyságát javítja, amennyiben ezt az aktuális pályázati 
rendszer, valamint rendelkezésre álló konstrukciók lehetővé 
teszik. A tervezés során megtörtént az épületállomány azon 
részének vizsgálata, mely fejlesztési potenciállal rendelkezik, 
így a Támogatási Kérelem keretein belül 3 épület fejlesztése 
mellett döntött az Önkormányzat. Ezen épületek közül az 
Arany János Általános Iskola épülete esetében padlásfödém 
szigetelés, valamint napelemes rendszer telepítése, az Iglice 
Napközi Otthonos Óvoda épületének esetében utólagos pad-
lásfödém hőszigetelés, valamint napelemes rendszer telepíté-
se valósult meg, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig 
komplex épületenergetikai felújítás történt, mely magában 

Épületenergetikai felújítás Bag Nagyközség Önkormányzatának épületein

foglalja a teljes épület hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, 
valamint a födém és tető-hőszigetelést, megújuló energiahor-
dozó felhasználásával kombinálva. 

Összességében tehát elmondható, hogy jelen projekt 
kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 
ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítá-
sát és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló 
energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Jelen pro-
jekt hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javításá-
ra és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló be-
ruházások céljának teljesüléséhez.
 A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és beszédet 
mondott Vécsey László térségünk országgyűlési képviselője, 
köszönetet mondott Jamrik László Bag Nagyközség polgár-
mestere, Isten áldását kérte a megvalósult beruházásra, va-
lamit településünk további fejlődésére Karácsondi Mihály plé-
bános. Az ünnepségen konferált, és Katona Pál Három völgy 
című versét szavalta Székely Bernadett, népdalcsokor szólót 
énekelt Angyal Virág. A Muharay Elemér Népi Együttes tagjai-
nak táncos műsora (Angyal Virág, Gyalus Tünde, Balázs Mar-
tin és Vigassy Zsombor) foglalta keretbe az ünnepséget.

T.A.

Fo
tó

: B
e
n

e
d

e
k 

M
ik

ló
s

 Ádám Attila 1952. január 21-én született Zabolán. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 
majd a kovásznai középiskolában érettségizett 1970-ben. Már diák korában cselekvően bekap-
csolódott a helyi kulturális életbe. Később pedig Sepsiszentgyörgyön szerzett könyvelői képesítést, 
majd Kovásznán, Kézdivásárhelyen, Szörcsén, Zabolán dolgozott, ahol különböző adminisztratív 
jellegű állásokat, munkaköröket töltött be. Tapasztalatait csakhamar szülőfaluja életében is kama-
toztatni tudta: 1992-től egészen 2016-ig a székelyek, románok és a magyar ajkú cigányok által lakott 
Zabola község polgármestere volt. A rendszerváltozás után a 
helyi tanács tagjaival együtt igyekezett helytállni a zabolai tár-
sadalom és a hazai reprivatizáció igen bonyolult folyama-
tában, hétköznapjaiban. Fontos feladatának vélte a totalitá-
rius korszakban elhanyagolt infrastruktúra, ingatlanok felújí-
tását. Vezetésével megújultak a község területén lévő mű-
velődési házak, turisztikai irodát létesítettek, sportcsarnokot 
építettek, néprajzi múzeumot alapítottak. Messzemenően 

támogatta a helyi fiatalok által működtetett Gyöngyharmat néptáncegyüttes és a grófi család 
által kezdeményezett nemzetközi néptánctáborok megszervezését, fejlesztését. Fontosnak 
vélte a politikai határokon átívelő testvértelepülési kapcsolatok kiépítését és folyamatos 
ápolását. Kölcsönös baráti látogatásokat, találkozásokat, kiállításokat, kulturális és sport 
programokat támogatott, különösen lokális ünnepek alkalmával, különböző tapolcai, bagi és 
karcagi közösségekkel, adminisztratív, oktatási és művelődési intézményekkel, valamint 
vállalkozókkal. Nagyon bonyolult korszakban és községben vállalt fontos helyi közéleti 
szerepet. Azonban másfél évtized alatt nem csak látványos eredményeket ért el, hanem sok-
sok barátot és ellenfelet is szerzett. Nem véletlen, hogy mindez felőrölte egészségét, s végül is 
előidézte korai, hirtelen eltávozását.
              Nyugodjék békében, emlékét tisztelettel megőrizzük.

Elhunyt Ádám Attila, Zabola testvértelepülésünk korábbi polgármestere 

Zabola község kopjafája

Zabola testvér-községünk tiszteletére állíttatott 2009-ben.

 Nemzeti ünnepünk alkalmával a szabadságot, a 
függetlenséget a nagy tetteket ünnepeljük. 1848 tavasza 
mindeninek mást jelent. A fájdalom, a gyász, az elnyomók és 
a korszak negatív személyiségeivel való ellenszenv büszkeség 
nagyjainkra és névtelen hőseinkre. A dicsőség, a szabadság-
vágy, mely forradalmunkat jellemezte, mind-mind ott van-
nak a népi emlékezetben. Büszkén tekintünk azokra a 
jelképekre, a kokárdára, a honvéd lobogóra, a huszárruhára, 
amelyek e korszak gondolatiságát, eszményeit juttatják 
eszünkbe. Nem csak hallgatjuk, de együtt szavaljuk és éne-
keljük a forradalmi költeményeket, katonanótákat, melyek 
elmaradhatatlan részei egy-egy megemlékezésnek.
 Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Volter Domon-
kos 2018. március 14-én délután a temetőben megjelent bagi 
polgárokat, tisztségviselőket, ünnepelni vágyó lakosságot. 
 Minden nemzet, ahogyan a magyar is, a múltjából 
építkezik. Történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk 
tűnjenek és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért, 
önfeláldozásukért a múlt felidézése során nem elég emlékez-
nünk, köszönettel tartozunk nemzeti hőseinknek. Törekvé-
seiket megvizsgálva felismerhetjük a célokat, melyekért ma 
is érdemes küzdeni. Hit, remény, elszántság, közös akarat, s 
valami végtelen építő erő jellemezte március 15-ét, mely 
örökre emlékezetes marad a magyar történelemben.
 A hagyományokhoz híven a Szinkron Nyugdíjas 
Egyesület tagjai katonanótákat énekelve fejezte ki tiszteletét, 
majd a Lázár Lajos tüzér főhadnagy és bajtársai emlékére állí-
tott sírra helyezték az emlékezés virágait településünk elöl-
járói, az intézményvezetők és a civil szervezetek képviselői. 
 1848. március 15-e hazánk újkori történetének meg-
határozó napja. A polgári forradalom és szabadságharc 
másfél éves küzdelmének kezdete nemzeti identitásunk alap-
pillére a modern parlamentáris Magyarország megszületé-
sének napja, tehát a magyar szabadság szimbóluma. 
 A hősöknek kijáró tisztelettel fáklyás menet vonult 
Hősök terén álló 48-as emlékmű elé, hogy az emléktáblára 
szintén felkerülhessenek a szabadságukért harcoló magyar 
ifjak emlékére készített koszorúk.
 A megemlékezés a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében folytatódott. A Bagi Arany János Ál-

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

talános Iskola 5.a és 5.b osztályos tanulói március 15-i mo-
zaikok című műsorukkal emlékeztek az 1848-as eseményekre. 
A műsort szerkesztette Czibula Mária tanárnő, közremű-
ködött az iskola énekkara, gitáron kísért Juhász Barbara és 
Sima István tanár úr.
 A mai emléknapon talán a legfontosabb, hogy 
korra, nemre, vallásra pártállásra foglalkozásra, nemzeti-
ségre való tekintet nélkül közösen ünnepelhetünk. Mint a-
hogy ugyanígy, közösen állt ki a nemzet 170 évvel ezelőtt a 
szabadságáért.
 Jamrik László polgármester ünnepi beszédében kie-
melte, hogy amíg lesz magyar, addig lesz március 15-e. A for-
radalom és szabadságharc Magyarország történelmének egyik 
meghatározó eseménye, a nemzeti öntudat egyik alapköve. 
Erre az ünnepre büszke minden magyar, határon innen és 
azon túl. Március 15-e elsődleges vágya és igénye, hogy legyen 
béke, szabadság és egyetértés. A nemzeti összetartozásunk tu-
data 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi szellemi és érzelmi 
erőforrásunk. Tekintsük hát tanításnak, megélt tapasztalat-
nak a múlt személyeit. Ha a jelent a múltból fakadó tudással 
éljük, nem kell félnünk a jövőtől.
 A Muharay Elemér Népi Együttes Toborzó című ze-
nés-táncos műsora zárta ünnepséget, a koreográfiát az 
együttes művészeti vezetője, ifj. Rónai Lajos készítette. A 
forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára rendezett ün-
nepséget a Szózat közös eléneklése magyarságunk és össze-
tartozásunk erősítéséhez méltó módon foglalta keretbe.

T.A.
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 A Budapest–Hatvan vonal Isa-

szeg–Gödöllő és Aszód–Tura állomások 

közötti szakaszán elkezdődött a pálya-

felújítás, amelynek első üteme május vé-

géig tart. A vasútvonalon, március 28-tól 

május 31-ig számos vonat módosított 

menetrend szerint közlekedik. A gödöllői 

vonatok helyett Isaszeg–Gödöllő, több 

hatvani elővárosi vonat helyett pedig A-

szód–Tura, illetve Aszód–Hatvan között 

vonatpótló buszok szállítják az utasokat.

A Keleti pályaudvarról Hatvanba 6:30-tól 

18:30-ig, minden páros óra 30. percében 

induló vonatok Aszódig közlekednek, 

onnan vonatpótló buszokkal lehet to-

vábbutazni Turáig. A Hatvanból Buda-

pestre induló járatok helyett Turától 

Aszódig 8:05-től 20:05-ig, minden páros 

óra 5. percében vonatpótló buszok in-

dulnak, a vonatok Aszódtól közlekednek.

A gödöllői elővárosi vonatok csak Isasze-

gig közlekednek, illetve onnan indulnak. 

Isaszeg–Gödöllő szakaszon mindkét 

irányban pótló buszokkal lehet utazni.

A vágányzár ideje alatt a Keleti pályaud-

varról Hatvanba 5:05-kor és 6:05-kor in-

duló vonatok csak Gödöllő–Hatvan kö-

zött közlekednek. A Hatvan–Budapest 

viszonylatú, a Keleti pályaudvarra 6:35-

kor, 6:55-kor és 7:55-kor érkező vonatok 

csak Aszód és Budapest között szállíta-

nak utasokat.

 A reggeli és esti órák kivételé-

vel, a vonatok Gödöllő-Állami telepek 

megállóhelyen nem állnak meg, az elju-

tást munkanapokon az Isaszeg–Gödöllő 

közötti vonatpótló buszokkal biztosítják.

A Budapest–Eger viszonylatban közle-

kedő gyorsvonatok Tura állomáson is 

megállnak. A Keleti pályaudvarról 19:05-

kor Somoskőújfalura induló sebesvonat 

nem közlekedik, csak úgy, mint a Somos-

kőújfaluról Keleti pályaudvarra 18:40-kor 

érkező sebesvonat.

Március 28-tól május 31-ig Gödöllő-

Állami telepek megállóhely hétvégén a 

kora délutáni órákban nem érhető el vo-

natokkal. Szombati és vasárnapi közle-

kedési rend szerint 13 és 15 óra között, 

Gödöllő-Állami telepekre, illetve onnan 

történő utazás esetén a vasúti bérleteket 

a párhuzamosan közlekedő Volánbusz 

járatokon elfogadják.

Módosult a vasúti menetrend a Budapest–Hatvan vonalon
 Iskolánk március 24-én tartotta immár hagyomá-
nyossá váló iskolahívogató programját, melynek célja, hogy a 
leendő elsősök megismerjék az iskolát, játékos foglalkozá-
sokon találkozhassanak a tanító nénikkel.
 Sok kolléga lelkes munkája során, egy igen gazdag, 
játékkal teli, vidám délelőtt részesei lehettünk. Azonban az 
örömbe vegyült egy kis üröm is. A településünkön élő közel 
negyven iskolaköteles gyermek közül mindössze nyolcat 
hoztak el a szülei.
 Az elmúlt évek során egyre növekszik azoknak a csa-
ládoknak a köre, akik nem szavaznak bizalmat az iskolánknak, 
és más településekre viszik gyermekeiket. Még csak figye-
lemre sem méltatnak, hiszen egy iskolahívogató programon 
való részvétel semmire sem kötelez. Ezek a családok már dön-
töttek. Ahogyan a szomszéd fűje mindig zöldebb, úgy a másik 
iskola biztos jobb lesz! Biztosan jobb lesz!? Milyen érvek men-
tén hozzák meg döntésüket a szülők?
 Iskolánk a Galgamente legjobban felszerelt iskolája, 
külső és belső megjelenésében szép és tiszta. A március hó-
napban lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzés elismeréssel nyi-
latkozott a tanári kar és a vezetőség munkájáról. Az intéz-
ményünkbe járó tanulók szüleivel készült interjú is ezt tá-
masztja alá. Az elmondottakat megerősíti az a tény, hogy te-
hetséges tanulóink megállják a helyüket a tanulmányi ver-
senyeken, nem ritkán az országos döntőbe is bejutnak. De 
sajnos ezek nem „hírek”. Erről nem fognak hetekig beszélni az 
emberek az utcán, az üzletekben.
 Természetesen tudjuk, nem kell hosszas kutatómun-
kát végeznünk ahhoz, hogy megállapítsuk, és kimondjuk mi az 
oka a bizalomvesztésnek. Tanulóink között van néhány olyan 
halmozottan hátrányos gyerek, akinek a viselkedése nem felel 
meg a társadalmilag elfogadott viselkedési normáknak. 

Egy iskolahívogató margójára

De kérdem én a felnőttek között nincsenek ilyenek? 
 Akkor majd mi felnőttek is máshová megyünk pos-
tára az ügyeinket intézni vagy bevásárolni, hogy ne találkoz-
zunk velük, vagy esetleg el is költözünk más településre?
 A szülő ösztönösen óvja, védi gyermekét, ez így he-
lyes. De gondoljunk csak bele:

ha „párnázott fészekben” 
neveljük őket, tudnak 
majd repülni?

 A sikeres élethez nemcsak diploma és jól fizető állás 
kell, hanem olyan belső harmónia, amely nemcsak a jót, de a 
rosszat is fel tudja dolgozni.
 A hétköznapok során mindannyiunknak meg kell 
vívni a maga kisebb-nagyobb küzdelmeit, az erre való képes-
séget pedig még kiskorunkban, a családban, a játszótéren, az 
óvodában és az iskolában sajátítjuk el.
 A túlféltéssel körülvett gyerek életéből azonban ki-
marad a tanulásnak ez a sokszor kellemetlen, ám annál na-
gyobb jelentőséggel bíró mozzanata. Az az ok tehát, amiért 
sokan hátat fordítanak iskolánknak, valójában nem olyan 
súlyos, hogy figyelmen kívül hagyják intézményünk értékeit.
 Mi pedagógusok nem válogathatjuk és nem is válo-
gatjuk meg tanítványainkat, egyformán szeretettel és elhiva-
tottsággal várjuk őket nemre, vallásra és származásra való 
tekintet nélkül.

Szásziné Győri Éva igazgató

 Ebben a tanévben is sok 
versenyen vettünk részt, az eddigi 
eredményekről tudunk beszá-
molni:

10.05. Tankerületi mezei 
futóverseny,
összesítésben a III. helyezés (Iklad)
10.13. Bólyai matematika verseny 
6.a Kajári Máté, Péter Petra, Lukács 
Emília, Gergely Balázs (Gödöllő)
11.08. Tankerületi focibajnokság 
5.-6. évfolyam VIII. helyezés (Kartal)
11.09. Tankerületi fociabajnokság 
7.-8. évfolyam V. helyezés (Kartal)
11.22. Tankerületi Futsall verseny 
3.-4. évfolyam V. helyezés (Kartal)
02.21. Játékos sportverseny,
VII. helyezés (Aszód)
03.05. Fekete István 
természetismereti vetélkedő és 
angol nyelvi verseny
összesítésben I. helyezés
Balázs Dávid biológia: I. helyezés, 
Ujvári Gábor földrajz: I. helyezés, 
Fazekas Laura biológia: IV. helyezés, 
Györgyfi Gergely földrajz: V. helyezés, 
Kajári Máté angol: VI. helyezés 
(Galgamácsa)
03.13. Helyesírási verseny
Fényes Boldizsár III. helyezés (Kartal)

03.13 Plakátverseny
Sima Fábián II. helyezés (Kartal)
Zrínyi Ilona matematika verseny 
legjobb helyezést Balázs Dávid érte el 
(Aszód)
Bendegúz megyei forduló 
legjobbja: Balázs Botond, Palya Félix 
(levelezős verseny)
Zöld Okoskupa (4 fordulós online 
verseny) 6.a csapata 4 fővel a 30. 
helyezést érte el 320-ból
03.21. Kézilabda bajnokság
II. helyezés (Bag)
03.27. Területi 
katasztrófavédelmi verseny
4 fő II. helyezés (Gödöllő)
Megyei kataszrófavédelmi 
verseny 4 fő VII. helyezés 
03.26. Alsós szavalóverseny
1-2. korosztály 
I. Katona Veronika
II Gáspár Gréti 2. osztály
III. Kanalas Amanda 2. osztály
különdíj: Katona Milán 1. osztály
3.-4. korosztály
I. Horváth Noa 4. a osztály 
II. Maksa Zsombor 4.a osztály
III. Benedek Luca 3. osztály és Péter 
Norbert 4.a osztály
különdíj: Vidák Alex 4.b osztály

04.10. Felsős szavalóverseny 
I. Balázs Dávid 8.a
II. Gyalus Noémi 5.a
III. Angyal virág VIII.a és Juhász 
Barbara 8.b osztály
Különdíj: Kajári Dorottya 5.a, Gergely 
Balázs 6.a
Közönségdíj: Gyalus Noémi 5.a
Szép kiejtési verseny (Kartal)
I. hely Ujvári Gábor Rómeó, 
04.06.-08 „Szép magyar beszéd” 
verseny országos fordulója: Ujvári 
Gábor 8.a bronz fokozat (Országos 
verseny III. helyezés) (Kisújszállás)
04.16. Tankerületi informatika 
verseny Juhász Barbara IV. , Györgyfi 
Gergely IV. helyezés (Tura)
04.17. Tankerületi 
szavalóverseny:
Gyalus Noémi I. helyezés Balázs Dávid 
8.a III. helyezés (Domony)
04.19. Juhász Barbara 
idegennyelvi versmondó verseny 
Gödöllő, III. helyezés.
 Hátra van még a Néptánc, a 
népdaléneklési és az úszóverseny is. A 
májusi vizsgán pedig elméleti tudásukról 
adnak számot a nyolcadikosok.

Horváthné Maczkó Katalin

Versenyeredmények

 Bag Nagyközség Önkor-
mányzata a hagyományoknak meg-
felelően nőnap alkalmából idén is 
műsoros esten látta vendégül a höl-
gyeket és kísérőiket a művelődési 
házban.
Az egybegyűlt hölgyeket Jamrik László 
Polgármester Úr köszöntötte, majd kez-
detét vette a műsor. Gergely Róbert és Né-
medi-Varga Tímea az elmúlt 40-50 év leg-
nagyobb slágereit énekelte el „Dúdold 
velünk” című műsorában. A régi nagy slá-
gereket valóban együtt énekelte a közön-
ség a művész párossal, akiknek sikerült 
remek hangulatot varázsolniuk a terem-
be. A dalokat egy-egy vidám kabaré jele-
net is megszakította időnként, amin 

T.A. (www.mavcsoport.hu)

Nőnap

önfeledten jól szórakozott mindenki. A 
műsor záró számaként természetesen 
Gergely Róbert legnagyobb slágere, az 
Emanuelle csendült fel. A bensőséges 
hangulat végig megmaradt, még az is 
kiderült, hogy Némedi-Varga Tímeá-

nak régi osztálytársa él Bagon. A művelő-
dési ház által szervezett műsor után a höl-
gyek a Polgármester Úrtól, és a képvi-
selőktől vehették át ajándékukat: egy-egy 
cserép jácintot. 

Horváthné Viki

Költészet napi verses délután a könyvtárban

 Minden évben áp-
rilis 11-én, József Attila szü-
letésnapján ünnepeljük a 
magyar költészet napját.
 Idén szerelmes ver-
sekkel emlékeztünk meg erről a 
napról a könyvtárban. Bálint 
Piroska műkedvelő versmon-
dó volt a vendégünk, aki „civil-
ben” iskolapszichológus. Piros-
ka műsorában számtalan neves 
és talán kevésbé ismert magyar 
költő szerelmes versét szavalta 
el, a versek közt pedig egy-egy 
dalt is hallhattunk tőle. Hol egy 
általa megzenésített verset, hol 
egy népdalt énekelt el. Műsora 
szívet melengető, megható és el-
gondolkodtató volt. A nézők 

közül sokan maradtak még az előadás után egy kis be-
szélgetésre egymással és Piroskával, akit remélhetőleg 
máskor is vendégül láthatunk majd.

Horváthné Viki
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 A Budapest–Hatvan vonal Isa-

szeg–Gödöllő és Aszód–Tura állomások 

közötti szakaszán elkezdődött a pálya-

felújítás, amelynek első üteme május vé-

géig tart. A vasútvonalon, március 28-tól 

május 31-ig számos vonat módosított 

menetrend szerint közlekedik. A gödöllői 

vonatok helyett Isaszeg–Gödöllő, több 

hatvani elővárosi vonat helyett pedig A-

szód–Tura, illetve Aszód–Hatvan között 

vonatpótló buszok szállítják az utasokat.

A Keleti pályaudvarról Hatvanba 6:30-tól 

18:30-ig, minden páros óra 30. percében 

induló vonatok Aszódig közlekednek, 

onnan vonatpótló buszokkal lehet to-

vábbutazni Turáig. A Hatvanból Buda-

pestre induló járatok helyett Turától 

Aszódig 8:05-től 20:05-ig, minden páros 

óra 5. percében vonatpótló buszok in-

dulnak, a vonatok Aszódtól közlekednek.

A gödöllői elővárosi vonatok csak Isasze-

gig közlekednek, illetve onnan indulnak. 

Isaszeg–Gödöllő szakaszon mindkét 

irányban pótló buszokkal lehet utazni.

A vágányzár ideje alatt a Keleti pályaud-

varról Hatvanba 5:05-kor és 6:05-kor in-

duló vonatok csak Gödöllő–Hatvan kö-

zött közlekednek. A Hatvan–Budapest 

viszonylatú, a Keleti pályaudvarra 6:35-

kor, 6:55-kor és 7:55-kor érkező vonatok 

csak Aszód és Budapest között szállíta-

nak utasokat.

 A reggeli és esti órák kivételé-

vel, a vonatok Gödöllő-Állami telepek 

megállóhelyen nem állnak meg, az elju-

tást munkanapokon az Isaszeg–Gödöllő 

közötti vonatpótló buszokkal biztosítják.

A Budapest–Eger viszonylatban közle-

kedő gyorsvonatok Tura állomáson is 

megállnak. A Keleti pályaudvarról 19:05-

kor Somoskőújfalura induló sebesvonat 

nem közlekedik, csak úgy, mint a Somos-

kőújfaluról Keleti pályaudvarra 18:40-kor 

érkező sebesvonat.

Március 28-tól május 31-ig Gödöllő-

Állami telepek megállóhely hétvégén a 

kora délutáni órákban nem érhető el vo-

natokkal. Szombati és vasárnapi közle-

kedési rend szerint 13 és 15 óra között, 

Gödöllő-Állami telepekre, illetve onnan 

történő utazás esetén a vasúti bérleteket 

a párhuzamosan közlekedő Volánbusz 

járatokon elfogadják.

Módosult a vasúti menetrend a Budapest–Hatvan vonalon
 Iskolánk március 24-én tartotta immár hagyomá-
nyossá váló iskolahívogató programját, melynek célja, hogy a 
leendő elsősök megismerjék az iskolát, játékos foglalkozá-
sokon találkozhassanak a tanító nénikkel.
 Sok kolléga lelkes munkája során, egy igen gazdag, 
játékkal teli, vidám délelőtt részesei lehettünk. Azonban az 
örömbe vegyült egy kis üröm is. A településünkön élő közel 
negyven iskolaköteles gyermek közül mindössze nyolcat 
hoztak el a szülei.
 Az elmúlt évek során egyre növekszik azoknak a csa-
ládoknak a köre, akik nem szavaznak bizalmat az iskolánknak, 
és más településekre viszik gyermekeiket. Még csak figye-
lemre sem méltatnak, hiszen egy iskolahívogató programon 
való részvétel semmire sem kötelez. Ezek a családok már dön-
töttek. Ahogyan a szomszéd fűje mindig zöldebb, úgy a másik 
iskola biztos jobb lesz! Biztosan jobb lesz!? Milyen érvek men-
tén hozzák meg döntésüket a szülők?
 Iskolánk a Galgamente legjobban felszerelt iskolája, 
külső és belső megjelenésében szép és tiszta. A március hó-
napban lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzés elismeréssel nyi-
latkozott a tanári kar és a vezetőség munkájáról. Az intéz-
ményünkbe járó tanulók szüleivel készült interjú is ezt tá-
masztja alá. Az elmondottakat megerősíti az a tény, hogy te-
hetséges tanulóink megállják a helyüket a tanulmányi ver-
senyeken, nem ritkán az országos döntőbe is bejutnak. De 
sajnos ezek nem „hírek”. Erről nem fognak hetekig beszélni az 
emberek az utcán, az üzletekben.
 Természetesen tudjuk, nem kell hosszas kutatómun-
kát végeznünk ahhoz, hogy megállapítsuk, és kimondjuk mi az 
oka a bizalomvesztésnek. Tanulóink között van néhány olyan 
halmozottan hátrányos gyerek, akinek a viselkedése nem felel 
meg a társadalmilag elfogadott viselkedési normáknak. 

Egy iskolahívogató margójára

De kérdem én a felnőttek között nincsenek ilyenek? 
 Akkor majd mi felnőttek is máshová megyünk pos-
tára az ügyeinket intézni vagy bevásárolni, hogy ne találkoz-
zunk velük, vagy esetleg el is költözünk más településre?
 A szülő ösztönösen óvja, védi gyermekét, ez így he-
lyes. De gondoljunk csak bele:

ha „párnázott fészekben” 
neveljük őket, tudnak 
majd repülni?

 A sikeres élethez nemcsak diploma és jól fizető állás 
kell, hanem olyan belső harmónia, amely nemcsak a jót, de a 
rosszat is fel tudja dolgozni.
 A hétköznapok során mindannyiunknak meg kell 
vívni a maga kisebb-nagyobb küzdelmeit, az erre való képes-
séget pedig még kiskorunkban, a családban, a játszótéren, az 
óvodában és az iskolában sajátítjuk el.
 A túlféltéssel körülvett gyerek életéből azonban ki-
marad a tanulásnak ez a sokszor kellemetlen, ám annál na-
gyobb jelentőséggel bíró mozzanata. Az az ok tehát, amiért 
sokan hátat fordítanak iskolánknak, valójában nem olyan 
súlyos, hogy figyelmen kívül hagyják intézményünk értékeit.
 Mi pedagógusok nem válogathatjuk és nem is válo-
gatjuk meg tanítványainkat, egyformán szeretettel és elhiva-
tottsággal várjuk őket nemre, vallásra és származásra való 
tekintet nélkül.

Szásziné Győri Éva igazgató

 Ebben a tanévben is sok 
versenyen vettünk részt, az eddigi 
eredményekről tudunk beszá-
molni:

10.05. Tankerületi mezei 
futóverseny,
összesítésben a III. helyezés (Iklad)
10.13. Bólyai matematika verseny 
6.a Kajári Máté, Péter Petra, Lukács 
Emília, Gergely Balázs (Gödöllő)
11.08. Tankerületi focibajnokság 
5.-6. évfolyam VIII. helyezés (Kartal)
11.09. Tankerületi fociabajnokság 
7.-8. évfolyam V. helyezés (Kartal)
11.22. Tankerületi Futsall verseny 
3.-4. évfolyam V. helyezés (Kartal)
02.21. Játékos sportverseny,
VII. helyezés (Aszód)
03.05. Fekete István 
természetismereti vetélkedő és 
angol nyelvi verseny
összesítésben I. helyezés
Balázs Dávid biológia: I. helyezés, 
Ujvári Gábor földrajz: I. helyezés, 
Fazekas Laura biológia: IV. helyezés, 
Györgyfi Gergely földrajz: V. helyezés, 
Kajári Máté angol: VI. helyezés 
(Galgamácsa)
03.13. Helyesírási verseny
Fényes Boldizsár III. helyezés (Kartal)

03.13 Plakátverseny
Sima Fábián II. helyezés (Kartal)
Zrínyi Ilona matematika verseny 
legjobb helyezést Balázs Dávid érte el 
(Aszód)
Bendegúz megyei forduló 
legjobbja: Balázs Botond, Palya Félix 
(levelezős verseny)
Zöld Okoskupa (4 fordulós online 
verseny) 6.a csapata 4 fővel a 30. 
helyezést érte el 320-ból
03.21. Kézilabda bajnokság
II. helyezés (Bag)
03.27. Területi 
katasztrófavédelmi verseny
4 fő II. helyezés (Gödöllő)
Megyei kataszrófavédelmi 
verseny 4 fő VII. helyezés 
03.26. Alsós szavalóverseny
1-2. korosztály 
I. Katona Veronika
II Gáspár Gréti 2. osztály
III. Kanalas Amanda 2. osztály
különdíj: Katona Milán 1. osztály
3.-4. korosztály
I. Horváth Noa 4. a osztály 
II. Maksa Zsombor 4.a osztály
III. Benedek Luca 3. osztály és Péter 
Norbert 4.a osztály
különdíj: Vidák Alex 4.b osztály

04.10. Felsős szavalóverseny 
I. Balázs Dávid 8.a
II. Gyalus Noémi 5.a
III. Angyal virág VIII.a és Juhász 
Barbara 8.b osztály
Különdíj: Kajári Dorottya 5.a, Gergely 
Balázs 6.a
Közönségdíj: Gyalus Noémi 5.a
Szép kiejtési verseny (Kartal)
I. hely Ujvári Gábor Rómeó, 
04.06.-08 „Szép magyar beszéd” 
verseny országos fordulója: Ujvári 
Gábor 8.a bronz fokozat (Országos 
verseny III. helyezés) (Kisújszállás)
04.16. Tankerületi informatika 
verseny Juhász Barbara IV. , Györgyfi 
Gergely IV. helyezés (Tura)
04.17. Tankerületi 
szavalóverseny:
Gyalus Noémi I. helyezés Balázs Dávid 
8.a III. helyezés (Domony)
04.19. Juhász Barbara 
idegennyelvi versmondó verseny 
Gödöllő, III. helyezés.
 Hátra van még a Néptánc, a 
népdaléneklési és az úszóverseny is. A 
májusi vizsgán pedig elméleti tudásukról 
adnak számot a nyolcadikosok.

Horváthné Maczkó Katalin

Versenyeredmények

 Bag Nagyközség Önkor-
mányzata a hagyományoknak meg-
felelően nőnap alkalmából idén is 
műsoros esten látta vendégül a höl-
gyeket és kísérőiket a művelődési 
házban.
Az egybegyűlt hölgyeket Jamrik László 
Polgármester Úr köszöntötte, majd kez-
detét vette a műsor. Gergely Róbert és Né-
medi-Varga Tímea az elmúlt 40-50 év leg-
nagyobb slágereit énekelte el „Dúdold 
velünk” című műsorában. A régi nagy slá-
gereket valóban együtt énekelte a közön-
ség a művész párossal, akiknek sikerült 
remek hangulatot varázsolniuk a terem-
be. A dalokat egy-egy vidám kabaré jele-
net is megszakította időnként, amin 

T.A. (www.mavcsoport.hu)

Nőnap

önfeledten jól szórakozott mindenki. A 
műsor záró számaként természetesen 
Gergely Róbert legnagyobb slágere, az 
Emanuelle csendült fel. A bensőséges 
hangulat végig megmaradt, még az is 
kiderült, hogy Némedi-Varga Tímeá-

nak régi osztálytársa él Bagon. A művelő-
dési ház által szervezett műsor után a höl-
gyek a Polgármester Úrtól, és a képvi-
selőktől vehették át ajándékukat: egy-egy 
cserép jácintot. 

Horváthné Viki

Költészet napi verses délután a könyvtárban

 Minden évben áp-
rilis 11-én, József Attila szü-
letésnapján ünnepeljük a 
magyar költészet napját.
 Idén szerelmes ver-
sekkel emlékeztünk meg erről a 
napról a könyvtárban. Bálint 
Piroska műkedvelő versmon-
dó volt a vendégünk, aki „civil-
ben” iskolapszichológus. Piros-
ka műsorában számtalan neves 
és talán kevésbé ismert magyar 
költő szerelmes versét szavalta 
el, a versek közt pedig egy-egy 
dalt is hallhattunk tőle. Hol egy 
általa megzenésített verset, hol 
egy népdalt énekelt el. Műsora 
szívet melengető, megható és el-
gondolkodtató volt. A nézők 

közül sokan maradtak még az előadás után egy kis be-
szélgetésre egymással és Piroskával, akit remélhetőleg 
máskor is vendégül láthatunk majd.

Horváthné Viki
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1 hónapos korban: 
- Hason fekve a fejét rövid időre (1-3 másodpercre) meg-

emeli, majd átfordítja mindkét oldalra.
- A végtagok flexiós (behajlított) tartásban vannak (még).
- Egyforma gyakorisággal mozgatja mind a négy végtagját.
2 hónapos korban:
- Hason fekve fejét mindkét irányba forgatja, fejét emeli, 60-

120 másodpercig, vagy tovább is megtartja.
- Háton fekve, fejét mindkét irányba forgatja
- Ökölben lévő kezeit nyitogatja, azaz ujjait mindkét kezén 

egyformán nyújtogatja.
3 hónapos korban:
- Hason fekve alkarjára támaszkodik, fejét 45 %-ban emeli.
- Ülésbe húzva, fejét emeli és a gerinc függőleges síkjába 

húzza.
- Szimmetrikus végtag és test tartása van.
- Oldaláról a hátára fordul.
- A végtagok flexiós (hajlított) tartása csökken.
- Kezeit középen összekulcsolja.
- A kezébe adott csörgőt megtartja.
4-5 hónapos korban:
- A végtagok hajlított tartása megszűnik: az ősi reflexek ki-

alszanak, a csecsemő mozgásában egyre több akaratlagos 
elem jelenik meg.

- Hasra fektetve, fejét felemeli és alkarján támaszkodik, 10-
15 percig önállóan el is játszik

- Fejfordítással és tekintetével minden irányba (jobbra-bal-
ra-fel-le) követi a mozgó tárgyat.

- Hátáról az oldalára fordul s előfordul, hogy az oldalán 
fekve is játszik.

- Kezeit középen összefogva szájához viszi.
- Mindkét kezével egyformán markolászik.
- A kezébe adott csörgőt megtartja és bizonyos idő után 

mindkét keze el tudja engedni azt.
- A fellógatott tárgyakat ütögeti.
- Háton fekve, vagy félig ülő helyzetben tartva a középről 

nyújtott tárgyért mindkét kézzel egyformán nyúl.
- Nyúl a tárgyért azzal a kezével, amelyik oldalon azt 

kínálják (figyelem felkeltő jel, kivizsgálást igénylő 
állapot, ha keresztbe nyúl egyik vagy mindkét ol-
dalon).

Testi fejlődés és motoros képességek /nagymozgások,
finom-mozgások/manipuláció az első 12 hónapban

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

Bagi kirendeltség

2191 Bag, Petőfi tér 14.

Telefon: (+36 28) 504 020

E-mail: kozpont@koronatakarek.hu

www.koronatakarek.hu

Kedves meglévő

 

és új

 

Ügyfeleink!

 

A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

 

munkatársai kibővült 

szolgáltatásokkal szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a jól 

megszokott bagi fiókban:

 

2191 Bag, Petőfi tér 14. szám

 

A KORONA TAKARÉK-ban igénybe vehető a pénzügyi szolgáltatások teljes 
köre, bankszámlavezetés, megtakarítási, befektetési termékek széles köre, 
személyi hitelek és lakáshitelek, vállalati finanszírozás, MFB hitelek 
közvetítése, biztosítási szolgáltatások.

 
Nyitva tartás:

 
Hétfő:

 

8:00 –

 

15:30

 

Kedd:

 

8:00 –

 

15:30

 

Szerda:

 

8:00 –

 

15:30

 

Csütörtök:

 

8:00 –

 

15:30

 

Péntek:

 

8:00 –

 

14:00

 

A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet teljes kirendeltségi hálózatának nyitva tartását, 
valamint igénybe vehető szolgáltatásait megtekintheti az alábbi honlapon:

 

www.koronatakarek.hu

A Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek továbbra is az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 

által védettek, valamint a Takarékszövetkezet, mint a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagja, a 

Garanciaközösség tagja is, mellyel a Takarékszövetkezet betéteseit így kétszeres 

betétvédelmi rendszer védi.

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

TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ

 I.PEST MEGYEI PAJTASZÍNHÁZI 
TALÁLKOZÓ

Időpont: 2018. . szombat 14:30 április 28
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Műsor:

15:00 PaTHÁLIA Miniszínpad -Tinnye
 Szenes Andor: A szenesember
 Lőrincz Miklós: Hullám Izabella
15:45 Dobay Márti Színjátéktér - Verőce
 Rejtő Jenő: Eltanácsolás
16:45 Csikótojás Társulat - Galgahévíz
 A rátóti csikótojás
17:30 Faforgács Színtársulat - Bag
 Baranyi Ferenc: A lónak vélt menyasszony

Belépődíj nincs, de önkéntes felajánlásukkal támogathatják 
a rendezvényt!

 MÁJUSI PIKNIK
időpont: 2018. . kedd 9-17 óramájus 1
Helyszín: Bag, Edzőpálya
Kellemes hangulatú, családias kikapcsolódásra várunk 
kicsiket és nagyokat május 1-jén az Edzőpályán!
Kockás pléd, piknikkosár, bográcsozás, baráti csevegés, 
játékok minden korosztálynak.
11 órakor közös buborékfújás.
Az ebédről mindenki maga gondoskodik. Hozhatnak 
piknikkosarat, de nagyobb társasággal főzhetnek bográcsban 
is. Bográcsozási szándékukat kérjük előre jelezzék a 

művelődési ház elérhetőségein: kulturhazbag@gmail.com, 
06-20-438-7373, vagy itt a facebookon.
Töltsük együtt a majálist! Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

 SZÜLETÉS HETE BAGON
Időpont: 2018. . május 7-12
Részletek hamarosan a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár facebook oldalán.

 GYALOGTÚRA a Hajag-völgyi forráshoz

Időpont: 2018. . szombatmájus 12
Indulás a Dózsa György Művelődési Háztól 9 órakor.

 GYERMEKNAP
Időpont: 2018. . szombat 14 órátólmájus 26
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Részletek hamarosan a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár facebook oldalán, illetve plakátokon és 
szórólapokon!

- Hason fekve a körülötte lévő játékért hol az egyik, hol a má-
sik kezével egyformán nyúl (mindkét kezét egyformán 
használja).

6 hónapos korban:
- Hasáról a hátára, ill. a hátáról a hasára fordul 

(mindkét irányba forog).
- Háton fekve mindkét lábfejét megfogja és játszik a lábával.
- Hason fekvésből, mellkasát teljesen felemeli, nyújtott 

könyökkel, nyitott tenyérrel megtartja magát.
- Tárgyak felé nyúlás során már egy kezén támaszkodva is 

megtartja az egyensúlyát.
- A játékot egyik kezéből a másikba átveszi. Pontosan nyúl, 

fog.
- Az elejtett tárgyat visszaveszi a kezébe.
- Testtartása szimmetrikus. 
- Végtag mozgása szimmetrikus: Kezeivel és lábaival egyre 

aktívabban rugdalózik és ez a mozgás egyre összerende-
zettebbnek tűnik, már kevésbé véletlenszerű. Az elemi 
mozgások akaratlagos mozgásba mennek át.

6 és 9 hónapos kor között: 
 A mozgásban (is) szinte észrevétlenül minőségi változás és 
ugrás történik. A csecsemőkori mozgásfejlődés leglátványo-
sabb időszaka ez, amelyet mind a felegyenesedésben, mind a 
helyváltoztatásban megfigyelhetünk: forog, négykézlábra áll, 
kúszni-mászni kezd, majd felül, esetleg feláll. A kéz finom 
mozgása egyre jobb, ügyesebb lesz.
9 hónapos korban:
- Négykézlábra áll és így hintázik, rugózik.
- Kúszva vagy  mászva helyet változtat.
- Önállóan felül, ill. egyre többször próbálja magát ülő hely-

zetbe tolni. (felszabadulnak a karok a kutató manipulá-
cióhoz).

- Ülve támaszkodás nélkül játszik (jó az egyensúlya).
- Két tárgyat összeütöget (fel tud venni és meg tud tartani két 

tárgyat, s manipulál velük).
- Apró tárgyat/falatot három újjal –csippentő fogással- fel 

tud venni.
12 hónapos korban:
- Feltérdel.
- Nyújtott ülésben tud ülni.  
- Gyorsan és célirányosan kúszik-mászik, szimmetrikus 

végtagmozgással: ebben az életkorban ezzel a mozgásfor-
mával tölti a legtöbb időt és ennek a mozgásformának kell 
a leggyorsabb, legügyesebb mozgásformának lennie. (ez a 
legbiztonságosabb is)

- Bútorok mellet kapaszkodva, önállóan felálhat.
- Bútor, fal mellett oldalazva lépegethet már.
- Apró tárgyat két újjal (hüvelyk és mutató ujj) felcsippent.
A leírt mozgásformák, fejlődési ütemek általános és tájékoz-
tató jellegűek, standardizáltak. A csecsemő személyisége, 
öröklött tulajdonsága valamint a számára biztosított mozgás-
tér nagyban befolyásolja, hogy az egyes mozgásokat előbb 
vagy kissé késleltetve kezdi-e el. Ha ép, egészséges a vázrend-
szere, az izomzata és nincs zavar az idegrendszere fejlődé-
sében akkor örömét fogja lelni a saját mozgásában, helyzet- és 
helyváltoztatásában és a mozgás adta környezet felfedezé-
sében.
 Ha a különböző életkorban végzendő státuszvizsgálatok 
kellő időráfordítással végeztetnek el – a szülő, a védőnő, az 
orvos együttműködésében - akkor az esetleges devianciák 
korán felszínre kerülnek.

Összeállította: Szemán Erzsébet védőnő
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1 hónapos korban: 
- Hason fekve a fejét rövid időre (1-3 másodpercre) meg-

emeli, majd átfordítja mindkét oldalra.
- A végtagok flexiós (behajlított) tartásban vannak (még).
- Egyforma gyakorisággal mozgatja mind a négy végtagját.
2 hónapos korban:
- Hason fekve fejét mindkét irányba forgatja, fejét emeli, 60-

120 másodpercig, vagy tovább is megtartja.
- Háton fekve, fejét mindkét irányba forgatja
- Ökölben lévő kezeit nyitogatja, azaz ujjait mindkét kezén 

egyformán nyújtogatja.
3 hónapos korban:
- Hason fekve alkarjára támaszkodik, fejét 45 %-ban emeli.
- Ülésbe húzva, fejét emeli és a gerinc függőleges síkjába 

húzza.
- Szimmetrikus végtag és test tartása van.
- Oldaláról a hátára fordul.
- A végtagok flexiós (hajlított) tartása csökken.
- Kezeit középen összekulcsolja.
- A kezébe adott csörgőt megtartja.
4-5 hónapos korban:
- A végtagok hajlított tartása megszűnik: az ősi reflexek ki-

alszanak, a csecsemő mozgásában egyre több akaratlagos 
elem jelenik meg.

- Hasra fektetve, fejét felemeli és alkarján támaszkodik, 10-
15 percig önállóan el is játszik

- Fejfordítással és tekintetével minden irányba (jobbra-bal-
ra-fel-le) követi a mozgó tárgyat.

- Hátáról az oldalára fordul s előfordul, hogy az oldalán 
fekve is játszik.

- Kezeit középen összefogva szájához viszi.
- Mindkét kezével egyformán markolászik.
- A kezébe adott csörgőt megtartja és bizonyos idő után 

mindkét keze el tudja engedni azt.
- A fellógatott tárgyakat ütögeti.
- Háton fekve, vagy félig ülő helyzetben tartva a középről 

nyújtott tárgyért mindkét kézzel egyformán nyúl.
- Nyúl a tárgyért azzal a kezével, amelyik oldalon azt 

kínálják (figyelem felkeltő jel, kivizsgálást igénylő 
állapot, ha keresztbe nyúl egyik vagy mindkét ol-
dalon).

Testi fejlődés és motoros képességek /nagymozgások,
finom-mozgások/manipuláció az első 12 hónapban

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

Bagi kirendeltség

2191 Bag, Petőfi tér 14.

Telefon: (+36 28) 504 020

E-mail: kozpont@koronatakarek.hu

www.koronatakarek.hu

Kedves meglévő

 

és új

 

Ügyfeleink!

 

A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

 

munkatársai kibővült 

szolgáltatásokkal szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a jól 

megszokott bagi fiókban:

 

2191 Bag, Petőfi tér 14. szám

 

A KORONA TAKARÉK-ban igénybe vehető a pénzügyi szolgáltatások teljes 
köre, bankszámlavezetés, megtakarítási, befektetési termékek széles köre, 
személyi hitelek és lakáshitelek, vállalati finanszírozás, MFB hitelek 
közvetítése, biztosítási szolgáltatások.

 
Nyitva tartás:

 
Hétfő:

 

8:00 –

 

15:30

 

Kedd:

 

8:00 –

 

15:30

 

Szerda:

 

8:00 –

 

15:30

 

Csütörtök:

 

8:00 –

 

15:30

 

Péntek:

 

8:00 –

 

14:00

 

A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet teljes kirendeltségi hálózatának nyitva tartását, 
valamint igénybe vehető szolgáltatásait megtekintheti az alábbi honlapon:

 

www.koronatakarek.hu

A Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek továbbra is az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 

által védettek, valamint a Takarékszövetkezet, mint a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagja, a 

Garanciaközösség tagja is, mellyel a Takarékszövetkezet betéteseit így kétszeres 

betétvédelmi rendszer védi.

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

TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ

 I.PEST MEGYEI PAJTASZÍNHÁZI 
TALÁLKOZÓ

Időpont: 2018. . szombat 14:30 április 28
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Műsor:

15:00 PaTHÁLIA Miniszínpad -Tinnye
 Szenes Andor: A szenesember
 Lőrincz Miklós: Hullám Izabella
15:45 Dobay Márti Színjátéktér - Verőce
 Rejtő Jenő: Eltanácsolás
16:45 Csikótojás Társulat - Galgahévíz
 A rátóti csikótojás
17:30 Faforgács Színtársulat - Bag
 Baranyi Ferenc: A lónak vélt menyasszony

Belépődíj nincs, de önkéntes felajánlásukkal támogathatják 
a rendezvényt!

 MÁJUSI PIKNIK
időpont: 2018. . kedd 9-17 óramájus 1
Helyszín: Bag, Edzőpálya
Kellemes hangulatú, családias kikapcsolódásra várunk 
kicsiket és nagyokat május 1-jén az Edzőpályán!
Kockás pléd, piknikkosár, bográcsozás, baráti csevegés, 
játékok minden korosztálynak.
11 órakor közös buborékfújás.
Az ebédről mindenki maga gondoskodik. Hozhatnak 
piknikkosarat, de nagyobb társasággal főzhetnek bográcsban 
is. Bográcsozási szándékukat kérjük előre jelezzék a 

művelődési ház elérhetőségein: kulturhazbag@gmail.com, 
06-20-438-7373, vagy itt a facebookon.
Töltsük együtt a majálist! Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

 SZÜLETÉS HETE BAGON
Időpont: 2018. . május 7-12
Részletek hamarosan a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár facebook oldalán.

 GYALOGTÚRA a Hajag-völgyi forráshoz

Időpont: 2018. . szombatmájus 12
Indulás a Dózsa György Művelődési Háztól 9 órakor.

 GYERMEKNAP
Időpont: 2018. . szombat 14 órátólmájus 26
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Részletek hamarosan a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár facebook oldalán, illetve plakátokon és 
szórólapokon!

- Hason fekve a körülötte lévő játékért hol az egyik, hol a má-
sik kezével egyformán nyúl (mindkét kezét egyformán 
használja).

6 hónapos korban:
- Hasáról a hátára, ill. a hátáról a hasára fordul 

(mindkét irányba forog).
- Háton fekve mindkét lábfejét megfogja és játszik a lábával.
- Hason fekvésből, mellkasát teljesen felemeli, nyújtott 

könyökkel, nyitott tenyérrel megtartja magát.
- Tárgyak felé nyúlás során már egy kezén támaszkodva is 

megtartja az egyensúlyát.
- A játékot egyik kezéből a másikba átveszi. Pontosan nyúl, 

fog.
- Az elejtett tárgyat visszaveszi a kezébe.
- Testtartása szimmetrikus. 
- Végtag mozgása szimmetrikus: Kezeivel és lábaival egyre 

aktívabban rugdalózik és ez a mozgás egyre összerende-
zettebbnek tűnik, már kevésbé véletlenszerű. Az elemi 
mozgások akaratlagos mozgásba mennek át.

6 és 9 hónapos kor között: 
 A mozgásban (is) szinte észrevétlenül minőségi változás és 
ugrás történik. A csecsemőkori mozgásfejlődés leglátványo-
sabb időszaka ez, amelyet mind a felegyenesedésben, mind a 
helyváltoztatásban megfigyelhetünk: forog, négykézlábra áll, 
kúszni-mászni kezd, majd felül, esetleg feláll. A kéz finom 
mozgása egyre jobb, ügyesebb lesz.
9 hónapos korban:
- Négykézlábra áll és így hintázik, rugózik.
- Kúszva vagy  mászva helyet változtat.
- Önállóan felül, ill. egyre többször próbálja magát ülő hely-

zetbe tolni. (felszabadulnak a karok a kutató manipulá-
cióhoz).

- Ülve támaszkodás nélkül játszik (jó az egyensúlya).
- Két tárgyat összeütöget (fel tud venni és meg tud tartani két 

tárgyat, s manipulál velük).
- Apró tárgyat/falatot három újjal –csippentő fogással- fel 

tud venni.
12 hónapos korban:
- Feltérdel.
- Nyújtott ülésben tud ülni.  
- Gyorsan és célirányosan kúszik-mászik, szimmetrikus 

végtagmozgással: ebben az életkorban ezzel a mozgásfor-
mával tölti a legtöbb időt és ennek a mozgásformának kell 
a leggyorsabb, legügyesebb mozgásformának lennie. (ez a 
legbiztonságosabb is)

- Bútorok mellet kapaszkodva, önállóan felálhat.
- Bútor, fal mellett oldalazva lépegethet már.
- Apró tárgyat két újjal (hüvelyk és mutató ujj) felcsippent.
A leírt mozgásformák, fejlődési ütemek általános és tájékoz-
tató jellegűek, standardizáltak. A csecsemő személyisége, 
öröklött tulajdonsága valamint a számára biztosított mozgás-
tér nagyban befolyásolja, hogy az egyes mozgásokat előbb 
vagy kissé késleltetve kezdi-e el. Ha ép, egészséges a vázrend-
szere, az izomzata és nincs zavar az idegrendszere fejlődé-
sében akkor örömét fogja lelni a saját mozgásában, helyzet- és 
helyváltoztatásában és a mozgás adta környezet felfedezé-
sében.
 Ha a különböző életkorban végzendő státuszvizsgálatok 
kellő időráfordítással végeztetnek el – a szülő, a védőnő, az 
orvos együttműködésében - akkor az esetleges devianciák 
korán felszínre kerülnek.

Összeállította: Szemán Erzsébet védőnő



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

Tel: 20/9353-286
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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
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Tisztelt Ügyfelünk!

 Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-től jog- 

szabályi 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    06 80 262 000

E.ON Közvilágítási hibabejelentő  06 80 200 636

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Helyreigazítás

 A Bagi Hírlap 2018. január-februári számának 7. 
oldalának harmadik bekezdésében tévesen jelent meg a Bag 
Polgárőrség Egyesület egyik alapítójának neve. Katona Miklós 
alapító tagtól, Deme Miklóstól és a tisztelt olvasóktól ezúton 
kérünk elnézést az elírásért.

szerkesztőség

03.10. - 17. forduló - Bagi TC'96 – Isaszegi SE 1-0

 Csapatunk március 10-én szombat este hat órakor 

megkezdte a tavaszi bajnoki szezont. A bagi pálya mérkőzés 

rendezésére még nem volt alkalmas, ezért a GEAC Sporttelep 

műfüves pályáján fogadtuk a jó erőkből álló és a 3. helyen 

telelő Isaszeg csapatát. A mérkőzést végig irányítva, jó játékkal 

1:0 ra megérdemelten megnyertük. Gólszerzőnk az 53. perc-

ben a Valkóról visszatérő Zalaegerszegi Roland.

03.18. - 18. forduló - Péteri KSK - Bagi TC '96 – elhalasztva. Új 

időpont:  május 15. 17:30

03.25. - 19. forduló - Bagi TC'96 – Iklad KFC 2-1

 Nagyon izgalmas mérkőzésen 2 -1 arányban nyer-

tünk Iklad ellen. A jól sikerült első félidei játékunknak köszön-

hetően 2 - 0 - ra vezettünk. A második félidő elején az Iklad 

tizenegyessel szépített, így kialakítva a végeredményt. A meg-

érdemelt győzelemmel a két csapat helyet cserélt a tabellán.

04.01 - 20. forduló - Úri KSK – Bagi TC'96 0-2

 Szeles időben és mély talajú pályán játszottunk egy 

erőszakos, néha kemény Uri csapat ellen. A mérkőzésen végig 

irányítottuk a játékot és Zalaegerszegi Roland két góljával 

megérdemelten nyertük a mérkőzést. A tabellán újabb két he-

lyet előre lépve a hatodik helyre jöttünk fel.

04.08 - 21. forduló - Bagi TC '96 - Pilisi LK 7-1

 Remek játékkal és nagy gólkülönbséggel nyert a 

csapat, így a tabellán már a negyedik helyen vagyunk!

Pest Megyei Kupa 3. forduló - 2018.04.04.

 Bagi TC'96 - Gödöllői SK 1-3

 Nem sikerült a bravúr, csapatunk jól játszott, de sok 

helyzetet kihagyott. A gödöllői gárda 3:1 arányban nyert, így 

kiestünk a Pest megyei Kupából.

T.A. (forrás: facebook/Bagi TC’96)

Sport - Labdarúgás II. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport

A tabella állása

04. 15.   16:00  Valkói KSK - Bagi TC '96

04. 22.  16:00  Bagi TC '96 - Aszód FC

04. 28.   16:30  Duna-Tisza Aszfalt Törtel - Bagi TC '96

05. 06.   16:30  Bagi TC '96 - Tápiószele SE

05. 12.   16:30  Péceli SSE - Bagi TC '96

05. 19.   17:00  UFC Gyömrő - Bagi TC '96

05. 27.   17:00  Bagi TC '96 - Tápiószőlős KSE

06. 02.   17:00  Aranyszarvas SE - Bagi TC '96

06. 06.   18:00  Hévízgyörki SC - Bagi TC '96

06. 10.   17:00  Bagi TC '96 - Monori SE II

A tavaszi szezon hátra lévő mérkőzései

 Szorgalom és kitartás. Ez jellemzi a képen látható ifjú 
judosokat. Nem elég, hogy szorgalmasan járnak edzésre és 
rengeteget tanulnak ott, ráadásul az iskolában is kitűnők.

 Ingatlan vásárlása esetén a kiadá-
sok között számolnunk kell adó, és ille-
tékfizetési kötelezettséggel. Az eladó fizeti a 
SZJA összegét, míg a vevőnek visszterhes 
vagyonátruházási illetéket kell fizetnie. A 
fizetendő illeték mértéke a megszerzett in-
gatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi 
értéke után 4%. Fontos, hogy az illeték 
alapját nem a vételár, hanem a forgalmi ér-
ték képezi. Azaz, ha a szerződésben szerep-
lő vételárat a NAV nem hagyja jóvá, hanem 
attól eltérő forgalmi értéket állapít meg, 
akkor a NAV által megállapított forgalmi 
érték után kell a 4% illetéket megfizetnünk. 
A NAV a forgalmi értéket helyszíni szemle 
alkalmával állapíthatja meg. Ezért, ha in-
gatlanvásárlást követően azonnal elkezd-
jük felújítani az ingatlanunkat, előfordul-
hat az az eset, hogy mire a NAV kijön hely-
színi szemlére a forgalmi értéket megálla-
pítani, az ingatlanunk már jóval többet ér, 
mint amikor megvásároltuk. Ezért célszerű 
a vásárláskor lefényképezni az ingatlan 
akkori állapotát, és a felújításról számlák-
kal rendelkeznünk. Persze, a NAV nem 
minden esetben jön ki helyszíni szemlére, 
de előre nem tudhatjuk, hogy sor kerül-e rá, 
ezért jobb előre gondolkodni.
Vannak bizonyos esetek, amikor viszont a 
4%-os illeték helyett kevesebbet kell fizet-
nünk, vagy egyáltalán nincs is illetékfize-

tési kötelezettségünk. Lássuk ezek közül a 
leggyakrabban előforduló eseteket:
Amennyiben magánszemély vevő vásárol 
lakást, és a másik lakástulajdonát a vásár-
lást megelőző három éven belül vagy a vá-
sárlást követő egy éven belül eladja, az ille-
ték mértéke a vásárolt és az eladott lakás-
tulajdon - terhekkel nem csökkentett - for-
galmi értékének különbözete lesz.
Nem kell illetéket fizetni, amennyiben la-
kóház építésére alkalmas telket vásáro-
lunk, ha az ingatlanon 4 éven belül lakó-
házat építünk. 
Szintén nincs illetékfizetési kötelezettség, 
ha a vállalkozó által értékesítés céljára 
újonnan épített lakóházat/lakást vásárol a 
vevő, és az ingatlan értéke a 15 millió forin-
tot meg nem haladja. Ebben az esetben is az 
összes feltételnek fenn kell állnia. Azaz, 
(építési) vállalkozó építi az ingatlant, új la-
kás vásárlásáról legyen szó, és a lakás for-
galmi értéke ne haladja meg a 15 millió fo-
rintot. Amennyiben az új lakás forgalmi 
értéke meghaladja ugyan a 15 millió forin-
tot, de nem haladja meg a 30 millió forintot 
és a vagyonszerző másik lakástulajdon ela-
dását nem tudja igazolni, akkor a megálla-
pított illetékből nem kell megfizetni azt az 
összeget, amely akkor járna, ha a lakás for-
galmi értéke 15 millió forint lenne. 
Nem merül fel illetékfizetési kötelezettség 
lakástulajdon magánszemély általi cseréje 
és vásárlásakor sem, ha a magánszemély a 
másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző 
három éven belül vagy a vásárlást követő 
egy éven belül eladja, és a szerzett lakástu-
lajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott 
lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb.
Nem kell illetéket fizetni akkor sem, ha a 
vagyonszerzés egyenes ági rokonok között 

valósul meg, vagy házastársak egymás kö-
zötti vagyonátruházásából adódik. Akkor is 
illetékmentes a vagyonszerzés, amennyi-
ben a vagyonszerzés házastársi vagyonkö-
zösség megszüntetéséből származik (tipi-
kusan a felek a házassági vagyonközösséget 
úgy szüntetik meg, hogy az egyik fél a má-
sikat „kifizeti” az ingatlanból).
Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. 
életévét be nem töltött fiatal az első lakástu-
lajdonának (tulajdoni hányadának) meg-
szerzése esetén az egyébként fizetendő 
illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogo-
sult, ha az egész lakástulajdon forgalmi 
értéke a 15.000 000 forintot nem haladja 
meg. Azaz, ez esetben a 4% illeték helyett a 
vevő által fizetendő illeték 2% lesz.
Ezen felül még számos egyéb esetben ille-
tékmentes az ingatlan vásárlás, ebben a 
cikkben csak a leggyakrabban előforduló 
eseteket soroltam fel.
Egy adott illetékkedvezményt csak egyszer 
használhatunk fel. Pl: ha ingatlanunk ela-
dását követő 3 éven belül több ingatlant is 
vásárolunk, ebben az esetben is csak egy in-
gatlanvásárláshoz tudjuk elszámolni az 
eladás utáni illetékkedvezményt.
Fontos, hogy ingatlanvásárlás esetén tájé-
kozódjunk az okiratot készítő ügyvédtől az 
illetékfizetési szabályokról. Amennyiben 3 
éven belül eladott ingatlan után járó illeték-
kedvezményt kívánunk igénybe venni, úgy 
annak az ingatlannak az adásvételi szerző-
dését vigyük magunkkal az ügyvédhez, 
mert arra szükség lesz.
 További kérdései esetén fordul-
jon hozzám bizalommal!

§ Az ügyvéd
válaszol

Illetékkedvezmények ingatlan adásvétel esetén

1  Duna-Tisza Aszfalt Törtel  20  19  0  1  57

2  UFC Gyömrő  19  14  1  4  43 

3  Isaszegi SE  20  13  1  6  40

4  Bagi TC '96  19  9  3  7  30

5  Péceli SSE  20  9  3  8  30

6  Tápiószőlős KSE  19  8  5  6  29

7  Monori SE II.  19  8  4  7  28

8  Aranyszarvas SE  20  7  7  6  28

9  Iklad KFC  19  8  2   9  26

10  Péteri KSK  19  7  2  10  23

11  Tápiószele SE  19  6  5   8  23

12  Úri KSK  19  6  3  10  21

13  Valkó KSK  18  5  4   9  19

14  Aszód FC  19  5  4  10  19

15  Pilisi LK II.  20  2  5  13  11

16  Hévízgyörki SC  19  3 1 1   5  10

Hely      Csapat                            Meccs    Gy    D      V      Pont

Helyszín: 2191 Bag, Szent András u. 41.
Edzések:

hétfő, péntek 2-3 óráig alsósok, 3-4 óráig felsősök
Tagdíj: 5000 Ft/hó

Edző: Kerstner Róbert +36 30 589 5534

Judozz Velünk Bagon

 Április közepén elültetésre kerültek a „Minden születendő gyermeknek 
ültessünk egy fát” program keretében kapott facsemeték, amiket a Gemenc Zrt. biztosított.
 Idén tavasszal 16 db kocsányos tölgy és 15 db hársfa csemete került elültetésre a 
falu központjában több helyen is. A csemetékről az önkormányzatnak katasztert kell vezetnie, amiben 
benne van a csemeték sorszáma, helye és a született gyermek utáni névazonosítója. Az egyedi 
azonosítók a csemetékre is felkerülnek, így azt a lakosok is megtekinthetik.
 Reményeink szerint az elkövetkezendő években egyre több facsemetével fog bővülni és 
szépülni településünk.

Bag Nagyközség Önkormányzata

 Tisztelt Bagi Lakosok! 

 Könyvtárunk helytörténeti gyűjteményének gyarapításához kérem a segítségüket. Szeretnénk 
egy helyen (a könyvtárban) összegyűjteni, gondozni és megőrizni minden olyan dokumentumot, amely 
helyi vonatkozású, függetlenül a megjelenés formátumától. A gyűjtés kiterjed a helyi témákat érintő 
művekre, dokumentumokra, a helyi személyeket, helyi testületeket tárgyaló dokumen-
tumokra, a helyi kiadványokra, a helyi szerzők munkáira, stb. Ezért kérem, hogy akinek 
van ilyen a birtokában, és szívesen ajánlaná fel a könyvtár és így az egész faluközösség 
számára, az hozza be a könyvtárba! 
 A várt dokumentum típusok lehetnek például: szakdolgozat, amelynek témája 
Baghoz, vagy a bagi lakosokhoz kapcsolódik; régi mintafüzet bagi mintákkal; vissza-
emlékezések, régi naplók, fényképalbumok, bagi képeslapok, újságcikkek, stb. 

Köszönettel: Horváthné Görög Viktória, könyvtáros

FELHÍVÁS



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

Tel: 20/9353-286
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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

BAGI HÍRLAP • 2018. MÁRCIUS - ÁPRILIS

Tisztelt Ügyfelünk!

 Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-től jog- 

szabályi 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    06 80 262 000

E.ON Közvilágítási hibabejelentő  06 80 200 636

E.ON Energiakereskedelmi Kft.

Helyreigazítás

 A Bagi Hírlap 2018. január-februári számának 7. 
oldalának harmadik bekezdésében tévesen jelent meg a Bag 
Polgárőrség Egyesület egyik alapítójának neve. Katona Miklós 
alapító tagtól, Deme Miklóstól és a tisztelt olvasóktól ezúton 
kérünk elnézést az elírásért.

szerkesztőség

03.10. - 17. forduló - Bagi TC'96 – Isaszegi SE 1-0

 Csapatunk március 10-én szombat este hat órakor 

megkezdte a tavaszi bajnoki szezont. A bagi pálya mérkőzés 

rendezésére még nem volt alkalmas, ezért a GEAC Sporttelep 

műfüves pályáján fogadtuk a jó erőkből álló és a 3. helyen 

telelő Isaszeg csapatát. A mérkőzést végig irányítva, jó játékkal 

1:0 ra megérdemelten megnyertük. Gólszerzőnk az 53. perc-

ben a Valkóról visszatérő Zalaegerszegi Roland.

03.18. - 18. forduló - Péteri KSK - Bagi TC '96 – elhalasztva. Új 

időpont:  május 15. 17:30

03.25. - 19. forduló - Bagi TC'96 – Iklad KFC 2-1

 Nagyon izgalmas mérkőzésen 2 -1 arányban nyer-

tünk Iklad ellen. A jól sikerült első félidei játékunknak köszön-

hetően 2 - 0 - ra vezettünk. A második félidő elején az Iklad 

tizenegyessel szépített, így kialakítva a végeredményt. A meg-

érdemelt győzelemmel a két csapat helyet cserélt a tabellán.

04.01 - 20. forduló - Úri KSK – Bagi TC'96 0-2

 Szeles időben és mély talajú pályán játszottunk egy 

erőszakos, néha kemény Uri csapat ellen. A mérkőzésen végig 

irányítottuk a játékot és Zalaegerszegi Roland két góljával 

megérdemelten nyertük a mérkőzést. A tabellán újabb két he-

lyet előre lépve a hatodik helyre jöttünk fel.

04.08 - 21. forduló - Bagi TC '96 - Pilisi LK 7-1

 Remek játékkal és nagy gólkülönbséggel nyert a 

csapat, így a tabellán már a negyedik helyen vagyunk!

Pest Megyei Kupa 3. forduló - 2018.04.04.

 Bagi TC'96 - Gödöllői SK 1-3

 Nem sikerült a bravúr, csapatunk jól játszott, de sok 

helyzetet kihagyott. A gödöllői gárda 3:1 arányban nyert, így 

kiestünk a Pest megyei Kupából.

T.A. (forrás: facebook/Bagi TC’96)

Sport - Labdarúgás II. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport

A tabella állása

04. 15.   16:00  Valkói KSK - Bagi TC '96

04. 22.  16:00  Bagi TC '96 - Aszód FC

04. 28.   16:30  Duna-Tisza Aszfalt Törtel - Bagi TC '96

05. 06.   16:30  Bagi TC '96 - Tápiószele SE

05. 12.   16:30  Péceli SSE - Bagi TC '96

05. 19.   17:00  UFC Gyömrő - Bagi TC '96

05. 27.   17:00  Bagi TC '96 - Tápiószőlős KSE

06. 02.   17:00  Aranyszarvas SE - Bagi TC '96

06. 06.   18:00  Hévízgyörki SC - Bagi TC '96

06. 10.   17:00  Bagi TC '96 - Monori SE II

A tavaszi szezon hátra lévő mérkőzései

 Szorgalom és kitartás. Ez jellemzi a képen látható ifjú 
judosokat. Nem elég, hogy szorgalmasan járnak edzésre és 
rengeteget tanulnak ott, ráadásul az iskolában is kitűnők.

 Ingatlan vásárlása esetén a kiadá-
sok között számolnunk kell adó, és ille-
tékfizetési kötelezettséggel. Az eladó fizeti a 
SZJA összegét, míg a vevőnek visszterhes 
vagyonátruházási illetéket kell fizetnie. A 
fizetendő illeték mértéke a megszerzett in-
gatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi 
értéke után 4%. Fontos, hogy az illeték 
alapját nem a vételár, hanem a forgalmi ér-
ték képezi. Azaz, ha a szerződésben szerep-
lő vételárat a NAV nem hagyja jóvá, hanem 
attól eltérő forgalmi értéket állapít meg, 
akkor a NAV által megállapított forgalmi 
érték után kell a 4% illetéket megfizetnünk. 
A NAV a forgalmi értéket helyszíni szemle 
alkalmával állapíthatja meg. Ezért, ha in-
gatlanvásárlást követően azonnal elkezd-
jük felújítani az ingatlanunkat, előfordul-
hat az az eset, hogy mire a NAV kijön hely-
színi szemlére a forgalmi értéket megálla-
pítani, az ingatlanunk már jóval többet ér, 
mint amikor megvásároltuk. Ezért célszerű 
a vásárláskor lefényképezni az ingatlan 
akkori állapotát, és a felújításról számlák-
kal rendelkeznünk. Persze, a NAV nem 
minden esetben jön ki helyszíni szemlére, 
de előre nem tudhatjuk, hogy sor kerül-e rá, 
ezért jobb előre gondolkodni.
Vannak bizonyos esetek, amikor viszont a 
4%-os illeték helyett kevesebbet kell fizet-
nünk, vagy egyáltalán nincs is illetékfize-

tési kötelezettségünk. Lássuk ezek közül a 
leggyakrabban előforduló eseteket:
Amennyiben magánszemély vevő vásárol 
lakást, és a másik lakástulajdonát a vásár-
lást megelőző három éven belül vagy a vá-
sárlást követő egy éven belül eladja, az ille-
ték mértéke a vásárolt és az eladott lakás-
tulajdon - terhekkel nem csökkentett - for-
galmi értékének különbözete lesz.
Nem kell illetéket fizetni, amennyiben la-
kóház építésére alkalmas telket vásáro-
lunk, ha az ingatlanon 4 éven belül lakó-
házat építünk. 
Szintén nincs illetékfizetési kötelezettség, 
ha a vállalkozó által értékesítés céljára 
újonnan épített lakóházat/lakást vásárol a 
vevő, és az ingatlan értéke a 15 millió forin-
tot meg nem haladja. Ebben az esetben is az 
összes feltételnek fenn kell állnia. Azaz, 
(építési) vállalkozó építi az ingatlant, új la-
kás vásárlásáról legyen szó, és a lakás for-
galmi értéke ne haladja meg a 15 millió fo-
rintot. Amennyiben az új lakás forgalmi 
értéke meghaladja ugyan a 15 millió forin-
tot, de nem haladja meg a 30 millió forintot 
és a vagyonszerző másik lakástulajdon ela-
dását nem tudja igazolni, akkor a megálla-
pított illetékből nem kell megfizetni azt az 
összeget, amely akkor járna, ha a lakás for-
galmi értéke 15 millió forint lenne. 
Nem merül fel illetékfizetési kötelezettség 
lakástulajdon magánszemély általi cseréje 
és vásárlásakor sem, ha a magánszemély a 
másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző 
három éven belül vagy a vásárlást követő 
egy éven belül eladja, és a szerzett lakástu-
lajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott 
lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb.
Nem kell illetéket fizetni akkor sem, ha a 
vagyonszerzés egyenes ági rokonok között 

valósul meg, vagy házastársak egymás kö-
zötti vagyonátruházásából adódik. Akkor is 
illetékmentes a vagyonszerzés, amennyi-
ben a vagyonszerzés házastársi vagyonkö-
zösség megszüntetéséből származik (tipi-
kusan a felek a házassági vagyonközösséget 
úgy szüntetik meg, hogy az egyik fél a má-
sikat „kifizeti” az ingatlanból).
Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. 
életévét be nem töltött fiatal az első lakástu-
lajdonának (tulajdoni hányadának) meg-
szerzése esetén az egyébként fizetendő 
illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogo-
sult, ha az egész lakástulajdon forgalmi 
értéke a 15.000 000 forintot nem haladja 
meg. Azaz, ez esetben a 4% illeték helyett a 
vevő által fizetendő illeték 2% lesz.
Ezen felül még számos egyéb esetben ille-
tékmentes az ingatlan vásárlás, ebben a 
cikkben csak a leggyakrabban előforduló 
eseteket soroltam fel.
Egy adott illetékkedvezményt csak egyszer 
használhatunk fel. Pl: ha ingatlanunk ela-
dását követő 3 éven belül több ingatlant is 
vásárolunk, ebben az esetben is csak egy in-
gatlanvásárláshoz tudjuk elszámolni az 
eladás utáni illetékkedvezményt.
Fontos, hogy ingatlanvásárlás esetén tájé-
kozódjunk az okiratot készítő ügyvédtől az 
illetékfizetési szabályokról. Amennyiben 3 
éven belül eladott ingatlan után járó illeték-
kedvezményt kívánunk igénybe venni, úgy 
annak az ingatlannak az adásvételi szerző-
dését vigyük magunkkal az ügyvédhez, 
mert arra szükség lesz.
 További kérdései esetén fordul-
jon hozzám bizalommal!

§ Az ügyvéd
válaszol

Illetékkedvezmények ingatlan adásvétel esetén

1  Duna-Tisza Aszfalt Törtel  20  19  0  1  57

2  UFC Gyömrő  19  14  1  4  43 

3  Isaszegi SE  20  13  1  6  40

4  Bagi TC '96  19  9  3  7  30

5  Péceli SSE  20  9  3  8  30

6  Tápiószőlős KSE  19  8  5  6  29

7  Monori SE II.  19  8  4  7  28

8  Aranyszarvas SE  20  7  7  6  28

9  Iklad KFC  19  8  2   9  26

10  Péteri KSK  19  7  2  10  23

11  Tápiószele SE  19  6  5   8  23

12  Úri KSK  19  6  3  10  21

13  Valkó KSK  18  5  4   9  19

14  Aszód FC  19  5  4  10  19

15  Pilisi LK II.  20  2  5  13  11

16  Hévízgyörki SC  19  3 1 1   5  10

Hely      Csapat                            Meccs    Gy    D      V      Pont

Helyszín: 2191 Bag, Szent András u. 41.
Edzések:

hétfő, péntek 2-3 óráig alsósok, 3-4 óráig felsősök
Tagdíj: 5000 Ft/hó

Edző: Kerstner Róbert +36 30 589 5534

Judozz Velünk Bagon

 Április közepén elültetésre kerültek a „Minden születendő gyermeknek 
ültessünk egy fát” program keretében kapott facsemeték, amiket a Gemenc Zrt. biztosított.
 Idén tavasszal 16 db kocsányos tölgy és 15 db hársfa csemete került elültetésre a 
falu központjában több helyen is. A csemetékről az önkormányzatnak katasztert kell vezetnie, amiben 
benne van a csemeték sorszáma, helye és a született gyermek utáni névazonosítója. Az egyedi 
azonosítók a csemetékre is felkerülnek, így azt a lakosok is megtekinthetik.
 Reményeink szerint az elkövetkezendő években egyre több facsemetével fog bővülni és 
szépülni településünk.

Bag Nagyközség Önkormányzata

 Tisztelt Bagi Lakosok! 

 Könyvtárunk helytörténeti gyűjteményének gyarapításához kérem a segítségüket. Szeretnénk 
egy helyen (a könyvtárban) összegyűjteni, gondozni és megőrizni minden olyan dokumentumot, amely 
helyi vonatkozású, függetlenül a megjelenés formátumától. A gyűjtés kiterjed a helyi témákat érintő 
művekre, dokumentumokra, a helyi személyeket, helyi testületeket tárgyaló dokumen-
tumokra, a helyi kiadványokra, a helyi szerzők munkáira, stb. Ezért kérem, hogy akinek 
van ilyen a birtokában, és szívesen ajánlaná fel a könyvtár és így az egész faluközösség 
számára, az hozza be a könyvtárba! 
 A várt dokumentum típusok lehetnek például: szakdolgozat, amelynek témája 
Baghoz, vagy a bagi lakosokhoz kapcsolódik; régi mintafüzet bagi mintákkal; vissza-
emlékezések, régi naplók, fényképalbumok, bagi képeslapok, újságcikkek, stb. 

Köszönettel: Horváthné Görög Viktória, könyvtáros

FELHÍVÁS
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 GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁD- 

SEGÍTŐ 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

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

  (18-as mellék)JEGYZŐ
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

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

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

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

  (23-as mellék)ADÓ CSOPORT
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, HAGYATÉ- 

KI 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

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

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 MÁJUS 23.

Következő megjelenés:
2018. június 3. hetében

On-line: www.bagfalu.hu

Kövesse a legfrissebb információkat, 

közleményeket, közérdekű híreket, aktualitásokat 

településünk honlapján:

www.bagfalu.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT munkanapokon, munkaidőben:

06 28 504-140 /22-es mellék

BAGI HÍRLAP • 2018. MÁRCIUS - ÁPRILIS


