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Játékról, játszásrólI. Pest megyei Pajtaszínházi Találkozó
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2018.06.18 - 29. 

Végre megkezdődött a Dózsa György út 
M3 kihajtó - M3-as feletti híd közötti 

szakaszának felújítása

 Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 
hogy a 3105 j. út (Dózsa György út) 0+670 – 
1+120 km szelvényei közötti szakaszon (az M3-
as autópálya kihajtó útjának csatlakozásától a 
település központja felé, az M3-as autópálya 
feletti híd előtt lévő gyalogátkelőig) a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. nagyfelületű burkolat-fel-
újítási munkálatokat végez 2018. június 18-29. 
közötti időszakban. A felújítás keretein belül a 
Közút munkatársai a fenti útszakaszon a kopó, 
és kötőréteget is cserélni fogják.
 A beavatkozások időtartama alatt for-
galomkorlátozásra kell számítani az arra közle-
kedőknek, sebességkorlátozás és időszakosan 
jelzőőrös forgalomirányítás lesz érvényben.
 A karbantartási munka pontos befeje-
zésének időpontjáról a www.utinform.hu elér-
hetőségen is tájékozódhatnak.
 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest 
Megyei Igazgatóságának területileg illetékes 
monori mérnöksége részéről a kapcsolattartó:
 Gőz József, mérnökség-vezető
 e-mail:  goz.jozsef@pest.kozut.hu
 mobil: +36 30 222-6534

A felújítási munka elvégzésének ideje 
alatt szíves türelmüket és megértésüket 

kérjük!

Nyári közigazgatási szünet

A Bagi Polgármesteri Hivatal nyári 
közigazgatási szünetet tart

2018.07.23.-2018.07.27.
és

2018.08.06.-2018.08.17–ig.
Ezen idő alatt (ügyfélfogadási napokon) 
csak telefonos ügyelet és ügyfélszolgálati 

iroda működik.

    A településen keresztül haladó főút 
melletti villanyoszlopokra futómuskátlik, 
az üzletházzal szembeni területre pedig be-
gónia virágok kerültek kihelyezésre.
 A közterületek tisztán és rendezet-
ten tartását a Hivatal munkatársai folya-
matosan végzik.
 Óvjuk együtt környezetünket!

Szépül környezetünk!

Elballagtunk!

PROGRAMAJÁNLÓ (15-16. old.)

FALUNAP ÉSFALUNAP ÉSFALUNAP ÉS RÉTESFESZTIVÁLRÉTESFESZTIVÁL
RÉTESFESZTIVÁL

2018

BAG,	EDZŐPÁL
YA

JÚNIUS 29-30.

GYERMEKPROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN

JÚLIUSBAN KEDDENKÉNT

Nyári Oratórium Bagon, a plébánián
július 26. – augusztus 3.-ig

Kézműves tábor a művelődési házban

augusztus 13-17.

6-12 éves korú gyermekek számára.
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Tájékoztató a képviselő-testület üléséről

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2018. április 16-án a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 
határozatot hozta:
 19/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló írásos és 
szóbeli beszámolót.
 20/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az Aszód és Tár-
sult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyta. 
· Az I. fejezet 4. pontja a következők szerint kerül aktua-
lizálásra: „4. A Társulás lakosságszáma: 39 521 fő”
· 1. sz. Melléklet lakosságszám adati módosultak.  
 21/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a bagi civil 
szervezetek által benyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló 
írásos beszámolót, és az előző évben nyújtott támogatás el-
számolását.
 22/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
döntött a 2018. évi költségvetés terhére a civilszervezetek támo-
gatásáról.
1. Bagi Polgárőrség  400 000 Ft
2. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület  300 000 Ft
3. Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 1 100 000 Ft
4. Bagi TC 96'  1 000 000 Ft
5. Bonifác Alapítvány  200 000 Ft
6. Helytörténeti Baráti Társulat  100 000 Ft
7. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány  350 000 Ft
8. Szent Rita Karitász Csoport  200 000 Ft
9. Szinkron Nyugdíjas Egyesület  300 000 Ft
10. Postagalamb Sport Egyesület  50 000 Ft
Összesen:   4 000 000 Ft

 23/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete egyhangú döntéssel meghatalmaz-za 
a polgármestert, hogy a Börze-Gasztro Kft.-vel (2191 Bag, Petőfi 
tér 4.) a bagi óvoda konyhájára kötött szerződését további öt év-
re, 2023. 06. 30-ig, változatlan tartalommal meghosszabbítja.
 24/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zata és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhe-
lye: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz cg. száma: 10-09-036776 adó-. 
száma: 11884226-2-13) a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátása céljából közszolgáltatási szerződését határozatlan időre 
meghosszabbítja változatlan feltételek mellett. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
 25/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal elfogad-
ta a Bagi Polgármesteri Hivatal 2017. évi hatósági munkáinak 
beszámolóját.
 26/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy a 
Bagi Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet tart 
2018.07.23.-2018.07.27. (egy hét) és 2018.08.06.-
2018.08.17–ig. (kettő hét). Ezen idő alatt (ügyfélfogadási 
napokon) csak telefonos ügyelet és ügyfélszolgálati iroda 
működik.
 27/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangú döntést hozott a 
PM_ONKORMUT_2018 azonosítószámú pályázattal kapcso-
latos kérdésekben:
 1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy Bag Nagyközség elinduljon a 
PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépí-
tésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
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gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” tárgyú pályá-
zaton, az alábbi 1/1 tulajdoni hányadban Bag Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonában lévő, belterületi utak fel-
újításával kapcsolatban:

· Szentlászlói út (476 hrsz.)
· Akácfa utca (211 hrsz.)
· Hársfa utca (274 hrsz.)
· Diófa utca (322 hrsz.)

 2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázat elkészítésé-
hez és beadásához szükséges szerződések megkötésére és alá-
írására.
 3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy a pályázat teljes elszámolható 
bruttó költsége: 121.142.769.- Ft, amiből a támogatás összege 
bruttó 115.085.630.- Ft, így az önerő 6.057.139.- Ft lesz.
 4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 
6.057.139.- Ft önerőt Bag Nagyközség Önkormányzata a 
költségvetési keretéből, mint saját forrást biztosítja.
 28/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal döntött arról, 
hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) 
pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a 
Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár fénytechnikai fel-
szerelésre, bővítésére és egy számítógép cseréjére. Saját forrás 
500 000 Ft biztosítva van a pályázati célnak, az 1/2018. (II.11.) 
sz. rendelet 6. sz. melléklete szerint Bag Nagyközség Önkor-
mányzata költségvetésében a K6 Beruházási soron. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyúj-
tására.
 29/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött a 97/2017. 
(XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozatát visszavonásáról, 
mert a benne foglaltak nem teljesültek.
 30/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a Budapest (Rákos) – Hatvan 80. 
vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatban benyújtott előter-
jesztést megtárgyalta, és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és 9/B. § 
(2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete Bag Nagyközség Településszerkezeti Tervét az 1. számú 
melléklet (Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2017) 
szerint módosítja.

2. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv he-
lyébe a 80. számú vasútvonal menti területekre vonatkozóan a 
Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2017 tervlap lép.

3. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési 
tevékenységek előkészítése során az 1. pontban megállapított 
Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2017 tervlap (1. 
számú melléklet) az elfogadását követő napon lép hatályba.

4. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a vasútfejlesztéshez az alábbi kikötéssel járul hozzá: a 
3105 sz. út vasút felett lévő, elavult közúti hídja kerüljön felújí-
tásra, mivel a korábban mezőgazdasági célra létesült hídon je-
lenleg 2 nagyobb méretű jármű már nem fér el egymás mellett.

Rendeletek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2018. (IV.26.) Önkormányzati 

Rendelete Bag Nagyközség helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
 8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Bag Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló 8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 1. § a következő (4) bekezdéssel egészül 
ki: „(4) A 80. számú vasútvonal által érintett települési területre 
vonatkozóan a Rendelet melléklete az SZT/M-2017 jelű, 
1:10000 méretarányú Szabályozási Terv módosítás - fedvény-
terv
2. § A Rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv a 80. sz. 
vasútvonal (Budapest) Rákos – Hatvan közötti szakasz által 
érintett települési területre vonatkozóan e rendelet 1. mellék-
letét képező SZT/M-2017 jelű Szabályozási Terv módosítás - 
fedvényterv szerint módosul.
3. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/2018. (V.14.) számú rendelete, amely 

módosítja az 1/2017. (II.09.) számú Rendeletét

1. §
    2017. október 01. és december 31. között a pótelőirányzatként 
biztosított normatívából és felhalmozási bevételből az 1/2017. 
(II.09.) számú költségvetési rendelet 2. paragrafusában 
megállapított
- kiadási főösszeget   81 577 634 Ft-tal
- bevételi főösszeget  81 577 634 Ft-tal
a képviselő testület megemeli. Így a módosított
kiadási főösszeg635 081 127 Ft,
melyből: működés  546 233 821 Ft
felhalmozási:   88 847 306 Ft
bevételi főösszeg 635 081 127 Ft,
melyből: működési:  552 885 740  Ft
felhalmozási:   82 195 387  Ft 

A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi ren-
deletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 6/2018. (V. 14.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetés 
végrehajtásáról

k i v o n a t o l v a

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített 
költségvetésének végrehajtását
a) 612 050 795 Ft bevételi főösszeggel,
b) 462 156 724 Ft konszolidált bevételi főösszeggel,
c) 425 832 517 Ft finanszírozási műveletek nélküli 
bevételi főösszeggel valamint,
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített 
költségvetésének végrehajtását
a) 581 556 654 Ft kiadási főösszeggel,  
b) 431 662 583 Ft konszolidált kiadási főösszeggel, és

c) 423 948 603 Ft finanszírozási műveletek nélküli 
főösszeggel fogadja el.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végrehajtását
a) 16 307 145 Ft bevételi főösszeggel,
b) 1 837 241 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 
főösszeggel és
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végrehajtását
a) 15 895 062 Ft kiadási főösszeggel,
b) 15 895 062 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 
főösszeggel fogadja el.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Iglice Napközi 
Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
a) 79 584 019 Ft bevételi főösszeggel,
b) 13 108 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 
főösszeggel és
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Iglice Napközi 
Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
a) 79 342 627 Ft kiadási főösszeggel,
b) 79 342 627 finanszírozási műveletek nélküli kiadási 
főösszeggel fogadja el. 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Bagi Polgár-
mesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
a) 56 740 266 Ft bevételi főösszeggel,
b) 518 960 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 
főösszeggel és
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Bagi Polgár-
mesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
a) 56 584 855 Ft kiadási főösszeggel,
b) 56 584 855 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 
főösszeggel fogadja el.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Bag Nagyköz-
ség Önkormányzata Intézményi költségvetésének végrehaj-
tását
a) 459 419 365 Ft bevételi főösszeggel,
b) 423 463 208 Ft finanszírozási műveletek nélküli 
bevételi főösszeggel és
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Bag Nagyköz-
ség Önkormányzata Intézményi költségvetésének végrehaj-
tását
a) 429 734 110 Ft kiadási főösszeggel és 
b) 272 126 059 Ft finanszírozási műveletek nélküli 
kiadási főösszeggel fogadja el.

Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzatról 
tájékoztatás

 A Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, Kanalas Mihály lemondott elnökségéről és tagságáról. 
A lemondást a képviselő-testület 2018. március 1.-jén el-
fogadta. A választási törvény szerint a soron következő 
képviselő jelölt lép a helyébe felkérést követően. Kanalas 
Ervin volt a soron következő jelölt. A felkérést elfogadta, 
majd a Helyi Választási Bizottság közreműködésével be-
iktatásra került, az esküt letette. Az alakuló ülés után meg-
választották az elnököt és az elnökhelyettest. 2018. május 
14.-től a Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kanalas Ervin, elnökhelyettes Lakatos István. Az új testü-
let képviselő-testületi ülésen megtárgyalta a terveiket a 
2018-as évre. Fontosnak tartják a roma hagyományok 
megtartását, kulturális programokat szeretnének szervez-
ni, részt vennének pályázatban. Fontos cél a közbiztonság 
megteremtése, kapcsolat felvétel a rendvédelmi szervek-
kel, és aktívan részt kívánnak venni a polgárőrség munká-
jában. 

Bagi Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató a képviselő-testület üléséről

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2018. április 16-án a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 
határozatot hozta:
 19/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló írásos és 
szóbeli beszámolót.
 20/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az Aszód és Tár-
sult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyta. 
· Az I. fejezet 4. pontja a következők szerint kerül aktua-
lizálásra: „4. A Társulás lakosságszáma: 39 521 fő”
· 1. sz. Melléklet lakosságszám adati módosultak.  
 21/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a bagi civil 
szervezetek által benyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló 
írásos beszámolót, és az előző évben nyújtott támogatás el-
számolását.
 22/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
döntött a 2018. évi költségvetés terhére a civilszervezetek támo-
gatásáról.
1. Bagi Polgárőrség  400 000 Ft
2. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület  300 000 Ft
3. Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 1 100 000 Ft
4. Bagi TC 96'  1 000 000 Ft
5. Bonifác Alapítvány  200 000 Ft
6. Helytörténeti Baráti Társulat  100 000 Ft
7. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány  350 000 Ft
8. Szent Rita Karitász Csoport  200 000 Ft
9. Szinkron Nyugdíjas Egyesület  300 000 Ft
10. Postagalamb Sport Egyesület  50 000 Ft
Összesen:   4 000 000 Ft

 23/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete egyhangú döntéssel meghatalmaz-za 
a polgármestert, hogy a Börze-Gasztro Kft.-vel (2191 Bag, Petőfi 
tér 4.) a bagi óvoda konyhájára kötött szerződését további öt év-
re, 2023. 06. 30-ig, változatlan tartalommal meghosszabbítja.
 24/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zata és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhe-
lye: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz cg. száma: 10-09-036776 adó-. 
száma: 11884226-2-13) a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátása céljából közszolgáltatási szerződését határozatlan időre 
meghosszabbítja változatlan feltételek mellett. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
 25/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal elfogad-
ta a Bagi Polgármesteri Hivatal 2017. évi hatósági munkáinak 
beszámolóját.
 26/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy a 
Bagi Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet tart 
2018.07.23.-2018.07.27. (egy hét) és 2018.08.06.-
2018.08.17–ig. (kettő hét). Ezen idő alatt (ügyfélfogadási 
napokon) csak telefonos ügyelet és ügyfélszolgálati iroda 
működik.
 27/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangú döntést hozott a 
PM_ONKORMUT_2018 azonosítószámú pályázattal kapcso-
latos kérdésekben:
 1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy Bag Nagyközség elinduljon a 
PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépí-
tésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
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gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” tárgyú pályá-
zaton, az alábbi 1/1 tulajdoni hányadban Bag Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonában lévő, belterületi utak fel-
újításával kapcsolatban:

· Szentlászlói út (476 hrsz.)
· Akácfa utca (211 hrsz.)
· Hársfa utca (274 hrsz.)
· Diófa utca (322 hrsz.)

 2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázat elkészítésé-
hez és beadásához szükséges szerződések megkötésére és alá-
írására.
 3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy a pályázat teljes elszámolható 
bruttó költsége: 121.142.769.- Ft, amiből a támogatás összege 
bruttó 115.085.630.- Ft, így az önerő 6.057.139.- Ft lesz.
 4.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 
6.057.139.- Ft önerőt Bag Nagyközség Önkormányzata a 
költségvetési keretéből, mint saját forrást biztosítja.
 28/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal döntött arról, 
hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) 
pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a 
Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár fénytechnikai fel-
szerelésre, bővítésére és egy számítógép cseréjére. Saját forrás 
500 000 Ft biztosítva van a pályázati célnak, az 1/2018. (II.11.) 
sz. rendelet 6. sz. melléklete szerint Bag Nagyközség Önkor-
mányzata költségvetésében a K6 Beruházási soron. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyúj-
tására.
 29/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött a 97/2017. 
(XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozatát visszavonásáról, 
mert a benne foglaltak nem teljesültek.
 30/2018. (IV. 26.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a Budapest (Rákos) – Hatvan 80. 
vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatban benyújtott előter-
jesztést megtárgyalta, és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és 9/B. § 
(2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete Bag Nagyközség Településszerkezeti Tervét az 1. számú 
melléklet (Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2017) 
szerint módosítja.

2. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv he-
lyébe a 80. számú vasútvonal menti területekre vonatkozóan a 
Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2017 tervlap lép.

3. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési 
tevékenységek előkészítése során az 1. pontban megállapított 
Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/M-2017 tervlap (1. 
számú melléklet) az elfogadását követő napon lép hatályba.

4. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a vasútfejlesztéshez az alábbi kikötéssel járul hozzá: a 
3105 sz. út vasút felett lévő, elavult közúti hídja kerüljön felújí-
tásra, mivel a korábban mezőgazdasági célra létesült hídon je-
lenleg 2 nagyobb méretű jármű már nem fér el egymás mellett.

Rendeletek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2018. (IV.26.) Önkormányzati 

Rendelete Bag Nagyközség helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
 8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Bag Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló 8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 1. § a következő (4) bekezdéssel egészül 
ki: „(4) A 80. számú vasútvonal által érintett települési területre 
vonatkozóan a Rendelet melléklete az SZT/M-2017 jelű, 
1:10000 méretarányú Szabályozási Terv módosítás - fedvény-
terv
2. § A Rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv a 80. sz. 
vasútvonal (Budapest) Rákos – Hatvan közötti szakasz által 
érintett települési területre vonatkozóan e rendelet 1. mellék-
letét képező SZT/M-2017 jelű Szabályozási Terv módosítás - 
fedvényterv szerint módosul.
3. § Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/2018. (V.14.) számú rendelete, amely 

módosítja az 1/2017. (II.09.) számú Rendeletét

1. §
    2017. október 01. és december 31. között a pótelőirányzatként 
biztosított normatívából és felhalmozási bevételből az 1/2017. 
(II.09.) számú költségvetési rendelet 2. paragrafusában 
megállapított
- kiadási főösszeget   81 577 634 Ft-tal
- bevételi főösszeget  81 577 634 Ft-tal
a képviselő testület megemeli. Így a módosított
kiadási főösszeg635 081 127 Ft,
melyből: működés  546 233 821 Ft
felhalmozási:   88 847 306 Ft
bevételi főösszeg 635 081 127 Ft,
melyből: működési:  552 885 740  Ft
felhalmozási:   82 195 387  Ft 

A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi ren-
deletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 6/2018. (V. 14.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetés 
végrehajtásáról

k i v o n a t o l v a

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített 
költségvetésének végrehajtását
a) 612 050 795 Ft bevételi főösszeggel,
b) 462 156 724 Ft konszolidált bevételi főösszeggel,
c) 425 832 517 Ft finanszírozási műveletek nélküli 
bevételi főösszeggel valamint,
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített 
költségvetésének végrehajtását
a) 581 556 654 Ft kiadási főösszeggel,  
b) 431 662 583 Ft konszolidált kiadási főösszeggel, és

c) 423 948 603 Ft finanszírozási műveletek nélküli 
főösszeggel fogadja el.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végrehajtását
a) 16 307 145 Ft bevételi főösszeggel,
b) 1 837 241 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 
főösszeggel és
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végrehajtását
a) 15 895 062 Ft kiadási főösszeggel,
b) 15 895 062 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 
főösszeggel fogadja el.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Iglice Napközi 
Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
a) 79 584 019 Ft bevételi főösszeggel,
b) 13 108 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 
főösszeggel és
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Iglice Napközi 
Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
a) 79 342 627 Ft kiadási főösszeggel,
b) 79 342 627 finanszírozási műveletek nélküli kiadási 
főösszeggel fogadja el. 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Bagi Polgár-
mesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
a) 56 740 266 Ft bevételi főösszeggel,
b) 518 960 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 
főösszeggel és
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Bagi Polgár-
mesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
a) 56 584 855 Ft kiadási főösszeggel,
b) 56 584 855 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 
főösszeggel fogadja el.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Bag Nagyköz-
ség Önkormányzata Intézményi költségvetésének végrehaj-
tását
a) 459 419 365 Ft bevételi főösszeggel,
b) 423 463 208 Ft finanszírozási műveletek nélküli 
bevételi főösszeggel és
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi Bag Nagyköz-
ség Önkormányzata Intézményi költségvetésének végrehaj-
tását
a) 429 734 110 Ft kiadási főösszeggel és 
b) 272 126 059 Ft finanszírozási műveletek nélküli 
kiadási főösszeggel fogadja el.

Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzatról 
tájékoztatás

 A Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, Kanalas Mihály lemondott elnökségéről és tagságáról. 
A lemondást a képviselő-testület 2018. március 1.-jén el-
fogadta. A választási törvény szerint a soron következő 
képviselő jelölt lép a helyébe felkérést követően. Kanalas 
Ervin volt a soron következő jelölt. A felkérést elfogadta, 
majd a Helyi Választási Bizottság közreműködésével be-
iktatásra került, az esküt letette. Az alakuló ülés után meg-
választották az elnököt és az elnökhelyettest. 2018. május 
14.-től a Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kanalas Ervin, elnökhelyettes Lakatos István. Az új testü-
let képviselő-testületi ülésen megtárgyalta a terveiket a 
2018-as évre. Fontosnak tartják a roma hagyományok 
megtartását, kulturális programokat szeretnének szervez-
ni, részt vennének pályázatban. Fontos cél a közbiztonság 
megteremtése, kapcsolat felvétel a rendvédelmi szervek-
kel, és aktívan részt kívánnak venni a polgárőrség munká-
jában. 

Bagi Polgármesteri Hivatal
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 Az elmúlt hetekben több esetben is riasztották a me-
gyei tűzoltókat gázvezeték szakítás miatt. Csak ebben az évben 
a Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság tűzoltó egysé-
geinek tizenöt esetnél kellett beavatkozniuk gázvezeték sérü-
léséből adódó káreseményeknél.
 A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen káresetek 
döntő többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, például 
a földmunkát végzők nem kellő körültekintéssel járnak el. 
Leggyakrabban tehát géppel, illetve kézzel történő munka-
végzés során sérül a gázvezeték, gyakori, hogy fűnyíróval vág-
ják el a kiálló földgázcsonkot. Az ilyen balesetek mögött az 
előírások be nem tartása áll, hiszen a földmunkát végző cég 
vagy személy sokszor nem szerzi be a területre vonatkozó köz-
műtérképet.
 Az ilyen hibák, mulasztások komoly következmé-
nyekkel járhatnak, hiszen a sérült vezetékből kiáramló gáz 
rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, gyakran szükség van 
a környéken élők kitelepítésére. Átlagosan 15-20 embernek 
kell ilyen eseteknél elhagynia otthonát, a beavatkozás 10-15 
tűzoltót és három gépjárművet igényel, vagyis a gázvezeték-
sérülés miatt keletkező károk felszámolása akár 100 ezer fo-
rintos plusz kiadást is jelenthet a riasztott tűzoltóság számára.
 Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy indo-
kolt esetben a tűzoltó-parancsnokság köteles feljelentést tenni 
a rendőrségen, a károkozás szankciója súlyosabb esetben több 
évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
 A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a gázcsonk kö-
zelében körültekintőbb munkavégzés (pl. fűnyírás) zajlik, il-
letve azzal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése előtt 
mindenki beszerzi az adott területre vonatkozó közműtérké-
pet, illetve egyeztet a területileg illetékes földgázszolgálta-
tóval. A műanyag gázvezetéket kézi szerszámmal is könnyű 
megsérteni, így minden esetben fokozott figyelemmel kell 
eljárni, hiszen a gázvezeték egyméteres körzetében csak kézi 
szerszámokkal szabad dolgozni.

Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság

 Június 5. a környezetvédelem világnapja. Nem csak 

ilyenkor, hanem az év minden napján oda kellene figyelnünk 

környezetünk tisztaságára. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 

nyár beköszöntével sajnos idén is újra elkezdődött a szeme-

telők „szezonja”. Ismét több helyen észleltek illegálisan lera-

kott szemetet a település külterületein, ezért több helyi és kör-

nyékbeli lakos kapott nagy összegű bírságot szemetelésért.

Fokozottan szeretnénk fel-

hívni a lakosok figyelmét, 

hogy a külterületen elhelye-

zett hulladék elhelyezés ille-

gális és szabálysértési eljárást 

von maga után!

Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) XXI. 

cikke kimondja:

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az 

egészséges környezethez.

(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben 

meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a helyreállítás 

költségét viselni.

 A VOSZ - Vállalkozók Országos Szövetsége néven – 
1988-ban alakult meg. A szövetség legfontosabb célként a 
vállalkozók országos és helyi döntéshozó fórumok előtti ér-
dekképviseletét, a kis- és középvállalkozások tőkeerejének és 
piacképességének növelését, továbbá a nagyvállalatok speci-
ális igényeinek közvetítését jelölte meg. A VOSZ tagjai számá-
ra széles körű tájékoztatást nyújt a szabályozó változásokról, 
olyan üzleti szolgáltatásokat biztosít, amely előmozdítja a vál-
lalkozásfejlesztést, a piacépítést, a szakmunkás- és a felnőtt-
képzést. 
 A VOSZ mára az egyik legjelentősebb magyar mun-
kaadói szervezetté nőtte ki magát – a közvetlen tagságon és a 
tagszervezetein keresztül körülbelül 53 ezer vállalkozást tö-
mörít –, amely munkaadó tagjain keresztül a magyarországi 
foglalkoztatottak mintegy felét is megjeleníti. A VOSZ érdek-
képviseleti és érdekérvényesítő tevékenységét konkrét gazda-
sági szolgáltatásokkal is kiegészíti. Sikertörténet a kis- és kö-
zépvállalkozások likviditását biztosító hitelkonstrukció, a 
„Széchenyi Kártya Program”, a kereskedők, érdekképviseletek 
és a kormányzati szektor összefogásával megvalósuló „Euró-
pai Kereskedelem Napja”, továbbá a „Hallatjuk a hangunkat!” 
és „Vállalkozók Napja” szakmai rendezvények. A Prima Pri-
missima Díj és a hozzá kapcsolódó, a vállalkozók összefo-
gásával megvalósuló Megyei Prima Díj mára az egyik legna-
gyobb társadalmi programmá nőtte ki magát.
 „Tesszük mindezt azért, mert mi dolgozunk a gazda-
ságban, mi termelünk és szolgáltatunk a versenygazda-
ságban, ezért mi ismerjük igazán a gazdasági viszonyokat és 
törvényszerűségeket, mi ütközünk bele az akadályokba, és mi 
tudjuk, hogy hogyan lehetnénk versenyképesebbek, sikere-
sebbek. Ezért csak velünk lehet jó vállalkozói, gazdálkodói 
környezetet kialakítani” – hangsúlyozta jubileumi köszöntő-
jében Demján Sándor, a VOSZ elnöke.
 Településünkön is rendeznek időszakonként vállal-
kozói összejöveteleket, fórumokat. Ilyen és ehhez hasonló ren-
dezvényeken szívesen részt vennének és a helyi információkon 
túl közvetlenül tudnának a legújabb adó-, pályázati-, piaci in-
formációkról tájékoztatást adni. Meghallgatnák a vállalkozók 
véleményét, javaslatait a munkaerő, a szakképzés helyzetéről, 
a bürokrácia útvesztőiről. E javaslatokat továbbvinnék a jogal-
kotók, valamint a jogalkalmazók irányába. Komoly aktualitá-
sa van jelen időszakban a vállalkozói generációváltásnak, 
melyről szintén szükséges az idősödő és fiatal vállalkozókat 
tájékoztatni. Hogyan, mi módon tud tovább vinni egy családi 
vállalkozást a család fiatalabb tagja, vagy esetlegesen, ha erre 
nincs lehetőség, hogyan lehet fenntartani a cégek működését, 
mely a legfontosabb a település számára is.
 Az elmúlt években aktív kapcsolatot alakítottak ki a 
NAV Pest megyei Adó- és Vámigazgatóságával is, együttmű-
ködési megállapodásuk van továbbá az Magyar Országos Köz-
jegyzői Kamarával, folyamatos kapcsolatban vannak a Pest 
megyei Kormányhivatallal, különösen a Foglalkoztatási Fő-
osztályával, valamint a vállalkozói ügyeket koordináló egy-
ségeivel.
 A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete meg-
keresés esetén akár személyesen is a bagi érdeklődők, vállal-
kozók szíves rendelkezésére áll. Több településsel már írásos 
együttműködési megállapodást kötöttek a kölcsönös tájékoz-
tatásról, a vállalkozók segítéséről. Több megyei település 
rendszeres ajánlásokat küld Prima díjazottakra is. E lehetősé-
geket településünk számára is fel tudják ajánlani. Bővebb in-
formációkért keresse fel a szervezet honlapját:  www.vosz.hu

T.A.

ILLEGÁLIS SZEMETELŐK 

Megszaporodtak a gázvezeték
szakítások a megyében

 A beruházás során a teljes Rákos – Hatvan vonalsza-
kaszon, 53 km hosszban ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rend-
szert telepítenek, felújítják az áramellátási rendszert, megva-
lósul a központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakí-
tása, valamint az összes állomáson és a nagyobb forgalmú 
megállóhelyen új utastájékoztató és térfigyelő rendszert épí-
tenek ki. 4 állomás és 9 megállóhely kerül felújításra, akadály-
mentesítésre, 1 új megállóhelyet építenek, korszerűsítik a fel-
vételi és üzemi épületeket. 5 db új külön szintű keresztezés 
épül, ezzel is elősegítve a megcélzott 30 km/h-s sebességnöve-
kedést, egyúttal a menetidő csökkentését. A kivitelezés so-
rán érintett települések: Gödöllő, Gödöllő-Máriabesnyő, 
Bag, Aszód, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura
 A kivitelezés várható időpontjai:
2018. március – július: Aszód – Tura állomásköz (Hévízgyörk, 
Galgahévíz)
2018. július – augusztus: Tura – Hatvan állomásköz
2019. február – december (teljes kizárás és vonatpót-
lás): Gödöllő áll. és Gödöllő – Aszód szakasz (Mária-
besnyő, Bag)
 Gödöllő – Hatvan közötti nyíltvonali szakaszokon át-
építésre kerülnek a kétvágányú pályák, az alépítmények ja-
vítása nagygépes technológiával, sor kerül a vízelvezetés és 
kisműtárgyak építésére. A vasúti pálya korszerűsítése és a Tu-
ra – Hatvan közötti szakaszon történő új nyomvonal építését 
követően tervezetten 30 km/h-s sebességnövekedés érhető el.
Bag megállóhelyen P+R parkoló és új buszvégállo-
más, SK+55 peronok, perontető, gyalogos felüljáró és 
lift építésére kerül sor. A jelenlegi megálló épülete el-
bontásra kerül, új helyen új épület épül. A lakosság 
nyugalmának biztosítása érdekében zajvédő falat 
építenek.
A lakosságot érintő kivitelezés alatt fellépő változások: éjsza-
kai munkavégzés. Az építkezés ideje alatt időszakosan előfor-
dulhatnak a vasúti és közúti forgalom lebonyolításában 
korlátozások, melyek a megszokott menetidő meghosszabbo-
dását eredményezhetik. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevé-
teleket az alábbi elérhetőségeken várják:
E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu
Tel.: +36 30 641 0601 (hétköznap 8:00-16:00)

T.A.

Az eddigiekhez hasonlóan, mód van a zöldhulladék elszállítta-

tására is. A zöldhulladékot március 16-i idei első szállítással, 

november 16-i utolsó szállítással végzi el a cég. A zöldhulla-

dék 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 em-

ber - kérjen segítséget a zöldhulladék odaszállításában a köz-

hasznú munkásainktól (Fekete László falugondnok: +36-20-

401-7711)

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

2018. december 21.

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

Komposztálható hulladékok

gyűjtése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a sze-

lektív hulladékszállítás időpontjai - az eddigi-

ekhez hasonlóan - minden hónap harmadik 

péntekén lesznek a továbbiakban is.

Rákos – Hatvan vasútvonal korszerűsítése
projekt Bag települést kiemelten érintő

építési munkálatai

 Június 4-én, hétfőn délután került sor arra az ün-
nepségre, melyet a Szülői Összefogás Szülőfalunkért és 
Bag Nagyközség Önkormányzata rendezett valamennyi, 
településünkön dolgozó pedagógus számára.

Az eseményre szóló meghívót személyesen Boros Mariann-
tól kaptam, így őt kérdeztem a szervezésről, előkészületekről.
Hogyan született meg a ren-
dezvény ötlete?
 B.M.: A Szülői Összefo-
gás Szülőfalunkért – ismertebb 
nevén: SzÖSz – 2017 februárjában 
alakult. Egyik célunk, hogy az óvo-
da és iskola dolgozóit és a szülőket 
közelebb hozzuk egymáshoz, hogy 
ezzel is segítsük az együttműkö-
dést, a közös célok megvalósítását. 
Már a tavalyi tanév végén megfo-
galmazódott bennünk, hogy jó len-
ne egy közös pedagógusnapot 
szervezni, ahol méltó módon meg-
köszönhetnénk mindenkinek a 
gyermekeinkért végzett munkát.
Milyen szervezési feladatokat kellett megoldaniuk?
 B.M.: Át kellett gondolnunk az időpontot és a hely-
színt. A június 4-e tűnt megfelelőnek, mivel a pedagógusnap 
idén 3-ára esett, ez pedig a rákövetkező hétköznap. Arra is 
tekintettel kellett lennünk, hogy az óvodában is és az iskolában 
is vannak, akik csak 5 órakor végeznek, ezért tettük negyed 6-
ra a kezdést. Mivel 50-60 fő közötti létszámra terveztünk, a 
művelődési ház pedig hétfőn este foglalt, helyszínként a pol-
gármesteri hivatal jöhetett csak számításba. 
Kikkel kellett egyeztetnie?
 B.M.: Elsőként Jamrik László polgármester urat 
kerestem fel. Elmondtam az elképzeléseimet, egyben felkér-
tem őt, hogy az önkormányzat nevében köszöntse a jelenlé-
vőket. Ő mindenben támogatásáról biztosított, és felajánlotta 
hozzájárulását a vendéglátás költségeihez, a hivatal dolgo-
zóinak segítségét a termek berendezéséhez. 
Hogyan értesültek az eseményről a meghívottak?
 B.M.: 55 db meghívót készítettünk, amit itthon 
nyomtattunk ki, a szerkesztésben Félix fiam segített. Az intéz-
ményekbe személyesen vittem el, azoknak a nyugdíjas peda-
gógusoknak pedig, akik nem helyben laknak, postán adtam 
fel.
Ki állította össze a műsor forgatókönyvét? Ki kérte és 
készítette fel a szereplő gyerekeket?
 B.M.: Mivel azt szerettük volna, hogy ez meglepetés 
legyen, nagyon kevés felnőttet avattunk be. Az óvodában La-
báthné Gódor Annán kívül Péli Melinda és Svehla Bernadett 
óvó nénit, az iskolában Katonáné Kovács Erikát és Volterné 
Jamrik Évát kerestem meg, hogy ajánljanak előadásra alkal-
mas műsorszámokat. Így állt össze a következő sorrend: Süni 
csoport, Katona Veronika (1.o.), Balázs Botond (4.a), Hor-
váth Noa (4.a), Kajári Dorottya (5.a), Juhász Barbara (8.b), 
Ujvári Gábor Rómeó (8.a) és Angyal Virág (8.a).
Milyen visszajelzéseket kapott utólag?
 B.M.: Már érkezéskor jó volt látni az arcokon az örö-
met, meghatottságot. A műsor után ezt többen szavakkal is 
kifejezték. Köszönetüket ezúton is szeretném továbbítani 
mindazoknak, akik az első perctől támogattak, tanácsokat 
adtak, jó szívvel segítettek.
 Köszönöm szépen a beszélgetést!

Gyalog Éva

30 éves jubileumát
ünnepli a Vállalkozók
Országos Szövetsége

Hálával és köszönettel
Ünnepeltük a pedagógusokat

http://www.vosz.hu
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 Az elmúlt hetekben több esetben is riasztották a me-
gyei tűzoltókat gázvezeték szakítás miatt. Csak ebben az évben 
a Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság tűzoltó egysé-
geinek tizenöt esetnél kellett beavatkozniuk gázvezeték sérü-
léséből adódó káreseményeknél.
 A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen káresetek 
döntő többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, például 
a földmunkát végzők nem kellő körültekintéssel járnak el. 
Leggyakrabban tehát géppel, illetve kézzel történő munka-
végzés során sérül a gázvezeték, gyakori, hogy fűnyíróval vág-
ják el a kiálló földgázcsonkot. Az ilyen balesetek mögött az 
előírások be nem tartása áll, hiszen a földmunkát végző cég 
vagy személy sokszor nem szerzi be a területre vonatkozó köz-
műtérképet.
 Az ilyen hibák, mulasztások komoly következmé-
nyekkel járhatnak, hiszen a sérült vezetékből kiáramló gáz 
rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, gyakran szükség van 
a környéken élők kitelepítésére. Átlagosan 15-20 embernek 
kell ilyen eseteknél elhagynia otthonát, a beavatkozás 10-15 
tűzoltót és három gépjárművet igényel, vagyis a gázvezeték-
sérülés miatt keletkező károk felszámolása akár 100 ezer fo-
rintos plusz kiadást is jelenthet a riasztott tűzoltóság számára.
 Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy indo-
kolt esetben a tűzoltó-parancsnokság köteles feljelentést tenni 
a rendőrségen, a károkozás szankciója súlyosabb esetben több 
évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
 A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a gázcsonk kö-
zelében körültekintőbb munkavégzés (pl. fűnyírás) zajlik, il-
letve azzal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése előtt 
mindenki beszerzi az adott területre vonatkozó közműtérké-
pet, illetve egyeztet a területileg illetékes földgázszolgálta-
tóval. A műanyag gázvezetéket kézi szerszámmal is könnyű 
megsérteni, így minden esetben fokozott figyelemmel kell 
eljárni, hiszen a gázvezeték egyméteres körzetében csak kézi 
szerszámokkal szabad dolgozni.

Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság

 Június 5. a környezetvédelem világnapja. Nem csak 

ilyenkor, hanem az év minden napján oda kellene figyelnünk 

környezetünk tisztaságára. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 

nyár beköszöntével sajnos idén is újra elkezdődött a szeme-

telők „szezonja”. Ismét több helyen észleltek illegálisan lera-

kott szemetet a település külterületein, ezért több helyi és kör-

nyékbeli lakos kapott nagy összegű bírságot szemetelésért.

Fokozottan szeretnénk fel-

hívni a lakosok figyelmét, 

hogy a külterületen elhelye-

zett hulladék elhelyezés ille-

gális és szabálysértési eljárást 

von maga után!

Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) XXI. 

cikke kimondja:

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az 

egészséges környezethez.

(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben 

meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a helyreállítás 

költségét viselni.

 A VOSZ - Vállalkozók Országos Szövetsége néven – 
1988-ban alakult meg. A szövetség legfontosabb célként a 
vállalkozók országos és helyi döntéshozó fórumok előtti ér-
dekképviseletét, a kis- és középvállalkozások tőkeerejének és 
piacképességének növelését, továbbá a nagyvállalatok speci-
ális igényeinek közvetítését jelölte meg. A VOSZ tagjai számá-
ra széles körű tájékoztatást nyújt a szabályozó változásokról, 
olyan üzleti szolgáltatásokat biztosít, amely előmozdítja a vál-
lalkozásfejlesztést, a piacépítést, a szakmunkás- és a felnőtt-
képzést. 
 A VOSZ mára az egyik legjelentősebb magyar mun-
kaadói szervezetté nőtte ki magát – a közvetlen tagságon és a 
tagszervezetein keresztül körülbelül 53 ezer vállalkozást tö-
mörít –, amely munkaadó tagjain keresztül a magyarországi 
foglalkoztatottak mintegy felét is megjeleníti. A VOSZ érdek-
képviseleti és érdekérvényesítő tevékenységét konkrét gazda-
sági szolgáltatásokkal is kiegészíti. Sikertörténet a kis- és kö-
zépvállalkozások likviditását biztosító hitelkonstrukció, a 
„Széchenyi Kártya Program”, a kereskedők, érdekképviseletek 
és a kormányzati szektor összefogásával megvalósuló „Euró-
pai Kereskedelem Napja”, továbbá a „Hallatjuk a hangunkat!” 
és „Vállalkozók Napja” szakmai rendezvények. A Prima Pri-
missima Díj és a hozzá kapcsolódó, a vállalkozók összefo-
gásával megvalósuló Megyei Prima Díj mára az egyik legna-
gyobb társadalmi programmá nőtte ki magát.
 „Tesszük mindezt azért, mert mi dolgozunk a gazda-
ságban, mi termelünk és szolgáltatunk a versenygazda-
ságban, ezért mi ismerjük igazán a gazdasági viszonyokat és 
törvényszerűségeket, mi ütközünk bele az akadályokba, és mi 
tudjuk, hogy hogyan lehetnénk versenyképesebbek, sikere-
sebbek. Ezért csak velünk lehet jó vállalkozói, gazdálkodói 
környezetet kialakítani” – hangsúlyozta jubileumi köszöntő-
jében Demján Sándor, a VOSZ elnöke.
 Településünkön is rendeznek időszakonként vállal-
kozói összejöveteleket, fórumokat. Ilyen és ehhez hasonló ren-
dezvényeken szívesen részt vennének és a helyi információkon 
túl közvetlenül tudnának a legújabb adó-, pályázati-, piaci in-
formációkról tájékoztatást adni. Meghallgatnák a vállalkozók 
véleményét, javaslatait a munkaerő, a szakképzés helyzetéről, 
a bürokrácia útvesztőiről. E javaslatokat továbbvinnék a jogal-
kotók, valamint a jogalkalmazók irányába. Komoly aktualitá-
sa van jelen időszakban a vállalkozói generációváltásnak, 
melyről szintén szükséges az idősödő és fiatal vállalkozókat 
tájékoztatni. Hogyan, mi módon tud tovább vinni egy családi 
vállalkozást a család fiatalabb tagja, vagy esetlegesen, ha erre 
nincs lehetőség, hogyan lehet fenntartani a cégek működését, 
mely a legfontosabb a település számára is.
 Az elmúlt években aktív kapcsolatot alakítottak ki a 
NAV Pest megyei Adó- és Vámigazgatóságával is, együttmű-
ködési megállapodásuk van továbbá az Magyar Országos Köz-
jegyzői Kamarával, folyamatos kapcsolatban vannak a Pest 
megyei Kormányhivatallal, különösen a Foglalkoztatási Fő-
osztályával, valamint a vállalkozói ügyeket koordináló egy-
ségeivel.
 A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete meg-
keresés esetén akár személyesen is a bagi érdeklődők, vállal-
kozók szíves rendelkezésére áll. Több településsel már írásos 
együttműködési megállapodást kötöttek a kölcsönös tájékoz-
tatásról, a vállalkozók segítéséről. Több megyei település 
rendszeres ajánlásokat küld Prima díjazottakra is. E lehetősé-
geket településünk számára is fel tudják ajánlani. Bővebb in-
formációkért keresse fel a szervezet honlapját:  www.vosz.hu

T.A.

ILLEGÁLIS SZEMETELŐK 

Megszaporodtak a gázvezeték
szakítások a megyében

 A beruházás során a teljes Rákos – Hatvan vonalsza-
kaszon, 53 km hosszban ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rend-
szert telepítenek, felújítják az áramellátási rendszert, megva-
lósul a központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakí-
tása, valamint az összes állomáson és a nagyobb forgalmú 
megállóhelyen új utastájékoztató és térfigyelő rendszert épí-
tenek ki. 4 állomás és 9 megállóhely kerül felújításra, akadály-
mentesítésre, 1 új megállóhelyet építenek, korszerűsítik a fel-
vételi és üzemi épületeket. 5 db új külön szintű keresztezés 
épül, ezzel is elősegítve a megcélzott 30 km/h-s sebességnöve-
kedést, egyúttal a menetidő csökkentését. A kivitelezés so-
rán érintett települések: Gödöllő, Gödöllő-Máriabesnyő, 
Bag, Aszód, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura
 A kivitelezés várható időpontjai:
2018. március – július: Aszód – Tura állomásköz (Hévízgyörk, 
Galgahévíz)
2018. július – augusztus: Tura – Hatvan állomásköz
2019. február – december (teljes kizárás és vonatpót-
lás): Gödöllő áll. és Gödöllő – Aszód szakasz (Mária-
besnyő, Bag)
 Gödöllő – Hatvan közötti nyíltvonali szakaszokon át-
építésre kerülnek a kétvágányú pályák, az alépítmények ja-
vítása nagygépes technológiával, sor kerül a vízelvezetés és 
kisműtárgyak építésére. A vasúti pálya korszerűsítése és a Tu-
ra – Hatvan közötti szakaszon történő új nyomvonal építését 
követően tervezetten 30 km/h-s sebességnövekedés érhető el.
Bag megállóhelyen P+R parkoló és új buszvégállo-
más, SK+55 peronok, perontető, gyalogos felüljáró és 
lift építésére kerül sor. A jelenlegi megálló épülete el-
bontásra kerül, új helyen új épület épül. A lakosság 
nyugalmának biztosítása érdekében zajvédő falat 
építenek.
A lakosságot érintő kivitelezés alatt fellépő változások: éjsza-
kai munkavégzés. Az építkezés ideje alatt időszakosan előfor-
dulhatnak a vasúti és közúti forgalom lebonyolításában 
korlátozások, melyek a megszokott menetidő meghosszabbo-
dását eredményezhetik. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevé-
teleket az alábbi elérhetőségeken várják:
E-mail: godollohatvan@vasuttechnika.hu
Tel.: +36 30 641 0601 (hétköznap 8:00-16:00)

T.A.

Az eddigiekhez hasonlóan, mód van a zöldhulladék elszállítta-

tására is. A zöldhulladékot március 16-i idei első szállítással, 

november 16-i utolsó szállítással végzi el a cég. A zöldhulla-

dék 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 em-

ber - kérjen segítséget a zöldhulladék odaszállításában a köz-

hasznú munkásainktól (Fekete László falugondnok: +36-20-

401-7711)

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

2018. december 21.

2018. július 20.

2018. augusztus 17.

2018. szeptember 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

Komposztálható hulladékok

gyűjtése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a sze-

lektív hulladékszállítás időpontjai - az eddigi-

ekhez hasonlóan - minden hónap harmadik 

péntekén lesznek a továbbiakban is.

Rákos – Hatvan vasútvonal korszerűsítése
projekt Bag települést kiemelten érintő

építési munkálatai

 Június 4-én, hétfőn délután került sor arra az ün-
nepségre, melyet a Szülői Összefogás Szülőfalunkért és 
Bag Nagyközség Önkormányzata rendezett valamennyi, 
településünkön dolgozó pedagógus számára.

Az eseményre szóló meghívót személyesen Boros Mariann-
tól kaptam, így őt kérdeztem a szervezésről, előkészületekről.
Hogyan született meg a ren-
dezvény ötlete?
 B.M.: A Szülői Összefo-
gás Szülőfalunkért – ismertebb 
nevén: SzÖSz – 2017 februárjában 
alakult. Egyik célunk, hogy az óvo-
da és iskola dolgozóit és a szülőket 
közelebb hozzuk egymáshoz, hogy 
ezzel is segítsük az együttműkö-
dést, a közös célok megvalósítását. 
Már a tavalyi tanév végén megfo-
galmazódott bennünk, hogy jó len-
ne egy közös pedagógusnapot 
szervezni, ahol méltó módon meg-
köszönhetnénk mindenkinek a 
gyermekeinkért végzett munkát.
Milyen szervezési feladatokat kellett megoldaniuk?
 B.M.: Át kellett gondolnunk az időpontot és a hely-
színt. A június 4-e tűnt megfelelőnek, mivel a pedagógusnap 
idén 3-ára esett, ez pedig a rákövetkező hétköznap. Arra is 
tekintettel kellett lennünk, hogy az óvodában is és az iskolában 
is vannak, akik csak 5 órakor végeznek, ezért tettük negyed 6-
ra a kezdést. Mivel 50-60 fő közötti létszámra terveztünk, a 
művelődési ház pedig hétfőn este foglalt, helyszínként a pol-
gármesteri hivatal jöhetett csak számításba. 
Kikkel kellett egyeztetnie?
 B.M.: Elsőként Jamrik László polgármester urat 
kerestem fel. Elmondtam az elképzeléseimet, egyben felkér-
tem őt, hogy az önkormányzat nevében köszöntse a jelenlé-
vőket. Ő mindenben támogatásáról biztosított, és felajánlotta 
hozzájárulását a vendéglátás költségeihez, a hivatal dolgo-
zóinak segítségét a termek berendezéséhez. 
Hogyan értesültek az eseményről a meghívottak?
 B.M.: 55 db meghívót készítettünk, amit itthon 
nyomtattunk ki, a szerkesztésben Félix fiam segített. Az intéz-
ményekbe személyesen vittem el, azoknak a nyugdíjas peda-
gógusoknak pedig, akik nem helyben laknak, postán adtam 
fel.
Ki állította össze a műsor forgatókönyvét? Ki kérte és 
készítette fel a szereplő gyerekeket?
 B.M.: Mivel azt szerettük volna, hogy ez meglepetés 
legyen, nagyon kevés felnőttet avattunk be. Az óvodában La-
báthné Gódor Annán kívül Péli Melinda és Svehla Bernadett 
óvó nénit, az iskolában Katonáné Kovács Erikát és Volterné 
Jamrik Évát kerestem meg, hogy ajánljanak előadásra alkal-
mas műsorszámokat. Így állt össze a következő sorrend: Süni 
csoport, Katona Veronika (1.o.), Balázs Botond (4.a), Hor-
váth Noa (4.a), Kajári Dorottya (5.a), Juhász Barbara (8.b), 
Ujvári Gábor Rómeó (8.a) és Angyal Virág (8.a).
Milyen visszajelzéseket kapott utólag?
 B.M.: Már érkezéskor jó volt látni az arcokon az örö-
met, meghatottságot. A műsor után ezt többen szavakkal is 
kifejezték. Köszönetüket ezúton is szeretném továbbítani 
mindazoknak, akik az első perctől támogattak, tanácsokat 
adtak, jó szívvel segítettek.
 Köszönöm szépen a beszélgetést!

Gyalog Éva

30 éves jubileumát
ünnepli a Vállalkozók
Országos Szövetsége

Hálával és köszönettel
Ünnepeltük a pedagógusokat

http://www.vosz.hu
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 A „Földünk nem játék” project 
keretein belül a gyermekek szemléletét 
játékos cselekedtetés során próbáltuk 
formálni. A természet közvetlen úton 
való megtapasztaltatásával, rácsodál-
kozhattak környezetük szépségére. Nö-
vényeket ültettek, gondoztak, állatokat 
figyelhettek, óvhattak meg.
 „Védjük a természetet!” -felhí-
vással, nem csak a nagy zöld foltok 
(Nemzeti Parkok), hanem kis „zöld fol-
tunk”, falunk tisztaságának kérdése is 
fontossá vált. „Ne szemetelj!” Kukás já-
tékunk során a szelektív hulladék-
gyűjtés jelentőségét is kiemeltük. „Pa-
pírgyűjtő Peti” dobozunk elkészítésének 
gondolata is megvalósult az újrahasz-
nosítás jegyében.

 „Egy kis űrutazás!” Az űrhajós 
játék során képzeletbeli utunk nem csak 
a gyermeki fantáziát, de számos más fej-
lesztési területet is hordozott magában 
(keresztcsatornák-megszólalás, mozdu-
lat szinkronizálása, zenei memória, 
metrum érzékelés, testséma, matema-
tikai, verbális fejlesztés, és még sorol-
hatnám). Egy fantasztikus játék, ami 
közelebb visz egy globalizációs kérdés-
hez és még fejleszt is, az együttlét során. 
 NaHCO +CH COOH egy kis 3 3

kémia! „Mégis mozog a Föld” nem csak 
keringtünk, forogtunk, de a vulkánunk 
is kitört a homokozóban!
 Persze a kincskeresés sem 
maradhatott el. „Mini ásványbörzén-
ken” a gyerekek megcsodálhatták az 

ametiszt, opál, pirit, rózsakvarc stb. 
szépségét. „Keresd a kincset” játékunk 
során a gyerekek lázas munkálatok 
keretein belül fedezték fel a föld mé-
lyének csodáit. A természet által elenge-
dett kincsekkel, kincsesládánk azóta is 
gyarapszik.
 „Hol volt és hol nem van, egy-
szer volt és egyszer van…” föld napi me-
sefűzér nem csak gyerekeknek, hanem 
felnőtteknek is szól. Ezek a csodálatos 
írásos alkotások, mind tanító jelleggel 
bírnak: Bencsik Antal - Virágba borult 
város, Berta Kati - A Föld meséje. Aján-
lom mindenki figyelmébe.
 Tegyünk hát együtt közösen 
Földünkért! - mert ki mondta, hogy nem 
tudjuk megváltoztatni a világot?

Szent György nap az óvodában

 A tavaszi időszak is igen eseménydúsan alakult az 
óvodában. A jó idő megérkezésével mindent a szabadban si-
került megszervezni.
 Április 21-én, szombati napon az óvoda hagyomány-
őrző programját gazdagította az a rendezvény, amely minden 
évben más és más jeles naphoz kapcsolódik, az idén Szent 
György napjára esett a választás. A játékfűzésekben mondó-
kák, dalok formájában többször elhangozott Szent György 
neve „Süss ki nap, Szent György nap….” , A Győri Györgynek 
hajladozása…” stb. de a kicsik és a nagyobbak játékában a leg-
nagyobb hangsúlyt mégis a  tavasz üdvözlése, a ragyogó kike-
let megérkezésén való örvendezés kapta.
 Ez alkalommal az óvodások rajzkiállítással is készül-
tek, melynek témája a tavasz volt. Érdekessége pedig, hogy 
sokféle technika jelent meg, mint pl. ceruzarajz, festés tempe-
rával, vízfestékkel, gyurmából képalkotás, különböző vegyes 
technikák alkalmazása. Piroska óvó néni a Méhecskés nagy-
csoportosokkal Szent György legendáját keltette életre egy 
szép rajzmakettal.
 A délelőtt nem ért véget a műsorral, utána a finom 
illatok csábították az udvar másik felébe a vendégeket, ahol 
pirospozsgás lángos sült. Köszönet érte Szabó Sándorné Mar-
tonosi Kati néninek és családjának. A terasz alatt pedig íny-
csiklandó sütemények csalogatták a kicsiket és nagyokat. Az 
anyukák, nagymamák és apukák fáradozását is köszönjük. A 
nyugdíjas kollégáknak is köszönjük, hogy mindig szívesen 
jönnek segíteni.
 Igazán kellemes sokrétű nap volt, ahol mindannyian 
részesülhettünk szellemi és testi táplálékban egyaránt.

Majális

 Az óvodai hagyományoknak megfelelően ünnepeltük 
május elsejét. Vidám dalolás, mondókázás után  az év egyik 
legszebb hónapját, a májust köszöntöttük, az óvoda egyik 
hársfáját május fává avattuk a csoportok által készített szalag-
koszorúkkal. Már több éve így tesszük, nem vágunk le élő fáról  
ágat, mivel a természet óvása gyerekekben, fontos számunkra.

Madarak és Fák napja

 Mivel az óvodánk Zöld oviként is működik, ez a nap 
fontos helyet kap az év során. A természetben túrázunk a szü-
lőket is magunkkal csábítva. Az idén is a hat csoport különböző 
helyszínekre látogatott, többnyire a lakó helyünk szép he-
lyeinek egyikére. A legfontosabbnak tartottuk a madárdal,  a 
jó levegő s a táj szépségeinek élvezetét, a kötetlenséget, az 
együtt töltött időt. Persze az élményen túl sok-sok érdekes 
ismeretet, tapasztalatot, tudást nyújt egy ilyen kirándulás 
növényekről, rovarokról, madarakról, a fák sokféleségéről, az 
erdő mező titkos életéről pl: különböző vadon élő állatok 
lábnyomairól. melyek a sárba nyomódva jól láthatóan vizs-
gálódásra adtak okot. Vajon őz, szarvas, vagy vaddisznó járt 
erre felé?   
 Azt hiszem mindannyian jó kedvben, s a fáradtság 
miatt kissé viharverten, /ez utóbbi inkább a felnőttekre volt 
jellemző/ tértünk vissza az óvodába. Elmondható, hogy több 
ilyen napra lenne szükség, a maga egyszerűségében és 
nagyszerűségében, mivel testnek, léleknek ízletes táplálékul 
szolgált.

Pünkösd

 Minden csoport maga szervezte a pünkösdi játékát, 
mely általában virágkoszorú és bokrétakötéssel indult, majd a 
fiúk erőfitogtató versengésével, valamint a pünkösdi király és 
királyné megválasztásával folytatódott. Jó móka a régi hagyo-
mányok, népszokások újra élesztése. A fiúk kudarctűrő képes-
ségét alaposan próbára teszi a verseny a rövid ideig tartó pün-
kösdi királyság megszerzéséért.
 Az ünneplés második részében a szabadban folyta-
tódott a pünkösdölés. Ezúttal a Katica csoport játszotta el a 
többieknek a pünkösdi játékát. Ezt követően mindannyian 
felkerekedtünk és dalolva, láncba fogódzva jártunk, U kapu 
alatt bújtunk, ki és becsavarodtunk.
 „Mi van ma, piros pünkösd napja…”, „Elhozta az 
Isten piros pünkösd napját…” dalokat énekeltük.
 Ilyen volt az Iglice óvoda pünkösdje.

Vidám nap az óvodában

 Hétfőn a Gyereknappal folytatódott az óvodai élet, 
ezen a napon „Tanyasi udvarrá” változott az óvoda. Reggel 
Bencze Iza állatos zenére hívta mozogni a gyerekeket és szülő-
ket. Tízórai után a csoportok házi állatos menetlevelet válasz-
tottak, majd elindultak a tanyasi udvar felfedezésére. Az első 
állomáson tojásokat kerestek szalmabálában, következett a 
Terményválogatás- itt kiderült a gyerekek tájékozottsága 
arról, hogy a házi állatok mivel táplálkoznak. Továbbiakban az 
ügyességüket is megmutathatták Pl. libaterelésnél, vízhordás-
nál. A gyerekek örömére a Mosoly Major állatai is színesebbé 
tették a programot. A gyerekeknek részük volt egy kis vidám 
agytornában is (állathangok felismerése, találós kérdések). A 
legkisebbeknek a legapróbb jószágok tetszettek a legjobban, a 
néhány napos kopasz nyakú csibék. Ezeket Adrienn óvónéni-
nek köszönjük. Az eredményhirdetés után a Répa, Retek Mo-
gyoró együttes szórakoztatta a gyerekeket. Köszönjük Az 
Óvoda a Gyermekekért Alapítványnak a rengeteg finom pala-
csintát, a nyugdíjba vonult óvónéniknek a segítő aktivitást.

Kedves óvodám sok víg nap után…

 Május utolsó péntekén tartottuk a nagy csoportosok 
ballagását. 27 gyermek indult iskolába. A ballagás a tarisznyák 
felvételével indult, majd körbejárva az óvodát búcsúztak a 
felnőttektől, óvodás barátaiktól, a csoportszobáktól. Délután a 
csoportokban a tanévzáró ünnepélyekkel folytatódott a nap. A 
gyerekek versekkel, dalokkal, játékokkal, mesedrama-
tizálással mutatták be egész évi tudásukat. 

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

Szent György napja Madarak és fák napján

Gyermeknap Ballagás

 Nap mint nap tapasztaljuk, hogy estére elfáradunk. A mun-
ka, amit végzünk, szinte kiszívja az emberből az energiát. Világosan 
látjuk, hogy szükségünk van az éjszakai pihenőre, mert e nélkül 
nem tudnánk teljesíteni, nem lennénk képesek kötelességeinket 
megtenni. Még azt is könnyen belátjuk, hogy hetente is szükség van 
egy-egy pihenő napra, hiszen a történelem tapasztalatából is is-
merjük, hogy a 6 + 1 napos hét, nagyon is igazodik az ember élet-
ritmusára. A rómaiak megpróbálkoztak ugyan azzal, hogy a rab-
szolgákat 9 + 1 napos munkarendben dolgoztatták, ám azok sorra 
kidőltek. Azonban az már kevésbé világos előttünk is, hogy nem árt, 
sőt kifejezetten szükséges, hogy évente egyszer-kétszer, esetenként 
többször is, több napos kikapcsolódást is beiktassunk. Ennek az évi 
pihenésnek leginkább nyáron szoktak eleget tenni az emberek.
 Most pedig nyár van. Nyár, amikor a gyerekek élvezik a 
szünidő adta szabadságot; nyár, amikor kinyitottak a strandok; 
nyár, amikor végre lazíthat az ember.
 Azonban egyet nem felejthetünk el. Ez pedig az, hogy van 
az életünknek egy olyan területe, ahol nyáron is legalább ugyan-
olyan odafigyelés szükséges, mint az év többi évszakában. Az em-
ber, nem csak a keresztény, de ő mindenképpen, kell, hogy megtart-
sa az egyensúlyt teste és lelke között; hogy harmóniában, egységben 
legyen belső és külső önmaga. Ezért a nyár folyamán sem szabad 
elfelejtkeznünk arról, hogy – miközben pihentetjük testünket – 
frissen kell tartani lelkünket is. Azaz a lelki életben nyáron sincs 
szünet. Ebben az évszakban is törődnünk kell a lelkünkkel, ami 
többek között pl. azt is jelenti, hogy akár mennyire is elmegyünk 
nyaralni, üdülni, a keresztény ember nem mulaszt szentmisét, nem 
függeszti fel imádságait, és legfőképpen folyamatosan gyakorolja a 
felebaráti szeretetet, teszi a jót, segítséget nyújt másoknak.
 A nyár tehát a testi felüdülés ideje, miközben nem hanya-
goljuk el a lelkünk felfrissítését sem. Figyeljünk magunkra a nyá-
ron! Pihenjünk, de erősítsük lelkünket is! És soha ne felejtsük, hogy 
Isten egy tizedpillanatra sem tart szünetet az irántunk való szeretet-
ben, így mi se feledkezzünk meg viszontszeretni Őt!
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 A „Földünk nem játék” project 
keretein belül a gyermekek szemléletét 
játékos cselekedtetés során próbáltuk 
formálni. A természet közvetlen úton 
való megtapasztaltatásával, rácsodál-
kozhattak környezetük szépségére. Nö-
vényeket ültettek, gondoztak, állatokat 
figyelhettek, óvhattak meg.
 „Védjük a természetet!” -felhí-
vással, nem csak a nagy zöld foltok 
(Nemzeti Parkok), hanem kis „zöld fol-
tunk”, falunk tisztaságának kérdése is 
fontossá vált. „Ne szemetelj!” Kukás já-
tékunk során a szelektív hulladék-
gyűjtés jelentőségét is kiemeltük. „Pa-
pírgyűjtő Peti” dobozunk elkészítésének 
gondolata is megvalósult az újrahasz-
nosítás jegyében.

 „Egy kis űrutazás!” Az űrhajós 
játék során képzeletbeli utunk nem csak 
a gyermeki fantáziát, de számos más fej-
lesztési területet is hordozott magában 
(keresztcsatornák-megszólalás, mozdu-
lat szinkronizálása, zenei memória, 
metrum érzékelés, testséma, matema-
tikai, verbális fejlesztés, és még sorol-
hatnám). Egy fantasztikus játék, ami 
közelebb visz egy globalizációs kérdés-
hez és még fejleszt is, az együttlét során. 
 NaHCO +CH COOH egy kis 3 3

kémia! „Mégis mozog a Föld” nem csak 
keringtünk, forogtunk, de a vulkánunk 
is kitört a homokozóban!
 Persze a kincskeresés sem 
maradhatott el. „Mini ásványbörzén-
ken” a gyerekek megcsodálhatták az 

ametiszt, opál, pirit, rózsakvarc stb. 
szépségét. „Keresd a kincset” játékunk 
során a gyerekek lázas munkálatok 
keretein belül fedezték fel a föld mé-
lyének csodáit. A természet által elenge-
dett kincsekkel, kincsesládánk azóta is 
gyarapszik.
 „Hol volt és hol nem van, egy-
szer volt és egyszer van…” föld napi me-
sefűzér nem csak gyerekeknek, hanem 
felnőtteknek is szól. Ezek a csodálatos 
írásos alkotások, mind tanító jelleggel 
bírnak: Bencsik Antal - Virágba borult 
város, Berta Kati - A Föld meséje. Aján-
lom mindenki figyelmébe.
 Tegyünk hát együtt közösen 
Földünkért! - mert ki mondta, hogy nem 
tudjuk megváltoztatni a világot?

Szent György nap az óvodában

 A tavaszi időszak is igen eseménydúsan alakult az 
óvodában. A jó idő megérkezésével mindent a szabadban si-
került megszervezni.
 Április 21-én, szombati napon az óvoda hagyomány-
őrző programját gazdagította az a rendezvény, amely minden 
évben más és más jeles naphoz kapcsolódik, az idén Szent 
György napjára esett a választás. A játékfűzésekben mondó-
kák, dalok formájában többször elhangozott Szent György 
neve „Süss ki nap, Szent György nap….” , A Győri Györgynek 
hajladozása…” stb. de a kicsik és a nagyobbak játékában a leg-
nagyobb hangsúlyt mégis a  tavasz üdvözlése, a ragyogó kike-
let megérkezésén való örvendezés kapta.
 Ez alkalommal az óvodások rajzkiállítással is készül-
tek, melynek témája a tavasz volt. Érdekessége pedig, hogy 
sokféle technika jelent meg, mint pl. ceruzarajz, festés tempe-
rával, vízfestékkel, gyurmából képalkotás, különböző vegyes 
technikák alkalmazása. Piroska óvó néni a Méhecskés nagy-
csoportosokkal Szent György legendáját keltette életre egy 
szép rajzmakettal.
 A délelőtt nem ért véget a műsorral, utána a finom 
illatok csábították az udvar másik felébe a vendégeket, ahol 
pirospozsgás lángos sült. Köszönet érte Szabó Sándorné Mar-
tonosi Kati néninek és családjának. A terasz alatt pedig íny-
csiklandó sütemények csalogatták a kicsiket és nagyokat. Az 
anyukák, nagymamák és apukák fáradozását is köszönjük. A 
nyugdíjas kollégáknak is köszönjük, hogy mindig szívesen 
jönnek segíteni.
 Igazán kellemes sokrétű nap volt, ahol mindannyian 
részesülhettünk szellemi és testi táplálékban egyaránt.

Majális

 Az óvodai hagyományoknak megfelelően ünnepeltük 
május elsejét. Vidám dalolás, mondókázás után  az év egyik 
legszebb hónapját, a májust köszöntöttük, az óvoda egyik 
hársfáját május fává avattuk a csoportok által készített szalag-
koszorúkkal. Már több éve így tesszük, nem vágunk le élő fáról  
ágat, mivel a természet óvása gyerekekben, fontos számunkra.

Madarak és Fák napja

 Mivel az óvodánk Zöld oviként is működik, ez a nap 
fontos helyet kap az év során. A természetben túrázunk a szü-
lőket is magunkkal csábítva. Az idén is a hat csoport különböző 
helyszínekre látogatott, többnyire a lakó helyünk szép he-
lyeinek egyikére. A legfontosabbnak tartottuk a madárdal,  a 
jó levegő s a táj szépségeinek élvezetét, a kötetlenséget, az 
együtt töltött időt. Persze az élményen túl sok-sok érdekes 
ismeretet, tapasztalatot, tudást nyújt egy ilyen kirándulás 
növényekről, rovarokról, madarakról, a fák sokféleségéről, az 
erdő mező titkos életéről pl: különböző vadon élő állatok 
lábnyomairól. melyek a sárba nyomódva jól láthatóan vizs-
gálódásra adtak okot. Vajon őz, szarvas, vagy vaddisznó járt 
erre felé?   
 Azt hiszem mindannyian jó kedvben, s a fáradtság 
miatt kissé viharverten, /ez utóbbi inkább a felnőttekre volt 
jellemző/ tértünk vissza az óvodába. Elmondható, hogy több 
ilyen napra lenne szükség, a maga egyszerűségében és 
nagyszerűségében, mivel testnek, léleknek ízletes táplálékul 
szolgált.

Pünkösd

 Minden csoport maga szervezte a pünkösdi játékát, 
mely általában virágkoszorú és bokrétakötéssel indult, majd a 
fiúk erőfitogtató versengésével, valamint a pünkösdi király és 
királyné megválasztásával folytatódott. Jó móka a régi hagyo-
mányok, népszokások újra élesztése. A fiúk kudarctűrő képes-
ségét alaposan próbára teszi a verseny a rövid ideig tartó pün-
kösdi királyság megszerzéséért.
 Az ünneplés második részében a szabadban folyta-
tódott a pünkösdölés. Ezúttal a Katica csoport játszotta el a 
többieknek a pünkösdi játékát. Ezt követően mindannyian 
felkerekedtünk és dalolva, láncba fogódzva jártunk, U kapu 
alatt bújtunk, ki és becsavarodtunk.
 „Mi van ma, piros pünkösd napja…”, „Elhozta az 
Isten piros pünkösd napját…” dalokat énekeltük.
 Ilyen volt az Iglice óvoda pünkösdje.

Vidám nap az óvodában

 Hétfőn a Gyereknappal folytatódott az óvodai élet, 
ezen a napon „Tanyasi udvarrá” változott az óvoda. Reggel 
Bencze Iza állatos zenére hívta mozogni a gyerekeket és szülő-
ket. Tízórai után a csoportok házi állatos menetlevelet válasz-
tottak, majd elindultak a tanyasi udvar felfedezésére. Az első 
állomáson tojásokat kerestek szalmabálában, következett a 
Terményválogatás- itt kiderült a gyerekek tájékozottsága 
arról, hogy a házi állatok mivel táplálkoznak. Továbbiakban az 
ügyességüket is megmutathatták Pl. libaterelésnél, vízhordás-
nál. A gyerekek örömére a Mosoly Major állatai is színesebbé 
tették a programot. A gyerekeknek részük volt egy kis vidám 
agytornában is (állathangok felismerése, találós kérdések). A 
legkisebbeknek a legapróbb jószágok tetszettek a legjobban, a 
néhány napos kopasz nyakú csibék. Ezeket Adrienn óvónéni-
nek köszönjük. Az eredményhirdetés után a Répa, Retek Mo-
gyoró együttes szórakoztatta a gyerekeket. Köszönjük Az 
Óvoda a Gyermekekért Alapítványnak a rengeteg finom pala-
csintát, a nyugdíjba vonult óvónéniknek a segítő aktivitást.

Kedves óvodám sok víg nap után…

 Május utolsó péntekén tartottuk a nagy csoportosok 
ballagását. 27 gyermek indult iskolába. A ballagás a tarisznyák 
felvételével indult, majd körbejárva az óvodát búcsúztak a 
felnőttektől, óvodás barátaiktól, a csoportszobáktól. Délután a 
csoportokban a tanévzáró ünnepélyekkel folytatódott a nap. A 
gyerekek versekkel, dalokkal, játékokkal, mesedrama-
tizálással mutatták be egész évi tudásukat. 

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

Szent György napja Madarak és fák napján

Gyermeknap Ballagás

 Nap mint nap tapasztaljuk, hogy estére elfáradunk. A mun-
ka, amit végzünk, szinte kiszívja az emberből az energiát. Világosan 
látjuk, hogy szükségünk van az éjszakai pihenőre, mert e nélkül 
nem tudnánk teljesíteni, nem lennénk képesek kötelességeinket 
megtenni. Még azt is könnyen belátjuk, hogy hetente is szükség van 
egy-egy pihenő napra, hiszen a történelem tapasztalatából is is-
merjük, hogy a 6 + 1 napos hét, nagyon is igazodik az ember élet-
ritmusára. A rómaiak megpróbálkoztak ugyan azzal, hogy a rab-
szolgákat 9 + 1 napos munkarendben dolgoztatták, ám azok sorra 
kidőltek. Azonban az már kevésbé világos előttünk is, hogy nem árt, 
sőt kifejezetten szükséges, hogy évente egyszer-kétszer, esetenként 
többször is, több napos kikapcsolódást is beiktassunk. Ennek az évi 
pihenésnek leginkább nyáron szoktak eleget tenni az emberek.
 Most pedig nyár van. Nyár, amikor a gyerekek élvezik a 
szünidő adta szabadságot; nyár, amikor kinyitottak a strandok; 
nyár, amikor végre lazíthat az ember.
 Azonban egyet nem felejthetünk el. Ez pedig az, hogy van 
az életünknek egy olyan területe, ahol nyáron is legalább ugyan-
olyan odafigyelés szükséges, mint az év többi évszakában. Az em-
ber, nem csak a keresztény, de ő mindenképpen, kell, hogy megtart-
sa az egyensúlyt teste és lelke között; hogy harmóniában, egységben 
legyen belső és külső önmaga. Ezért a nyár folyamán sem szabad 
elfelejtkeznünk arról, hogy – miközben pihentetjük testünket – 
frissen kell tartani lelkünket is. Azaz a lelki életben nyáron sincs 
szünet. Ebben az évszakban is törődnünk kell a lelkünkkel, ami 
többek között pl. azt is jelenti, hogy akár mennyire is elmegyünk 
nyaralni, üdülni, a keresztény ember nem mulaszt szentmisét, nem 
függeszti fel imádságait, és legfőképpen folyamatosan gyakorolja a 
felebaráti szeretetet, teszi a jót, segítséget nyújt másoknak.
 A nyár tehát a testi felüdülés ideje, miközben nem hanya-
goljuk el a lelkünk felfrissítését sem. Figyeljünk magunkra a nyá-
ron! Pihenjünk, de erősítsük lelkünket is! És soha ne felejtsük, hogy 
Isten egy tizedpillanatra sem tart szünetet az irántunk való szeretet-
ben, így mi se feledkezzünk meg viszontszeretni Őt!
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 2018. június 16-án de. 10 órakor kezdő-
dött az az ünnepélyes szentmise a váci székesegy-
házban, amely falunk hívő népe számára sokáig em-
lékezetes lesz. Dr. Beer Miklós püspök atya az Egy-
házi Rend szentségének első fokozatában részesí-
tette Katona Pál testvérünket, aki már eddig is, mint 
akolitus szolgálta Istent és a híveket. Mostantól dia-
kónusként teszi mindezt, amely arra jogosítja, hogy 
a mindenkori plébános mellett, őt segítve és a híve-
ket szolgálva a keresztelésben, esketésben, temetés-
ben segítő kezet nyújtson; felolvassa az evangéliu-
mot, és - majd később – az Ige hirdetőjévé legyen.
 Imádkozzunk érte, ahogy eddig is imáink-
kal kísértük, hogy Isten dicsőségére és a hívek lelki 
üdvére tudja teljesíteni vállalt szolgálatát!
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 Az idén a 89. Ünnepi könyvhéten belül a 17. Gyermek-
könyvnapok alkalmából 4. alkalommal hirdette meg a Kolibri kiadó 
a pályázatot Tündérkönyvtáros cím elérésére. A pályázati kiírás sze-
rint olyan gyermekek ajánlására volt szükség, akik rendelkeznek 
olvasójeggyel a könyvtárba. Megkérdeztük hát a gyermekeket, óvo-
dásokat, iskolásokat, szerintük Horváthné Görög Viktória, Viki 
néni Tündérkönyvtáros-e:
A Kutyás csoport ajánlása:
Rendszeresen látogatjuk a könyvtárat, ahol Viki néni szívesen segít 
a kért témában a korosztályunknak megfelelő könyvek megtalálá-
sában. Szívesen mond nekünk mesét a papírszínház segítségével. A 
gyermekek által kedvelt könyveket is megmutatja nekünk, s bátran 
böngészhetünk a polcokon, hogy újabb kincseket fedezzünk fel. Fej-
lesztő társasjátékokkal is megismerkedhetünk ott, játszhatunk. Vi-
ki néni rendszeresen szervez író-olvasó találkozókat a számunkra 
is, a kedvelt gyermekkönyvek íróit személyesen is elhozza nekünk a 
könyvtárba. Mindig nagy élmény megismerni a kedvenc mesék al-
kotóit. Zenés, táncos, mondókázás, mesés délelőttöket is szervez, 
ahol a gyermekek interaktívan részt vehetnek az előadásokban. Fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. A könyvtárban helyet ad 
játékos, barkácsolós programoknak is, ahol közel a segítség, ha ela-
kadnánk egy-egy folyamatban, így mutatja meg nekünk, milyen 
ötleteket hol találnak meg a gyerekek.

Szabóné László Teréz (a kutyás csoport óvónénije)
Madaras csoport ajánlása:
Viki néni mindig ajánl valamilyen olvasnivalót a számunkra, mert 
már ismeri az érdeklődési körünket. Általa ismertük meg fedeztük 
fel pl: Nikola Péter Zorka meséit, vagy Gáll Viktória Emese Ringató 
meséit.

Labáthné Gódor Anna (a madaras csoport óvónénije)
Katona Lóránt 1. osztályos tanuló ajánlása:
Az óvónéni nagyon sokszor vitt minket a könyvtárba, míg óvodás 
voltam. Viki néni a könyvtáros néni mindig felolvasott nekünk, és 
mutatott szép könyveket. Találkoztunk igazi könyvíró nénikkel, 
bácsikkal. Már ekkor eldöntöttem, hogy ha megtanulok olvasni, ki-

Tündérkönyvtáros
kölcsönzöm az összes állatos könyvet. Lassan elvégzem az első osz-
tályt, így most már használhatom a saját olvasójegyemet, amit anya 
akkor készíttetett nekem, mikor megnyílt a könyvtár.
Katona Veronika 1. osztályos tanuló ajánlása:
Évekkel ezelőtt kezdtem el könyvtárba járni, kemény fedeles mese-
könyveket kölcsönöztünk ki édesanyámmal. A könyvtár egy időre 
bezárt, majd több változáson is átesett. Mikor újra elmentünk a 
könyvtárba - óvodás csoportommal, majd testvéreimmel - nagyon 
elcsodálkoztunk: találtunk egy gyerek-kuckót, a gyerekkönyvtárat, 
ahol a sok-sok mesekönyv mellett játékok illetve egy kis asztal is 
helyet kapott, ahol kényelmesen lapozgathattuk át a képesköny-
veket. Viki néni nem szólt ránk, sőt örült nekünk, amikor téli délu-
tánokon az ovis barátnőkkel időnként benéztünk a kuckóba. De vol-
tunk például kézműves foglalkozáson itt, ahol apának készíthet-
tünk ajándékot, voltunk különböző programok keretében mese-
filmnézésen, Viki néni felolvasásain, találkoztunk igazi mesemon-
dóval, sőt igazi írónővel is. A felsorolás bizonyára nem teljes, de ta-
lán elég ahhoz, hogy bemutassuk a mi könyvtárosunk igazi Tündér-
kertté varázsolta a könyvtárunkat!
Paltán Eszter 9 éves tanuló ajánlása:
Én már óvodás koromban is jártam könyvtárba. Akkor még anyu-
kám olvasta fel nekem a meséket. Később nekem is lett olvasóje-
gyem, azzal kölcsönöztem ki magamnak a könyveket. A könyvtár-
ban voltak jó programok is. Például nyári kézműves tábor, nyári 
társasjáték délelőtt, ezekben én is részt vettem. A könyvtáros néni, 
Viki néni mindig segít a könyvek kiválasztásában. A nyári táborban 
is sok játékot talált ki nekünk.
Palya Alex 9 éves tanuló ajánlása:
A mi könyvtárunkban van egy jó kis kuckó a gyerekeknek, amit na-
gyon szeretek. Leülök a puha babzsákra és nézegetem a könyveket, 
hogy melyiket szeretném kikölcsönözni. Van a könyvtárban társas-
játék, és nagyon szeretek vele játszani. Jó érzés itt lenni, mert szok-
tak lenni programok és van játék meg jó könyvek. A testvéremmel 
szoktam menni.
Palya Félix 12 éves tanuló ajánlása:
Anyukám jár a könyvklubba, amit a könyvtáros néni tart. Anya biz-
tatott, hogy járjak könyvtárba, először az ő kártyájára kölcsönöztem 
könyvet, de most már saját kártyám van. Mindig találok jó könyvet, 
és társasozni is tudok a testvéremmel. Nagyon jó élmény volt a ta-
valyi kézműves tábor, aminek a könyvtár adott otthont. A kézmű-
veskedésen kívül szabadidőnkben a könyvtárban olvastunk, ját-
szottunk.
 A pályázatunkat elfogadta a kiadó, s június 10-én a mi 
könyvtárosunk, Horváthné Görög Viktória, Viki néni hivatalo-
san is megkapta a Tündérkönyvtáros címet. Nagyon megható-
dott a gyermekek ajánlásain, örömmel olvasta a gondolataikat. El-
mondta, hogy tervei között szerepel, hogy méginkább figyel a gyer-
mekolvasók igényeire, kedvenc olvasmányai után kutat, s elhozza 
ezeket a gyermekeknek, illetve újabb, értékes, magas színvonalú 
irodalmat ajánl a gyermekek számára. Sok programötlet van a fejé-
ben, keresi a lehetőségeket, hogy ezeket el is tudja hozni a mi gyer-
mekeink számára. Köszönjük szépen eddigi, lelkes munkáját, s 
szívből gratulálunk a cím elnyeréséhez!

Szabóné László Teréz

ÚJ DIAKÓNUS BAGON!
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek."(Mk.16,15)

Katona Pál a képen balról a harmadik

Fent: A szentelés pillanata

Lent: Az evangéliumos könyv átadása

 Nagy érdeklődés övezte az I. Pest megyei Pajta-
színházi Találkozót, amely 2018. április 28–án Bagon, 
a Dózsa György Művelődési Házban került megrende-
zésre négy Pest megyei település: Galgahévíz, Tinnye, 
Verőce és a házigazda Bag részvételével. 

 A Pajtaszínházi Találkozó gondolata az idén harmadik 
alkalommal megvalósult Pajtaszínházi Szemlét - az NMI Mű-
velődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság által szervezett 
országos programja - követően ötlött fel Kustra Éva, a bagi Fa-
forgács Színtársulat (idén Bag képviselte Pest megyét a Szem-
lén), és Katona Hargita, a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetőjében. Ezt az elképzelést nagy örömmel támo-
gatta Bag Nagyközség Önkormányzata és az NMI Művelődési 
Intézet NKKft. is, így létrejöhetett az első Pest megyei Pajta-
színházi Találkozó Bagon.
 A szakmai program már délelőtt megkezdődött egy, a 
csoportvezetőknek tartott workshop keretében. Délután a fel-
lépő társulatok és a településeik bemutatkozó kisfilmjeit köve-
tően került sor a társulatok előadásaira.
 Az első bemutatkozó a tinnyei PaTHÁLIA Miniszínpad 
volt, akik Szenes Andor: A szenesember és Lőrincz Miklós: Hul-
lám Izabella című kabaréjeleneteit adták elő. Másodikként a 
verőcei Dobay Márti Színjátéktér Rejtő Jenő: Eltanácsolás című 
művét vitték színpadra. Őket követte a Csikótojás Társulat Gal-
gahévízről, A rátóti csikótojás című népmesével. A Találkozót a 
házigazda, a Faforgács Színtársulat előadása zárta Baranyi Fe-
renc: A lónak vélt menyasszony című vásári komédiájával. 

 Hogy mindegyik játéknak nagy sikere volt, erre bizo-
nyíték a darabok alatti folyamatos nevetéshullám, és a végén a 
szűnni nem akaró tapsvihar. 
 Az esemény kapcsán, amely reményeink szerint ha-
gyománnyá válik, mindenképpen érdemes kiemelni a kistele-
püléseken működő színjátszó társulatok jelentős közösségépítő 
szerepét, és azt a pluszt, amit hozzáadnak egy-egy település sok-
színűségéhez. Nem túlzás azt állítani, hogy egy profi módon 
megszervezett és izgalmas napnak lehettünk a részesei, akár 
nézőként, akár fellépőként.  Igazi öröm volt hallani és látni azt 
is, hogy a színpadon éppen nem lévő csoportok tagjai önfeled-
ten élvezik a többiek előadását. A társulatok a Találkozóra is 
magukkal hozott lelkesedésükkel és színvonalas előadásaikkal 
tanúbizonyságot tettek arról, hogy ennek a rendezvénynek van 
létjogosultsága. Már most izgatottan várjuk, hogy jövőre hol ke-
rül megrendezésre az esemény. Mi ott leszünk. 
 Köszönet az esemény támogatóinak: Bag Nagyköz-
ség Önkormányzata, Balázs Vendéglő, Deli József, Dózsa 
György Művelődési Ház és Könyvtár, Generali Biztosító Bagi 
Képviselete, Hajdú Evelin, Hegedűs Kornél, Mácsai Bernadett, 
NMI Művelődési Intézet Nkkft., Tábik Andrásné
 Egyúttal köszönet azoknak, akik munkájukkal se-
gítették a rendezvény megvalósulását: Dózsa György Műve-
lődési Ház és Könyvtár munkatársai, Faforgács Színtársulat 
és családtagjaik, Lukes János és Palya Félix (kisfilmek el-
készítése)

Vravuska-Tóth Erika

Hagyományt teremteni
I. Pest megyei Pajtaszínházi Találkozó

BAGI HÍRLAP • 2018. MÁJUS - JÚNIUS

Fo
tó

: 
N

M
I 
M

ű
v
e
lő

d
é
si

 I
n
té

ze
t,

 B
a
lá

zs
 G

u
sz

tá
v



BAGI HÍRLAP • 2018. MÁJUS - JÚNIUS BAGI HÍRLAP • 2018. MÁJUS - JÚNIUSBAGI HÍRLAP • 2017. JANUÁR - FEBRUÁRBAGI HÍRLAP • 2016. OKTÓBER8 Közösség, kultúra 9Közösség, kultúra

 2018. június 16-án de. 10 órakor kezdő-
dött az az ünnepélyes szentmise a váci székesegy-
házban, amely falunk hívő népe számára sokáig em-
lékezetes lesz. Dr. Beer Miklós püspök atya az Egy-
házi Rend szentségének első fokozatában részesí-
tette Katona Pál testvérünket, aki már eddig is, mint 
akolitus szolgálta Istent és a híveket. Mostantól dia-
kónusként teszi mindezt, amely arra jogosítja, hogy 
a mindenkori plébános mellett, őt segítve és a híve-
ket szolgálva a keresztelésben, esketésben, temetés-
ben segítő kezet nyújtson; felolvassa az evangéliu-
mot, és - majd később – az Ige hirdetőjévé legyen.
 Imádkozzunk érte, ahogy eddig is imáink-
kal kísértük, hogy Isten dicsőségére és a hívek lelki 
üdvére tudja teljesíteni vállalt szolgálatát!

-km-

 Az idén a 89. Ünnepi könyvhéten belül a 17. Gyermek-
könyvnapok alkalmából 4. alkalommal hirdette meg a Kolibri kiadó 
a pályázatot Tündérkönyvtáros cím elérésére. A pályázati kiírás sze-
rint olyan gyermekek ajánlására volt szükség, akik rendelkeznek 
olvasójeggyel a könyvtárba. Megkérdeztük hát a gyermekeket, óvo-
dásokat, iskolásokat, szerintük Horváthné Görög Viktória, Viki 
néni Tündérkönyvtáros-e:
A Kutyás csoport ajánlása:
Rendszeresen látogatjuk a könyvtárat, ahol Viki néni szívesen segít 
a kért témában a korosztályunknak megfelelő könyvek megtalálá-
sában. Szívesen mond nekünk mesét a papírszínház segítségével. A 
gyermekek által kedvelt könyveket is megmutatja nekünk, s bátran 
böngészhetünk a polcokon, hogy újabb kincseket fedezzünk fel. Fej-
lesztő társasjátékokkal is megismerkedhetünk ott, játszhatunk. Vi-
ki néni rendszeresen szervez író-olvasó találkozókat a számunkra 
is, a kedvelt gyermekkönyvek íróit személyesen is elhozza nekünk a 
könyvtárba. Mindig nagy élmény megismerni a kedvenc mesék al-
kotóit. Zenés, táncos, mondókázás, mesés délelőttöket is szervez, 
ahol a gyermekek interaktívan részt vehetnek az előadásokban. Fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. A könyvtárban helyet ad 
játékos, barkácsolós programoknak is, ahol közel a segítség, ha ela-
kadnánk egy-egy folyamatban, így mutatja meg nekünk, milyen 
ötleteket hol találnak meg a gyerekek.

Szabóné László Teréz (a kutyás csoport óvónénije)
Madaras csoport ajánlása:
Viki néni mindig ajánl valamilyen olvasnivalót a számunkra, mert 
már ismeri az érdeklődési körünket. Általa ismertük meg fedeztük 
fel pl: Nikola Péter Zorka meséit, vagy Gáll Viktória Emese Ringató 
meséit.

Labáthné Gódor Anna (a madaras csoport óvónénije)
Katona Lóránt 1. osztályos tanuló ajánlása:
Az óvónéni nagyon sokszor vitt minket a könyvtárba, míg óvodás 
voltam. Viki néni a könyvtáros néni mindig felolvasott nekünk, és 
mutatott szép könyveket. Találkoztunk igazi könyvíró nénikkel, 
bácsikkal. Már ekkor eldöntöttem, hogy ha megtanulok olvasni, ki-

Tündérkönyvtáros
kölcsönzöm az összes állatos könyvet. Lassan elvégzem az első osz-
tályt, így most már használhatom a saját olvasójegyemet, amit anya 
akkor készíttetett nekem, mikor megnyílt a könyvtár.
Katona Veronika 1. osztályos tanuló ajánlása:
Évekkel ezelőtt kezdtem el könyvtárba járni, kemény fedeles mese-
könyveket kölcsönöztünk ki édesanyámmal. A könyvtár egy időre 
bezárt, majd több változáson is átesett. Mikor újra elmentünk a 
könyvtárba - óvodás csoportommal, majd testvéreimmel - nagyon 
elcsodálkoztunk: találtunk egy gyerek-kuckót, a gyerekkönyvtárat, 
ahol a sok-sok mesekönyv mellett játékok illetve egy kis asztal is 
helyet kapott, ahol kényelmesen lapozgathattuk át a képesköny-
veket. Viki néni nem szólt ránk, sőt örült nekünk, amikor téli délu-
tánokon az ovis barátnőkkel időnként benéztünk a kuckóba. De vol-
tunk például kézműves foglalkozáson itt, ahol apának készíthet-
tünk ajándékot, voltunk különböző programok keretében mese-
filmnézésen, Viki néni felolvasásain, találkoztunk igazi mesemon-
dóval, sőt igazi írónővel is. A felsorolás bizonyára nem teljes, de ta-
lán elég ahhoz, hogy bemutassuk a mi könyvtárosunk igazi Tündér-
kertté varázsolta a könyvtárunkat!
Paltán Eszter 9 éves tanuló ajánlása:
Én már óvodás koromban is jártam könyvtárba. Akkor még anyu-
kám olvasta fel nekem a meséket. Később nekem is lett olvasóje-
gyem, azzal kölcsönöztem ki magamnak a könyveket. A könyvtár-
ban voltak jó programok is. Például nyári kézműves tábor, nyári 
társasjáték délelőtt, ezekben én is részt vettem. A könyvtáros néni, 
Viki néni mindig segít a könyvek kiválasztásában. A nyári táborban 
is sok játékot talált ki nekünk.
Palya Alex 9 éves tanuló ajánlása:
A mi könyvtárunkban van egy jó kis kuckó a gyerekeknek, amit na-
gyon szeretek. Leülök a puha babzsákra és nézegetem a könyveket, 
hogy melyiket szeretném kikölcsönözni. Van a könyvtárban társas-
játék, és nagyon szeretek vele játszani. Jó érzés itt lenni, mert szok-
tak lenni programok és van játék meg jó könyvek. A testvéremmel 
szoktam menni.
Palya Félix 12 éves tanuló ajánlása:
Anyukám jár a könyvklubba, amit a könyvtáros néni tart. Anya biz-
tatott, hogy járjak könyvtárba, először az ő kártyájára kölcsönöztem 
könyvet, de most már saját kártyám van. Mindig találok jó könyvet, 
és társasozni is tudok a testvéremmel. Nagyon jó élmény volt a ta-
valyi kézműves tábor, aminek a könyvtár adott otthont. A kézmű-
veskedésen kívül szabadidőnkben a könyvtárban olvastunk, ját-
szottunk.
 A pályázatunkat elfogadta a kiadó, s június 10-én a mi 
könyvtárosunk, Horváthné Görög Viktória, Viki néni hivatalo-
san is megkapta a Tündérkönyvtáros címet. Nagyon megható-
dott a gyermekek ajánlásain, örömmel olvasta a gondolataikat. El-
mondta, hogy tervei között szerepel, hogy méginkább figyel a gyer-
mekolvasók igényeire, kedvenc olvasmányai után kutat, s elhozza 
ezeket a gyermekeknek, illetve újabb, értékes, magas színvonalú 
irodalmat ajánl a gyermekek számára. Sok programötlet van a fejé-
ben, keresi a lehetőségeket, hogy ezeket el is tudja hozni a mi gyer-
mekeink számára. Köszönjük szépen eddigi, lelkes munkáját, s 
szívből gratulálunk a cím elnyeréséhez!

Szabóné László Teréz

ÚJ DIAKÓNUS BAGON!
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek."(Mk.16,15)

Katona Pál a képen balról a harmadik

Fent: A szentelés pillanata

Lent: Az evangéliumos könyv átadása

 Nagy érdeklődés övezte az I. Pest megyei Pajta-
színházi Találkozót, amely 2018. április 28–án Bagon, 
a Dózsa György Művelődési Házban került megrende-
zésre négy Pest megyei település: Galgahévíz, Tinnye, 
Verőce és a házigazda Bag részvételével. 

 A Pajtaszínházi Találkozó gondolata az idén harmadik 
alkalommal megvalósult Pajtaszínházi Szemlét - az NMI Mű-
velődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság által szervezett 
országos programja - követően ötlött fel Kustra Éva, a bagi Fa-
forgács Színtársulat (idén Bag képviselte Pest megyét a Szem-
lén), és Katona Hargita, a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetőjében. Ezt az elképzelést nagy örömmel támo-
gatta Bag Nagyközség Önkormányzata és az NMI Művelődési 
Intézet NKKft. is, így létrejöhetett az első Pest megyei Pajta-
színházi Találkozó Bagon.
 A szakmai program már délelőtt megkezdődött egy, a 
csoportvezetőknek tartott workshop keretében. Délután a fel-
lépő társulatok és a településeik bemutatkozó kisfilmjeit köve-
tően került sor a társulatok előadásaira.
 Az első bemutatkozó a tinnyei PaTHÁLIA Miniszínpad 
volt, akik Szenes Andor: A szenesember és Lőrincz Miklós: Hul-
lám Izabella című kabaréjeleneteit adták elő. Másodikként a 
verőcei Dobay Márti Színjátéktér Rejtő Jenő: Eltanácsolás című 
művét vitték színpadra. Őket követte a Csikótojás Társulat Gal-
gahévízről, A rátóti csikótojás című népmesével. A Találkozót a 
házigazda, a Faforgács Színtársulat előadása zárta Baranyi Fe-
renc: A lónak vélt menyasszony című vásári komédiájával. 

 Hogy mindegyik játéknak nagy sikere volt, erre bizo-
nyíték a darabok alatti folyamatos nevetéshullám, és a végén a 
szűnni nem akaró tapsvihar. 
 Az esemény kapcsán, amely reményeink szerint ha-
gyománnyá válik, mindenképpen érdemes kiemelni a kistele-
püléseken működő színjátszó társulatok jelentős közösségépítő 
szerepét, és azt a pluszt, amit hozzáadnak egy-egy település sok-
színűségéhez. Nem túlzás azt állítani, hogy egy profi módon 
megszervezett és izgalmas napnak lehettünk a részesei, akár 
nézőként, akár fellépőként.  Igazi öröm volt hallani és látni azt 
is, hogy a színpadon éppen nem lévő csoportok tagjai önfeled-
ten élvezik a többiek előadását. A társulatok a Találkozóra is 
magukkal hozott lelkesedésükkel és színvonalas előadásaikkal 
tanúbizonyságot tettek arról, hogy ennek a rendezvénynek van 
létjogosultsága. Már most izgatottan várjuk, hogy jövőre hol ke-
rül megrendezésre az esemény. Mi ott leszünk. 
 Köszönet az esemény támogatóinak: Bag Nagyköz-
ség Önkormányzata, Balázs Vendéglő, Deli József, Dózsa 
György Művelődési Ház és Könyvtár, Generali Biztosító Bagi 
Képviselete, Hajdú Evelin, Hegedűs Kornél, Mácsai Bernadett, 
NMI Művelődési Intézet Nkkft., Tábik Andrásné
 Egyúttal köszönet azoknak, akik munkájukkal se-
gítették a rendezvény megvalósulását: Dózsa György Műve-
lődési Ház és Könyvtár munkatársai, Faforgács Színtársulat 
és családtagjaik, Lukes János és Palya Félix (kisfilmek el-
készítése)
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Ballagás fotók: Szászi Tibor és Tóth Zsuzsanna

 Különös élmény a tanévet lezár-
ni, hiszen alig pár napja volt szeptember. 
Látszólag, nagyon rövid idő telt el az első 
becsengetés óta, mégis nagyon sok közös 
programunk volt. 
Voltak hagyományos és az Arany-Gálával 
hagyományteremtő programjaink egy-
aránt. A versenyeken ebben a tanévben is 
jól szerepeltünk: a tankerületi komplex 
versenyben továbbra is dobogósok, idén 
III.-ak lettünk. A turai és a szintén nagy 
létszámú kartali iskola előzött meg min-
ket minimális pontkülönbséggel.
Egyéb nagyszabású versenyeken is vettek 
részt tanítványaink: Ujvári Gábor Rómeó 
országos szépkiejtési versenyről, Angyal 
Virág Sára pedig az I. Hévízgyörki nép-
daléneklési versenyről hozta el a II. he-
lyezést a szakmai zsűritől.
Folyamatosan dolgoztunk azon is, hogy 
iskolánkban a fegyelem még nagyobb le-
gyen: tavasszal többször egyeztettünk az 
önkormányzattal, rendőrséggel, járási 
kormányhivatallal, Gyermekjóléti és Vé-
dőnői Szolgálattal, majd május 15-én a 
Szülői Összefogás Szülőfalunkért Egye-
sület kezdeményezésére a kerekasztal be-
szélgetés kibővült az óvodával és a Bagázs 
közhasznú egyesülettel is. Arról beszélt-
ünk, hogy ki mivel tudna hozzájárulni, 
hogy még vonzóbbá tegyük a Bagi Arany 
János Általános Iskolát, illetve, hogy ho-
gyan kezeljük a problémás helyzeteket. 
Legtöbb programunkat az iskolában, a 
csarnokban vagy a Dózsa György Műve-
lődési Ház és Könyvtárban tartottuk - kö-
szönjük Benke Zoltán és Katona Hargita 
türelmét, segítségét. 
Rendezvényeink helyszínének megfelelő 
biztosításáról a Polgárőrség és az Aszódi 
rendőrkapitányság is gondoskodott, ne-
kik is nagyon köszönjük az évek óta tartó 
mellénk állást. Gyermekvédelmi mun-
kánk során gyakran kértük a védőnő Sze-
mán Erzsike, a doktornénik Balatoni 

Gyöngyike, Szabó Melánia Cséke Ibolya 
és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is. 
Köszönjük nekik a kiemelt figyelmet. 
Az idejáró gyerekek versenyeredményei, 
a kitűnő és jeles rendű gyerekek száma bi-
zonyítja, hogy a bagi iskolában jó helyen 
vannak a gyerekek, hiszen aki akar, tud 
tanulni, fejlődni.
Kiemelkedő eredményt ért el:
1. o. kitűnő: Katona Veronika, Bartók 
Kristóf, jeles rendű: Katona Milán, Hrúz 
Bálint
2. o. jeles rendű: Lendvai Miranda, Bakos 
Botond, 
3. o. kitűnő: Paltán Eszter, Palya Alex, 
Tóth Debóra. Jeles rendű: Albert Be-
nedek.
4.–esek közül kitűnő: Balázs Botond, 
Balázs Ákos 4.a; jeles rendű: Roskó Gá-
bor 4.b
Felsősök:
5. évfolyamon: kitűnő: Gyalus Noémi, 
Kajári Dorottya, Kánai Mína, jeles rendű: 
Deme Adrienn, Halász Milán
6. évfolyamról kitűnő: Kajári Máté; jeles: 
Szabados Tamás, Labáth Veronika 6.a
7. évfolyamon kitűnő: Györgyfi Gergely, 
jeles: Fazekas Laura
Nyolcadikban kitűnő: Balázs Dávid, Fé-
nyes Boldizsár, Ujvári Gábor Rómeó 8.a; 
Albert Fanni, Tóth Viktória, Juhász 
Barbara 8.b, jeles: Angyal Virág 8. b.
Nyolcadikos tanulóink 8 éven át tartó 
kiemelkedő munkát külön is értékeltük, 
így Nevelő testületi dicséretben 
részesült: Albert Fanni, Tóth Viktória 
8.b osztályos tanulók.
Arany János Díjat kapott: Angyal 
Alexa, Angyal Virág Sára, Fényes Boldi-
zsár, Juhász Barbara, Ujvári Gábor Ró-
meó; 
Arany János emlékplakettet ka-
pott: Balázs Dávid, Juhász Barbara, 
Ujvári Gábor Rómeó.
Gratulálunk kiemelkedő tanulmányi 

munkákhoz, kimagasló eredményekhez, 
további szép sikereket kívánunk nekik. 
Álljanak példaként a többiek előtt!
Köszönöm kollégáimnak és helyettese-
imnek a színvonalas szakmai munkát, 
mellyel eredményessé tették az elmúlt 
tanévet! Azon munkálkodtunk mind-
annyian, hogy a ránk bízott gyerekekből 
előhozzuk a bennük rejlő értékeket. 
Ebben nagy segítségünkre voltak a 
szülők, akikre mindig számíthat-
tunk. Bag Nagyközség Önkormányzata 
uszodabérlettel ajándékozta meg az ered-
ményesen teljesítő, bár nem feltétlenük 
kiváló tanulmányi eredménnyel végző ta-
nulókat. 
Szeretném még egyszer megköszönni 
mindenkinek a támogatást, a figyelmet, 
mely iskolánk külső, pozitív megítélé-
séhez nagyon fontos. A személyes és az 
erkölcsi támogatás jelentősen hozzájárul 
a nyugodt pedagógiai munkához, terve-
ink megvalósításához. Írom ezt annál is 
inkább, mert ebben a tanévben többször 
is szembesültem azzal a ténnyel, hogy a 
hozzánk betérők meglepődve közlik, 
hogy kellemesen csalódtak az iskolánk-
ban, mert sokkal, de sokkal rosszabbra 
számítottak. 
Ahogy a hozzánk betérőket is mindig arra 
kérem, úgy arra kérem az olvasókat: ki-
csiket, nagyokat, nyolcadikosokat, fel-
nőtteket egyaránt, hogy segítsenek meg-
szüntetni az előítéleteket, hogy az érde-
meinek, eredményeinek megfelelően, jó 
hírét vigyék a Bagi Arany János Általános 
Iskolának! Köszönöm! 
A nyárra kívánom, hogy sikerüljön tartal-
mas programokat szervezni és minél töb-
bet legyenek együtt a családok; hogy a 
gyerekek ne csak a számítógép, a tévé e-
lőtt ülve, vagy az okos telefon nyomkodá-
sával töltsék az időt! Szóljon ez a nyári 
szünet mindenkinek a feltöltődésről, pi-
henésről! 

Tanévzáró

 Hagyományteremtő szándékkal idén először június 
13-án gálaműsort rendezett a Bagi Arany János Általános Iskola 
tantestülete. A művelődéi ház nagyterme zsúfolásig megtelt 
családtagokkal, érdeklődőkkel. A gálaműsort megtisztelte 
jelenlétével Jamrik László polgármester, valamint a képviselő-
testület több tagja. A különböző iskolai csoportok színes és 
színvonalas műsort állítottak össze az alkalomra.

Felléptek:
Dráma tanszak, Katona Veronika 1.o., Néptánc: az 1. osztá-
lyosok és 3. osztályos tanulók, Horváth Noa (4.a), Balázs Bo-
tond (4.a), Gyalus Noémi (5.a), Juhász Barbara (8.b), Kánai Mi-
na (5.a), Katona Vivien, Barabás Anna, Dobos Ákos (8.b), 
Balázs Dávid (8.a), Angyal Virág (8.a), valamint az iskola ének- 
és zenekara.

A tankerületi tízpróba eredményei 2017/2018. tanév

Arany Gála
Elballagtunk! Vidáman nevetve, majd meghatottan, könnyezve...

Szásziné Győri Éva

Mezei 

futás

Teremfoci Helyes-

írás 

Alsós 

sport-

tűzharc

Természet-

ismeret

Kézilabda Vers - 

próza

Informatika Néptánc Úszás Népdal

Összesen

Helyezés

Tura 45 55 60 40 30 60 60 60 45 35 55 545 I.

Kartal 40 60 60 45 50 35 55 45 40 55 50 535 II.

Bag 50 30 45 30 60 55 40 55 55 60 50 530 III.

Hévízgyörk 55 45 50 55 35 45 30 40 60 30 40 485 IV.

Aszód 35 50 50 35 40 50 50 30 50 45 45 480 V.

Galgahévíz 45 40 55 30 45 40 45 45 50 60 455 VI.

Iklad 60 35 50 40 30 30 40 30 315 VII.

Galgamácsa 30 30 30 60 55 30 35 270 VIII.

Domony 30 30 35 50 145 IX.
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Ballagás fotók: Szászi Tibor és Tóth Zsuzsanna

 Különös élmény a tanévet lezár-
ni, hiszen alig pár napja volt szeptember. 
Látszólag, nagyon rövid idő telt el az első 
becsengetés óta, mégis nagyon sok közös 
programunk volt. 
Voltak hagyományos és az Arany-Gálával 
hagyományteremtő programjaink egy-
aránt. A versenyeken ebben a tanévben is 
jól szerepeltünk: a tankerületi komplex 
versenyben továbbra is dobogósok, idén 
III.-ak lettünk. A turai és a szintén nagy 
létszámú kartali iskola előzött meg min-
ket minimális pontkülönbséggel.
Egyéb nagyszabású versenyeken is vettek 
részt tanítványaink: Ujvári Gábor Rómeó 
országos szépkiejtési versenyről, Angyal 
Virág Sára pedig az I. Hévízgyörki nép-
daléneklési versenyről hozta el a II. he-
lyezést a szakmai zsűritől.
Folyamatosan dolgoztunk azon is, hogy 
iskolánkban a fegyelem még nagyobb le-
gyen: tavasszal többször egyeztettünk az 
önkormányzattal, rendőrséggel, járási 
kormányhivatallal, Gyermekjóléti és Vé-
dőnői Szolgálattal, majd május 15-én a 
Szülői Összefogás Szülőfalunkért Egye-
sület kezdeményezésére a kerekasztal be-
szélgetés kibővült az óvodával és a Bagázs 
közhasznú egyesülettel is. Arról beszélt-
ünk, hogy ki mivel tudna hozzájárulni, 
hogy még vonzóbbá tegyük a Bagi Arany 
János Általános Iskolát, illetve, hogy ho-
gyan kezeljük a problémás helyzeteket. 
Legtöbb programunkat az iskolában, a 
csarnokban vagy a Dózsa György Műve-
lődési Ház és Könyvtárban tartottuk - kö-
szönjük Benke Zoltán és Katona Hargita 
türelmét, segítségét. 
Rendezvényeink helyszínének megfelelő 
biztosításáról a Polgárőrség és az Aszódi 
rendőrkapitányság is gondoskodott, ne-
kik is nagyon köszönjük az évek óta tartó 
mellénk állást. Gyermekvédelmi mun-
kánk során gyakran kértük a védőnő Sze-
mán Erzsike, a doktornénik Balatoni 

Gyöngyike, Szabó Melánia Cséke Ibolya 
és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is. 
Köszönjük nekik a kiemelt figyelmet. 
Az idejáró gyerekek versenyeredményei, 
a kitűnő és jeles rendű gyerekek száma bi-
zonyítja, hogy a bagi iskolában jó helyen 
vannak a gyerekek, hiszen aki akar, tud 
tanulni, fejlődni.
Kiemelkedő eredményt ért el:
1. o. kitűnő: Katona Veronika, Bartók 
Kristóf, jeles rendű: Katona Milán, Hrúz 
Bálint
2. o. jeles rendű: Lendvai Miranda, Bakos 
Botond, 
3. o. kitűnő: Paltán Eszter, Palya Alex, 
Tóth Debóra. Jeles rendű: Albert Be-
nedek.
4.–esek közül kitűnő: Balázs Botond, 
Balázs Ákos 4.a; jeles rendű: Roskó Gá-
bor 4.b
Felsősök:
5. évfolyamon: kitűnő: Gyalus Noémi, 
Kajári Dorottya, Kánai Mína, jeles rendű: 
Deme Adrienn, Halász Milán
6. évfolyamról kitűnő: Kajári Máté; jeles: 
Szabados Tamás, Labáth Veronika 6.a
7. évfolyamon kitűnő: Györgyfi Gergely, 
jeles: Fazekas Laura
Nyolcadikban kitűnő: Balázs Dávid, Fé-
nyes Boldizsár, Ujvári Gábor Rómeó 8.a; 
Albert Fanni, Tóth Viktória, Juhász 
Barbara 8.b, jeles: Angyal Virág 8. b.
Nyolcadikos tanulóink 8 éven át tartó 
kiemelkedő munkát külön is értékeltük, 
így Nevelő testületi dicséretben 
részesült: Albert Fanni, Tóth Viktória 
8.b osztályos tanulók.
Arany János Díjat kapott: Angyal 
Alexa, Angyal Virág Sára, Fényes Boldi-
zsár, Juhász Barbara, Ujvári Gábor Ró-
meó; 
Arany János emlékplakettet ka-
pott: Balázs Dávid, Juhász Barbara, 
Ujvári Gábor Rómeó.
Gratulálunk kiemelkedő tanulmányi 

munkákhoz, kimagasló eredményekhez, 
további szép sikereket kívánunk nekik. 
Álljanak példaként a többiek előtt!
Köszönöm kollégáimnak és helyettese-
imnek a színvonalas szakmai munkát, 
mellyel eredményessé tették az elmúlt 
tanévet! Azon munkálkodtunk mind-
annyian, hogy a ránk bízott gyerekekből 
előhozzuk a bennük rejlő értékeket. 
Ebben nagy segítségünkre voltak a 
szülők, akikre mindig számíthat-
tunk. Bag Nagyközség Önkormányzata 
uszodabérlettel ajándékozta meg az ered-
ményesen teljesítő, bár nem feltétlenük 
kiváló tanulmányi eredménnyel végző ta-
nulókat. 
Szeretném még egyszer megköszönni 
mindenkinek a támogatást, a figyelmet, 
mely iskolánk külső, pozitív megítélé-
séhez nagyon fontos. A személyes és az 
erkölcsi támogatás jelentősen hozzájárul 
a nyugodt pedagógiai munkához, terve-
ink megvalósításához. Írom ezt annál is 
inkább, mert ebben a tanévben többször 
is szembesültem azzal a ténnyel, hogy a 
hozzánk betérők meglepődve közlik, 
hogy kellemesen csalódtak az iskolánk-
ban, mert sokkal, de sokkal rosszabbra 
számítottak. 
Ahogy a hozzánk betérőket is mindig arra 
kérem, úgy arra kérem az olvasókat: ki-
csiket, nagyokat, nyolcadikosokat, fel-
nőtteket egyaránt, hogy segítsenek meg-
szüntetni az előítéleteket, hogy az érde-
meinek, eredményeinek megfelelően, jó 
hírét vigyék a Bagi Arany János Általános 
Iskolának! Köszönöm! 
A nyárra kívánom, hogy sikerüljön tartal-
mas programokat szervezni és minél töb-
bet legyenek együtt a családok; hogy a 
gyerekek ne csak a számítógép, a tévé e-
lőtt ülve, vagy az okos telefon nyomkodá-
sával töltsék az időt! Szóljon ez a nyári 
szünet mindenkinek a feltöltődésről, pi-
henésről! 

Tanévzáró

 Hagyományteremtő szándékkal idén először június 
13-án gálaműsort rendezett a Bagi Arany János Általános Iskola 
tantestülete. A művelődéi ház nagyterme zsúfolásig megtelt 
családtagokkal, érdeklődőkkel. A gálaműsort megtisztelte 
jelenlétével Jamrik László polgármester, valamint a képviselő-
testület több tagja. A különböző iskolai csoportok színes és 
színvonalas műsort állítottak össze az alkalomra.

Felléptek:
Dráma tanszak, Katona Veronika 1.o., Néptánc: az 1. osztá-
lyosok és 3. osztályos tanulók, Horváth Noa (4.a), Balázs Bo-
tond (4.a), Gyalus Noémi (5.a), Juhász Barbara (8.b), Kánai Mi-
na (5.a), Katona Vivien, Barabás Anna, Dobos Ákos (8.b), 
Balázs Dávid (8.a), Angyal Virág (8.a), valamint az iskola ének- 
és zenekara.

A tankerületi tízpróba eredményei 2017/2018. tanév

Arany Gála
Elballagtunk! Vidáman nevetve, majd meghatottan, könnyezve...

Szásziné Győri Éva
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Természet-
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Kézilabda Vers - 

próza

Informatika Néptánc Úszás Népdal

Összesen

Helyezés

Tura 45 55 60 40 30 60 60 60 45 35 55 545 I.

Kartal 40 60 60 45 50 35 55 45 40 55 50 535 II.

Bag 50 30 45 30 60 55 40 55 55 60 50 530 III.

Hévízgyörk 55 45 50 55 35 45 30 40 60 30 40 485 IV.

Aszód 35 50 50 35 40 50 50 30 50 45 45 480 V.

Galgahévíz 45 40 55 30 45 40 45 45 50 60 455 VI.

Iklad 60 35 50 40 30 30 40 30 315 VII.

Galgamácsa 30 30 30 60 55 30 35 270 VIII.

Domony 30 30 35 50 145 IX.



 A régi majálisok hangulatát idézve került megrendezésre 
május 1-jén a családias májusi piknik. Sütés-főzés, baráti csevegés, 
buborékfújás, játékok minden korosztálynak - röviden összefoglal-
va ezek a programok vártak mindenkit a Dózsa György úti ed-
zőpályán. Hét csapat vállalkozott finomabbnál finomabb ételek el-
készítésére. A játszósátorban Ancsa és Terike óvónéni, valamint Pá-
vicsné Marika néni segítségével szélforgót és napellenzőt is készí-
tettek a gyerekek, amelynek nagy hasznát vették a kellemes nyári 
időben.  A közös buborékfújás mellett a játékos sorversenyeknek is 

nagy sikere volt. A napot májusfaállítással zártuk, kicsik és nagyok 
együtt táncolták körbe a közösen feldíszített fát. Reméljük, a jövő 
évi majálison találkozunk azokkal is, akik most otthon maradtak!

K.H.

A főzésben résztvevő csapatok: Angyal Tamás és barátai, Bagi 
Arany János Általános Iskola, Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár, Muharay Elemér Népi Együttes, Bagi Szent Rita Karitász 
Közösség, Szinkron Nyugdíjas Egyesület, Szülői Összefogás Szü-
lőfalunkért

 Gyereknap alkalmából idén is színes programokkal 
várta a kisgyermekes családokat a Dózsa György Művelődési 
Ház és Könyvtár, valamint a Muharay Elemér Népi Együttes.
 A délután folyamán az udvaron lévő népi játszóház sok 
furfangos és erőt próbáló játékkal csalogatta a gyermekeket.  A 
KönyvtárMoziban magyar népmesék, a gyermekkuckóban tár-
sasjáték, a hátsó kertben kisállat simogató szórakoztatta az ér-
deklődőket. Gódor Petra zobonyos játszóházában a legkisebbek 

és szüleik mondókáztak, énekeltek, játszottak együtt. A Muha-
ray Elemér Népi Együttes tanárai, Hajdú Zsuzsi és Rónai Lala 
többször táncba vitték a táncos lábú gyerekeket és szüleiket. 
Eközben a frissítőt és harapnivalót az Óvoda a Gyermekekért 
Alapítvány önkéntesei kínálták. A gyermekzsivalytól hangos, 
vidám délutánt az együttes gyermekcsoportjainak gálaműsora 
zárta, amire idén is szívvel-lélekkel készültek a táncosok, mind-
annyiunk örömére.

Gyermeknap

B.I.
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 : Az ősi társadal-Történelmi feltételezett előzmény
makban már a kisgyermekek is három- négy éves kortól be-
kapcsolódtak a mindennapi munkába, ehető növényeket, 
gyökereket, csigákat gyűjtögettek, kisebb állatokra, madarak-
ra vadásztak. Nem voltszükség a játékra, mert a gyermekek is 
rész vettek a munkában.
Az emberiség történetében a munka szükséglete korábban 
jelent meg, mint a játék. A termelés magasabb szintjén, a tár-
sadalmi munkamegosztás rendje megváltozott, a gyermekek 
ezúttal már nem vehettek részt a számukra bonyolult munka-
féleségekben. A gyermekkor ezzel megnyúlt. A gyermekek ma-
gukra maradtak a felnőttek munkaeszközeinek kicsinyített 
másával, fokozatosan kialakultak a gyermeki közösségek, ahol 
ezekkel az eszközökkel „készültek fel” a felnőttkori életükre. 
Ezt a gondolatmenetet követve előbb alakult ki a játszás, ké-
sőbb a tárgyiasult játék.
S ha elgondolkodunk egy kicsit, a fentebb leírt rész magában 
hordozza azt a titkot, hogy nem a játék, hanem a játszás a lé-
nyeg, s ne a játékról inkább a játszásról, az élményről be-
széljünk. Közhely, de sajnos igaz: manapság mindenki nyo-
más alatt van, a rohanó élet arra kényszerít, hogy kihasználjuk 
a játék, mint eszköz lehetőségeit. Adunk egy játékot, be-
teszünk egy filmet  - s ezzel letudtuk szülői kötelezettségünket, 
amíg megfőzzük az ebédet, vagy dolgozunk. Ahelyett, hogy 
például bevonnánk a gyereket az ebédkészítésbe, amivel meg-
taníthatnánk a gyereket az összetevők kimérésére, a fűszerek 
használatára, és főleg: cseveghetnénk vele, valamint kihasz-
nálnánk a játékos élményszerzési helyzeteket.
A nehezen kezelhető gyerekeknél is az utolsó együtt-
játszásos időszakig mennek vissza a terápiás fog-
lalkozásokon, onnan építik újra a kapcsolatot, mert 
ez mindennek az alapja. 
 Páli Judit neuro- és pedagógiai szakpszichológustól 
szerint: „A szülő a gondoskodásban, a gyermek a közös játék-
ban méri a szeretetet.” Persze, egy közös főzést nem lehet pl. a 
karácsonyfa alá tenni, tehát játék kell! És nem kell kimon-
dottan fejlesztő játéknak lennie, mert minden játék fejleszt, ha 
a gyerek élvezi, az életkorának megfelelő, és szabadon játszva 
élményhez jut általa és … minden játék fejleszt, hiszen a 
fejlődés lehetősége a gyermekben van, aki mindennel képes 
eljátszani, mert szimbólumként használja a játékokat. A 
játékszer csak eszköz, amellyel kommunikálni tudunk a gye-
rekünkkel. Abban segít, hogy értsük-megismerjük egymást.  A 
játék akkor jó, ha szinkronban van a gyerekkel és a szülővel. 
Olyan ajándékot kell tehát vennünk, amivel beletalálunk a 
gyerek legközelebbi fejlődési szakaszába. A jó játékban tehát 
akadály is van, amelyet a gyereknek le kell győznie.”

A játszás sajátosságai:
1. Feszültségoldó hatás: A játékra a szervezet belső fe-
szültsége készteti mind a gyermeket, mind a felnőttet, a fe-
szültséget kiváltó tényezők azonban már eltérőek. Feszült-
séget kiváltó tényező lehet: az általános aktivitás szükséglete, a 
kíváncsiság, a kutató késztetés , az „én akarom” csinálni, „én 
idézem elő” motívum, a nyerni, győzni akarás feszültsége.
2. Örömforrás: a játék erős és kellemes érzelmi állapotot 
hoz létre az egyénben. A felhalmozott feszültséget jó a játékkal 
levezetni. Így okoz örömöt a játék. Az átélt kellemes élményt jó 
újra eljátszani, akár többször is, mert így válik megismétel-
hetővé. Egy játék csak addig fontos a gyermek számára, csak 
addig okoz örömet, amíg a feszültséget a játékkal le nem 
vezette. A kellemetlen, átélt negatív élmény is felfokozott 
feszültséget jelent, amitől csak úgy tud a gyermek megszaba-
dulni, ha újra és újra eljátssza, vagy elmondja azt az élményt. 
Ekkor is a feszültségoldó játék fog örömérzésként megjelenni. 
A kellemetlen élménytől való megszabadulás is örömöt okoz a 
gyermeknek.

3. A játék önkéntes, szabadon választott tevékenység: a 
gyermek a játék tartalmát a környezetéből, környezete éle-
téből meríti, s ha szegényes a környezet, a játék is ötlettelen 
lesz. A felnőtt biztosítja a játékhoz szükséges feltételeket: 
mennyi ideig, hol, milyen eszközzel játszhat.
4. Játéktudat: a különféle játékhelyzetekben játszó, tevé-
kenykedő egyén tudatában van annak, hogy mi a valóság, és mi 
a játék.
5. A játék komolysága: A gyermek képes anyuka, apuka, 
vagy valamilyen állat, vagy valamelyik mese szereplője lenni, 
ekkor megszemélyesíti a szerepet, a játékban a szerepbéli 
nevére hallgat, teljes komolysággal éli bele magát a szerep-
helyzetbe, a szerep által kívánt feladatokat, tevékenységeket 
teljes komolysággal éli meg.
6. : a nevelés szempontjá-Személyiségfejlesztő hatás
ból nem csak az a lényeges, amit az egyén tesz a játékban, 
hanem az is, amit a játék tesz az egyénnel. A képességek ki-
bontakoztatásának alapja a tevékenység, a gyakorlás: testi 
képességek kibontakoztatására azok a játékcselekvések 
alkalmasak, melyekben a gyermek mozgáscselekvéseket vé-
gez. A játékcselekvések során a gyermek értelmi erői mű-
ködnek, értelmi képességei fejlődnek. Szociális képességei a 
társas együttlét során alakulnak. Bármely játékról legyen 
is szó – a személyiség nem egyetlen oldalára gyakorol 
hatást.   
 … s, hogy milyen a jó játék?  
Ÿ a pszichológus szerint:  olyan, ami nem játszik magától, 
Ÿ a játékkészítő úgy véli:  az, amelyiknek lelke van, 
Ÿ a játékboltos szerint: a legjobb, ha anya vagy apa együtt tud 
játszani a gyerekkel,
Ÿ a gyermek szerint: „a jó játék az, aminek örülök”
Gyakori hiba a játékvásárlásnál, hogy a szülők kreatív, inter-
aktív, elme-pallérozó, képességfejlesztő (vagy ilyennek kikiál-
tott) játékot vesznek a gyermekeiknek, akkor is, ha a gyermeke 
nem ilyenre vágyik.  Keresik a játékboltban az  játékot 'okos'
az  helyett.'élvezhető játékszer'
 Hat alapelv vásárláshoz:
Ÿ Olyan játékot keressen, amelyben a gyereknek, a gyerek 
képzelő erejének van döntő,  90%-nyi szerepe.  Vagyis olyan 
játék kell, ami nem irányít.
Ÿ A játékkal játszani kell, tehát eszköz legyen, és ne vezessen.
Ha egy játék arra utasít, hogy a gyerek töltse ki, írja be, vála-
szolja meg, az nem kreatív.
Ÿ A jó játékot szét lehet szedni, és újra összerakni.
Ÿ Ne vegyen olyan játékot, ami azt ígéri, hogy a gyerek 
okosabb lesz tőle.
Ÿ Nem baj, ha a gyerek egyedül is el tud játszani a játékkal, de 
nagyon jó, ha megoszthatja másokkal is. 
 Sok mindenről lehetne még beszélni a játék-játszás 
kapcsán: szülői aggályokról, gyermeki kényeztetésről, 
követelőzésről, „menőjátékokkal rendelkező gyermekek 
társaságához való tartozás érzéséről” stb. Azt bizton ki lehet 
jelenteni, hogy a játékkal való elhalmozás elvezethet a kö-
vetelőzésig, elkényeztetésig, viszont az örömteli játszás, együtt 
játszás soha! Egy könyv címével zárom a cikket: „Nem csak 
kenyérrel él az ember, hanem … játékkal is”

Összeállította: Szemán Erzsébet védőnő

Játékról, játszásról

Májusi Piknik
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 A régi majálisok hangulatát idézve került megrendezésre 
május 1-jén a családias májusi piknik. Sütés-főzés, baráti csevegés, 
buborékfújás, játékok minden korosztálynak - röviden összefoglal-
va ezek a programok vártak mindenkit a Dózsa György úti ed-
zőpályán. Hét csapat vállalkozott finomabbnál finomabb ételek el-
készítésére. A játszósátorban Ancsa és Terike óvónéni, valamint Pá-
vicsné Marika néni segítségével szélforgót és napellenzőt is készí-
tettek a gyerekek, amelynek nagy hasznát vették a kellemes nyári 
időben.  A közös buborékfújás mellett a játékos sorversenyeknek is 

nagy sikere volt. A napot májusfaállítással zártuk, kicsik és nagyok 
együtt táncolták körbe a közösen feldíszített fát. Reméljük, a jövő 
évi majálison találkozunk azokkal is, akik most otthon maradtak!

K.H.

A főzésben résztvevő csapatok: Angyal Tamás és barátai, Bagi 
Arany János Általános Iskola, Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár, Muharay Elemér Népi Együttes, Bagi Szent Rita Karitász 
Közösség, Szinkron Nyugdíjas Egyesület, Szülői Összefogás Szü-
lőfalunkért

 Gyereknap alkalmából idén is színes programokkal 
várta a kisgyermekes családokat a Dózsa György Művelődési 
Ház és Könyvtár, valamint a Muharay Elemér Népi Együttes.
 A délután folyamán az udvaron lévő népi játszóház sok 
furfangos és erőt próbáló játékkal csalogatta a gyermekeket.  A 
KönyvtárMoziban magyar népmesék, a gyermekkuckóban tár-
sasjáték, a hátsó kertben kisállat simogató szórakoztatta az ér-
deklődőket. Gódor Petra zobonyos játszóházában a legkisebbek 

és szüleik mondókáztak, énekeltek, játszottak együtt. A Muha-
ray Elemér Népi Együttes tanárai, Hajdú Zsuzsi és Rónai Lala 
többször táncba vitték a táncos lábú gyerekeket és szüleiket. 
Eközben a frissítőt és harapnivalót az Óvoda a Gyermekekért 
Alapítvány önkéntesei kínálták. A gyermekzsivalytól hangos, 
vidám délutánt az együttes gyermekcsoportjainak gálaműsora 
zárta, amire idén is szívvel-lélekkel készültek a táncosok, mind-
annyiunk örömére.

Gyermeknap

B.I.
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 : Az ősi társadal-Történelmi feltételezett előzmény
makban már a kisgyermekek is három- négy éves kortól be-
kapcsolódtak a mindennapi munkába, ehető növényeket, 
gyökereket, csigákat gyűjtögettek, kisebb állatokra, madarak-
ra vadásztak. Nem voltszükség a játékra, mert a gyermekek is 
rész vettek a munkában.
Az emberiség történetében a munka szükséglete korábban 
jelent meg, mint a játék. A termelés magasabb szintjén, a tár-
sadalmi munkamegosztás rendje megváltozott, a gyermekek 
ezúttal már nem vehettek részt a számukra bonyolult munka-
féleségekben. A gyermekkor ezzel megnyúlt. A gyermekek ma-
gukra maradtak a felnőttek munkaeszközeinek kicsinyített 
másával, fokozatosan kialakultak a gyermeki közösségek, ahol 
ezekkel az eszközökkel „készültek fel” a felnőttkori életükre. 
Ezt a gondolatmenetet követve előbb alakult ki a játszás, ké-
sőbb a tárgyiasult játék.
S ha elgondolkodunk egy kicsit, a fentebb leírt rész magában 
hordozza azt a titkot, hogy nem a játék, hanem a játszás a lé-
nyeg, s ne a játékról inkább a játszásról, az élményről be-
széljünk. Közhely, de sajnos igaz: manapság mindenki nyo-
más alatt van, a rohanó élet arra kényszerít, hogy kihasználjuk 
a játék, mint eszköz lehetőségeit. Adunk egy játékot, be-
teszünk egy filmet  - s ezzel letudtuk szülői kötelezettségünket, 
amíg megfőzzük az ebédet, vagy dolgozunk. Ahelyett, hogy 
például bevonnánk a gyereket az ebédkészítésbe, amivel meg-
taníthatnánk a gyereket az összetevők kimérésére, a fűszerek 
használatára, és főleg: cseveghetnénk vele, valamint kihasz-
nálnánk a játékos élményszerzési helyzeteket.
A nehezen kezelhető gyerekeknél is az utolsó együtt-
játszásos időszakig mennek vissza a terápiás fog-
lalkozásokon, onnan építik újra a kapcsolatot, mert 
ez mindennek az alapja. 
 Páli Judit neuro- és pedagógiai szakpszichológustól 
szerint: „A szülő a gondoskodásban, a gyermek a közös játék-
ban méri a szeretetet.” Persze, egy közös főzést nem lehet pl. a 
karácsonyfa alá tenni, tehát játék kell! És nem kell kimon-
dottan fejlesztő játéknak lennie, mert minden játék fejleszt, ha 
a gyerek élvezi, az életkorának megfelelő, és szabadon játszva 
élményhez jut általa és … minden játék fejleszt, hiszen a 
fejlődés lehetősége a gyermekben van, aki mindennel képes 
eljátszani, mert szimbólumként használja a játékokat. A 
játékszer csak eszköz, amellyel kommunikálni tudunk a gye-
rekünkkel. Abban segít, hogy értsük-megismerjük egymást.  A 
játék akkor jó, ha szinkronban van a gyerekkel és a szülővel. 
Olyan ajándékot kell tehát vennünk, amivel beletalálunk a 
gyerek legközelebbi fejlődési szakaszába. A jó játékban tehát 
akadály is van, amelyet a gyereknek le kell győznie.”

A játszás sajátosságai:
1. Feszültségoldó hatás: A játékra a szervezet belső fe-
szültsége készteti mind a gyermeket, mind a felnőttet, a fe-
szültséget kiváltó tényezők azonban már eltérőek. Feszült-
séget kiváltó tényező lehet: az általános aktivitás szükséglete, a 
kíváncsiság, a kutató késztetés , az „én akarom” csinálni, „én 
idézem elő” motívum, a nyerni, győzni akarás feszültsége.
2. Örömforrás: a játék erős és kellemes érzelmi állapotot 
hoz létre az egyénben. A felhalmozott feszültséget jó a játékkal 
levezetni. Így okoz örömöt a játék. Az átélt kellemes élményt jó 
újra eljátszani, akár többször is, mert így válik megismétel-
hetővé. Egy játék csak addig fontos a gyermek számára, csak 
addig okoz örömet, amíg a feszültséget a játékkal le nem 
vezette. A kellemetlen, átélt negatív élmény is felfokozott 
feszültséget jelent, amitől csak úgy tud a gyermek megszaba-
dulni, ha újra és újra eljátssza, vagy elmondja azt az élményt. 
Ekkor is a feszültségoldó játék fog örömérzésként megjelenni. 
A kellemetlen élménytől való megszabadulás is örömöt okoz a 
gyermeknek.

3. A játék önkéntes, szabadon választott tevékenység: a 
gyermek a játék tartalmát a környezetéből, környezete éle-
téből meríti, s ha szegényes a környezet, a játék is ötlettelen 
lesz. A felnőtt biztosítja a játékhoz szükséges feltételeket: 
mennyi ideig, hol, milyen eszközzel játszhat.
4. Játéktudat: a különféle játékhelyzetekben játszó, tevé-
kenykedő egyén tudatában van annak, hogy mi a valóság, és mi 
a játék.
5. A játék komolysága: A gyermek képes anyuka, apuka, 
vagy valamilyen állat, vagy valamelyik mese szereplője lenni, 
ekkor megszemélyesíti a szerepet, a játékban a szerepbéli 
nevére hallgat, teljes komolysággal éli bele magát a szerep-
helyzetbe, a szerep által kívánt feladatokat, tevékenységeket 
teljes komolysággal éli meg.
6. : a nevelés szempontjá-Személyiségfejlesztő hatás
ból nem csak az a lényeges, amit az egyén tesz a játékban, 
hanem az is, amit a játék tesz az egyénnel. A képességek ki-
bontakoztatásának alapja a tevékenység, a gyakorlás: testi 
képességek kibontakoztatására azok a játékcselekvések 
alkalmasak, melyekben a gyermek mozgáscselekvéseket vé-
gez. A játékcselekvések során a gyermek értelmi erői mű-
ködnek, értelmi képességei fejlődnek. Szociális képességei a 
társas együttlét során alakulnak. Bármely játékról legyen 
is szó – a személyiség nem egyetlen oldalára gyakorol 
hatást.   
 … s, hogy milyen a jó játék?  
Ÿ a pszichológus szerint:  olyan, ami nem játszik magától, 
Ÿ a játékkészítő úgy véli:  az, amelyiknek lelke van, 
Ÿ a játékboltos szerint: a legjobb, ha anya vagy apa együtt tud 
játszani a gyerekkel,
Ÿ a gyermek szerint: „a jó játék az, aminek örülök”
Gyakori hiba a játékvásárlásnál, hogy a szülők kreatív, inter-
aktív, elme-pallérozó, képességfejlesztő (vagy ilyennek kikiál-
tott) játékot vesznek a gyermekeiknek, akkor is, ha a gyermeke 
nem ilyenre vágyik.  Keresik a játékboltban az  játékot 'okos'
az  helyett.'élvezhető játékszer'
 Hat alapelv vásárláshoz:
Ÿ Olyan játékot keressen, amelyben a gyereknek, a gyerek 
képzelő erejének van döntő,  90%-nyi szerepe.  Vagyis olyan 
játék kell, ami nem irányít.
Ÿ A játékkal játszani kell, tehát eszköz legyen, és ne vezessen.
Ha egy játék arra utasít, hogy a gyerek töltse ki, írja be, vála-
szolja meg, az nem kreatív.
Ÿ A jó játékot szét lehet szedni, és újra összerakni.
Ÿ Ne vegyen olyan játékot, ami azt ígéri, hogy a gyerek 
okosabb lesz tőle.
Ÿ Nem baj, ha a gyerek egyedül is el tud játszani a játékkal, de 
nagyon jó, ha megoszthatja másokkal is. 
 Sok mindenről lehetne még beszélni a játék-játszás 
kapcsán: szülői aggályokról, gyermeki kényeztetésről, 
követelőzésről, „menőjátékokkal rendelkező gyermekek 
társaságához való tartozás érzéséről” stb. Azt bizton ki lehet 
jelenteni, hogy a játékkal való elhalmozás elvezethet a kö-
vetelőzésig, elkényeztetésig, viszont az örömteli játszás, együtt 
játszás soha! Egy könyv címével zárom a cikket: „Nem csak 
kenyérrel él az ember, hanem … játékkal is”

Összeállította: Szemán Erzsébet védőnő

Játékról, játszásról

Májusi Piknik
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FALUNAP ÉSFALUNAP ÉSFALUNAP ÉS RÉTESFESZTIVÁLRÉTESFESZTIVÁL
RÉTESFESZTIVÁL

Június 29. ROCKPÉNTEK

Június 30. SZOMBAT

2018

BAG,	EDZŐPÁL
YA

18:00		 Gesarol

19:30		 Rock	Fanatic

21:00		 Angel	Of	Song

22:30		 Red	Rockets

10:00		 Köszöntő

10:10		 Bagi	gyerekek	bemutatkozása
	 Iglice	Napköziotthonos	O� voda	óvodásai

	 Bagi	Arany	János	A� ltalános	Iskola	diákjai

	 Muharay	Elemér	Népi	Együttes	gyermekcsoportjai

11:30 	interaktıv́,	GULYÁS LÁSZLÓ VÁNDORMUZSIKUS
zenés	előadása	

14:00		 Jamrik	László	polgármester	és	Karácsondi	

Mihály	plébános	ünnepi	köszöntője

14:15		 Ikladi hagyományorzo fúvószenekar

15:00		 Szinkron	Nyugdíjas	Egyesület	műsora

	 Muharay	Elemér	Népi	Együttes	és	a	Fix-Stimm	

zenekar
A	szervezők	a	változtatás

jogát	fenntartják!

16:45		 Motoros	felvonulás	a	Galga	Moped	Klub

	 Hagyományőrző	Egyesület	Szervezésében

17:00		 World	Jumping	bemutató

18:00	 ROCK AND ROLL PARTY

 A PEDROFON ZENEKARRAL 

19:30		 Country,	rock	and	roll	és	latin-

amerikai 		TÁNCBEMUTATÓ

Végh	Zoltán,	Kaplonyi	Csilla	és	

tanıt́ványaik	előadásában

20:00	 DRUMSTERS
  …AZ	ÜTŐS	SHOW!	

21:00-24:00	 	a	 	zenekarralUtcabál GPS

22:00 TUZIJÁTÉK			

JÚNIUS 29-30.

Június 30. SZOMBAT További programok:

10:00-19:00		 Izolda	Népi	Játékai	
10:00-tól		 Kézműves	foglalkozás	a	

Bonifác	Alapıt́vánnyal
10:00-18:00		 „Könyvtár	a	pályán”
14:30-tól	Lovaskocsikázás	a	faluban	
15:30-18:00		 Lovaglási	lehetőség	

gyerekeknek	a	Tálentum
	 	 Lovas	Sportegyesület	

közreműködésével

főzőverseny,	veterán	
motorkerékpár	

bemutató,	vásárosok,	
ugrálóvár,	arcfestés

RÉTES
vásár

RÉTES
vásár
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GYERMEKPROGRAMOK
A KÖNYVTÁRBAN
GYERMEKPROGRAMOK
A KÖNYVTÁRBAN

Szeretettel	várunk	mindenkit

a	Dózsa	György	Művelődési	Ház	és	Könyvtárba!

2191	Bag,	Petőfi	tér	1/a

JÚLIUSBAN KEDDENKÉNT
(JÚLIUS 10., JÚLIUS 17., JÚLIUS 24., JÚLIUS 31.)

JÚLIUSBAN KEDDENKÉNT
(JÚLIUS 10., JÚLIUS 17., JÚLIUS 24., JÚLIUS 31.)

2018. augusztus 13-17.2018. augusztus 13-17.2018. augusztus 13-17.

Sport - Labdarúgás II. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport

2017/2018-as szezon végeredménye

1  Duna-Tisza Aszfalt Törtel  30  29  0  1  87

2  UFC Gyömrő  30  23  1  6  70 

3  Isaszegi SE  30  17  4  9  55

4  Bagi TC '96  30  17  3  10  54

5  Valkó KSK  30  13  6   11  45

6  Péteri KSK 30  13  4  13  43

7 Tápiószele SE  30  11  8   11  41

8  Aranyszarvas SE  30  11  8  11  41

9  Monori SE II.  30  12  4  14  40

10  Péceli SSE  30  12  3  15  39

11 Tápiószőlős KSE  30  10  6  14  36

12  Iklad KFC  30  11  2   17  35

13  Úri KSK  30  9  5  16  32

14  Aszód FC  30  9  4  17  31

15  Hévízgyörki SC  30  6 5 19  23

16  Pilisi LK II.  30  2  7  21  13

Hely      Csapat                            Meccs    Gy    D      V      Pont

22. ford. Valkói KSK - Bagi TC '96   0-1

23. ford. Bagi TC '96 - Aszód FC   3-2

24. ford. Duna-Tisza Aszfalt Törtel - Bagi TC '96  1-0

25. ford. Bagi TC '96 - Tápiószele SE   5-3

26. ford.  Péceli SSE - Bagi TC '96   0-4

18. ford. Péteri KSE - Bagi TC’96   2-1

27. ford.  UFC Gyömrő - Bagi TC '96   7-0

28. ford. Bagi TC '96 - Tápiószőlős KSE  4-0

29. ford.  Aranyszarvas SE - Bagi TC '96  0-4

16.  ford.  Hévízgyörki SC - Bagi TC '96   0-6

30.  ford.  Bagi TC '96 - Monori SE II   6-1

2017/2018 tavaszi fordulók eredményei  Befejeződött a bajnoki évad. A Sportszelet június 14. 

száma részletes statisztikát közöl a bajnokságban résztvevő 

labdarúgók teljesítményéről. Ennek alapján Zalaegerszegi Ro-

land minden mutatóban első helyen végzett a csoportunkban, 

melyhez szívből gratulálunk. Játékosunk gólkirály lett 34 góllal, 

a gyömrői Pintér Andrással együtt. Az edzők osztályzatai alap-

ján a játékos ranglista élén végzett, így megnyerte a támadó 

rangsort is. Tizenháromszor került be a csoportunkban a for-

duló válogatottjába, így ezt a rangsort is megnyerte.A szezon 

válogatottjába három bagi játékos is bekerült: Nyári Gergő 

(jobbhátvéd) Csorja Lóránd (középpálya) és Zalaegerszegi 

Roland (csatár).

 Gratulálunk mindenkinek a szép eredményhez. Ezek 

a mutatók is tükrözik a csapat remek tavaszi szereplését.

Szép nyarat és jó pihenést kívánunk mindenkinek!

 Áprilisban Budapestre látogattunk. A Vidám Színpadon 
az Egy csók és más semmi című előadást néztük meg. 50-en vol-
tunk, mindenkinek nagyon tetszett az előadás.
 Az idén kétszer is majálisoztunk. Május elsején egy kisebb 
nyugdíjas csapattal a falumajálison finom pörköltet főztünk. Együtt 
ünnepeltünk a fiatalokkal, játékos vetélkedővel. Nagyon jól éreztük 
magunkat. Május 5-én a művelődési ház udvarában szalonna-
sütéssel és zenével folytattuk az ünneplést. Itt már több nyugdíjas 
tag részt vett, kb. 80 fő. Jó kedvvel, tánccal, vidám beszélgetéssel 
töltöttük a napot.
 Június 10-én megkezdtük a fürdőzést is. Autóbusszal 
Jászapátiban voltunk 48-fővel.Nagyon kellemes felüdülést nyújtott 
a gyógyvíz. Terveink szerint megpróbáljuk minél jobban kihasz-
nálni a nyári jó időt és minden hónapban más fürdő helyet 
látogatunk majd meg. 

Csejteiné SE

„Rövid Szinkron”

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



FALUNAP ÉSFALUNAP ÉSFALUNAP ÉS RÉTESFESZTIVÁLRÉTESFESZTIVÁL
RÉTESFESZTIVÁL

Június 29. ROCKPÉNTEK

Június 30. SZOMBAT

2018

BAG,	EDZŐPÁL
YA

18:00		 Gesarol

19:30		 Rock	Fanatic

21:00		 Angel	Of	Song

22:30		 Red	Rockets

10:00		 Köszöntő

10:10		 Bagi	gyerekek	bemutatkozása
	 Iglice	Napköziotthonos	O� voda	óvodásai

	 Bagi	Arany	János	A� ltalános	Iskola	diákjai

	 Muharay	Elemér	Népi	Együttes	gyermekcsoportjai

11:30 	interaktıv́,	GULYÁS LÁSZLÓ VÁNDORMUZSIKUS
zenés	előadása	

14:00		 Jamrik	László	polgármester	és	Karácsondi	

Mihály	plébános	ünnepi	köszöntője

14:15		 Ikladi hagyományorzo fúvószenekar

15:00		 Szinkron	Nyugdíjas	Egyesület	műsora

	 Muharay	Elemér	Népi	Együttes	és	a	Fix-Stimm	

zenekar
A	szervezők	a	változtatás

jogát	fenntartják!

16:45		 Motoros	felvonulás	a	Galga	Moped	Klub

	 Hagyományőrző	Egyesület	Szervezésében

17:00		 World	Jumping	bemutató

18:00	 ROCK AND ROLL PARTY

 A PEDROFON ZENEKARRAL 

19:30		 Country,	rock	and	roll	és	latin-

amerikai 		TÁNCBEMUTATÓ

Végh	Zoltán,	Kaplonyi	Csilla	és	

tanıt́ványaik	előadásában

20:00	 DRUMSTERS
  …AZ	ÜTŐS	SHOW!	

21:00-24:00	 	a	 	zenekarralUtcabál GPS

22:00 TUZIJÁTÉK			

JÚNIUS 29-30.

Június 30. SZOMBAT További programok:

10:00-19:00		 Izolda	Népi	Játékai	
10:00-tól		 Kézműves	foglalkozás	a	

Bonifác	Alapıt́vánnyal
10:00-18:00		 „Könyvtár	a	pályán”
14:30-tól	Lovaskocsikázás	a	faluban	
15:30-18:00		 Lovaglási	lehetőség	

gyerekeknek	a	Tálentum
	 	 Lovas	Sportegyesület	

közreműködésével

főzőverseny,	veterán	
motorkerékpár	

bemutató,	vásárosok,	
ugrálóvár,	arcfestés

RÉTES
vásár

RÉTES
vásár
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GYERMEKPROGRAMOK
A KÖNYVTÁRBAN
GYERMEKPROGRAMOK
A KÖNYVTÁRBAN

Szeretettel	várunk	mindenkit

a	Dózsa	György	Művelődési	Ház	és	Könyvtárba!

2191	Bag,	Petőfi	tér	1/a

JÚLIUSBAN KEDDENKÉNT
(JÚLIUS 10., JÚLIUS 17., JÚLIUS 24., JÚLIUS 31.)

JÚLIUSBAN KEDDENKÉNT
(JÚLIUS 10., JÚLIUS 17., JÚLIUS 24., JÚLIUS 31.)

2018. augusztus 13-17.2018. augusztus 13-17.2018. augusztus 13-17.

Sport - Labdarúgás II. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport

2017/2018-as szezon végeredménye

1  Duna-Tisza Aszfalt Törtel  30  29  0  1  87

2  UFC Gyömrő  30  23  1  6  70 

3  Isaszegi SE  30  17  4  9  55

4  Bagi TC '96  30  17  3  10  54

5  Valkó KSK  30  13  6   11  45

6  Péteri KSK 30  13  4  13  43

7 Tápiószele SE  30  11  8   11  41

8  Aranyszarvas SE  30  11  8  11  41

9  Monori SE II.  30  12  4  14  40

10  Péceli SSE  30  12  3  15  39

11 Tápiószőlős KSE  30  10  6  14  36

12  Iklad KFC  30  11  2   17  35

13  Úri KSK  30  9  5  16  32

14  Aszód FC  30  9  4  17  31

15  Hévízgyörki SC  30  6 5 19  23

16  Pilisi LK II.  30  2  7  21  13

Hely      Csapat                            Meccs    Gy    D      V      Pont

22. ford. Valkói KSK - Bagi TC '96   0-1

23. ford. Bagi TC '96 - Aszód FC   3-2

24. ford. Duna-Tisza Aszfalt Törtel - Bagi TC '96  1-0

25. ford. Bagi TC '96 - Tápiószele SE   5-3

26. ford.  Péceli SSE - Bagi TC '96   0-4

18. ford. Péteri KSE - Bagi TC’96   2-1

27. ford.  UFC Gyömrő - Bagi TC '96   7-0

28. ford. Bagi TC '96 - Tápiószőlős KSE  4-0

29. ford.  Aranyszarvas SE - Bagi TC '96  0-4

16.  ford.  Hévízgyörki SC - Bagi TC '96   0-6

30.  ford.  Bagi TC '96 - Monori SE II   6-1

2017/2018 tavaszi fordulók eredményei  Befejeződött a bajnoki évad. A Sportszelet június 14. 

száma részletes statisztikát közöl a bajnokságban résztvevő 

labdarúgók teljesítményéről. Ennek alapján Zalaegerszegi Ro-

land minden mutatóban első helyen végzett a csoportunkban, 

melyhez szívből gratulálunk. Játékosunk gólkirály lett 34 góllal, 

a gyömrői Pintér Andrással együtt. Az edzők osztályzatai alap-

ján a játékos ranglista élén végzett, így megnyerte a támadó 

rangsort is. Tizenháromszor került be a csoportunkban a for-

duló válogatottjába, így ezt a rangsort is megnyerte.A szezon 

válogatottjába három bagi játékos is bekerült: Nyári Gergő 

(jobbhátvéd) Csorja Lóránd (középpálya) és Zalaegerszegi 

Roland (csatár).

 Gratulálunk mindenkinek a szép eredményhez. Ezek 

a mutatók is tükrözik a csapat remek tavaszi szereplését.

Szép nyarat és jó pihenést kívánunk mindenkinek!

 Áprilisban Budapestre látogattunk. A Vidám Színpadon 
az Egy csók és más semmi című előadást néztük meg. 50-en vol-
tunk, mindenkinek nagyon tetszett az előadás.
 Az idén kétszer is majálisoztunk. Május elsején egy kisebb 
nyugdíjas csapattal a falumajálison finom pörköltet főztünk. Együtt 
ünnepeltünk a fiatalokkal, játékos vetélkedővel. Nagyon jól éreztük 
magunkat. Május 5-én a művelődési ház udvarában szalonna-
sütéssel és zenével folytattuk az ünneplést. Itt már több nyugdíjas 
tag részt vett, kb. 80 fő. Jó kedvvel, tánccal, vidám beszélgetéssel 
töltöttük a napot.
 Június 10-én megkezdtük a fürdőzést is. Autóbusszal 
Jászapátiban voltunk 48-fővel.Nagyon kellemes felüdülést nyújtott 
a gyógyvíz. Terveink szerint megpróbáljuk minél jobban kihasz-
nálni a nyári jó időt és minden hónapban más fürdő helyet 
látogatunk majd meg. 

Csejteiné SE

„Rövid Szinkron”

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



16 Közérdekű információk

 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 30 902-2890
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 JÚLIUS 27.

Következő megjelenés:
2018. augusztus 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. MÁJUS - JÚNIUS

Ismét vár a Nyári Oratórium!

Immár a kilencedik alkalommal nyitja meg kapuit Bagon,

a plébánián a Nyári Oratórium. 

Ebben az esztendőben

július 26. – augusztus 3.-ig
tart (szombat és vasárnap kivételével) a közös vidám 

együttlét. Reggel 9 órától délig, majd du. 3 órától fél 6-ig

hívja és várja a fiatal  az iskolás animátorok csoportja

gyermekeket.

Bosco Szent János elveit és 

útmutatását követve: ima, 

„munka” és játék váltja 

egymást.

A rövid lelki bevezetés után 

délelőtt a kézművességé a fő 

szerep, persze sok-sok tánccal, 

énekléssel, majd délután a játék 

tölti be időnket.

Minden iskolás gyermeket hív és vár a

NYÁRI ORATÓRIUM!


