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sajtóközleménye TÜDŐSZŰRÉS tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS

Népbetegség az avarégetés
 Magyarországon széles körben 
elterjedt „népbetegség” a kerti hulladék 
és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy 
ez a tevékenység mennyire káros a kör-
nyezetre és az emberi egészségre. Az ér-
tékes szerves-anyagból az égetés során 
hamu keletkezik, mely csak korlátozot-
tan alkalmas talajerő-utánpótlásra, na-
gyobb mennyiségben egyenesen rombol-
ja a talaj humuszkészletét.

Légszennyező a kerti tűz
 Egy átlagos kerti tűz, melyben 
vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és 
gallyakat, légszennyezést okoz. A nagy 
szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy 
alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek 
égni kellene, az nem ég el, vagy csak félig. 
Például a növényi részekben lévő szén 
ugyan oxidálódik, de csak részben, és 
szén-dioxid helyett mérgező szén-mo-
noxid keletkezik. Egy svájci tanulmány 
szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás 
égésével annyi szállópor keletkezik, mint 
250 autóbusz 24 órai folyamatos közle-
kedése során! Sajnos a kerti hulladékok 
elégetése során a mérgező, perzisztens 
vegyszermaradvány is elég, s nem ritka, 
hogy a meggyújtott zöldben műanyag és 
egyéb háztartási szemét is keveredik, 
ami egészségünkre káros.

Halálozási ok is lehet
 Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) az európai részecske-
szennyezésről készített tanulmánya sze-

 2015. március 5-én lépett hatályba az országos tűzvédelmi ren-
delet, mely minden magyar állampolgár, gazdasági szervezet, önkormányzat, állami 
vállalat és civil szereplő számára jelentős változásokat hozott.
 A lakosság számára az egyik legjelentősebb változás, hogy az élet és érték-
védelem jegyében a belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos, azaz csak az adott település önkormány-
zati rendeletében kijelölt időszakban és módon lehet.

„Füstös” ügyek

Bag Nagyközség Önkormányzata
idén is csatlakozott a

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

További részletek az önkormányzat honlapján 
októberben lesznek elérhetőek.

Kérjük, kövesse figyelemmel a www.bagfalu.hu  
honlapot.

Sokba  kerülhet  a  ker t i  tüzeskedés!

Egy kupac avar 6 órás égetése megfelel
250 busz 24 órás folyamatos közlekedésének!

a téli rezsicsökkentésben korábban

nem részesült háztartások részére

rint Magyarországon évente 16200 em-
ber hal meg idő előtt. Ők átlagosan 
csaknem 10 évvel tovább élhetnének, ha 
nem sújtaná őket a részecske-szennye-
zés. Ez azt jelenti, hogy minden évben 
183 400 életévet veszítünk az idő előtti 
elhalálozás miatt. Ebben a tekintetben 
első helyen állunk Európában. Korábbi 
tanulmányokból ismert: a légszennyezés 
miatt betegen eltöltött napok száma e-
zerszer-tízezerszer magasabb, mint a ha-
lálozások száma.
 Kérdéses esetben, vagy az ége-
tési tilalom megszegése esetén az ille-
tékes jegyzőhöz fordulhatunk.

Alapvető szabályok
• Avart és kerti hulladékot csak jól kia-
lakított tűzrakó helyen és telken szabad 
égetni úgy, hogy az az emberi egészséget 
és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon
• Az égetés minden héten kizárólag a 
meghatározott időpontban történhet, 
amennyiben az időjárási viszonyok azt 
lehetővé teszik.

Esetünkben Bag Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-

testületének 6/2009 (III.26) 
rendelete kimondja, hogy a kerti 
hulladék égetése CSAK keddi és 

pénteki napokon 13:00-18:00 
közötti időszakban kerülhet sor.

• Az égetendő kerti hulladék nem tar-
talmazhat más kommunális, illetve ipari 

eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hul-
ladék).
• A szabadban a tüzet és üzemeltetett 
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni 
nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell 
oltani.
• A tüzelés, a tüzelőberendezés hasz-
nálatának színhelyén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétbe he-
lyezni, amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
• A legtöbb helyi szabályozásban kö-
zös pont, hogy a hatóságilag elrendelt 
általános tűzrakási tilalom alól egy ren-
delet sem ad felmentést.

Kivethető bírságok
Ÿ Bármely anyag a jogszabályi előírá-
sokat megszegve, illetve engedély nélkül 
a nyílt téren történő égetése – 100 000 Ft
Ÿ Vonalas létesítmény mentén növény-
zet, lábon álló növényzet, tarló, vagy nö-
vénytermesztéssel összefüggésben kelet-
kezett hulladék égetése – 500 000 Ft
Ÿ Nem gazdasági tevékenység kereté-
ben végzett, lakosságot zavaró bűzhatást 
okozó tevékenység folytatása, technoló-
gia berendezés üzemeltetése – 50 000 Ft

Bagi Polgármesteri Hivatal
(forrás: Sokszínű Vidék)
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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:
 32/2018. (VI. 21.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kistérségi Gondozási Központ Bagi Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat 2017. évi írásos és szóbeli szakmai beszámo-
lóját egyhangúlag elfogadta. 
 33/2018. (VI. 21.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának írásos és szóbeli átfogó értekését egy-
hangúlag elfogadta.
 34/2018. (VI. 21.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangúlag határozott az Iglice Napközi otthonos Óvoda - 
köznevelési intézménye- magasabb vezetői beosztásával 
összefüggő pályázati kiírásról és közzétételről a Közszolgálati 
Állásportál felületén, az Önkormányzat honlapján, továbbá az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben. Az állás betöltésének 
időpontja 2019. január 1. A Képviselő-testület felkérte a Jegy-
zőt, hogy a pályázati kiírásról, és annak közzétételéről gon-
doskodjon.
 42/2018. (VIII. 29.)
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:
A belügyminiszter és az államháztartásért felelős miniszter 
által meghirdetett pályázatra, Magyarország 2018. évi köz-
ponti költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 
9. pont szerint az önkormányzat szociális célú tűzifa vásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújt be 360 
erdei köbméter mennyiségre.
A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + 
ÁFA szállítási díj megfizetését vállalja önrészként, melynek 
összege: 457 200.- Ft, valamint a részesülőtől ellenszolgálta-
tást nem kér. Az önrészt a 2018. évi költségvetéséből biztosítja, 
a szociális keret terhére.

Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

 Az elmúlt hetekben több bejelentést is kaptunk 
parlagfüves területekkel kapcsolatban, ezért tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot, hogy a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű véde-
kezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a 
alapján

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSBEN 
HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ 

HATÓSÁGOK
a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kor-
mányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye és Buda-
pest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Já-
rási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi ha-
tóság)
b) belterületen– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 
– a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a kö-
zérdekű védekezést.

Bagi Polgármesteri Hivatal

 Megjelent a Kormány 1364/ 
2018. (VII. 27.) Korm. határozata a téli 
rezsicsökkentés végrehajtását követő-
en szükségessé váló további intézkedé-
sekről, mely alapján

háztartásonként egy 
darab igénybejelentés 

nyújtható be
az érintett helyi önkormányzatnál, 

legkésőbb

2018. október 15. 
napjáig,

amely határidő elmulasztása jog-
vesztő. Jelen eljárásrendben: HÁZ-
TARTÁS: a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) 
pontja szerint az egy lakásban 
együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közös-

sége. Nem felel meg a feltételeknek az 
a háztartás, amely a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben már 
részesült, azaz az egyetemes szolgálta-
tást igénybe vevő lakossági földgázfo-
gyasztók részére biztosított téli rezsi-
csökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) 
Korm. rendelet szerinti fogyasztás-
növekedés finanszírozását segítő jut-
tatásban részesült lakossági fogyasztó 
vagy fogyasztói közösség, illetve a fű-
tési célú távhőszolgáltatást igénybe 
vevő lakossági felhasználók részére 
biztosított téli rezsicsökkentésről szó-
ló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet 
szerinti, a téli fogyasztási időszakban 
bekövetkező fogyasztásnövekedés fi-
nanszírozását segítő árkompenzáció 
jóváírásban részesült, távhőszolgál-
tatást igénybe vevő lakossági fogyasz-
tó. A kizárólag elektromos fűtési mód-
dal rendelkező háztartások nem jogo-
sultak az igénybejelentésre.

A TÁMOGATÁS 
TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM 

PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT 
JELENTI.

A Korm. határozat szerint a termé-
szetbeni támogatás a fűtőanyag-
ra vonatkozik, a támogatás nem 
fedezi egyéb, például szállítási, dara-
bolási költséget. A BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság a be-
nyújtott igényeket ellenőrzi.
 Igénylőlap és tájékoztatás 
személyesen a Bagi Polgármesteri 
Hivatalban kérhető (Bag, Szent Imre 
u .  5 2 . ) .  v a g y  l e t ö l t h e t ő  a 
www.bagfalu.hu honlapról. A jogosul-
tak a kitöltött, aláírt igénylőlapot 
2018. október 15-ig nyújthatják be a 
Bagi Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatára.

TÁ J É K O Z T A T Á S
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2018. szeptember 9-től
2018. november 15-ig

Gödöllő és Tura állomásokon, valamint Rákos – 
Pécel és Tura – Hatvan állomások között végzett 

pályakarbantartási munkák miatt a Budapest - 
Hatvan vasútvonalon módosított menetrend 

szerint közlekednek a vonatok.

Rákos – Isaszeg és Isaszeg – Gödöllő állomások 
között bizonyos vonatok helyett vonatpótló 

autóbuszok szállítják az utasokat. 

A vágányzár időtartama alatt jelentős változások 
lesznek a menetrendben, ezért ezúton is kérjük, 

hogy az utasok ne megszokás szerint 
közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett 

tájékoztató hirdetményeket, illetve használják 
a www.mavcsoport.hu oldalon elérhető

MÁV-START menetrendi keresőjét az aktuális 
információkért.

A zöldhulladékot november 16-i utolsó szállítással végzi el a 

cég. A zöldhulladék továbbra is a Petőfi tér 10-ben lévő 

közhasznú bázison kerül összegyűjtésre egy gyűjtőkonté-

nerben, tehát azt kérjük mindenki oda juttassa el, vagy - 

amennyiben idős, beteg ember - kérjen segítséget a zöld-

hulladék odaszállításában a közhasznú munkásainktól (Fekete 

László falugondnok: +36-20-401-7711)

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2018. október 19.

2018. november 16.

2018. december 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

Komposztálható hulladékok

gyűjtése

HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI NAPOK
Kérjük a tisztelt lakosságot
az időpontok betartására!

 A Gazdasági Versenyhivatal 
2018. május 10-i VJ/43/2017 hatá-
rozatában azt a döntést hozta, hogy az i-
TV Zrt. Bag és Galgahévíz településeken 
a kábeltelevízió szolgáltatást fejezze be, 
eszerint a Galgamenti Kábeltelevízió Bt. 
október 1-jével megszünteti műsorter-
jesztői tevékenységét. Az ezeken a tele-
püléseken érvényben lévő televízió szol-
gáltatásra vonatkozó szerződéseket 
október 1-jével felmondják.

A minden előzményt nélkülöző, 
érthetetlen határozat megdöbbenést kel-
tett a lakosság körében. Beadványok, e-
mail váltások kezdődtek, aláírásgyűjtési 
akció szerveződött a határozat visszavo-
násának érdekében. Horváth János ügy-
vezető arról tájékoztatta munkatársun-
kat, hogy a Galgamenti Kábeltelevízió 
mindent megtesz lehetőségeihez képest, 
hogy maradhasson a mostani állapot és 
ne szűnjön meg a kábeltelevíziós szolgál-
tatás ezeken a településeken.

„Az i-TV Zrt. a műsorszol-
gáltató, mi a hálózatot adjuk bérbe a 
szolgáltatásnak. Következésképp az i-
TV Zrt. került reflektorfénybe, mégis a 
mi szolgáltatási területünkön kerülnek 
hátrányos helyzetbe az előfizetők.

Nagyobb szolgáltatók összefo-
nódásának következménye a kialakult 
állapot, hiszen a tulajdonos váltás miatt 
megszűnt a térségben a GVH által el-
várt versenyhelyzet. Bag és Galgahévíz 
településeket érinti a mi szolgáltatási 
területünkön. 

A versenyhelyzet tényének 
megállapításához a versenyhivatal 
valamilyen maradi szempontok szerint 
a földfelszíni, tányéros műsorszolgál-
tatókat nem, hanem csak a kábeles el-
osztást figyeli. Ebben az esetben az Invi-
tel és mi, a Galga KTV hálózatán mű-
sorközlő i-TV biztosítottuk a verseny-
helyzet fenntartását. Mostanra mindkét 
szolgáltató Digi érdekeltséggé vált, 
ezzel a GVH szerint megszűnt a ver-
senyhelyzet.”

Az i-TV Zrt. ügyvezetője július 
végén bejelentést tett a Gazdasági Ver-
senyhivatalhoz, amelyben kérték a dön-
tés felülvizsgálatát. Az indoklásban 
szerepel, hogy a GVH döntése nem szol-
gálja sem a verseny, sem az előfizetők 
érdekeit, de csak azt a választ kapták, 
hogy a döntést végre kell hajtani.

A Galgamenti KTV képvise-
letében Horváth úr több kérelmet 
nyújtott be a versenyhivatalnak, mely-
ben részletesen leírja az itteni helyzetet, 
remélve azt, hogy átgondolják ezt a 
döntést és figyelembe veszik az itt lakók 
érdekeit is, valamint augusztus elején e-
mail-ben tájékoztatta Vécsey Lászlót, a 
térség országgyűlési képviselőjét a ki-
alakult helyzetről és kérte segítő közben-
járását. A képviselő úrtól lapunk nyom-
dába adásáig nem érkezett válasz. Mind-
ezek mellett a Horváth úr értesítette az 
érintett szolgáltatási területek polgár-
mestereit, akik támogatásukról biztosí-
tották. Bag és Galgahévíz polgármesterei 

aláírásgyűjtést kezdeményeztek a ká-
beltelevízió szolgáltatás megmaradá-
sának érdekében. A 4 nap alatt össze-
gyűlt 890 aláírást szintén eljuttatták a 
versenyhivatalhoz.

„Szeptember közepén érkezett 
a GVH-tól levél, ebben merült fel elő-
ször, hogy eddig nem ismert körülmé-
nyek miatt esetleg visszavonható a jú-
lius végi határozat.”

Az igaz, hogy egy egészséges 
versenyhelyzet a lakosság érdekeit szol-
gálja, de a GVH nem kényszeríthet senkit 
arra, hogy egy meglévő konstrukciót 
rúgjon fel, különösen azért, mert nincs 
alternatíva. Ez pedig nem a jelenlegi 
szolgáltatókon múlik. Ez fogyasztó-
védelmi szempontból is aggályos, hiszen 
ha „kihúzzák a kábelt”, az ügyfeleknek 
csak rosszabb lehetőségei lesznek.

Lapunk nyomdába adása előtti 
utolsó pillanatban kaptuk a hírt a Galga-
menti KTV ügyvezetőjétől, mely szerint a 
DIGI TV és a GVH között zajló egyez-
tetések alapján a DIGI TV szeptember 
27-én arról tájékoztatta az i-TV vezető-
jét, hogy egyelőre ne szüntessék meg a 
szolgáltatást és ne mondják fel az elő-
fizetők felé a szerződéseket, mert a GVH 
alaposabban megvizsgálja ezt a piacot.  

Számunkra a legfontosabb 
információ pedig az, hogy az elő-
fizetők nem maradnak szolgáltatás 
nélkül.

T.A.

Fény az alagút végén

Burghardtné Tóth Ilona
jegyzőVécsey László képviselő Úr

fogadóórát tart

2018. október 31-én
a Polgármesteri Hivatalban délután

16:00-18:00 óra között.

F O G A D Ó Ó R A
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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:
 32/2018. (VI. 21.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kistérségi Gondozási Központ Bagi Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat 2017. évi írásos és szóbeli szakmai beszámo-
lóját egyhangúlag elfogadta. 
 33/2018. (VI. 21.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának írásos és szóbeli átfogó értekését egy-
hangúlag elfogadta.
 34/2018. (VI. 21.)
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangúlag határozott az Iglice Napközi otthonos Óvoda - 
köznevelési intézménye- magasabb vezetői beosztásával 
összefüggő pályázati kiírásról és közzétételről a Közszolgálati 
Állásportál felületén, az Önkormányzat honlapján, továbbá az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben. Az állás betöltésének 
időpontja 2019. január 1. A Képviselő-testület felkérte a Jegy-
zőt, hogy a pályázati kiírásról, és annak közzétételéről gon-
doskodjon.
 42/2018. (VIII. 29.)
A Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:
A belügyminiszter és az államháztartásért felelős miniszter 
által meghirdetett pályázatra, Magyarország 2018. évi köz-
ponti költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 
9. pont szerint az önkormányzat szociális célú tűzifa vásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújt be 360 
erdei köbméter mennyiségre.
A kormányrendelet értelmében köbméterenként 1.000.- Ft + 
ÁFA szállítási díj megfizetését vállalja önrészként, melynek 
összege: 457 200.- Ft, valamint a részesülőtől ellenszolgálta-
tást nem kér. Az önrészt a 2018. évi költségvetéséből biztosítja, 
a szociális keret terhére.

Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

 Az elmúlt hetekben több bejelentést is kaptunk 
parlagfüves területekkel kapcsolatban, ezért tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot, hogy a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű véde-
kezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a 
alapján

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSBEN 
HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ 

HATÓSÁGOK
a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kor-
mányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye és Buda-
pest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Já-
rási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi ha-
tóság)
b) belterületen– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 
– a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a kö-
zérdekű védekezést.

Bagi Polgármesteri Hivatal

 Megjelent a Kormány 1364/ 
2018. (VII. 27.) Korm. határozata a téli 
rezsicsökkentés végrehajtását követő-
en szükségessé váló további intézkedé-
sekről, mely alapján

háztartásonként egy 
darab igénybejelentés 

nyújtható be
az érintett helyi önkormányzatnál, 

legkésőbb

2018. október 15. 
napjáig,

amely határidő elmulasztása jog-
vesztő. Jelen eljárásrendben: HÁZ-
TARTÁS: a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) 
pontja szerint az egy lakásban 
együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közös-

sége. Nem felel meg a feltételeknek az 
a háztartás, amely a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben már 
részesült, azaz az egyetemes szolgálta-
tást igénybe vevő lakossági földgázfo-
gyasztók részére biztosított téli rezsi-
csökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) 
Korm. rendelet szerinti fogyasztás-
növekedés finanszírozását segítő jut-
tatásban részesült lakossági fogyasztó 
vagy fogyasztói közösség, illetve a fű-
tési célú távhőszolgáltatást igénybe 
vevő lakossági felhasználók részére 
biztosított téli rezsicsökkentésről szó-
ló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet 
szerinti, a téli fogyasztási időszakban 
bekövetkező fogyasztásnövekedés fi-
nanszírozását segítő árkompenzáció 
jóváírásban részesült, távhőszolgál-
tatást igénybe vevő lakossági fogyasz-
tó. A kizárólag elektromos fűtési mód-
dal rendelkező háztartások nem jogo-
sultak az igénybejelentésre.

A TÁMOGATÁS 
TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM 

PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT 
JELENTI.

A Korm. határozat szerint a termé-
szetbeni támogatás a fűtőanyag-
ra vonatkozik, a támogatás nem 
fedezi egyéb, például szállítási, dara-
bolási költséget. A BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság a be-
nyújtott igényeket ellenőrzi.
 Igénylőlap és tájékoztatás 
személyesen a Bagi Polgármesteri 
Hivatalban kérhető (Bag, Szent Imre 
u .  5 2 . ) .  v a g y  l e t ö l t h e t ő  a 
www.bagfalu.hu honlapról. A jogosul-
tak a kitöltött, aláírt igénylőlapot 
2018. október 15-ig nyújthatják be a 
Bagi Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatára.

TÁ J É K O Z T A T Á S
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2018. szeptember 9-től
2018. november 15-ig

Gödöllő és Tura állomásokon, valamint Rákos – 
Pécel és Tura – Hatvan állomások között végzett 

pályakarbantartási munkák miatt a Budapest - 
Hatvan vasútvonalon módosított menetrend 

szerint közlekednek a vonatok.

Rákos – Isaszeg és Isaszeg – Gödöllő állomások 
között bizonyos vonatok helyett vonatpótló 

autóbuszok szállítják az utasokat. 

A vágányzár időtartama alatt jelentős változások 
lesznek a menetrendben, ezért ezúton is kérjük, 

hogy az utasok ne megszokás szerint 
közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett 

tájékoztató hirdetményeket, illetve használják 
a www.mavcsoport.hu oldalon elérhető

MÁV-START menetrendi keresőjét az aktuális 
információkért.

A zöldhulladékot november 16-i utolsó szállítással végzi el a 

cég. A zöldhulladék továbbra is a Petőfi tér 10-ben lévő 

közhasznú bázison kerül összegyűjtésre egy gyűjtőkonté-

nerben, tehát azt kérjük mindenki oda juttassa el, vagy - 

amennyiben idős, beteg ember - kérjen segítséget a zöld-

hulladék odaszállításában a közhasznú munkásainktól (Fekete 

László falugondnok: +36-20-401-7711)

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2018. október 19.

2018. november 16.

2018. december 21.

2018. október 19.

2018. november 16.

Komposztálható hulladékok

gyűjtése

HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI NAPOK
Kérjük a tisztelt lakosságot
az időpontok betartására!

 A Gazdasági Versenyhivatal 
2018. május 10-i VJ/43/2017 hatá-
rozatában azt a döntést hozta, hogy az i-
TV Zrt. Bag és Galgahévíz településeken 
a kábeltelevízió szolgáltatást fejezze be, 
eszerint a Galgamenti Kábeltelevízió Bt. 
október 1-jével megszünteti műsorter-
jesztői tevékenységét. Az ezeken a tele-
püléseken érvényben lévő televízió szol-
gáltatásra vonatkozó szerződéseket 
október 1-jével felmondják.

A minden előzményt nélkülöző, 
érthetetlen határozat megdöbbenést kel-
tett a lakosság körében. Beadványok, e-
mail váltások kezdődtek, aláírásgyűjtési 
akció szerveződött a határozat visszavo-
násának érdekében. Horváth János ügy-
vezető arról tájékoztatta munkatársun-
kat, hogy a Galgamenti Kábeltelevízió 
mindent megtesz lehetőségeihez képest, 
hogy maradhasson a mostani állapot és 
ne szűnjön meg a kábeltelevíziós szolgál-
tatás ezeken a településeken.

„Az i-TV Zrt. a műsorszol-
gáltató, mi a hálózatot adjuk bérbe a 
szolgáltatásnak. Következésképp az i-
TV Zrt. került reflektorfénybe, mégis a 
mi szolgáltatási területünkön kerülnek 
hátrányos helyzetbe az előfizetők.

Nagyobb szolgáltatók összefo-
nódásának következménye a kialakult 
állapot, hiszen a tulajdonos váltás miatt 
megszűnt a térségben a GVH által el-
várt versenyhelyzet. Bag és Galgahévíz 
településeket érinti a mi szolgáltatási 
területünkön. 

A versenyhelyzet tényének 
megállapításához a versenyhivatal 
valamilyen maradi szempontok szerint 
a földfelszíni, tányéros műsorszolgál-
tatókat nem, hanem csak a kábeles el-
osztást figyeli. Ebben az esetben az Invi-
tel és mi, a Galga KTV hálózatán mű-
sorközlő i-TV biztosítottuk a verseny-
helyzet fenntartását. Mostanra mindkét 
szolgáltató Digi érdekeltséggé vált, 
ezzel a GVH szerint megszűnt a ver-
senyhelyzet.”

Az i-TV Zrt. ügyvezetője július 
végén bejelentést tett a Gazdasági Ver-
senyhivatalhoz, amelyben kérték a dön-
tés felülvizsgálatát. Az indoklásban 
szerepel, hogy a GVH döntése nem szol-
gálja sem a verseny, sem az előfizetők 
érdekeit, de csak azt a választ kapták, 
hogy a döntést végre kell hajtani.

A Galgamenti KTV képvise-
letében Horváth úr több kérelmet 
nyújtott be a versenyhivatalnak, mely-
ben részletesen leírja az itteni helyzetet, 
remélve azt, hogy átgondolják ezt a 
döntést és figyelembe veszik az itt lakók 
érdekeit is, valamint augusztus elején e-
mail-ben tájékoztatta Vécsey Lászlót, a 
térség országgyűlési képviselőjét a ki-
alakult helyzetről és kérte segítő közben-
járását. A képviselő úrtól lapunk nyom-
dába adásáig nem érkezett válasz. Mind-
ezek mellett a Horváth úr értesítette az 
érintett szolgáltatási területek polgár-
mestereit, akik támogatásukról biztosí-
tották. Bag és Galgahévíz polgármesterei 

aláírásgyűjtést kezdeményeztek a ká-
beltelevízió szolgáltatás megmaradá-
sának érdekében. A 4 nap alatt össze-
gyűlt 890 aláírást szintén eljuttatták a 
versenyhivatalhoz.

„Szeptember közepén érkezett 
a GVH-tól levél, ebben merült fel elő-
ször, hogy eddig nem ismert körülmé-
nyek miatt esetleg visszavonható a jú-
lius végi határozat.”

Az igaz, hogy egy egészséges 
versenyhelyzet a lakosság érdekeit szol-
gálja, de a GVH nem kényszeríthet senkit 
arra, hogy egy meglévő konstrukciót 
rúgjon fel, különösen azért, mert nincs 
alternatíva. Ez pedig nem a jelenlegi 
szolgáltatókon múlik. Ez fogyasztó-
védelmi szempontból is aggályos, hiszen 
ha „kihúzzák a kábelt”, az ügyfeleknek 
csak rosszabb lehetőségei lesznek.

Lapunk nyomdába adása előtti 
utolsó pillanatban kaptuk a hírt a Galga-
menti KTV ügyvezetőjétől, mely szerint a 
DIGI TV és a GVH között zajló egyez-
tetések alapján a DIGI TV szeptember 
27-én arról tájékoztatta az i-TV vezető-
jét, hogy egyelőre ne szüntessék meg a 
szolgáltatást és ne mondják fel az elő-
fizetők felé a szerződéseket, mert a GVH 
alaposabban megvizsgálja ezt a piacot.  

Számunkra a legfontosabb 
információ pedig az, hogy az elő-
fizetők nem maradnak szolgáltatás 
nélkül.

T.A.

Fény az alagút végén

Burghardtné Tóth Ilona
jegyzőVécsey László képviselő Úr

fogadóórát tart

2018. október 31-én
a Polgármesteri Hivatalban délután

16:00-18:00 óra között.
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 Az elmúlt időszakban jelentős, a térség közlekedési ellá-
tását akadályozó mértékű szolgáltatási elégtelenségek jelentkez-
tek a társaságunk által megbízott alvállalkozó működésében. 
Mivel a helyzet a sorozatos egyeztetések és a szerződésben foglalt 
szankciók érvényesítése ellenére sem változott, a VOLÁNBUSZ 
Zrt. 2018. augusztus 10-én a szolgáltatás teljes körű átvétele mel-
lett döntött. Ennek megfelelően szeptember 1-jétől a zsámbéki, 
majd szeptember 8-tól a váci és gödöllői térségben is társaságunk 
végzi a közszolgáltatási tevékenységet.
 Az autóbuszos kiszolgálás feltételeinek teljes körű meg-
teremtése ilyen rövid idő alatt jelentős terhet ró a társaságra, de 
minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az üzemeltetőváltás 
az utasok számára zökkenőmentesen történjen, és érzékelhető 
minőségi javulást eredményezzen. Folyamatosan zajlik az autó-
buszvezetők felvétele, munkatársaink mindent megtesznek a fela-
dat ellátásához szükséges járműállomány biztosítása érdekében. 
A meglévő autóbuszok üzemeltetése mellett a társaság rendelke-
zésére álló tartalékállomány teljes felhasználásával igyekszünk 
gondoskodni az utasok elszállításáról. Szeptember 1-jétől további, 

 A nyári szünet után a gyerekek kicsit még a nyara-
lások, családi kirándulások hatása alatt csöppentek vissza 
az óvodai életbe. A nyári időszak egyik mozgalmas része, 
amikor augusztus 20-ra készülünk. Hagyományunknak 
megfelelően ellátogattunk a TSZ-be, ahol a gyerekek meg-
nézhették a magtárban tárolt gabonát. Két-három kosárra 
valót ajándékba kaptunk. Ezt majd az év folyamán fel-
használjuk Luca búzának, madarak etetésére stb. Ha már a 
TSZ-ben jártunk nem maradhatott el a mezőgazdasági gé-
pek megtekintése sem, hisz sok kisfiú vágya, hogy majd 
nagyra nőve ő is vezethessen egyszer egy kombájnt vagy 
valami hasonló más járművet. Most egyenlőre azt próbál-
hatták ki, hogy milyen a kilátás a vezetőfülkéből. 
 Alkotmányunk ünnepéből az oviban elsősorban 
az új kenyér ünnepét emeltük ki. Ez hozható legközelebb a 
gyerekekhez. Éppen ezért a búza útját játékos módon tártuk 
a gyerekek elé az aratástól kiindulva még végül a „minden-
napi kenyerünk”-ként a családok asztalára kerül. Sokrétűen 
dolgoztuk fel a témát, hogy az ismeretek játszva raktározód-
janak el a gyerekekben. Dramatikus játékkal érzékeltettük 
amint a búzamag szárba kap, növekszik, majd kalászba szö-
kik. A régi-régi „A part alatt…” kezdetű dalt ma is kedvelik a 
gyerekek. Nyakba akasztható állatfigurákból választhattak, 
és a játék idejére varjúvá, tarka macskává, vagy éppen szür-
ke szamárrá változhattak. A dal segítségével végig kísérhet-
ték, hogy milyen hosszú az út, amíg egy ízetlen magocska 
ropogós kenyérré válik. A legkisebbek kedvéért szitáltunk, 
cipót sütöttünk, persze csak mímes játék formájában mon-
dókázva, dalolgatva. S, hogy a gyermekek meseélmény nél-
kül sem maradjanak, az óvó nénik eljátszották számukra, a 
Kakaska, a tyúkocska és az egérke című mesét. A lusta ka-
kaska és egérke a kenyérsütéssel kapcsolatos teendők során 
sűrűn rázták a fejüket és mondogatták, hogy „Én nem!” És 
nem is vették ki a részüket a munkából. És bár ismert a rop-
pant igazságos mondás, miszerint „aki nem dolgozik ne is 
egyék”, a mese eredetijével szemben az óvónői átiratban 
mégis jutott a kakaskának és az egérkének is a cipóból. Ez a 
kedves gesztus a későbbiekben lehet, hogy motiválóbban 
hat a lustákra, mint a büntetés. A mesét követően került sor 
a kenyérdagasztásra, a kelesztést pedig a nap melegére bíz-
tuk. A munkából az érdeklődő gyermekek mindegyike ki-
vette a résztét. Kerti kemence híján a kenyérsütésre a kony-
hai sütő szolgált. Munkánk eredménye három csodaszép, 
pirospozsgás, ropogós cipó lett. Önmagukban is finomak 
voltak, de mivel gyerekek köztudottan édes szájúak, így egy 
kis lekvár is került a kenyérszeletekre. Így volt az igazi. Ja és 
persze mondani sem kell, hogy aki inkább motorozott, ho-
mok cipót sütött vagy éppen focizott ugyanúgy részesült a 
kenyérből, mert a szabadon választott tevékenységet, és az 
azzal járó szabadságérzetet már óvodás korban meg kell 
tapasztalniuk.

A VOLÁNBUSZ Zrt. sajtóközleménye

Nyári élet az óvodában

Iglice Napköziotthonos Óvoda

új beszerzésű járművek forgalomba állítása történik, mely jelen-
tősen növeli a szolgáltatás minőségét, az utazás komfortját.
 Bízunk benne, hogy a fentebb leírt intézkedéseink hatá-
sára utasaink számára érzékelhető javulás áll be az autóbuszos 
közlekedési ellátásban, ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy a rendelkezésre álló időtartam rövidsége és a feladat rendkí-
vüli összetettsége miatt a VOLÁNBUSZ-tól megszokott szolgálta-
tási színvonal helyreállása időt vesz igénybe. A stabil, menetrend-
szerű kiszolgálás biztosítását tovább nehezíti a szeptember 1-jei 
iskolakezdést kísérő megnövekedett közúti forgalom, valamint a 
Pest megyében és Budapest területén zajló útépítési munkálatok 
okozta forgalomkorlátozások is.
 Mindezek alapján tisztelettel kérem szíves türelmüket 
és megértésüket a rendkívüli helyzettel kapcsolatban, munkatár-
saimmal együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 
település lakói mihamarabb magas színvonalú, megbízható 
közlekedési szolgáltatásban részesüljenek.

Kameniczky Ákos forgalmi igazgató, VOLÁNBUSZ Zrt.

 A bagi hagyományőrző programok egyik legszínesebb rendez-
vénye az évről-évre megtartott Falunap. Intézményünk, a Bagi Arany 
János Általános iskola diákjai gazdag műsorral emelték a nap fényét. 
Sima István tanár úr készítette fel iskolánk kórusát. Juhász Barbara 
gitározott, Horváth Noa furulyával és Balázs Botond ritmushangszerrel 
kísérte a kórus énekét. A kis 3. osztályos néptáncosaink Bertók Adrienn 
tanárnő által betanított vidám táncfüzért adtak elő. Ez a produkció a Hé-
vízgyörkön ez év áprilisában megrendezett néptáncversenyen a zsűri 
különdíját nyerte el.
 Az idei tanévet szeptember 3-án nyitottuk meg. Ünnepi műso-
runk után a köszöntő beszédek következtek. A 3. osztályosok verses-éne-
kes produkcióját Volterné Jamrik Éva és Deák Márta tanítók segítették. 
A kis első osztályosokat az 5. osztályos Horváth Noa köszöntötte. A mű-
sor az elsősök fogadalomtételével ért véget. Vendégeink között köszönt-
hettük ismét Jamrik László polgármester urat, aki ünnepi beszédében 
kiemelte a szülők pozitív hozzáállásának jelentőségét. Karácsondi Mi-
hály plébános úr a tanulóinkat szólította meg: szép gondolatokkal bizta-
tott kitartásra, hangsúlyozta a tanulás fontosságát, végül megáldotta a 
tanévet.
 Mekesné Kajtor Szilvia intézményvezető helyettes tanévnyitó 
beszédében a jövő feladatait sorolta. Biztatta a tanulókat az intézmény-
ben való helytállásra, kiemelte a szorgalmas és folyamatos munkavégzés 
jelentőségét. Ünnepségünk végén az osztályfőnökök segítő kísérete mel-
lett minden osztály elfoglalta helyét a nyári szünetben felújított, meg-
szépült termekben.
 2018 szeptemberének első hetében minden osztályfőnök meg-
tartotta az év első szülői értekezletét. Iskolánk célkitűzései között köz-
ponti helyet foglal el a hatékony kommunikáció folyamatos fenntartása, 
a szülőkkel való kapcsolattartás szem előtt tartása. Megalakult a DÖK 
(Diák Önkormányzat) Dobosné Szilágyi Gabriella tanárnő vezetésével. 

A DÖK többek között a di-
ák-tanár kommunikáció 
javításán is munkálkodik. 
Szeptember 10-én a tanév-
nyitó értekezleten kitűztük 
az éves fejlesztési felada-
tokat, és elfogadtuk az éves 
munkaterveket. Jelenleg a 
28-án tartandó Szent Mi-
hály napi iskolai rendez-
vényre készülünk. Igyek-
szünk érdekes, változatos, 
játékos tudás- és ismeret-
fejlesztő feladatok közös 
megoldásával segíteni ta-
nulóinkat abban, hogy ha-
gyományainkról minél 
többet tudjanak.

Czibula Mária
Fotó: Dócza Imréné

Becsengettek

 A keresztény magyar államot 
megalapító, az európai együttgondol-
kodásban úttörő példát mutató első 
magyar királyunk Szent István ünnepén 
a nemzeti himnusz közös éneklésére kér-
te Volter Domonkos a megjelent ünnep-
lőket.

Szent István király nagysága 
ilyen messzi távlatból látható igazán. 
Kemény kézzel, óriási áldozatok árán 
tudott csak államot teremteni a magya-
rok számára annyi nép között. Felismer-
te, hogy a kereszténység felvétele az út, 
amely népének nemzetének fennmara-
dását eredményezi. Szent István nem 
csak hitében volt erős és következetes, 
hanem törvényeiben is és fiához, Imre 
herceghez írt intelmeiben is megmutatta 
uralkodói nagyságát. Olyan erős és tiszta 
jogi alapra építette államát, amely ezer 
év távlatából is példát mutat nekünk, 
akik szellemi hagyatéka örököseinek, 
vagy éppen tanácsai követőinek valljuk 
magunkat. Ezek a tanácsok, intelmek, 
nem szorulnak magyarázatra a mai kor 
emberének sem. Néhány gondolat fiához 
írt intelmeiből:
„A hitet akkora szorgalommal és éber-
séggel őrizd, hogy minden Istentől ren-
delt alattvalódnak példát mutass!”
„Minden ember azonos állapotban szüle-
tik és semmi sem emel fel, csak az alázat, 
semmi sem taszít le, csak a gőg, és a gyű-
lölködés.”
„Szeresd az igaz ítéletet, ha hatalmadban 
akarod tartani a lelkedet.”
„Kell, hogy a királyt a kegyesség és az ir-
galmasság díszítse. Mert ha a királyt is-
tentelenség szennyezi, hiába tart igényt a 

király névre, zsarnoknak kell nevezni. E-
zért légy irgalmas minden erőszakot 
szenvedőhöz, őrizd magadban mindig az 
isteni intést.”
A Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyes-
kara énekkel emlékezett a magyar és az 
európai történelem kiemelkedő alakjára.
Hol vagy magyarok tündöklő csillaga? 
Ki voltál valaha országunk istápja?
Ezekkel a sorokkal nyitotta ünnepi be-
szédét Jamrik László polgármester. 
Hangsúlyozta a keresztény hit, a becsüle-
tesség, tisztesség és alázat jelentőségét, 
Szent István király ezer éves hagyatékát. 
Az államalapítás ünnepe nem politikai 
ünnep, hanem egy nemzet ünnepe.
Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma!
A keresztény imádság ezen sora egy ránk, 
magyarokra igen jellemző dologra hívja 
fel figyelmet: csak akkor vesszük észre a 
kenyér fontosságát, ha nincs az asztalun-
kon. Ugyanúgy, mint az élet más terüle-
tén is, minden értékre, ami minket körül 
vesz, csak akkor figyelünk igazán, ha már 
nincs. Család, barátok, a magyar nemzet 
és a kenyér. Sokkal könnyebb, boldogabb 
lenne az életünk, ha mindenre, ami jó, 
ami fontos, ami elengedhetetlen, odafi-
gyelnénk. Ilyen az életet adó víz, a kör-
nyezet, a kenyér, az egészség, a család és 
a barátok. 
Polgármester úr békességet, nyugod-
tabb, rendezettebb jövőbe vetett hitet 
kért a Jóistentől. Hitet ahhoz, hogy meg 
tudjuk teremteni magunknak és utóda-
inknak a jólétet és a békességet. Hitet 
ahhoz, hogy a világon élő összes magyar 
egymásra találjon. Szent István emléke 

reményt kell, hogy adjon a békére, a 
nemzeti büszkeség visszaszerzésére. Ad-
jon kitartást, és erőt a mindennapi fela-
dataink elvégzéséhez.
Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások 
minisztere a Budai Várban átadta a nép-
művészet mestere díjakat. A díjazottak 
között volt falunk szülöttje Tóth Mihály-
né Juliska néni. A népművészet mestere 
díj azoknak a népművészeknek adomá-
nyozható állami kitüntetés, akik mun-
kásságuk során kiemelkedő teljesít-
ményt értek el a népművészet területén. 
Juliska néni sokoldalú, több évtizedes, a 
bagi hagyományokat ismerő és megis-
mertető tevékenységéért, viseletkészítő, 
táncos tudásáért, életműve elismerése-
ként kapta meg ezt a rangos kitüntetést.
Juliska néni köszöntését a kenyéráldás 
ceremóniája követte. A Karácsondi Mi-
hály atya által megszentelt, új búzából 
sütött újkenyér a bagi földtulajdonosok 
jóvoltából kerülhetett asztalunkra. Ez-
úton is köszönjük a Mezőbag Kft. ügy-
vezető igazgatójának, Pintér András úr-
nak és a Péter családi gazdaságnak a 
felajánlást.
A Muharay Elemér Népi együttes hagyo-
mányőrzői „Lekaszálták már a rétet” 
című műsorukkal elevenítették fel az 
egykori arató ünnepek hangulatát. Az 
ünnepség végén a Péter családi gazdaság 
felajánlásának köszönhetően a résztve-
vők családjaiknak hazavihettek 1-1 új 
búzából sütött, megszentelt cipót. A szó-
zat eléneklése foglalta méltó keretbe 
államalapító Szent István király és az új 
kenyér ünnepét.

T.A.
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 Az elmúlt időszakban jelentős, a térség közlekedési ellá-
tását akadályozó mértékű szolgáltatási elégtelenségek jelentkez-
tek a társaságunk által megbízott alvállalkozó működésében. 
Mivel a helyzet a sorozatos egyeztetések és a szerződésben foglalt 
szankciók érvényesítése ellenére sem változott, a VOLÁNBUSZ 
Zrt. 2018. augusztus 10-én a szolgáltatás teljes körű átvétele mel-
lett döntött. Ennek megfelelően szeptember 1-jétől a zsámbéki, 
majd szeptember 8-tól a váci és gödöllői térségben is társaságunk 
végzi a közszolgáltatási tevékenységet.
 Az autóbuszos kiszolgálás feltételeinek teljes körű meg-
teremtése ilyen rövid idő alatt jelentős terhet ró a társaságra, de 
minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az üzemeltetőváltás 
az utasok számára zökkenőmentesen történjen, és érzékelhető 
minőségi javulást eredményezzen. Folyamatosan zajlik az autó-
buszvezetők felvétele, munkatársaink mindent megtesznek a fela-
dat ellátásához szükséges járműállomány biztosítása érdekében. 
A meglévő autóbuszok üzemeltetése mellett a társaság rendelke-
zésére álló tartalékállomány teljes felhasználásával igyekszünk 
gondoskodni az utasok elszállításáról. Szeptember 1-jétől további, 

 A nyári szünet után a gyerekek kicsit még a nyara-
lások, családi kirándulások hatása alatt csöppentek vissza 
az óvodai életbe. A nyári időszak egyik mozgalmas része, 
amikor augusztus 20-ra készülünk. Hagyományunknak 
megfelelően ellátogattunk a TSZ-be, ahol a gyerekek meg-
nézhették a magtárban tárolt gabonát. Két-három kosárra 
valót ajándékba kaptunk. Ezt majd az év folyamán fel-
használjuk Luca búzának, madarak etetésére stb. Ha már a 
TSZ-ben jártunk nem maradhatott el a mezőgazdasági gé-
pek megtekintése sem, hisz sok kisfiú vágya, hogy majd 
nagyra nőve ő is vezethessen egyszer egy kombájnt vagy 
valami hasonló más járművet. Most egyenlőre azt próbál-
hatták ki, hogy milyen a kilátás a vezetőfülkéből. 
 Alkotmányunk ünnepéből az oviban elsősorban 
az új kenyér ünnepét emeltük ki. Ez hozható legközelebb a 
gyerekekhez. Éppen ezért a búza útját játékos módon tártuk 
a gyerekek elé az aratástól kiindulva még végül a „minden-
napi kenyerünk”-ként a családok asztalára kerül. Sokrétűen 
dolgoztuk fel a témát, hogy az ismeretek játszva raktározód-
janak el a gyerekekben. Dramatikus játékkal érzékeltettük 
amint a búzamag szárba kap, növekszik, majd kalászba szö-
kik. A régi-régi „A part alatt…” kezdetű dalt ma is kedvelik a 
gyerekek. Nyakba akasztható állatfigurákból választhattak, 
és a játék idejére varjúvá, tarka macskává, vagy éppen szür-
ke szamárrá változhattak. A dal segítségével végig kísérhet-
ték, hogy milyen hosszú az út, amíg egy ízetlen magocska 
ropogós kenyérré válik. A legkisebbek kedvéért szitáltunk, 
cipót sütöttünk, persze csak mímes játék formájában mon-
dókázva, dalolgatva. S, hogy a gyermekek meseélmény nél-
kül sem maradjanak, az óvó nénik eljátszották számukra, a 
Kakaska, a tyúkocska és az egérke című mesét. A lusta ka-
kaska és egérke a kenyérsütéssel kapcsolatos teendők során 
sűrűn rázták a fejüket és mondogatták, hogy „Én nem!” És 
nem is vették ki a részüket a munkából. És bár ismert a rop-
pant igazságos mondás, miszerint „aki nem dolgozik ne is 
egyék”, a mese eredetijével szemben az óvónői átiratban 
mégis jutott a kakaskának és az egérkének is a cipóból. Ez a 
kedves gesztus a későbbiekben lehet, hogy motiválóbban 
hat a lustákra, mint a büntetés. A mesét követően került sor 
a kenyérdagasztásra, a kelesztést pedig a nap melegére bíz-
tuk. A munkából az érdeklődő gyermekek mindegyike ki-
vette a résztét. Kerti kemence híján a kenyérsütésre a kony-
hai sütő szolgált. Munkánk eredménye három csodaszép, 
pirospozsgás, ropogós cipó lett. Önmagukban is finomak 
voltak, de mivel gyerekek köztudottan édes szájúak, így egy 
kis lekvár is került a kenyérszeletekre. Így volt az igazi. Ja és 
persze mondani sem kell, hogy aki inkább motorozott, ho-
mok cipót sütött vagy éppen focizott ugyanúgy részesült a 
kenyérből, mert a szabadon választott tevékenységet, és az 
azzal járó szabadságérzetet már óvodás korban meg kell 
tapasztalniuk.

A VOLÁNBUSZ Zrt. sajtóközleménye

Nyári élet az óvodában

Iglice Napköziotthonos Óvoda

új beszerzésű járművek forgalomba állítása történik, mely jelen-
tősen növeli a szolgáltatás minőségét, az utazás komfortját.
 Bízunk benne, hogy a fentebb leírt intézkedéseink hatá-
sára utasaink számára érzékelhető javulás áll be az autóbuszos 
közlekedési ellátásban, ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy a rendelkezésre álló időtartam rövidsége és a feladat rendkí-
vüli összetettsége miatt a VOLÁNBUSZ-tól megszokott szolgálta-
tási színvonal helyreállása időt vesz igénybe. A stabil, menetrend-
szerű kiszolgálás biztosítását tovább nehezíti a szeptember 1-jei 
iskolakezdést kísérő megnövekedett közúti forgalom, valamint a 
Pest megyében és Budapest területén zajló útépítési munkálatok 
okozta forgalomkorlátozások is.
 Mindezek alapján tisztelettel kérem szíves türelmüket 
és megértésüket a rendkívüli helyzettel kapcsolatban, munkatár-
saimmal együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 
település lakói mihamarabb magas színvonalú, megbízható 
közlekedési szolgáltatásban részesüljenek.
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akik szellemi hagyatéka örököseinek, 
vagy éppen tanácsai követőinek valljuk 
magunkat. Ezek a tanácsok, intelmek, 
nem szorulnak magyarázatra a mai kor 
emberének sem. Néhány gondolat fiához 
írt intelmeiből:
„A hitet akkora szorgalommal és éber-
séggel őrizd, hogy minden Istentől ren-
delt alattvalódnak példát mutass!”
„Minden ember azonos állapotban szüle-
tik és semmi sem emel fel, csak az alázat, 
semmi sem taszít le, csak a gőg, és a gyű-
lölködés.”
„Szeresd az igaz ítéletet, ha hatalmadban 
akarod tartani a lelkedet.”
„Kell, hogy a királyt a kegyesség és az ir-
galmasság díszítse. Mert ha a királyt is-
tentelenség szennyezi, hiába tart igényt a 

király névre, zsarnoknak kell nevezni. E-
zért légy irgalmas minden erőszakot 
szenvedőhöz, őrizd magadban mindig az 
isteni intést.”
A Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyes-
kara énekkel emlékezett a magyar és az 
európai történelem kiemelkedő alakjára.
Hol vagy magyarok tündöklő csillaga? 
Ki voltál valaha országunk istápja?
Ezekkel a sorokkal nyitotta ünnepi be-
szédét Jamrik László polgármester. 
Hangsúlyozta a keresztény hit, a becsüle-
tesség, tisztesség és alázat jelentőségét, 
Szent István király ezer éves hagyatékát. 
Az államalapítás ünnepe nem politikai 
ünnep, hanem egy nemzet ünnepe.
Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma!
A keresztény imádság ezen sora egy ránk, 
magyarokra igen jellemző dologra hívja 
fel figyelmet: csak akkor vesszük észre a 
kenyér fontosságát, ha nincs az asztalun-
kon. Ugyanúgy, mint az élet más terüle-
tén is, minden értékre, ami minket körül 
vesz, csak akkor figyelünk igazán, ha már 
nincs. Család, barátok, a magyar nemzet 
és a kenyér. Sokkal könnyebb, boldogabb 
lenne az életünk, ha mindenre, ami jó, 
ami fontos, ami elengedhetetlen, odafi-
gyelnénk. Ilyen az életet adó víz, a kör-
nyezet, a kenyér, az egészség, a család és 
a barátok. 
Polgármester úr békességet, nyugod-
tabb, rendezettebb jövőbe vetett hitet 
kért a Jóistentől. Hitet ahhoz, hogy meg 
tudjuk teremteni magunknak és utóda-
inknak a jólétet és a békességet. Hitet 
ahhoz, hogy a világon élő összes magyar 
egymásra találjon. Szent István emléke 

reményt kell, hogy adjon a békére, a 
nemzeti büszkeség visszaszerzésére. Ad-
jon kitartást, és erőt a mindennapi fela-
dataink elvégzéséhez.
Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások 
minisztere a Budai Várban átadta a nép-
művészet mestere díjakat. A díjazottak 
között volt falunk szülöttje Tóth Mihály-
né Juliska néni. A népművészet mestere 
díj azoknak a népművészeknek adomá-
nyozható állami kitüntetés, akik mun-
kásságuk során kiemelkedő teljesít-
ményt értek el a népművészet területén. 
Juliska néni sokoldalú, több évtizedes, a 
bagi hagyományokat ismerő és megis-
mertető tevékenységéért, viseletkészítő, 
táncos tudásáért, életműve elismerése-
ként kapta meg ezt a rangos kitüntetést.
Juliska néni köszöntését a kenyéráldás 
ceremóniája követte. A Karácsondi Mi-
hály atya által megszentelt, új búzából 
sütött újkenyér a bagi földtulajdonosok 
jóvoltából kerülhetett asztalunkra. Ez-
úton is köszönjük a Mezőbag Kft. ügy-
vezető igazgatójának, Pintér András úr-
nak és a Péter családi gazdaságnak a 
felajánlást.
A Muharay Elemér Népi együttes hagyo-
mányőrzői „Lekaszálták már a rétet” 
című műsorukkal elevenítették fel az 
egykori arató ünnepek hangulatát. Az 
ünnepség végén a Péter családi gazdaság 
felajánlásának köszönhetően a résztve-
vők családjaiknak hazavihettek 1-1 új 
búzából sütött, megszentelt cipót. A szó-
zat eléneklése foglalta méltó keretbe 
államalapító Szent István király és az új 
kenyér ünnepét.

T.A.

Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?
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A polgármesteri Hivatal híreiKözösségi élet6 7Közösségi élet

 Szükség van időnként olyan napokra, amikor 
egy kicsit kiszakadva a hétköznapokból, az ünnep 
örömét megosztva együtt lehet az ember a családjá-
val, rokonaival, barátaival és nem kell ezért messzire 
utazni, elég a bagi edzőpályára. Különösen június 
utolsó hétvégéjén, amikor a Falunap és Rétesfesztivál 
alkalmából változatos és szórakoztató programok 
várják a lakosságot. Így volt ez idén is, június 29-én rock-
zenei koncertek, 30-án pedig gyermekprogramok, helyi ama-
tőr művészeti csoportok, folklór- és könnyűzenei színpadi mű-
sorok várták a kilátogatókat.
 A Rockpéntek idén is négy koncerttel várta a műfaj 
kedvelőit, este 6 órakor csapott a húrok közé a Gesarol zene-
kar, majd a Rock Fanatic. Nem maradhatott el a helyi kedvenc, 
az Angel Of Song, a zúzós estét a Red Rockets koncertje zárta. 
Ebben az évben már ezen a napon is hozzá lehetett jutni a két 
napos rendezvény védjegyévé vált házi réteshez. 
 A fesztivál szombati napja a gyerekek köszöntésével 
kezdődött, majd színpadra álltak a legkisebbek, a Bagi Iglice 
Óvoda óvodásai, Magdi és Ilike óvónénik vezetésével a maci 
csoportosok mondókás, dalos, játékos műsorral, a Bagi Arany 
János Általános Iskola első osztályos diákjai zalai játékfűzés-
sel készültek a faluünnepre, felkészítőjük Bertók Adrienn nép-
tánc pedagógus, közreműködött Balázsné Győri Mária és 
Tóthné Irsán Ágnes tanárnő. Sima István ének-zene tanár és 
tanítványai rendszeres fellépői az iskolai és a községi rendez-
vényeknek. A műsorban szólót énekelt Angyal Virág, aki a me-
gyei népdaléneklési versenyen II. helyezést ért el. 
 A Bagi Muharay Elemér Népi Együttes alsó és felső 
tagozatos gyermekcsoportjai léptek színpadra. Őket követték 
általános iskolánk harmadik osztályos diákjai, akik a tankerü-
leti néptáncversenyen különdíjban részesültek. Dínom, dá-
nom, vigalom címmel Galga-menti játékokat és marst láthat-
tunk előadásukban. Felkészítőjük Bertók Adrienn, közremű-
ködött Gigorné Pórlaki Judit, kísért a Fix-Stimm zenekar. 
Végezetül a Muharay Elemér Népi Együttes felsős korosztály 
koreográfiája zárta a gyerekek műsorát, innentől a fellépők 
számára is a szórakozás és játék kerülhetett főszerepbe. A jó-
kedvről és vidámságról Gulyás László vándormuzsikus, 
mesélő komédiás gondoskodott. 
 A délutáni programok kezdetéig a Bonifác Alapít-
vány kézműves foglalkozással, a Könyvtáras sátor különféle 
játékos, mesés programokkal, a Szent Rita Karitász csoport 
pedig palacsintával várta a gyerekeket. Kicsik és nagyok egya-
ránt próbára tehetik ügyességüket Izolda népi játékaival, vagy 

nézelődhettek, vásárolhattak a kézműves kirakodó vásárosok 
standjainál. Az elmaradhatatlan rétest szinte mindenki meg-
kóstolta.
 Délután 2 órakor Jamrik László polgármester lépett 
a színpadra. Ünnepi beszédében hangsúlyozta az összefogás 
fontosságát, hiszen egy település ereje a lakossági együttgon-
dolkodásban rejlik. A polgármester úr beszédével tökéletes 
összhangban Karácsondi Mihály plébános úr a keresztény hit 
jelentőségét, a békére törekvést, az egymás iránti alázat és 
felebaráti tisztelet fontosságát emelte ki.
 Bag Nagyközség Önkormányzatának döntése értel-
mében, ebben az esztendőben a Bag Díszpolgára kitüntető cím 
került átadásra Ritecz György részére a Muharay Elemér Nép-
művészeti Egyesületben végzett kiemelkedő munkájának 
elismeréseként és hosszabb időn keresztül a település érdeké-
ben végzett közéleti tevékenységéért. A díszpolgári elismerést 
megjelenítő díszoklevelet, valamint a jelképes kulcsot Jamrik 
László polgármester adta át.
 A délutáni színpadi műsorok sorát az Ikladi Német 
Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület Fúvószenekara 
nyitotta meg, majd a hazai amatőr csoportok léptek színpadra. 
A Szinkron Nyugdíjas Egyesület Csejtei Jánosné Sándor Er-
zsébet vezetésével, aktív résztvevője a település közösségi ese-
ményeinek. A vegyeskórus előadásában népdalcsokrot hall-

... mert van mire büszkének lennünk! hatunk, majd az újonnan alakult szólista csoportjuk is bemu-
tatkozott: Deméné Farkas Margit, Galla Józsefné és Gergely 
Lajosné. Citerán kísért: Galambos Mihály. A népi éneket tánc 
követte, a bagi Muharay Elemér Népi Együttes hagyomány-
őrző és ifjúsági csoportja mutatta be műsorát állandó kísé-
rőjük, a Fix-Stimm zenekar közreműködésével.
 Idén sem maradhatott el a Galga Moped Klub Hagyo-
mányőrző Egyesület által szervezett motoros bemutató és fel-
vonulás, aminek végeztével egy izgalmas bemutató vette kez-
detét a színpadon: World Jumping. Hatvanból érkezett hoz-
zánk Tolmácsiné Németh Hajnalka, world jumping tréner, aki 
társaival mutatta ezt minden korosztálynak ajánlott mozgás-
formát. A folytatásban a dinamikus mozgás mellé rock and roll 
dallamok társultak. A Pedrofon zenekar show elemekkel tar-
kított koncertje igazi party hangulatot teremtett, felvonultatva 
az ’50-es, ’60-as évek rock and roll slágereit, a legjobb Hungá-
ria, Komár László nótákat, hoztak számunkra egy kis swinget 
és népszerű közelmúltbéli dalokat is.
 A tartalmas nap végéhez közeledve is jutott hazai 
produkció a színpadra, hiszen a márciusban életre hívott tár-
sastánc tanfolyam résztvevői Végh Zoltán táncos-oktató ve-
zetésével, Kaplonyi Csilla közreműködésével latin-amierikai, 
country és rock and roll stílusú táncokból hoztak kedvcsinálót 
a közönség nagy tetszésére.
 A 2018 évi Falunap és Rétesfesztivál méltó zárása-
ként a Drumsters dobzenekar magával ragadó előadása, a GPS 
zenekar utcabálja, valamint este 10 órakor a tűzijáték köszönte 
meg, hogy újra együtt, közösen ünnepelhettünk. 

T.A. és K.H.

Zsűri tagjai: Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
Szásziné Győri Éva igazgató, Deli József 
önkormányzati képviselő
Eredmények:
1. Galga Moped Klub Hagyományőrző Egye-
sület
2. Korona Takarékszövetkezet bagi fiókja
3. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete

1992-ben került a Galgamentére, amikor feladata lett a kör-
nyékbeli 11 település ivóvíz-ellátásának biztosítása a Galga-
menti Viziközmű Kft. ügyvezető igazgatójaként. Ebben az idő-
szakban zajlott a települések csatornahálózatának kiépítése, 
melyben szakértelmével és tapasztalatával nagy segítségére 
volt az önkormányzatoknak a beruházások sikeres megvalósí-
tásában.
 Munkája mellett szívesen vett részt a települések éle-
tében, így állandó résztvevője lett Bag község ünnepségeinek 
és rendezvényeinek. 16 éven keresztül aBagi Muharay Nép-
művészeti Egyesület elnökeként biztosította a tánccsoportok 
működését, tanácsaival segítette a szervezést, a jogi meg-
felelést és a pénzügyi biztonságot. Nagyon jó kapcsolatot ala-
kított ki a táncosokkal, rengeteg közös sikert és elismerést sze-
reztek az együttes csoportjai: hogy csak a legrangosabbakat 
említsük, Csokonai –díjjal, Pest megyéért díjjal, Pest megye 
művészetéért díjjal ismerték el a szakmai munkát. Elnöksége 
idején vált hagyománnyá az Együttes évzáró gálaműsora, mely 
most már 2 estén tudja teljesen megtölteni a művelődési ház 
nagytermét.
 Az öröm mellé az élet részeként szomorúság is jutott 
elnökségének idejére, hiszen 2004-ben vesztette el az együttes 
meghatározó egyéniségét, Horváth Mihály „Portörőt”, akinek 
halála után kezdeményezésére indult el a gyűjtés a Portörő-díj 
létrehozására, melynek az odaítélésében továbbra is részt 
vesz. A Bagi Muharay Népművészeti Egyesület elnöki tiszt-
ségét 2017 novemberéig töltötte be, 2018 februárjában az 
Egyesület elnöksége az „Örökös tiszteletbeli elnök”-i címet 
adományozta számára.

Ritecz György
Bag Díszpolgára

10 csapat - 10 remek étel
Falunap - főzőverseny
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Bag Nagyközség Önkormányzata ez-
úton is köszöni a helyi és Galgamenti 
támogatóknak mind az anyagi, mind 
az egyéb támogatásukat, munkájukat! 
Külön köszönet a polgárőrségnek a 
rendezvény biztosításáért, valamint a 
szervezésben és lebonyolításban köz-
reműködő valamennyi vállalkozónak, 
cégeknek, magánszemélyeknek, civil 
szervezetnek, intézményi dolgozók-
nak, hiszen nélkülük nem jöhetett vol-
na létre ez a fesztivál!
 Találkozunk 2019-ben is!
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Lajosné. Citerán kísért: Galambos Mihály. A népi éneket tánc 
követte, a bagi Muharay Elemér Népi Együttes hagyomány-
őrző és ifjúsági csoportja mutatta be műsorát állandó kísé-
rőjük, a Fix-Stimm zenekar közreműködésével.
 Idén sem maradhatott el a Galga Moped Klub Hagyo-
mányőrző Egyesület által szervezett motoros bemutató és fel-
vonulás, aminek végeztével egy izgalmas bemutató vette kez-
detét a színpadon: World Jumping. Hatvanból érkezett hoz-
zánk Tolmácsiné Németh Hajnalka, world jumping tréner, aki 
társaival mutatta ezt minden korosztálynak ajánlott mozgás-
formát. A folytatásban a dinamikus mozgás mellé rock and roll 
dallamok társultak. A Pedrofon zenekar show elemekkel tar-
kított koncertje igazi party hangulatot teremtett, felvonultatva 
az ’50-es, ’60-as évek rock and roll slágereit, a legjobb Hungá-
ria, Komár László nótákat, hoztak számunkra egy kis swinget 
és népszerű közelmúltbéli dalokat is.
 A tartalmas nap végéhez közeledve is jutott hazai 
produkció a színpadra, hiszen a márciusban életre hívott tár-
sastánc tanfolyam résztvevői Végh Zoltán táncos-oktató ve-
zetésével, Kaplonyi Csilla közreműködésével latin-amierikai, 
country és rock and roll stílusú táncokból hoztak kedvcsinálót 
a közönség nagy tetszésére.
 A 2018 évi Falunap és Rétesfesztivál méltó zárása-
ként a Drumsters dobzenekar magával ragadó előadása, a GPS 
zenekar utcabálja, valamint este 10 órakor a tűzijáték köszönte 
meg, hogy újra együtt, közösen ünnepelhettünk. 

T.A. és K.H.

Zsűri tagjai: Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
Szásziné Győri Éva igazgató, Deli József 
önkormányzati képviselő
Eredmények:
1. Galga Moped Klub Hagyományőrző Egye-
sület
2. Korona Takarékszövetkezet bagi fiókja
3. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete

1992-ben került a Galgamentére, amikor feladata lett a kör-
nyékbeli 11 település ivóvíz-ellátásának biztosítása a Galga-
menti Viziközmű Kft. ügyvezető igazgatójaként. Ebben az idő-
szakban zajlott a települések csatornahálózatának kiépítése, 
melyben szakértelmével és tapasztalatával nagy segítségére 
volt az önkormányzatoknak a beruházások sikeres megvalósí-
tásában.
 Munkája mellett szívesen vett részt a települések éle-
tében, így állandó résztvevője lett Bag község ünnepségeinek 
és rendezvényeinek. 16 éven keresztül aBagi Muharay Nép-
művészeti Egyesület elnökeként biztosította a tánccsoportok 
működését, tanácsaival segítette a szervezést, a jogi meg-
felelést és a pénzügyi biztonságot. Nagyon jó kapcsolatot ala-
kított ki a táncosokkal, rengeteg közös sikert és elismerést sze-
reztek az együttes csoportjai: hogy csak a legrangosabbakat 
említsük, Csokonai –díjjal, Pest megyéért díjjal, Pest megye 
művészetéért díjjal ismerték el a szakmai munkát. Elnöksége 
idején vált hagyománnyá az Együttes évzáró gálaműsora, mely 
most már 2 estén tudja teljesen megtölteni a művelődési ház 
nagytermét.
 Az öröm mellé az élet részeként szomorúság is jutott 
elnökségének idejére, hiszen 2004-ben vesztette el az együttes 
meghatározó egyéniségét, Horváth Mihály „Portörőt”, akinek 
halála után kezdeményezésére indult el a gyűjtés a Portörő-díj 
létrehozására, melynek az odaítélésében továbbra is részt 
vesz. A Bagi Muharay Népművészeti Egyesület elnöki tiszt-
ségét 2017 novemberéig töltötte be, 2018 februárjában az 
Egyesület elnöksége az „Örökös tiszteletbeli elnök”-i címet 
adományozta számára.

Ritecz György
Bag Díszpolgára

10 csapat - 10 remek étel
Falunap - főzőverseny
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Bag Nagyközség Önkormányzata ez-
úton is köszöni a helyi és Galgamenti 
támogatóknak mind az anyagi, mind 
az egyéb támogatásukat, munkájukat! 
Külön köszönet a polgárőrségnek a 
rendezvény biztosításáért, valamint a 
szervezésben és lebonyolításban köz-
reműködő valamennyi vállalkozónak, 
cégeknek, magánszemélyeknek, civil 
szervezetnek, intézményi dolgozók-
nak, hiszen nélkülük nem jöhetett vol-
na létre ez a fesztivál!
 Találkozunk 2019-ben is!
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 2017 szeptemberében a Dózsa György Művelődési Ház 
kezdeményezésére, a bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület vállal-
kozó kedvű tagjainak bevonásával természetjáró közösség ala-
kult Bagon. Célunk az volt, hogy az idősebb generáció átadja hely-
ismereti tudását a fiatalabbaknak, ezáltal megismerjük falunk 
határát, új teret biztosítsunk a közösségi élet megélésére, felkelt-
sük a természetjárás iránti igényt, valamint, hogy gyermekeinket 
is a sportos, egészséges életmódra neveljük. Az átlagosan 10 km 
hosszúságú gyalogos túráink a művelődési ház parkolójából in-
dulnak, Maschek László vezetésével. A kisgyermekes családokra 
való tekintettel a célállomásainkat úgy választjuk ki, hogy autóval 
is megközelíthetőek legyenek, így az ebéd és játék végén megfá-
radt kicsiket autóval lehet hazahozni. Az elmúlt évben jártunk 
már az Erzsébet pihenőnél, a Bika tónál, a domonyvölgyi Szellő 
Lovastanyán, és a Hajagvölgyi forrásnál.
 Szeretettel várunk túráinkra mindenkit - aki szívesen 
megismerkedne szűkebb hazájával - aki ismeretekkel rendelke-
zik falunkról, amiket örömmel megosztana másokkal is - aki sze-
retne egy jó csapathoz tartozni - aki érdeklődve fordul a természet 
értékei felé.
Az aktuális túráról a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 
facebook oldalán adunk hírt. 

 Habár a nyári szünet ideje alatt sokan utaznak el nya-
ralni, azért mindig vannak olyan napok, amik otthoni semmit 
tevéssel, esetleg parttalan tévézéssel, netezéssel zajlanak a gye-
rekek számára. Június hónap keddjein ezért idén is programo-
kat hirdettünk kicsiknek és nagyoknak a könyvtárba. Délelőtt a 
piciket és szüleiket várta Bencze Izabella tornával, mondóká-
zással, zenével. Majd az ovis korosztály számára tartottunk fog-
lalkozást, melynek során egy mesét hallgattak meg a gyerekek, s 
utána a meséhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg. Ter-
mészetesen az ovisok számára is volt mozgás az udvaron, 
amelyet nagyon élveztek. Délután pedig az iskolásokat vártuk. 
Beszélgetés, mese, és sok-sok társasjáték szerepelt a programok 
között. Nagyokat kacagtunk twisterezés közben, de a sztori-
kocka is szerzett jó néhány vidám percet. Sőt, még néhány 
balett-mozdulatot is megtanulhattunk! Nagy örömmel láttuk 
vendégül a kicsi és nagy gyerekeket is, s reméljük, év közben is 
szakítanak időt a könyvtárlátogatásra. 
 Idén második alkalommal szervezett nyári kézműves 
tábort a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár. Tizenöt, 6-
12 év közötti gyerek vett részt a foglalkozásokon, főleg ügyes 
kezű leányok. Az idei táborban is több új technikával ismerked-
hettek meg a gyerekek. Festettek lécekre népi motívumokat -
melyekből majd egy falikép készül a könyvtár falára-, megtanul-
tak kötelet fonni, bodzából ugrókötél nyelet faragni. Készítettek 
agyagból marokedényt és mécsestartót. Fűztek karkötőt, kö-
töttek noteszt és fényképalbumot. 

 Az ebéd utáni szieszták alatt a gyerekek mesét hallgat-
tak a könyvtár hűvösében, a kézműves foglalkozások szüneté-
ben pedig sok-sok játék gondoskodott arról, hogy a napi moz-
gásuk is meglegyen. 
 Utolsó napunkon a kartali Tálentum lovasudvart 
látogattuk meg, ahol a táborozók természetesen lovagolhattak 
és kicsit megismerkedhettek a lovak ápolásának és gondozá-
sának fortélyaival is. Tartalmas, jó hangulatú hetet töltöttünk 
együtt, melynek végén a gyerekek büszkén mutatták meg szü-
leiknek alkotásaikat.

Horváthné Görög Viktória

A Dózsa György Műve-

lődési Ház és Könyvtár 

nevében ezúton is sze-

retnék köszönetet mon-

dani Kocsis Mihálynak és 

Maschek Lász lónak , 

hogy a művelődési ház 

parkolójában a már bale-

setveszélyessé vált, meg-

sül lyedt kockakövek 

helyreállítását társadalmi munkában elvégezték. Továbbá kö-

szönöm a Maros-Épker Kft.-nek a kövek megemeléséhez szük-

séges sóder felajánlást. 

Katona Hargita intézményvezető

Természetjárók Bagon

Nyári gyerekprogramok a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban

Bencze Izabella

 Nyugdíjas Egyesületünk a nyá-
ron sem unatkozott. Cserkeszőlőn és 
Bogácson strandolni, fürdeni voltunk. 
Vonattal városnéző kirándulást tettünk. 
Szeptember 1-jén nyárbúcsúztató nyug-
díjas találkozót rendeztünk. 8 csoportot 
láttunk vendégül, akik kis műsorral 
kedveskedtek. Finom ebéddel és süte-

ménnyel kínáltuk őket, majd Galla Józsi 
és társa zenéjére jót táncoltunk, mulat-
tunk, beszélgettünk, kikapcsolódtunk. 
 Szeptember 12-én Budapestre 
látogattunk a Szikla kápolnába, az ottani 
atya szentmisét celebrált nekünk. Mise 
után megnéztük a kápolnát. A Mátyás 
templom látogatásával folytattuk a na-

pot és természetesen a Bazilika sem 
maradhatott ki a programból. Mindkét 
templomban idegenvezető vitt körbe. 
Gazdag és megnyugvást keltő élménnyel 
tértünk haza. Szervezzük az őszi és téli 
programjainkat is.

Csejteiné
Fotó: Gergely Jánosné

Szinkron hírek

PROGRAMAJÁNLÓ

KÖNYVKLUB
Időpont: minden hónap első szerdáján 18 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

GYALOGTÚRA az Erzsébet-pihenőhöz

Időpont: 2018. október 6. szombat 
Indulás 9 órakor a művelődési háztól.

JÁTÉKOS TORNA A LEGKISSEBBEKNEK 
mozgásfejlesztő eszközökkel, 0-3 éves korig
Időpont: minden hónap második és negyedik 
keddjén 9 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
A foglalkozást tartja: Bencze Izabella rekreációs sportoktató

NŐI SORS
Időpont: 2018. október 14. vasárnap 17 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
A Vidéki Nők Nemzetközi Napja alkalmából szeretettel 
várjuk azokat a hölgyeket a könyvtárba, akik szívesen 
beszélgetnének a falusi nők hajdanvolt világáról, 
élményekről, szerelemről, szokásokról.

FILMBARÁTOK KLUBJA A KÖNYVTÁRBAN
Időpont: minden hónap utolsó péntekjén 18:30
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

 FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
Bag Nagyközség Önkormányzata

az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
ünnepi megemlékezésre hívja a falu lakóit.

2018. október 23-án kedden
16:30 órakor Koszorúzás a Hősök terén

17 órakor Ünnepi műsor a Dózsa György Művelődési Házban

Legyen méltó, közös ünnepünk!

1956 

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

Időpont: 2018. október 27. szombat 16 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
A Szülői Összefogás Szülőfalunkért, valamint a Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel vár mindenkit egy 
közös délutáni programra, ahol a tök körül forog minden.
Tökfaragás, tökös sütik versenye, játszósarok, tökbuli. Közös 
lámpagyújtás 18 órakor.
Hozz magaddal tököt és faragóeszközt, mécsest, tökös sütit, 
ha szeretnél részt venni a verseny-
ben, és a jókedvedet se
hagyd otthon!



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

 2017 szeptemberében a Dózsa György Művelődési Ház 
kezdeményezésére, a bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület vállal-
kozó kedvű tagjainak bevonásával természetjáró közösség ala-
kult Bagon. Célunk az volt, hogy az idősebb generáció átadja hely-
ismereti tudását a fiatalabbaknak, ezáltal megismerjük falunk 
határát, új teret biztosítsunk a közösségi élet megélésére, felkelt-
sük a természetjárás iránti igényt, valamint, hogy gyermekeinket 
is a sportos, egészséges életmódra neveljük. Az átlagosan 10 km 
hosszúságú gyalogos túráink a művelődési ház parkolójából in-
dulnak, Maschek László vezetésével. A kisgyermekes családokra 
való tekintettel a célállomásainkat úgy választjuk ki, hogy autóval 
is megközelíthetőek legyenek, így az ebéd és játék végén megfá-
radt kicsiket autóval lehet hazahozni. Az elmúlt évben jártunk 
már az Erzsébet pihenőnél, a Bika tónál, a domonyvölgyi Szellő 
Lovastanyán, és a Hajagvölgyi forrásnál.
 Szeretettel várunk túráinkra mindenkit - aki szívesen 
megismerkedne szűkebb hazájával - aki ismeretekkel rendelke-
zik falunkról, amiket örömmel megosztana másokkal is - aki sze-
retne egy jó csapathoz tartozni - aki érdeklődve fordul a természet 
értékei felé.
Az aktuális túráról a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 
facebook oldalán adunk hírt. 

 Habár a nyári szünet ideje alatt sokan utaznak el nya-
ralni, azért mindig vannak olyan napok, amik otthoni semmit 
tevéssel, esetleg parttalan tévézéssel, netezéssel zajlanak a gye-
rekek számára. Június hónap keddjein ezért idén is programo-
kat hirdettünk kicsiknek és nagyoknak a könyvtárba. Délelőtt a 
piciket és szüleiket várta Bencze Izabella tornával, mondóká-
zással, zenével. Majd az ovis korosztály számára tartottunk fog-
lalkozást, melynek során egy mesét hallgattak meg a gyerekek, s 
utána a meséhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg. Ter-
mészetesen az ovisok számára is volt mozgás az udvaron, 
amelyet nagyon élveztek. Délután pedig az iskolásokat vártuk. 
Beszélgetés, mese, és sok-sok társasjáték szerepelt a programok 
között. Nagyokat kacagtunk twisterezés közben, de a sztori-
kocka is szerzett jó néhány vidám percet. Sőt, még néhány 
balett-mozdulatot is megtanulhattunk! Nagy örömmel láttuk 
vendégül a kicsi és nagy gyerekeket is, s reméljük, év közben is 
szakítanak időt a könyvtárlátogatásra. 
 Idén második alkalommal szervezett nyári kézműves 
tábort a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár. Tizenöt, 6-
12 év közötti gyerek vett részt a foglalkozásokon, főleg ügyes 
kezű leányok. Az idei táborban is több új technikával ismerked-
hettek meg a gyerekek. Festettek lécekre népi motívumokat -
melyekből majd egy falikép készül a könyvtár falára-, megtanul-
tak kötelet fonni, bodzából ugrókötél nyelet faragni. Készítettek 
agyagból marokedényt és mécsestartót. Fűztek karkötőt, kö-
töttek noteszt és fényképalbumot. 

 Az ebéd utáni szieszták alatt a gyerekek mesét hallgat-
tak a könyvtár hűvösében, a kézműves foglalkozások szüneté-
ben pedig sok-sok játék gondoskodott arról, hogy a napi moz-
gásuk is meglegyen. 
 Utolsó napunkon a kartali Tálentum lovasudvart 
látogattuk meg, ahol a táborozók természetesen lovagolhattak 
és kicsit megismerkedhettek a lovak ápolásának és gondozá-
sának fortélyaival is. Tartalmas, jó hangulatú hetet töltöttünk 
együtt, melynek végén a gyerekek büszkén mutatták meg szü-
leiknek alkotásaikat.

Horváthné Görög Viktória

A Dózsa György Műve-

lődési Ház és Könyvtár 

nevében ezúton is sze-

retnék köszönetet mon-

dani Kocsis Mihálynak és 

Maschek Lász lónak , 

hogy a művelődési ház 

parkolójában a már bale-

setveszélyessé vált, meg-

sül lyedt kockakövek 

helyreállítását társadalmi munkában elvégezték. Továbbá kö-

szönöm a Maros-Épker Kft.-nek a kövek megemeléséhez szük-

séges sóder felajánlást. 

Katona Hargita intézményvezető

Természetjárók Bagon

Nyári gyerekprogramok a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban

Bencze Izabella

 Nyugdíjas Egyesületünk a nyá-
ron sem unatkozott. Cserkeszőlőn és 
Bogácson strandolni, fürdeni voltunk. 
Vonattal városnéző kirándulást tettünk. 
Szeptember 1-jén nyárbúcsúztató nyug-
díjas találkozót rendeztünk. 8 csoportot 
láttunk vendégül, akik kis műsorral 
kedveskedtek. Finom ebéddel és süte-

ménnyel kínáltuk őket, majd Galla Józsi 
és társa zenéjére jót táncoltunk, mulat-
tunk, beszélgettünk, kikapcsolódtunk. 
 Szeptember 12-én Budapestre 
látogattunk a Szikla kápolnába, az ottani 
atya szentmisét celebrált nekünk. Mise 
után megnéztük a kápolnát. A Mátyás 
templom látogatásával folytattuk a na-

pot és természetesen a Bazilika sem 
maradhatott ki a programból. Mindkét 
templomban idegenvezető vitt körbe. 
Gazdag és megnyugvást keltő élménnyel 
tértünk haza. Szervezzük az őszi és téli 
programjainkat is.

Csejteiné
Fotó: Gergely Jánosné

Szinkron hírek

PROGRAMAJÁNLÓ

KÖNYVKLUB
Időpont: minden hónap első szerdáján 18 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

GYALOGTÚRA az Erzsébet-pihenőhöz

Időpont: 2018. október 6. szombat 
Indulás 9 órakor a művelődési háztól.

JÁTÉKOS TORNA A LEGKISSEBBEKNEK 
mozgásfejlesztő eszközökkel, 0-3 éves korig
Időpont: minden hónap második és negyedik 
keddjén 9 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
A foglalkozást tartja: Bencze Izabella rekreációs sportoktató

NŐI SORS
Időpont: 2018. október 14. vasárnap 17 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
A Vidéki Nők Nemzetközi Napja alkalmából szeretettel 
várjuk azokat a hölgyeket a könyvtárba, akik szívesen 
beszélgetnének a falusi nők hajdanvolt világáról, 
élményekről, szerelemről, szokásokról.

FILMBARÁTOK KLUBJA A KÖNYVTÁRBAN
Időpont: minden hónap utolsó péntekjén 18:30
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

 FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
Bag Nagyközség Önkormányzata

az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
ünnepi megemlékezésre hívja a falu lakóit.

2018. október 23-án kedden
16:30 órakor Koszorúzás a Hősök terén

17 órakor Ünnepi műsor a Dózsa György Művelődési Házban

Legyen méltó, közös ünnepünk!

1956 

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

BAGI HÍRLAP • 2018. JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER BAGI HÍRLAP • 2018. JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER

TÖK JÓ DÉLUTÁN

Időpont: 2018. október 27. szombat 16 óra
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
A Szülői Összefogás Szülőfalunkért, valamint a Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel vár mindenkit egy 
közös délutáni programra, ahol a tök körül forog minden.
Tökfaragás, tökös sütik versenye, játszósarok, tökbuli. Közös 
lámpagyújtás 18 órakor.
Hozz magaddal tököt és faragóeszközt, mécsest, tökös sütit, 
ha szeretnél részt venni a verseny-
ben, és a jókedvedet se
hagyd otthon!
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A védőoltások időrendje:

2 és 4 hónapos korban: két oltást 
kap a gyermek
Oltóanyag megnevezése: Pentaxim
milyen betegségek ellen véd:
1. diftéria (torokgyík)
2. pertusszisz (szamárköhögés)
3. tetanusz (vérmérgezés)
4. poliomielitisz (gyermekbénulás)
5. felső légúti hurutos betegségeket 
okozó,Hemofilus Influenze ’b’ típusú 
baktérium törzs okozta fertőzés ellen, 
amely számos szövődményért felelős: 
agyhártyagyulladás, tüdőgyulladás, 
súlyos gégegyulladás, vérmérgezés.
Oltóanyag megnevezése: Prevenár
milyen betegségek ellen véd:  A Preve-

nár egy pneumococcus oltóanyag, amely 
véd a tüdőgyulladás ( pneumónia), a fül 
fertőzések, az agyhártyagyulladás egyes 
típusai és a vérmérgezés egyes típusai 
ellen.
3 hónapos korban:
oltóanyag megnevezése: Prevenár
12 hónapos korban:
oltóanyag megnevezése: Prevenár
15 hónapos korban: 
oltóanyag megnevezése:
M-M-R vaxPro
milyen betegségek ellen véd: 
1. Morbilli (kanyaró)
2. Mumps (nagy nyálmirigy gyulladás)
3. Rubeola (rózsahimlő)
18 hónapos korban: 
oltóanyag megnevezése: Pentaxim

 milyen betegségek ellen véd: 
1. diftéria (torokgyík)
2. pertusszisz (szamárköhögés)
3. tetanusz (vérmérgezés)
4. poliomielitisz (gyermekbénulás)
5. felső légúti hurutos betegségeket 
okozó Hemofilus influenze ’b’ típusú 
baktérium törzs okozta fertőzés ellen, 
amely számos szövődményért felelős: 
agyhártyagyulladás, tüdőgyulladás, 
súlyos gégegyulladás, vérmérgezés.
6 éves korban:
oltóanyag megnevezése: Tetraxim
 milyen betegségek ellen véd:
1. diftéria (torokgyík)
2. pertusszisz (szamárköhögés)
3. tetanusz (vérmérgezés)
4. poliomielitisz (gyermekbénulás)

A védőoltások időrendje

Összeállította: Szemán Erzsébet védőnő

 Ügyvédként rendkívül gyakran találkozom azzal, hogy 
az a szülő, akinek gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége áll 
fenn, hirtelen munkanélküli lesz, de legalábbis minimálbéres 
fizetést igazol, annak ellenére, hogy korábban jól fizető mun-
kahelye volt. A gyermektartásdíj megállapítására vonatkozó pe-
rekben sajnos igen jellemző magatartásformának számít ma 
már a jövedelmek eltitkolása, különösen a fővárosban és 
vonzáskörzetében. 
 Idén márciusban végre a Kúria kiadott egy állásfogla-
lást arról, hogy a bíróságoknak a gyermektartásdíj megállapí-
tása során milyen szempontokat kell figyelembe venniük. Egy 
valóban hiánypótló összefoglaló született ezzel, hiszen a bírósá-
gokhoz érkező családjogi ügyek mintegy 40%-át teszik ki a tar-
tásdíjak felülvizsgálatára vonatkozó kérelmek. 
 Elsődlegesen a Kúria döntött arról, hogy a gyermek-
tartásdíj bíróság általi meghatározásakor a gyermek érdekeit, 
szükségleteit, de még az igényeit is figyelembe kell venni. Ezen-
túl a bíróságok elfogadhatnak a tartásdíj meghatározásához 
olyan tényezőket, mint például a gyermek mindennapi szükség-
leteinek havi összege, vagy a regionális munkaerőpiaci helyzet 
tényezői.
 A gyermektartási perek kiemelt feladata a gyermek 
alapvető szükségleteinek biztosítása, ezzel egyidőben a szülők 
tartási képességének bíróság általi vizsgálata, mely folyamat 
mindkét részről alapos bizonyítást igényel. Mindezek figyelem-
bevételével határozzák meg a bíróságok a tartásdíj mértékét, 
mindkét fél érdekének szem előtt tartásával, de a gyermek ér-
dekét elsődlegesnek tekintve.
 Az említett Kúriai állásfoglalásban arra a megállapí-
tásra jutottak, hogy a gyermek alapvető szükségleteibe nemcsak 
az élelmezési- és ruházkodási költségek számítanak bele, ha-
nem például a számítógép, az internet használat, a mobiltele-
fon, és annak használati költsége is. A Kúria ugyanis azt mond-
ja: a mobiltelefon is alapvetően szükséges a gyermek kiegyensú-
lyozott és harmonikus fejlődéséhez. A gyermekek fejlesztésének 
költségei, az étel-, vagy italallergia, stb. által okozott, élelmezési 
többletköltségeknek szintén feleződnie kell a szülők között. Kü-
lön rendelkezett a legfőbb bírói fórum az alapítványi magánis-
kolák havi többszázezres költségeinek biztosításáról is. Ez a 
költségnem csak akkor számolható el a tartásdíj részeként, ha az 
iskoláról szóló döntés a szülők közös döntése volt. Ezen felül pl. 
a luxuskiadások körében megállapította, hogy ha a gyermek 
egészségi állapota szempontjából indokolt, úgy nem tekinthető 
luxusnak a havi 10.000,-Ft kiadással járó lovaglás sem.

 Döntött a Kúria a vagyoneltitkolás jellegű esetek vo-
natkozásában is. Arra a megállapításra jutott, hogy ha a fél kép-
zetlenségére, betegségére hivatkozik az elhelyezkedés meghiú-
sulásának okaként, illetve minimálbéres bejelentéssel szerepel 
a foglalkoztatójánál, abban az esetben a bírónak joga van a 
munkaügyi kirendeltségtől szakvéleményt kérni a régió munka-
erőpiaci helyzetéről, joga van orvosszakértőt bekérni a fél egész-
ségi állapotának megállapításához, és joga van könyvszakértőt 
is bevonni a munkabér megalapozottságának kivizsgálásához, 
vizsgálhatja a bíró a cégnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, 
gépjárműnyilvántartás adatait, pénzintézeteket is megkeres-
het.
 Továbbá: a vagyont megkapó családtagokat tanúként 
a bírósági eljárásba bevonhatja, amennyiben ennek szükségét 
látja. Mindezen túlmenően a bíróság most már vizsgálhatja 
ezekben az esetekben a már benyújtott adóbevallásokat, meg-
vizsgálhatja a gépjármű- és ingatlannyilvántartás adatait, to-
vábbá környezettanulmányt is készíttethet.
 Még egy újdonságot vezet be ez az állásfoglalás: el-
ismerve az internet térhódítását, az eljáró bírónak joga van tá-
jékozódni a közösségi oldalakon, a felek a közösségi oldalak be-
jegyzéseit bizonyítékként felhasználhatják – szemléltetvén, 
melyik fél mennyi időt tölt gyermekével, illetve a gyermek neve-
lésével. Az említett összefoglaló anyag tételesen felsorolja, hogy 
egy adott foglalkozás esetén egy adott nagyvárosban és vonzás-
körzetében mennyi a gyermektartásdíj mértékének átlagos 
minimum és maximum összege. 
 Az állásfoglalás továbbá kitér arra is, hogy „köztudo-
mású ténynek” nyilvánítja/minősíti egy gyermek havi alapvető 
szükségletének összegét, és meghatározza azt minimálisan 
25.000 forintban. Ezzel felgyorsítani szeretnék a tartásra vo-
natkozó pereket, mivel a köztudomású tényeket nem kell bizo-
nyítani a bíróságokon. A továbbiakban ez az az összeg, amelyet 
minimál-tartásdíj gyanánt kötelezően meg kell határozni. Az 
ezen felül igényelt összeg pedig – mint ahogy fentebb utaltam rá 
-, a gyermek szükségleteivel, igényeivel és érdekeivel igazol-
ható.
 További gyermektartásdíjjal kapcsolatos kérdése 
esetén keressen bizalommal!

§
Az ügyvéd válaszol

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

Tel: 20/9353-286

Bírósági szempontok a gyermektartás-
díj összegének megállapítása során

Működik a kémia
Így mondják mostanában, hogy két ember, egy férfi és egy nő 
vonzódik egymáshoz, kölcsönösen szerelmesek egymásba. Én 
nem vitatom, ez a „kémiás” kifejezés rövidebb, de logika csepp 
harmatja sem fedezhető fel benne. Evvel az erővel azt is 
mondhatnám: működik a lépegető exkavátor. Milyen szép 
lenne! A kémia helyett mondhatnánk azt, hogy „belezúgtak 
egymásba”. Ez is nehezen értelmezhető, de legalább 
„sodrásos” hangulatában némileg érzékelteti a szerelem 
mindent elsöprő, eget-földet rengető érzését. A kémiát 
hagyjuk a vegyészekre!   

Közhelyek, amelyek használatát kerülni kellene
Éjszaka Iccaka. Eltűnt a nagy magyar éjszakában. 
(Fáradtságra panaszkodó embertől kötelező megkérdezni:) Mi 
van veled, mit csináltál az éjszaka? Megint rosszalkodtál? 

Éjszakai élet. Éjszakai pillangó. Éjjel az omnibusz tetején. Jó 
éjszakát gyerekek, remélem ágyban vagytok már? Éjt nappallá 
téve.
Egymás mellé Két vonatjegyet, buszjegyet, lottószelvényt 
„egymás mellé” kell kérni, úgy 
szellemes.

Giczi Rudolf

Csak úgy füstölgök magamban - Működik a kémia

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

1. ford. 2018 aug. 21. Bagi TC'96 - Kisnémedi MSE 1-1
 Augusztus 21-én vasárnap megkezdte felnőtt csapa-
tunk a bajnokságot. Az ellenfelünk, aki a bajnokság egyik esé-
lyese, szervezetten néha veszélyes támadásokat vezetve ját-
szott. A mi csapatunk is támadó focit játszott sok akciót vezet-
ve, gólhelyzeteket kialakítva. A 42.percben Zalaegerszegi Roli 
révén megszereztük a vezető gólt. A szünetet követően 52.perc 
hozta ellenfelünk egyenlítő találatát sajnos nagy védelmi hiba 
után. Összességében egy magas színvonalú jó mérkőzést ját-
szott csapatunk, a döntetlen reális eredmény.
2. ford. 2018 aug. 25. Gödi SE - Bagi TC'96 0-3
3. ford. 2018 szept. 2. PILE - Szántó SE - Bagi TC'96 3-1
Csapatunk a harmadik fordulóban sok hibával játszott és el-
szenvedte első vereségét.
4. ford. 2018 szept. 9. Bagi TC'96 - Budakalászi MSE 2-2
Vasárnap csapatunk döntetlent ért el a kemény sok szabályta-
lansággal és két kiállítással tarkított rangadón. A játékunk 
még mindig akadozott, sok helyzetet kihagytunk.
5. ford. 2018 szept. 15. Péceli SSE - Bagi TC'96 1-2
A hétvégén az összes csapatunk pályára lépett. Az U-14 szom-
baton Ikladon játszott és 6:1 arányban nyerte a szomszédvár 
rangadót. Ifi csapatunk Turán egy küzdelmes mérkőzésen az 
esélyesebb turai csapat ellen 0:0 ra végzett. Felnőtt csapatunk 
Pécelen járt sikerrel, 2:1 arányban. Az öregfiúk Szada ellen tar-
tották itthon a 3 pontot. Az eredmény szintén 6:1 a javunkra.
6. ford. 2018 szept. 23. Bagi TC'96 - Pomáz-ICO SE 2-1
Minden csapatunk pályára lépett a hétvégén illetve hétfőn. 
Szombaton ifistáink a hazai mérkőzésen nagy küzdelemben az 
utolsó percekben kapott góllal 1:0 arányban kaptak ki Nagy-
kátától. Vasárnap a felnőtt csapatunk zárt kapus mérkőzésen 
szintén szoros mérkőzésen 2:1 arányban nyerve tartotta itthon 
a 3 pontot. Hétfőn U-14 csapatunk hazai pályán az Aszódot 
fogadta és küzdelmes mérkőzésen maradt alul 8:4 arányban. 
Az öregfiúk Heréden játszották a soron következő bajnoki 
meccsüket. Az eredmény 2:2 lett.
7. ford. 2018 szept. 30. Isaszegi SE - Bagi TC'96 1-2
Az őszi szezon további mérkőzései:
2018 okt. 7.  15:00  Bagi TC'96 - Verőce KSE
2018 okt. 14.  15:00  Leányfalu SE - Bagi TC'96
2018 okt. 21.  14:00  Bagi TC'96 - Vác-Deákvár SE
2018 okt. 28.  13:30  Veresegyház VSK - Bagi TC'96
2018 nov. 4.  14:00  Bagi TC'96 - Csömör KSK
2018 nov. 11.  13:30 Kistarcsai VSC - Bagi TC'96
2018 nov. 18.  14:00  Bagi TC'96 - Piliscsaba SE
2018 nov. 25.  13:00  Valkó KSK - Bagi TC'96

A bagi Iglice Napközi Otthonos Óvoda

TAKARÍTÓT KERES NAPI 4 ÓRÁBAN.

Munkaidő: 15-19-óráig.

Az állás betölthető: 2018. október 8-tól.

Önéletrajzokat a Iglice Napközi Otthonos Óvoda

(2191 Bag, Sport u. 1.) címre várjuk.  

Érdeklődni személyesen az óvodában valamint a

06 20 438 7074, 06 28 408 316 -os telefonszámokon lehet.

M U N K A L E H E T Ő S É G Sport - Labdarúgás

forrás: facebook/Bagi TC’96
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy BAG nagyközségben

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

November 10. szombat  8-12 óráig

November 12. hétfő  8-18 óráig

November 13. kedd  8-18 óráig

November 14. szerda  8-18 óráig

A tüdőszűrés helye:

Bag, Dózsa György Művelődési Ház

 A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 

AJÁNLOTTVIZSGÁLAT! A szűrővizsgálat 40 év feletti lako-

soknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves 

kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a 

vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt 

összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken tör-

ténik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 

beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény 

által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akik-

nek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen 

ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség 

időben történő felismerésére!

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB 

kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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A védőoltások időrendje:

2 és 4 hónapos korban: két oltást 
kap a gyermek
Oltóanyag megnevezése: Pentaxim
milyen betegségek ellen véd:
1. diftéria (torokgyík)
2. pertusszisz (szamárköhögés)
3. tetanusz (vérmérgezés)
4. poliomielitisz (gyermekbénulás)
5. felső légúti hurutos betegségeket 
okozó,Hemofilus Influenze ’b’ típusú 
baktérium törzs okozta fertőzés ellen, 
amely számos szövődményért felelős: 
agyhártyagyulladás, tüdőgyulladás, 
súlyos gégegyulladás, vérmérgezés.
Oltóanyag megnevezése: Prevenár
milyen betegségek ellen véd:  A Preve-

nár egy pneumococcus oltóanyag, amely 
véd a tüdőgyulladás ( pneumónia), a fül 
fertőzések, az agyhártyagyulladás egyes 
típusai és a vérmérgezés egyes típusai 
ellen.
3 hónapos korban:
oltóanyag megnevezése: Prevenár
12 hónapos korban:
oltóanyag megnevezése: Prevenár
15 hónapos korban: 
oltóanyag megnevezése:
M-M-R vaxPro
milyen betegségek ellen véd: 
1. Morbilli (kanyaró)
2. Mumps (nagy nyálmirigy gyulladás)
3. Rubeola (rózsahimlő)
18 hónapos korban: 
oltóanyag megnevezése: Pentaxim

 milyen betegségek ellen véd: 
1. diftéria (torokgyík)
2. pertusszisz (szamárköhögés)
3. tetanusz (vérmérgezés)
4. poliomielitisz (gyermekbénulás)
5. felső légúti hurutos betegségeket 
okozó Hemofilus influenze ’b’ típusú 
baktérium törzs okozta fertőzés ellen, 
amely számos szövődményért felelős: 
agyhártyagyulladás, tüdőgyulladás, 
súlyos gégegyulladás, vérmérgezés.
6 éves korban:
oltóanyag megnevezése: Tetraxim
 milyen betegségek ellen véd:
1. diftéria (torokgyík)
2. pertusszisz (szamárköhögés)
3. tetanusz (vérmérgezés)
4. poliomielitisz (gyermekbénulás)

A védőoltások időrendje

Összeállította: Szemán Erzsébet védőnő

 Ügyvédként rendkívül gyakran találkozom azzal, hogy 
az a szülő, akinek gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége áll 
fenn, hirtelen munkanélküli lesz, de legalábbis minimálbéres 
fizetést igazol, annak ellenére, hogy korábban jól fizető mun-
kahelye volt. A gyermektartásdíj megállapítására vonatkozó pe-
rekben sajnos igen jellemző magatartásformának számít ma 
már a jövedelmek eltitkolása, különösen a fővárosban és 
vonzáskörzetében. 
 Idén márciusban végre a Kúria kiadott egy állásfogla-
lást arról, hogy a bíróságoknak a gyermektartásdíj megállapí-
tása során milyen szempontokat kell figyelembe venniük. Egy 
valóban hiánypótló összefoglaló született ezzel, hiszen a bírósá-
gokhoz érkező családjogi ügyek mintegy 40%-át teszik ki a tar-
tásdíjak felülvizsgálatára vonatkozó kérelmek. 
 Elsődlegesen a Kúria döntött arról, hogy a gyermek-
tartásdíj bíróság általi meghatározásakor a gyermek érdekeit, 
szükségleteit, de még az igényeit is figyelembe kell venni. Ezen-
túl a bíróságok elfogadhatnak a tartásdíj meghatározásához 
olyan tényezőket, mint például a gyermek mindennapi szükség-
leteinek havi összege, vagy a regionális munkaerőpiaci helyzet 
tényezői.
 A gyermektartási perek kiemelt feladata a gyermek 
alapvető szükségleteinek biztosítása, ezzel egyidőben a szülők 
tartási képességének bíróság általi vizsgálata, mely folyamat 
mindkét részről alapos bizonyítást igényel. Mindezek figyelem-
bevételével határozzák meg a bíróságok a tartásdíj mértékét, 
mindkét fél érdekének szem előtt tartásával, de a gyermek ér-
dekét elsődlegesnek tekintve.
 Az említett Kúriai állásfoglalásban arra a megállapí-
tásra jutottak, hogy a gyermek alapvető szükségleteibe nemcsak 
az élelmezési- és ruházkodási költségek számítanak bele, ha-
nem például a számítógép, az internet használat, a mobiltele-
fon, és annak használati költsége is. A Kúria ugyanis azt mond-
ja: a mobiltelefon is alapvetően szükséges a gyermek kiegyensú-
lyozott és harmonikus fejlődéséhez. A gyermekek fejlesztésének 
költségei, az étel-, vagy italallergia, stb. által okozott, élelmezési 
többletköltségeknek szintén feleződnie kell a szülők között. Kü-
lön rendelkezett a legfőbb bírói fórum az alapítványi magánis-
kolák havi többszázezres költségeinek biztosításáról is. Ez a 
költségnem csak akkor számolható el a tartásdíj részeként, ha az 
iskoláról szóló döntés a szülők közös döntése volt. Ezen felül pl. 
a luxuskiadások körében megállapította, hogy ha a gyermek 
egészségi állapota szempontjából indokolt, úgy nem tekinthető 
luxusnak a havi 10.000,-Ft kiadással járó lovaglás sem.

 Döntött a Kúria a vagyoneltitkolás jellegű esetek vo-
natkozásában is. Arra a megállapításra jutott, hogy ha a fél kép-
zetlenségére, betegségére hivatkozik az elhelyezkedés meghiú-
sulásának okaként, illetve minimálbéres bejelentéssel szerepel 
a foglalkoztatójánál, abban az esetben a bírónak joga van a 
munkaügyi kirendeltségtől szakvéleményt kérni a régió munka-
erőpiaci helyzetéről, joga van orvosszakértőt bekérni a fél egész-
ségi állapotának megállapításához, és joga van könyvszakértőt 
is bevonni a munkabér megalapozottságának kivizsgálásához, 
vizsgálhatja a bíró a cégnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, 
gépjárműnyilvántartás adatait, pénzintézeteket is megkeres-
het.
 Továbbá: a vagyont megkapó családtagokat tanúként 
a bírósági eljárásba bevonhatja, amennyiben ennek szükségét 
látja. Mindezen túlmenően a bíróság most már vizsgálhatja 
ezekben az esetekben a már benyújtott adóbevallásokat, meg-
vizsgálhatja a gépjármű- és ingatlannyilvántartás adatait, to-
vábbá környezettanulmányt is készíttethet.
 Még egy újdonságot vezet be ez az állásfoglalás: el-
ismerve az internet térhódítását, az eljáró bírónak joga van tá-
jékozódni a közösségi oldalakon, a felek a közösségi oldalak be-
jegyzéseit bizonyítékként felhasználhatják – szemléltetvén, 
melyik fél mennyi időt tölt gyermekével, illetve a gyermek neve-
lésével. Az említett összefoglaló anyag tételesen felsorolja, hogy 
egy adott foglalkozás esetén egy adott nagyvárosban és vonzás-
körzetében mennyi a gyermektartásdíj mértékének átlagos 
minimum és maximum összege. 
 Az állásfoglalás továbbá kitér arra is, hogy „köztudo-
mású ténynek” nyilvánítja/minősíti egy gyermek havi alapvető 
szükségletének összegét, és meghatározza azt minimálisan 
25.000 forintban. Ezzel felgyorsítani szeretnék a tartásra vo-
natkozó pereket, mivel a köztudomású tényeket nem kell bizo-
nyítani a bíróságokon. A továbbiakban ez az az összeg, amelyet 
minimál-tartásdíj gyanánt kötelezően meg kell határozni. Az 
ezen felül igényelt összeg pedig – mint ahogy fentebb utaltam rá 
-, a gyermek szükségleteivel, igényeivel és érdekeivel igazol-
ható.
 További gyermektartásdíjjal kapcsolatos kérdése 
esetén keressen bizalommal!

§
Az ügyvéd válaszol

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

Tel: 20/9353-286

Bírósági szempontok a gyermektartás-
díj összegének megállapítása során

Működik a kémia
Így mondják mostanában, hogy két ember, egy férfi és egy nő 
vonzódik egymáshoz, kölcsönösen szerelmesek egymásba. Én 
nem vitatom, ez a „kémiás” kifejezés rövidebb, de logika csepp 
harmatja sem fedezhető fel benne. Evvel az erővel azt is 
mondhatnám: működik a lépegető exkavátor. Milyen szép 
lenne! A kémia helyett mondhatnánk azt, hogy „belezúgtak 
egymásba”. Ez is nehezen értelmezhető, de legalább 
„sodrásos” hangulatában némileg érzékelteti a szerelem 
mindent elsöprő, eget-földet rengető érzését. A kémiát 
hagyjuk a vegyészekre!   

Közhelyek, amelyek használatát kerülni kellene
Éjszaka Iccaka. Eltűnt a nagy magyar éjszakában. 
(Fáradtságra panaszkodó embertől kötelező megkérdezni:) Mi 
van veled, mit csináltál az éjszaka? Megint rosszalkodtál? 

Éjszakai élet. Éjszakai pillangó. Éjjel az omnibusz tetején. Jó 
éjszakát gyerekek, remélem ágyban vagytok már? Éjt nappallá 
téve.
Egymás mellé Két vonatjegyet, buszjegyet, lottószelvényt 
„egymás mellé” kell kérni, úgy 
szellemes.

Giczi Rudolf

Csak úgy füstölgök magamban - Működik a kémia

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

1. ford. 2018 aug. 21. Bagi TC'96 - Kisnémedi MSE 1-1
 Augusztus 21-én vasárnap megkezdte felnőtt csapa-
tunk a bajnokságot. Az ellenfelünk, aki a bajnokság egyik esé-
lyese, szervezetten néha veszélyes támadásokat vezetve ját-
szott. A mi csapatunk is támadó focit játszott sok akciót vezet-
ve, gólhelyzeteket kialakítva. A 42.percben Zalaegerszegi Roli 
révén megszereztük a vezető gólt. A szünetet követően 52.perc 
hozta ellenfelünk egyenlítő találatát sajnos nagy védelmi hiba 
után. Összességében egy magas színvonalú jó mérkőzést ját-
szott csapatunk, a döntetlen reális eredmény.
2. ford. 2018 aug. 25. Gödi SE - Bagi TC'96 0-3
3. ford. 2018 szept. 2. PILE - Szántó SE - Bagi TC'96 3-1
Csapatunk a harmadik fordulóban sok hibával játszott és el-
szenvedte első vereségét.
4. ford. 2018 szept. 9. Bagi TC'96 - Budakalászi MSE 2-2
Vasárnap csapatunk döntetlent ért el a kemény sok szabályta-
lansággal és két kiállítással tarkított rangadón. A játékunk 
még mindig akadozott, sok helyzetet kihagytunk.
5. ford. 2018 szept. 15. Péceli SSE - Bagi TC'96 1-2
A hétvégén az összes csapatunk pályára lépett. Az U-14 szom-
baton Ikladon játszott és 6:1 arányban nyerte a szomszédvár 
rangadót. Ifi csapatunk Turán egy küzdelmes mérkőzésen az 
esélyesebb turai csapat ellen 0:0 ra végzett. Felnőtt csapatunk 
Pécelen járt sikerrel, 2:1 arányban. Az öregfiúk Szada ellen tar-
tották itthon a 3 pontot. Az eredmény szintén 6:1 a javunkra.
6. ford. 2018 szept. 23. Bagi TC'96 - Pomáz-ICO SE 2-1
Minden csapatunk pályára lépett a hétvégén illetve hétfőn. 
Szombaton ifistáink a hazai mérkőzésen nagy küzdelemben az 
utolsó percekben kapott góllal 1:0 arányban kaptak ki Nagy-
kátától. Vasárnap a felnőtt csapatunk zárt kapus mérkőzésen 
szintén szoros mérkőzésen 2:1 arányban nyerve tartotta itthon 
a 3 pontot. Hétfőn U-14 csapatunk hazai pályán az Aszódot 
fogadta és küzdelmes mérkőzésen maradt alul 8:4 arányban. 
Az öregfiúk Heréden játszották a soron következő bajnoki 
meccsüket. Az eredmény 2:2 lett.
7. ford. 2018 szept. 30. Isaszegi SE - Bagi TC'96 1-2
Az őszi szezon további mérkőzései:
2018 okt. 7.  15:00  Bagi TC'96 - Verőce KSE
2018 okt. 14.  15:00  Leányfalu SE - Bagi TC'96
2018 okt. 21.  14:00  Bagi TC'96 - Vác-Deákvár SE
2018 okt. 28.  13:30  Veresegyház VSK - Bagi TC'96
2018 nov. 4.  14:00  Bagi TC'96 - Csömör KSK
2018 nov. 11.  13:30 Kistarcsai VSC - Bagi TC'96
2018 nov. 18.  14:00  Bagi TC'96 - Piliscsaba SE
2018 nov. 25.  13:00  Valkó KSK - Bagi TC'96

A bagi Iglice Napközi Otthonos Óvoda

TAKARÍTÓT KERES NAPI 4 ÓRÁBAN.

Munkaidő: 15-19-óráig.

Az állás betölthető: 2018. október 8-tól.

Önéletrajzokat a Iglice Napközi Otthonos Óvoda

(2191 Bag, Sport u. 1.) címre várjuk.  

Érdeklődni személyesen az óvodában valamint a

06 20 438 7074, 06 28 408 316 -os telefonszámokon lehet.

M U N K A L E H E T Ő S É G Sport - Labdarúgás

forrás: facebook/Bagi TC’96
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy BAG nagyközségben

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

November 10. szombat  8-12 óráig

November 12. hétfő  8-18 óráig

November 13. kedd  8-18 óráig

November 14. szerda  8-18 óráig

A tüdőszűrés helye:

Bag, Dózsa György Művelődési Ház

 A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 

AJÁNLOTTVIZSGÁLAT! A szűrővizsgálat 40 év feletti lako-

soknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves 

kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a 

vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt 

összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken tör-

ténik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 

beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény 

által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akik-

nek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen 

ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség 

időben történő felismerésére!

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB 

kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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 GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁD- 

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
(16-os mellék)
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu

 FALUGONDNOK
Fekete László    Tel.: +36 20 401 7711

 TEMETŐGONDNOK
Varga István       Tel.: +36 20 983 7592

 DÓZSA GYÖRGY  MŰVELŐDÉSI HÁZ  

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

 TORNACSARNOK ÉS USZODA
Gondnok: Benke Zoltán
Tel.:  06 28 409 939

 IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS  

ÓVODA
Intézményvezető: Kovács Istvánné
Tel.:  +36 30 665 9563
  06 28 504 150
  06 28 408 316
E-mail: bagiovoda@freemail.hu
Web: www.igliceovoda.hu
 BAGI ARANY JÁNOS   

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Intézményvezető: Szásziné Győri Éva
Tel.:  +36 30 935 73 05
  06 28 504 155
E-mail: bagiskola@bagiiskola.hu
Web: www.bagiiskola.hu

 ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI  

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

 KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor  Tel.: +36 20 289 1764

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

 EBRENDÉSZ
Aranyi János    Tel.: +36 20 938 5192

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.:  +36 (28) 504-135,
 504-140, 504-141
Fax:  +36 (28) 504-136
Web: www.bagfalu.hu

 TITKÁRSÁG (11-es mellék)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    MUNKAÜGY, SZOCIÁLIS

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

 MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉ- 

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

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

Felelős kiadó:

Jamrik László polgármester

Szerkesztőség:

Sima József, Soltész Lászlóné, Tábik 

Andrásné, Tóth Anita

Tördelés: 2D Grafikai Studio

Nyomdai munkák: Barabás 

nyomda.

E-mail: bagihirlap@bagfalu.hu

Bagi Hírlap

I M P R E S S Z U M

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

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

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI 
ÜGYELET

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

A FOGORVOS rendelési ideje
Dr. Szabó Melánia
(Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
Mobil: 06 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 November 15.

Következő megjelenés:
2018. december 1. hetében

On-line: www.bagfalu.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT munkanapokon, munkaidőben:

06 28 504-140 /22-es mellék

BAGI HÍRLAP • 2018. JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER

Negyedéves bónusz, 13. havi fizetés

Ülő munkát keres?
!Nálunk a helye!

Bejárás támogatása és számos
BÓNUSZ a fizetésen felül!

Amit még kínálunk:

ü Családias légkör
ü Kiemelkedő fizetés
ü Egyéni teljesítmény bónusz
ü Cafetéria
ü Műszakpótlékok (30% - 

délutáni és 50% - éjszakai)
ü Túlórapótlék

8 általános
iskolai

végzettség
elegendő

Betanított összeszerelő munkatárs

Pécel
ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!!!

HÍVJON MOST!!

06 30/ 182 - 6434


