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BESZÁMOLÓ

az évi rendes közmeghallgatásról

MÓDOSÍTÁSOK

az állattartásról szóló helyi rendeletben

SZELEKTÍV ÉS ZÖLDHULLADÉK

begyűjtési időpontok 2019-ben

A BAGI ORVOSI RENDELŐK

decemberi szabadságai

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, 
akkor ünnepelj egészen. (…) 

Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts 
el mindent, ami a köznapok szertartása 

és feladata. Az ünnepet nemcsak a 
naptárban írják piros betűkkel. Nézd a 

régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, 
mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep
a mély és varázsos rendhagyás.”

(Márai Sándor)

A Bagi 
Hírlap szerkesztősége

és lapunk kiadója,
Bag Nagyközség Önkormányzata 
ezúton köszöni meg kedves 

olvasóinak ezévi érdeklődését,
s kíván Áldott, Békés Karácsonyt 

és az olvasás örömét is 
nyújtó Boldog Új 

Esztendőt!

Karácsonyi Forgatagra
a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárba.

2018.

vasárnap

tartandó 

Nagy tisztelettel és szeretettel
meghívjuk Önt és kedves családját a

December 16-án
14 órától 

Köszöntőt mond Jamrik László polgármester

ÜNNEPI MŰSOR a falu apraja-nagyja előadásában

Karácsonyi KÉZMŰVES VÁSÁR

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Karácsondi Mihály plébános közreműködésével

Gyerekeknek MESE ÉS JÁTÉK a könyvtárban

Meleg tea, forralt bor, zsíros kenyér
kínálás

Készüljünk együtt az ünnepekre!
Szeretettel várunk mindenkit!

RADIKÁLIS VÁLTOZÁSOK

a település környezetvédelméről, 

szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló rendeletben
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Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkö-
rében eljárva, az alábbi határozatokat hozta:
43/2018. (IX. 27.) A Képviselő-testület 5 igen szavazattal jóvá-
hagyta Bag Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költség-
vetési rendeletének I. félévi beszámolóját.
A.  Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. I. félévi összesített 
kiadások főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bontásban 265 
772 234 Ft összegben, melyből 
- működési célú kiadás  167 021 104 Ft
- felhalmozási célú kiadás   7 895 190 Ft 
- finanszírozási célú kiadás  90 855 940 Ft
B.  Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. I. félévi összesített 
bevételeinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 
289 411 294 Ft összegben, melyből
- működési célú bevétel  168 219 432 Ft
- felhalmozási bevétel  7 290 410 Ft
- finanszírozási bevétel  113 901 452 Ft
C. Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirány-
zatainak alakulását a 1/a-1/d. sz. melléklet szerinti bontásban 
hagyja jóvá. 
D. Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú kiadá-
sainak összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
44/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzata egyhangú 
döntéssel csatlakozik a 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pá-
lyázathoz.
45/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 1/1 tu-
lajdonában álló, Bag belterület 766/1 hrsz.-ú, kivett, beépítet-
len terület, nem összközműves, Vt-1 vegyes rendeltetésű besoro-
lású, továbbá Bag belterület 1509/2 hrsz-ú, kivett, beépítetlen 
terület, nem összközműves, Vt-2 vegyes rendeltetésű besorolású 
ingatlanokat a Képviselő-testület egyhangú döntéssel értékesíteni 
kívánja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
ingatlanok értékesítésére, az adás-vételi szerződés megköté-
sére ügyvéd közreműködésével.
46/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 
javaslata alapján 6 igen szavazattal az Év Polgárőre díjra Si-
monyi Zsoltot, a Szentendrei Polgárőrség elnökét, a Testne-
velési és Sport-díjra Tüdős Marcell bagi lakost javasolja, 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke által megküldött felhívásra.
47/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a DAKÖV Kft. által ké-
szített, Bag és Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rendszer megneve-
zésű, (BGHVGY-SZV) 2019.-33. időtávra szóló - Gördülő Fejlesz-
tési Terv Beruházási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóvá-
hagyja.
48/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Bag és Hévízgyörk 
Szennyvízelvezető Rendszer meg-nevezésű, (BGHVGY-SZV) 
2019.-33. időtávra szóló - Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és 
Pótlási Tervrészét véleményeltérés nélkül egyhangúlag jóvá-
hagyja.
49/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal az Aszód Mentőállomás részére 
egyszeri 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint támogatásról döntött. A 
támogatás összegét a mentőautóik újabb, korszerűbb mentés-
technikai eszközeire fordítják.
50/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy a Zöld Híd Kft-
vel nem köt szerződést hulladékgazdálkodásra. 2019. évre to-
vábbra is Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (Hat-
van), vagy a csatlakozási szándék befogadása után a Zagyvakör-
nyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulással (Heréd) kíván együttműködni.
51/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal határozott arról, hogy a Mária 
Út KHE együttműködési megállapodás megköti. Továbbra is 
együttműködik a Mária Út tisztán tartásában, részt vesz a zarán-
dokok fogadásában, tagdíjat megfizeti.

52/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy engedélyezi a 
táblák (behajtani tilos és kivéve célforgalom) beszerzését és 
kihelyezését a Szent Imre és Kiskőrös utca között. 
53/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel szerződést köt a Deli-Vill 
Kft.-vel 250.000.- Ft+ÁFA összegben, az Iglice Napközi Otthonos 
Óvoda elektromos hálózatának villámvédelmi rendszerének, ill. 
jegyzőkönyvek felülvizsgálatára.
54/2018. (IX. 27.) A képviselő-testület 6 igen és 1 nem sza-
vazattal döntött a Bagi Gólyahír bölcsőde pályázatának ismételt 
beadásáról.
1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert a PM_BOLCSODEFEJ-
LESZTES_2018 azonosítószámú „Önkormányzati tulaj-
donú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a 
Bag, belterület, Rákóczi u. 2921/3 hrsz.-ú ingatlanra terve-
zett, 48 férőhelyes „Gólyahír” bölcsőde pályázatának bea-
dására, illetve 400.000.- Ft nettó (508.000.- Ft bruttó) összegben 
a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (1146 Budapest, 
Hermina út 17.) a szerződést megkösse.
2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a PM_BOLCSODE-
FEJLESZTES_2018 azonosítószámú „Önkormányzati tulaj-
donú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a 
Bag, belterület, Rákóczi u. 2921/3 hrsz.-ú ingatlanra terve-
zett, 48 férőhelyes „Gólyahír” bölcsőde pályázatát a Pro Regio 
Nonprofit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) segít-
ségével beadja.
A pályázat adatai:
A támogatás keretében igényelhető támogatás (bruttó):
 384.000.000.- Ft
Saját forrás (önrész) összege (bruttó):
 20.211.000.- Ft
Project összes forrása (bruttó):
 404.211.000.- Ft
3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
nyilatkozik, hogy a szükséges (bruttó) 20.211.000.- Ft-os 
önrész rendelkezésre fog állni.

Rendeletek: 
Bag Nagyközség Önkormányzatának 7/2018. (IX. 27.) 
számú rendelete, amely módosítja az 1/2018. (II.15.) 

számú Rendeletét
1. §

    2018. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként 
biztosított normatívák és egyéb felhalmozási bevételből az 
1/2018. (II.15.) számú költségvetési rendelet 2.§-ában megálla-
pított

- kiadási főösszeget  10 259 026 Ft-tal
- bevételi főösszeget 10 259 026 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét 556 605 538 Ft-ban,
melyből:működési:                 539 004 738 Ft
felhalmozási:                 17 600 800 Ft
bevételi főösszegét  556 605 538 Ft-ban,
melyből:működési:  549 464 578 Ft
felhalmozási                    7 290 410 Ft
állapítja meg.

Bag Nagyközség Önkormányzatának 8./2018.( IX. 27.) 
önkormányzati rendelete, amely módosítja a

3/1992. sz. Helyi népszavazásról szóló rendeletét

2013. évi CCXXXVIII. trv. (NSZTV) hatályba lépésével egy-
idejűleg megszűnt a népi kezdeményezés jogintézménye, vala-
mint részletesen meghatározza a helyi népszavazás kezdemé-
nyezésével kapcsolatos szabályokat, a helyi népszavazási eljárásra 
vonatkozó előírásokat. Az önkormányzat képviselő-testületének a 

tárgykörrel kapcsolatos rendeletalkotási jogköre a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 
meghatározására korlátozódik, és ezzel egyidejűleg rendeletalko-
tási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre. 
Bag Nagyközség Önkormányzatának 3/1992. sz. önkormányzati 
rendelete az alábbiak szerint módosul: 
Az 1. § az alábbiak szerint módosul:
A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti az Ötv. 
rendelkezéseit figyelembe véve:

a.) legalább három települési képviselő
b.) a Képviselő-testület bizottsága
c.) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d.) a település választópolgárai 10 százalékának megfelelő 

választópolgára.
Hatályát veszti az
1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdése, 5.§ ,16. § (3.) bekezdése
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

Bag Nagyközség Önkormányzatának
9./2018. ( IX. 27.) önkormányzati rendelete,

amely módosítja 3/2015. (IV. 30.) sz. önkormányzati 
rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

2013. évi CCXXXVIII. trv. (NSZTV) hatályba lépésével egyide-
jűleg megszűnt a népi kezdeményezés jogintézménye, valamint 
részletesen meghatározza a helyi népszavazás kezdeményezésé-
vel kapcsolatos szabályokat, a helyi népszavazási eljárásra vonat-
kozó előírásokat. Az önkormányzat képviselő-testületének a 
tárgykörrel kapcsolatos rendeletalkotási jogköre a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 
meghatározására korlátozódik, és ezzel egyidejűleg rendeletalko-
tási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre. 
Bag Nagyközség Önkormányzatának 3/2015. (IV. 30.) sz. önkor-
mányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
rendelet módosítása szükséges, Bag Nagyközség Önkormányza-
tának 3/1992. számú rendelet módosítása kapcsán. 
VIII. fejezet az alábbiakra módosul: 
Helyi népszavazás
A 62. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
(1) A helyi népszavazásban az vehet részt, aki a helyi önkormány-
zaton választáson választójogosult.
A 62 § (3) bekezdése az alábbival kiegészül: 
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a.) legalább három települési képviselő
b.) a Képviselő-testület bizottsága
c.) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete
d.) a település választópolgárai 10 százalékának megfelelő számú 
választópolgár.
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

63/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az Iglice Napközi 
Otthonos Óvoda 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és 
szóbeli beszámolóját.
64/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a Bagi Arany János 
Általános Iskola 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló írá-sos 
és szóbeli beszámolóját.
65/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi szakmai tevékenységéről 
szóló írásos és szóbeli beszámolóját.
66/2018. (XI. 29.) A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:
A. Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. III. negyedévi össze-
sített kiadások főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 
393 177 036 Ft összegben, melyből 
- működési célú kiadás   247 893 134 Ft
- felhalmozási célú kiadás   10 256 180 Ft 
- finanszírozási célú kiadás  135 027 722 Ft

B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. III. negyedévi összesí-
tett bevételeinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 
431 034 853 Ft összegben, melyből

- működési célú bevétel   265 403 209 Ft
- felhalmozási bevétel   7 558 410 Ft
- finanszírozási bevétel   158 073 234 Ft

C. Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirányza-
tainak alakulását az 1/a-1/d. sz. melléklet szerinti bontásban 
hagyja jóvá. 
D. Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú 
kiadásainak összegét a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

67/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Bagi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabály-
zatának (5/2018 (II.15.) Kt. hat.) módosítását egyhangúlag 
elfogadta.
68/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2019. évi belső ellenőrzési 
vizsgálatok árajánlatát a Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság ellenőrzése
Célja: annak megállapítása, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapításának, bizonyla-
tolásának, folyósításának rendje megfelelően szabályozott-e, 
a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rend-
szer zártsága biztosított-e.

A jelzett feladatot 80 000 Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + 
ÁFA munkadíjért vállalja a Vincent Auditor Számviteli Szolgál-
tató és Tanácsadó Kft.
2. Adóhatóság tevékenységének, adóhátralékok behaj-

tására tett intézkedések ellenőrzése
Célja: annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilván-

tartása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a 
helyi előírásoknak megfelelően történik-e, milyen intézkedé-
seket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az 
intézkedések mennyire hatékonyak.

A jelzett feladatot 160 000 Ft + ÁFA, azaz százhatvanezer forint 
+ ÁFA munkadíjért vállalja a Vincent Auditor Számviteli Szolgál-
tató és Tanácsadó Kft.
69/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete egyhangúlag tudomásul veszi, hogy a 103/2010 (I. 
27.) NVT számú határozattal a Bag Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi 
értékű ingatlant az átvételtől számított 15 évig nem idegenítheti el, 
azaz nem köthet olyan megállapodást (pl. ajándékozás), illetve 
nem végezhet semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), mely-
nek eredményeképpen az ingatlan kikerül az önkormányzat tulaj-
donából. A Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ez az idő-
pont 2025.03.18-án jár le.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyi-
latkozik, hogy az ingatlanátadási szerződésben foglalt átvevői vál-
lalást teljesítette, az ingatlant nem idegenítette el, nem kötött 
olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és nem végzett semmilyen 
olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az 
ingatlan kikerült volna az önkormányzat tulajdonából, így az 
azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi. 
Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. pontjában meghatáro-
zott feladatot teljesítette, az ingatlan a polgármesteri hivatal külső 
épületeként, az önkormányzat a Közfoglalkoztatottak Gazda-
sági Épületeként funkcionál.
70/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a KLIK-kel 2016. december 9-től határozatlan idő-
tartamra kötött vagyonkezelési szerződését, 2018. november 29. 
napján kiegészítették és egységes szerkezetbe foglalták a vagyon-
kezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése ér-
dekében. I. sz. módosítás.
71/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a KLIK-kel 2016. december 9-től határozatlan idő-
tartamra kötött vagyonkezelési szerződés módosításával egyide-
jűleg, mivel szerves része a feladat és költségmegosztás megálla-
podás, 2018. november 29. napján a megállapodás módosítását 
egyhangúlag elfogadta. I. sz. módosítás.
93/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete egyhangú döntéssel megbízza a Se-Ta Plusz Kft.-t, 
hogy a Nepomuki szobor alapozási munkálatait jövő év kora tava-
szi kezdéssel 969.137.- Ft (bruttó) összegért elvégezze.
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Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkö-
rében eljárva, az alábbi határozatokat hozta:
43/2018. (IX. 27.) A Képviselő-testület 5 igen szavazattal jóvá-
hagyta Bag Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költség-
vetési rendeletének I. félévi beszámolóját.
A.  Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. I. félévi összesített 
kiadások főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bontásban 265 
772 234 Ft összegben, melyből 
- működési célú kiadás  167 021 104 Ft
- felhalmozási célú kiadás   7 895 190 Ft 
- finanszírozási célú kiadás  90 855 940 Ft
B.  Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. I. félévi összesített 
bevételeinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 
289 411 294 Ft összegben, melyből
- működési célú bevétel  168 219 432 Ft
- felhalmozási bevétel  7 290 410 Ft
- finanszírozási bevétel  113 901 452 Ft
C. Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirány-
zatainak alakulását a 1/a-1/d. sz. melléklet szerinti bontásban 
hagyja jóvá. 
D. Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú kiadá-
sainak összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
44/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzata egyhangú 
döntéssel csatlakozik a 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pá-
lyázathoz.
45/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 1/1 tu-
lajdonában álló, Bag belterület 766/1 hrsz.-ú, kivett, beépítet-
len terület, nem összközműves, Vt-1 vegyes rendeltetésű besoro-
lású, továbbá Bag belterület 1509/2 hrsz-ú, kivett, beépítetlen 
terület, nem összközműves, Vt-2 vegyes rendeltetésű besorolású 
ingatlanokat a Képviselő-testület egyhangú döntéssel értékesíteni 
kívánja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
ingatlanok értékesítésére, az adás-vételi szerződés megköté-
sére ügyvéd közreműködésével.
46/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 
javaslata alapján 6 igen szavazattal az Év Polgárőre díjra Si-
monyi Zsoltot, a Szentendrei Polgárőrség elnökét, a Testne-
velési és Sport-díjra Tüdős Marcell bagi lakost javasolja, 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke által megküldött felhívásra.
47/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a DAKÖV Kft. által ké-
szített, Bag és Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rendszer megneve-
zésű, (BGHVGY-SZV) 2019.-33. időtávra szóló - Gördülő Fejlesz-
tési Terv Beruházási Tervrészét véleményeltérés nélkül jóvá-
hagyja.
48/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Bag és Hévízgyörk 
Szennyvízelvezető Rendszer meg-nevezésű, (BGHVGY-SZV) 
2019.-33. időtávra szóló - Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és 
Pótlási Tervrészét véleményeltérés nélkül egyhangúlag jóvá-
hagyja.
49/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal az Aszód Mentőállomás részére 
egyszeri 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint támogatásról döntött. A 
támogatás összegét a mentőautóik újabb, korszerűbb mentés-
technikai eszközeire fordítják.
50/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy a Zöld Híd Kft-
vel nem köt szerződést hulladékgazdálkodásra. 2019. évre to-
vábbra is Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (Hat-
van), vagy a csatlakozási szándék befogadása után a Zagyvakör-
nyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulással (Heréd) kíván együttműködni.
51/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal határozott arról, hogy a Mária 
Út KHE együttműködési megállapodás megköti. Továbbra is 
együttműködik a Mária Út tisztán tartásában, részt vesz a zarán-
dokok fogadásában, tagdíjat megfizeti.

52/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy engedélyezi a 
táblák (behajtani tilos és kivéve célforgalom) beszerzését és 
kihelyezését a Szent Imre és Kiskőrös utca között. 
53/2018. (IX. 27.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel szerződést köt a Deli-Vill 
Kft.-vel 250.000.- Ft+ÁFA összegben, az Iglice Napközi Otthonos 
Óvoda elektromos hálózatának villámvédelmi rendszerének, ill. 
jegyzőkönyvek felülvizsgálatára.
54/2018. (IX. 27.) A képviselő-testület 6 igen és 1 nem sza-
vazattal döntött a Bagi Gólyahír bölcsőde pályázatának ismételt 
beadásáról.
1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert a PM_BOLCSODEFEJ-
LESZTES_2018 azonosítószámú „Önkormányzati tulaj-
donú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a 
Bag, belterület, Rákóczi u. 2921/3 hrsz.-ú ingatlanra terve-
zett, 48 férőhelyes „Gólyahír” bölcsőde pályázatának bea-
dására, illetve 400.000.- Ft nettó (508.000.- Ft bruttó) összegben 
a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (1146 Budapest, 
Hermina út 17.) a szerződést megkösse.
2.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a PM_BOLCSODE-
FEJLESZTES_2018 azonosítószámú „Önkormányzati tulaj-
donú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a 
Bag, belterület, Rákóczi u. 2921/3 hrsz.-ú ingatlanra terve-
zett, 48 férőhelyes „Gólyahír” bölcsőde pályázatát a Pro Regio 
Nonprofit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) segít-
ségével beadja.
A pályázat adatai:
A támogatás keretében igényelhető támogatás (bruttó):
 384.000.000.- Ft
Saját forrás (önrész) összege (bruttó):
 20.211.000.- Ft
Project összes forrása (bruttó):
 404.211.000.- Ft
3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
nyilatkozik, hogy a szükséges (bruttó) 20.211.000.- Ft-os 
önrész rendelkezésre fog állni.

Rendeletek: 
Bag Nagyközség Önkormányzatának 7/2018. (IX. 27.) 
számú rendelete, amely módosítja az 1/2018. (II.15.) 

számú Rendeletét
1. §

    2018. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként 
biztosított normatívák és egyéb felhalmozási bevételből az 
1/2018. (II.15.) számú költségvetési rendelet 2.§-ában megálla-
pított

- kiadási főösszeget  10 259 026 Ft-tal
- bevételi főösszeget 10 259 026 Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét 556 605 538 Ft-ban,
melyből:működési:                 539 004 738 Ft
felhalmozási:                 17 600 800 Ft
bevételi főösszegét  556 605 538 Ft-ban,
melyből:működési:  549 464 578 Ft
felhalmozási                    7 290 410 Ft
állapítja meg.

Bag Nagyközség Önkormányzatának 8./2018.( IX. 27.) 
önkormányzati rendelete, amely módosítja a

3/1992. sz. Helyi népszavazásról szóló rendeletét

2013. évi CCXXXVIII. trv. (NSZTV) hatályba lépésével egy-
idejűleg megszűnt a népi kezdeményezés jogintézménye, vala-
mint részletesen meghatározza a helyi népszavazás kezdemé-
nyezésével kapcsolatos szabályokat, a helyi népszavazási eljárásra 
vonatkozó előírásokat. Az önkormányzat képviselő-testületének a 

tárgykörrel kapcsolatos rendeletalkotási jogköre a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 
meghatározására korlátozódik, és ezzel egyidejűleg rendeletalko-
tási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre. 
Bag Nagyközség Önkormányzatának 3/1992. sz. önkormányzati 
rendelete az alábbiak szerint módosul: 
Az 1. § az alábbiak szerint módosul:
A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti az Ötv. 
rendelkezéseit figyelembe véve:

a.) legalább három települési képviselő
b.) a Képviselő-testület bizottsága
c.) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d.) a település választópolgárai 10 százalékának megfelelő 

választópolgára.
Hatályát veszti az
1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdése, 5.§ ,16. § (3.) bekezdése
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

Bag Nagyközség Önkormányzatának
9./2018. ( IX. 27.) önkormányzati rendelete,

amely módosítja 3/2015. (IV. 30.) sz. önkormányzati 
rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

2013. évi CCXXXVIII. trv. (NSZTV) hatályba lépésével egyide-
jűleg megszűnt a népi kezdeményezés jogintézménye, valamint 
részletesen meghatározza a helyi népszavazás kezdeményezésé-
vel kapcsolatos szabályokat, a helyi népszavazási eljárásra vonat-
kozó előírásokat. Az önkormányzat képviselő-testületének a 
tárgykörrel kapcsolatos rendeletalkotási jogköre a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 
meghatározására korlátozódik, és ezzel egyidejűleg rendeletalko-
tási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre. 
Bag Nagyközség Önkormányzatának 3/2015. (IV. 30.) sz. önkor-
mányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
rendelet módosítása szükséges, Bag Nagyközség Önkormányza-
tának 3/1992. számú rendelet módosítása kapcsán. 
VIII. fejezet az alábbiakra módosul: 
Helyi népszavazás
A 62. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
(1) A helyi népszavazásban az vehet részt, aki a helyi önkormány-
zaton választáson választójogosult.
A 62 § (3) bekezdése az alábbival kiegészül: 
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a.) legalább három települési képviselő
b.) a Képviselő-testület bizottsága
c.) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete
d.) a település választópolgárai 10 százalékának megfelelő számú 
választópolgár.
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

63/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az Iglice Napközi 
Otthonos Óvoda 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló írásos és 
szóbeli beszámolóját.
64/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a Bagi Arany János 
Általános Iskola 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló írá-sos 
és szóbeli beszámolóját.
65/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi szakmai tevékenységéről 
szóló írásos és szóbeli beszámolóját.
66/2018. (XI. 29.) A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:
A. Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. III. negyedévi össze-
sített kiadások főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 
393 177 036 Ft összegben, melyből 
- működési célú kiadás   247 893 134 Ft
- felhalmozási célú kiadás   10 256 180 Ft 
- finanszírozási célú kiadás  135 027 722 Ft

B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. III. negyedévi összesí-
tett bevételeinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 
431 034 853 Ft összegben, melyből

- működési célú bevétel   265 403 209 Ft
- felhalmozási bevétel   7 558 410 Ft
- finanszírozási bevétel   158 073 234 Ft

C. Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt előirányza-
tainak alakulását az 1/a-1/d. sz. melléklet szerinti bontásban 
hagyja jóvá. 
D. Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási célú 
kiadásainak összegét a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

67/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Bagi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabály-
zatának (5/2018 (II.15.) Kt. hat.) módosítását egyhangúlag 
elfogadta.
68/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2019. évi belső ellenőrzési 
vizsgálatok árajánlatát a Vincent Auditor Kft ajánlata szerint.
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság ellenőrzése
Célja: annak megállapítása, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapításának, bizonyla-
tolásának, folyósításának rendje megfelelően szabályozott-e, 
a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rend-
szer zártsága biztosított-e.

A jelzett feladatot 80 000 Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + 
ÁFA munkadíjért vállalja a Vincent Auditor Számviteli Szolgál-
tató és Tanácsadó Kft.
2. Adóhatóság tevékenységének, adóhátralékok behaj-

tására tett intézkedések ellenőrzése
Célja: annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilván-

tartása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a 
helyi előírásoknak megfelelően történik-e, milyen intézkedé-
seket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az 
intézkedések mennyire hatékonyak.

A jelzett feladatot 160 000 Ft + ÁFA, azaz százhatvanezer forint 
+ ÁFA munkadíjért vállalja a Vincent Auditor Számviteli Szolgál-
tató és Tanácsadó Kft.
69/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete egyhangúlag tudomásul veszi, hogy a 103/2010 (I. 
27.) NVT számú határozattal a Bag Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi 
értékű ingatlant az átvételtől számított 15 évig nem idegenítheti el, 
azaz nem köthet olyan megállapodást (pl. ajándékozás), illetve 
nem végezhet semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás), mely-
nek eredményeképpen az ingatlan kikerül az önkormányzat tulaj-
donából. A Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ez az idő-
pont 2025.03.18-án jár le.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyi-
latkozik, hogy az ingatlanátadási szerződésben foglalt átvevői vál-
lalást teljesítette, az ingatlant nem idegenítette el, nem kötött 
olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és nem végzett semmilyen 
olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az 
ingatlan kikerült volna az önkormányzat tulajdonából, így az 
azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi. 
Nyilatkozza továbbá, hogy a szerződés I.3. pontjában meghatáro-
zott feladatot teljesítette, az ingatlan a polgármesteri hivatal külső 
épületeként, az önkormányzat a Közfoglalkoztatottak Gazda-
sági Épületeként funkcionál.
70/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a KLIK-kel 2016. december 9-től határozatlan idő-
tartamra kötött vagyonkezelési szerződését, 2018. november 29. 
napján kiegészítették és egységes szerkezetbe foglalták a vagyon-
kezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése ér-
dekében. I. sz. módosítás.
71/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a KLIK-kel 2016. december 9-től határozatlan idő-
tartamra kötött vagyonkezelési szerződés módosításával egyide-
jűleg, mivel szerves része a feladat és költségmegosztás megálla-
podás, 2018. november 29. napján a megállapodás módosítását 
egyhangúlag elfogadta. I. sz. módosítás.
93/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete egyhangú döntéssel megbízza a Se-Ta Plusz Kft.-t, 
hogy a Nepomuki szobor alapozási munkálatait jövő év kora tava-
szi kezdéssel 969.137.- Ft (bruttó) összegért elvégezze.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés meg-
kötésére és aláírására.
94/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete egyhangú döntéssel megbízza a Se-Ta Plusz Kft.-t, 
hogy a bagi sportpark viacolor burkolati munkálatait jövő év kora 
tavaszi kezdéssel 95 314- Ft (bruttó) összegért elvégezze. A Kép-
viselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére 
és aláírására.

Rendeletek:
Bag Nagyközség Önkormányzatának

10/2018. (XI. 29.) számú rendelete, amely módosítja az
1/2018. (II.15.) számú rendeletét

1. §
2018. július 01. és szeptember 30. között a pótelőirányzatként 
biztosított normatívák és egyéb felhalmozási bevételből az 
1/2018. (II.15.) számú költségvetési rendelet 2. paragrafusában 
megállapított

- kiadási főösszeget 1 469 194 Ft-tal
- bevételi főösszeget 1 469 194 Ft-tal

a Képviselő-testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét 558 074 732 Ft-ban,
 melyből: működési  540 288 952 Ft
 felhalmozási  17 785 780 Ft
bevételi főösszegét  558 074 732 Ft-ban,
 melyből: működési  550 516 322 Ft
 felhalmozási  7 558 410 Ft
állapítja meg.

Bag Nagyközség Önkormányzatának 
11/2018.( XI. 29.) rendelete

az állattartás helyi szabályairól

Bag Nagyközség Önkormányzatának
12/2018.( XI. 29.) rendelete, amely módosítja a 

6/2009. (III.26.) a település környezetvédelméről, 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról rendeletet 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a te-
lepülési környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2009. (III.26.) 
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti: 
A 16. §. az alábbiak szerint módosul:
(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása hasznosítással 

(komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskod-
ni kell.

(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben ke-
rülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon 
nem lehetséges.

(3) Belterületi lakóingatlanokon, illetve az azt határoló közte-
rületen keletkezett avar, száraz kerti és egyéb hulladék az 
alábbi időszakokban égethető:

a) március 16. és május 15. közötti időszakban kizárólag hétfőn 
15:00 órától 19:00 óráig, továbbá

b) augusztus 15. és október 15. közötti időszakban kizárólag 
hétfőn 15:00 órától 19:00 óráig.

(4) TILOS az égetés
- május 16. és augusztus 14. közötti időszakban,
- párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén,
- a település területére érvényes, központilag elrendelt „Or-

szágos tűzgyújtási tilalom” ideje alatt
- munkaszüneti és ünnepnapokon,
- közterületen.

(5) Az égetés során a helyben keletkezett kerti hulladék semmi-
síthető meg.

(6) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a sze-
mélyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti 
kárt nem okoz.

(7) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyúj-
tója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközö-
ket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz elolt-
ható.

(8) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást víz-
zel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell meg-
szüntetni.

(9) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű 
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) 
hulladékot nem tartalmazhat.

(10) Az erdő szélétől 200 m-en belül, vonalas létesítmény (közút, 
vasút, töltés, árok bevágás) mentén – a létesítmény tenge-
lyétől számított 100 méteren belül – bármely növényzet ége-
tése TILOS!

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.
A rendeletek teljes terjedelemben megtalálhatóak a település 
hivatalos honlapján.  www.bagfalu.hu

Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

 Az állattartás felelősséggel jár. Le-
gyen szó haszonállatról, vagy házi kedven-
cekről, tiszta lappal indul minden kapcso-
lat: természetükből adódóan feltétel nélkül 
bíznak bennünk, emberekben. Sokak szá-
mára furcsa ez a szó: őszinteség. Nem ala-
koskodnak, nem simliskednek, a legőszin-
tébb tükröt tartják gazdájuk elé. Igazi ta-
nítók a maguk módján. Ha valami elromlik 
az ember és állat közötti kapcsolatban, 
NEM az állat hibája. Sokan figyelmen kívül 
hagyják azt a tényt is, hogy az állattartásnak 
anyagi vonzatai is vannak: kötelező oltáso-
kat kell kapjon, ételt-friss vizet, megfelelő 
szálláshelyet és elegendő mozgásteret kell 
biztosítani számára. Mindezen felül a ki-
egyensúlyozott ember-állat kapcsolat törő-
dést, tehát idő- és energia ráfordítást is 
megkíván a gazda részéről. A biztonságos és 
felelős állattartás előmozdításának érdeké-
ben Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete XI. 29-én rendeletet fo-
gadott el, melyben részletesen szabályozza 
az állattartás feltételeit. A rendelet teljes 
terjedelmében elolvasható a település hiva-

talos honlapján, de a legfontosabb informá-
ciókat itt is kiemeljük:
Ÿ Az állattartó köteles gondoskodni az 
állatok kedvező életfeltételeinek biztosítá-
sáról, a létesítmények tisztaságáról és folya-
matos fertőtlenítéséről, a káros rovarok, az 
élősködők és rágcsálók rendszeres irtásáról.
Ÿ Az állatot szabadon engedni, el-
hagyni tilos!
Ÿ A község területén kertes családi házak-
nál legfeljebb 2 db eb tartható, oly módon, 
hogy az állattartónak gondoskodni kell ar-
ról, hogy az ebek szükségtelen ugatással ne 
zavarják a szomszédos ingatlanok lakóinak 
nyugalmát.
Ÿ Az állattartó köteles ebét az állatvédel-
mi, állat- és közegészségügyi, a szabálysér-
tési, a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá 
a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az állat-
tartó felelősségét szabályozó jogszabályok 
keretei között úgy tartani, hogy az eb a 
szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi 
kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget 
ne veszélyeztessen.

Ÿ Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet sza-
badon tartani. 
Ÿ Támadó, kiszámíthatatlan természetű 
ebeket közterületen szájkosárral kell ellát-
ni. Az eb által okozott sérülésekért az állat-
tartó tartozik felelősséggel.
Ÿ Közterületén az ebet csak pórázon lehet 
vezetni. Közterületen ebet csak olyan sze-
mély vezethet, aki az eb irányítására, keze-
lésére és féken tartására képes.
Ÿ A település belterületén felügyelet nél-
kül kóborló (gazdátlan) ebet a gyepmester 
befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre, 
ahol az állatot 14 napig őrzi.
Ez pusztán néhány mondat a rendeletből, 
de az emberek és állatok biztonsága érde-
kében talán a legjobban megszívlelendő 
sorok.

T.A.

„Felelős vagy azért, amit megszelídítettél”

 2018. november 30-án fogadta Bag Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az érdeklődő la-
kosságot. A közmeghallgatáson az intézmények, civil szervezetek 
képviselői mellett jelen volt Gódor Ferenc, az Aszódi Rendőrőrs 
parancsnoka, valamint Jánvári Gábor kmb-s munkatárs. 
 Jamrik László polgármester nyitotta meg a közmeghall-
gatást. Köszöntötte a vendégeket, tájékoztatott, hogy a közmeghall-
gatásról hangfelvétel készül, majd ismertette a napirendi pontokat: 
2018 évi beszámoló, 2019 évi tervek, lakossági kérdések és vá-
laszok.
 Polgármester úr beszámolóját a lakosságot kiemelten fog-
lalkoztató témával, útburkolat javítással, illetve az ennek kapcsán 
beadott pályázattal nyitotta, amire 2 068 ezer Ft-ot költöttünk.
 48 férőhelyes „Gólyahír” bölcsőde pályázatot, 2018. szep-
tember 7-én második alkalommal nyújtott be pályázatot a képvise-
lő-testület, a beruházás tervezett értéke kb. 380 millió forint. A kivi-
telezési tervek és az építési engedélyek is elkészültek. A pályázat új-
bóli benyújtásáért 508 ezer forintot fizetett az önkormányzat, nem 
került elbírálásra. 2018. november 10-én megtörtént a „C” típusú 
edzőpark műszaki átadása. A beruházás tervezett értéke 8 millió fo-
rint. A projekt menedzseri díj 762 000 forintba került. 2018. feb-
ruár 15-én a képviselő-testület játszótér építésére nyújtott be pályá-
zatot. Az engedélyezési tervek elkészültek, a beruházást a Hunyadi 
téren tervezik megépíteni. A beruházás tervezett értéke 9 200 000 
forint. A Nepomuki Szent János szobor helyreállítása folyamatban 
van, a járdaszintig megemelt talapzaton várhatóan tavaszra kerül 
ismét felállításra. A szobor elbontása és elszállítása megtörtént, a 
szobor felújítása folyamatban van. A beruházás tervezett értéke 3 
millió forint. A Budapest-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez 
tartozó, településünket érintő munkálatok várhatóan 2019-ben 
kezdődnek. A rendezési terv többszöri módosítása megtörtént, 
hasonlóan az engedélyeztetési tervekhez, folyamatban van a szak-
irányú kivitelezési tervek készítése is. A kisajátítás nagyrészt lezá-
rult, a látványosabb munkák - az állomás elbontása, fedett peronok 
építése fedett gyalogos híd építése, mozgáskorlátozott rámpák épí-
tése, stb. - várhatóak a 2019-es évben. A beruházás állami pénzből 
valósul meg, de településünk életét jelentősen befolyásolja. Közel 
két éve lobbizik az önkormányzat a bagi autópálya-lehajtó közleke-
dési nehézségeinek megoldása érdekében. A kezdettől fogva kérvé-
nyezett plusz kanyarodósáv költségekre hivatkozva egyelőre nem 
épül meg. Intelligens jelzőlámpás csomópont épült meg, amit az 
áramszolgáltató december elején helyez üzembe ideiglenes enge-
déllyel. Az üzemeltetés költségei várhatóan az önkormányzatot fog-
ják terhelni.
 A folyamatban lévő fejlesztéseket követően a polgármes-
ter úr a település működési költségeiről adott számot. A közvilágítás 
kb. 8 millió forintba kerül évente az önkormányzatnak, még akkor 
is, ha a karbantartás a szolgáltató részéről meglehetősen akadozik. 
Utak, hidak karbantartása, közlekedési táblák vásárlása, útszóró 
só, stb. 2,3 millió forintot jelentett ebben az évben, az út pályázat-
hoz szükséges pályázatírói díj 2,68 millió forintot vitt el, ami ered-
ményes pályázat esetén visszajött volna. Ez fájó veszteség. A regio-
nális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi tagdíjat, valamint 
a 2006-ban megörökölt 10 millió forint adósságot az idén sikerült 
kifizetni az Észak-kelet Pest megyei Hulladékgazdálkodási Társa-
ság számára. A képviselő-testület úgy döntött a tavaszi hónapok-
ban, hogy a Zagyvakörnyéki SzilárdhulladékGazdálkodás Fejlesz-
tése Társulás felé szeretnék a település tagfelvételét kérni. Ameny-
nyiben elfogadják, a gödöllői társulás tagságát megszünteti az ön-
kormányzat képviselő-testülete. A Turai Központi Orvosi Ügyelet 
számára közel 3 millió forintot, Aszód és Társult Önkormányzatok 
részére 3,5 millió forintot, civil szervezetek támogatására 4 millió 
forintot, szociális étkeztetési, óvodai étkeztetési támogatásra 4,875 
000 Ft-ot, a Bursa Hungarica ösztöndíj program támogatására 1,5 
millió forintot, 70 év felettiek ingyenes hulladékszállításának tá-
mogatására 3 466 000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat 2018-ban. 
A fiatalok lakásvásárlási támogatása program keretében az idén 10 
támogatási kérelmet hagyott jóvá a képviselő-testület összesen 2,5 
millió forint értékben, pályázatonként 300-500 ezer forint erejéig.  
Ebben az évben a Neumann-ház kifizetése is megtörtént, ez 8 millió 
forintot jelentett. A falugondnok munkavégzését segítve 1,2 millió 
forintért terepjárót vásárolt az önkormányzat. A különböző gépek 
beszerzése, karbantartása 3,3 millió forint kiadást jelentett. Sokba 
kerül a konténeres hulladékszállítás, a közmunkások hetente két-
szer takarítanak a település közterületein. Ez komoly összeg. A pol-
gármesteri hivatalban felújításra került néhány szoba 1,5 millió Ft 

értékben. Az intézmények évi rendes karbantartása is megtörtént, a 
tornacsarnok hőszivattyús rendszerének karbantartása 450 000 
Ft, a gázkészülékek, fűtőberendezések karbantartása 870 000 Ft, az 
óvoda hőszivattyú berendezés karbantartása 230 000 Ft volt, plusz 
240 000 Ft-ot költött az önkormányzat anyagok, burkolólapok, 
szerszámok beszerzésére. A művelődési ház hőszivattyújának kar-
bantartása 270 000 Ft volt, valamint digitális fényképezőgép és 
folyóirat tároló szerkény beszerzésére került sor az intézmény szá-
mára.
 A polgármester úr a gazdasági adatok ismertetését köve-
tően rátért a napi problémákra. Nagyon sok esetben olyan feladatot 
kényszerül végezni az önkormányzat, ami alapvetően a lakosság 
feladata. Magántulajdonban lévő ingatlanok előtti árok tisztítása, 
fűnyírás, síkosság mentesítés. Az illegális hulladéklerakás is ko-
moly erőforrásokat emészt fel. A kerti hulladék égetése szintén ál-
landó konfliktusforrás a lakosok között, ráadásul erősen szennyezi 
a környezetet, rákkeltő, egészségkárosító hatású. Volt már lakos-
sági bejelentés, mely alapján az önkormányzat kiszabta a büntetést. 
Az önkormányzat a jövőben is számít a lakosság együttműködésére 
egészségünk és környezetünk megóvása érdekében. Településünk, 
közvetlen környezetünk élhetőbbé tétele érdekében a közmunká-
sok igen sokat dolgoznak. Az illegális hulladék begyűjtése leterheli a 
közmunkásokat, emiatt alig marad idejük a közutak, hidak karban-
tartása, a közterületek téli síkosság mentesítésre, zöld területek 
kezelésére, fűnyírásra, fűkaszák javítására, ároktakarításra. Mind-
ezek mellett segítségükkel sikerült lezárni a kisbagi csárdához ve-
zető utat, megoldani a Troszkás út kátyúmentesítését, rendbe tették 
a Mária zarándokút bagi szakaszát, kiszállítják a szociálisan rászo-
rultak részére a tüzelőt, részt vesznek a lomok összegyűjtésében, 
elektronikai hulladék gyűjtésében segédkeznek, részt vettek a Fa-
lunap előkészítésében, illetve lebonyolításában, a szociális ebéd-
osztásban, a tavaszi nagytakarításban, takarítanak edzőpályán, 
parkjainkat és a temetőt gondozzák. Folyamatos a romatelep taka-
rítása is. 
 Polgármester úr rátért a közösségi élettel kapcsolatos ak-
tualitásokra. Kiemelte, hogy minden rendezvényről külön tájékoz-
tatják a tisztelt lakosságot. A tapasztalatok és visszajelzések alapján 
a lakossági aktivitás növekszik. A megrendezett ünnepek színvona-
lasak, a civil szervezetek és intézmények szívesen vállalnak közre-
működő szerepet is a rendezvényeken. Polgármester úr méltatta és 
megköszönte a Szinkron Nyugdíjas Egyesület, a Bagi Arany János 
Iskola, az Iglice Napközi Otthonos Óvoda, a Bagi Muharay Népmű-
vészeti Egyesület és a Faforgács színtársulat önzetlen tagjainak 
munkáját, és kitért a Galga televízió stábjának köszönhető színvo-
nalas felvételekre, melyek ünnepségeinkről, testületi üléseinkről, 
rendezvényeinkről készülnek az utókor számára. Bag Nagyközség 
Önkormányzata folyamatosan jó kapcsolatot ápol a környező tele-
pülések önkormányzataival, Zabola és Malsfeld testvértelepülé-
sekkel. Ez év március 16-án a települési delegáció Zabola község ön-
kormányzatával közösen kopjafát állított Nyergestetőn az elhunyt 
székely hősök emlékére. A polgármester úr kiemelte, hogy az em-
lékoszlop állítása nem csak az önkormányzat sikere, hanem a tele-
pülésen működő civil szervezetek és minden bagi lakos érdeme, ami 
hűen tükrözi a hosszú és igen tartalmas időt megélt baráti kapcso-
latok ápolását. A közösségformáló és közösségteremtő tevékenység 
az egyik legfőbb ok, amiért az önkormányzat kiemelt figyelmet for-
dít a településen működő civil szervezetekre. Az önkormányzat jó 
kapcsolatot ápol az egyházzal, és helyi vezetőjével Karácsondi Mi-
hály plébános úrral, aki rendszeresen részt vesz minden ünnepsé-
gen, az önkormányzat is segíti az egyház rendezvényeit. Bag Nagy-
község Önkormányzata megkülönböztetett figyelmet fordít a lakás-
vásárlási program mellett a fiatalok továbbtanulására is, ezért eb-
ben az évben 10 fő továbbtanuló fiatalt havi 10-15 ezer forint támo-
gatásban részesített. A polgármester úr a következő gondolatokkal 
zárta beszámolóját:
 „A lehetőségekhez képest mondhatom, hogy sikeres évet 
zártunk, de azt szeretném, és ez az önkormányzat szándéka is, 
hogy a következő években még jobb eredményekről tudjunk beszá-
molni. Ehhez az szükséges, hogy segítsük egymás munkáját, örül-
jünk minden kis sikernek, hiszen az ad további erőt ahhoz, hogy 
együttműködve boldoguljunk. Ezúton is megköszönöm önöknek, 
minden bagi lakosnak, helyi vállalkozóknak, civil szervezeteknek 
intézmények dolgozóinak, munkatársaimnak, jegyző asszonynak 
a segítő együttműködését. Köszönöm figyelmüket!”

T.A. (készült a közmeghallgatás hangfelvétele alapján)

Beszámoló a 2018. évi rendes közmeghallgatásról
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés meg-
kötésére és aláírására.
94/2018. (XI. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete egyhangú döntéssel megbízza a Se-Ta Plusz Kft.-t, 
hogy a bagi sportpark viacolor burkolati munkálatait jövő év kora 
tavaszi kezdéssel 95 314- Ft (bruttó) összegért elvégezze. A Kép-
viselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére 
és aláírására.

Rendeletek:
Bag Nagyközség Önkormányzatának

10/2018. (XI. 29.) számú rendelete, amely módosítja az
1/2018. (II.15.) számú rendeletét

1. §
2018. július 01. és szeptember 30. között a pótelőirányzatként 
biztosított normatívák és egyéb felhalmozási bevételből az 
1/2018. (II.15.) számú költségvetési rendelet 2. paragrafusában 
megállapított

- kiadási főösszeget 1 469 194 Ft-tal
- bevételi főösszeget 1 469 194 Ft-tal

a Képviselő-testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét 558 074 732 Ft-ban,
 melyből: működési  540 288 952 Ft
 felhalmozási  17 785 780 Ft
bevételi főösszegét  558 074 732 Ft-ban,
 melyből: működési  550 516 322 Ft
 felhalmozási  7 558 410 Ft
állapítja meg.

Bag Nagyközség Önkormányzatának 
11/2018.( XI. 29.) rendelete

az állattartás helyi szabályairól

Bag Nagyközség Önkormányzatának
12/2018.( XI. 29.) rendelete, amely módosítja a 

6/2009. (III.26.) a település környezetvédelméről, 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról rendeletet 
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a te-
lepülési környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2009. (III.26.) 
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti: 
A 16. §. az alábbiak szerint módosul:
(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása hasznosítással 

(komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskod-
ni kell.

(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben ke-
rülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon 
nem lehetséges.

(3) Belterületi lakóingatlanokon, illetve az azt határoló közte-
rületen keletkezett avar, száraz kerti és egyéb hulladék az 
alábbi időszakokban égethető:

a) március 16. és május 15. közötti időszakban kizárólag hétfőn 
15:00 órától 19:00 óráig, továbbá

b) augusztus 15. és október 15. közötti időszakban kizárólag 
hétfőn 15:00 órától 19:00 óráig.

(4) TILOS az égetés
- május 16. és augusztus 14. közötti időszakban,
- párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén,
- a település területére érvényes, központilag elrendelt „Or-

szágos tűzgyújtási tilalom” ideje alatt
- munkaszüneti és ünnepnapokon,
- közterületen.

(5) Az égetés során a helyben keletkezett kerti hulladék semmi-
síthető meg.

(6) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a sze-
mélyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti 
kárt nem okoz.

(7) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyúj-
tója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközö-
ket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz elolt-
ható.

(8) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást víz-
zel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell meg-
szüntetni.

(9) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű 
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai) 
hulladékot nem tartalmazhat.

(10) Az erdő szélétől 200 m-en belül, vonalas létesítmény (közút, 
vasút, töltés, árok bevágás) mentén – a létesítmény tenge-
lyétől számított 100 méteren belül – bármely növényzet ége-
tése TILOS!

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.
A rendeletek teljes terjedelemben megtalálhatóak a település 
hivatalos honlapján.  www.bagfalu.hu

Készült a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján

 Az állattartás felelősséggel jár. Le-
gyen szó haszonállatról, vagy házi kedven-
cekről, tiszta lappal indul minden kapcso-
lat: természetükből adódóan feltétel nélkül 
bíznak bennünk, emberekben. Sokak szá-
mára furcsa ez a szó: őszinteség. Nem ala-
koskodnak, nem simliskednek, a legőszin-
tébb tükröt tartják gazdájuk elé. Igazi ta-
nítók a maguk módján. Ha valami elromlik 
az ember és állat közötti kapcsolatban, 
NEM az állat hibája. Sokan figyelmen kívül 
hagyják azt a tényt is, hogy az állattartásnak 
anyagi vonzatai is vannak: kötelező oltáso-
kat kell kapjon, ételt-friss vizet, megfelelő 
szálláshelyet és elegendő mozgásteret kell 
biztosítani számára. Mindezen felül a ki-
egyensúlyozott ember-állat kapcsolat törő-
dést, tehát idő- és energia ráfordítást is 
megkíván a gazda részéről. A biztonságos és 
felelős állattartás előmozdításának érdeké-
ben Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete XI. 29-én rendeletet fo-
gadott el, melyben részletesen szabályozza 
az állattartás feltételeit. A rendelet teljes 
terjedelmében elolvasható a település hiva-

talos honlapján, de a legfontosabb informá-
ciókat itt is kiemeljük:
Ÿ Az állattartó köteles gondoskodni az 
állatok kedvező életfeltételeinek biztosítá-
sáról, a létesítmények tisztaságáról és folya-
matos fertőtlenítéséről, a káros rovarok, az 
élősködők és rágcsálók rendszeres irtásáról.
Ÿ Az állatot szabadon engedni, el-
hagyni tilos!
Ÿ A község területén kertes családi házak-
nál legfeljebb 2 db eb tartható, oly módon, 
hogy az állattartónak gondoskodni kell ar-
ról, hogy az ebek szükségtelen ugatással ne 
zavarják a szomszédos ingatlanok lakóinak 
nyugalmát.
Ÿ Az állattartó köteles ebét az állatvédel-
mi, állat- és közegészségügyi, a szabálysér-
tési, a veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá 
a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az állat-
tartó felelősségét szabályozó jogszabályok 
keretei között úgy tartani, hogy az eb a 
szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi 
kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget 
ne veszélyeztessen.

Ÿ Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet sza-
badon tartani. 
Ÿ Támadó, kiszámíthatatlan természetű 
ebeket közterületen szájkosárral kell ellát-
ni. Az eb által okozott sérülésekért az állat-
tartó tartozik felelősséggel.
Ÿ Közterületén az ebet csak pórázon lehet 
vezetni. Közterületen ebet csak olyan sze-
mély vezethet, aki az eb irányítására, keze-
lésére és féken tartására képes.
Ÿ A település belterületén felügyelet nél-
kül kóborló (gazdátlan) ebet a gyepmester 
befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre, 
ahol az állatot 14 napig őrzi.
Ez pusztán néhány mondat a rendeletből, 
de az emberek és állatok biztonsága érde-
kében talán a legjobban megszívlelendő 
sorok.

T.A.

„Felelős vagy azért, amit megszelídítettél”

 2018. november 30-án fogadta Bag Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az érdeklődő la-
kosságot. A közmeghallgatáson az intézmények, civil szervezetek 
képviselői mellett jelen volt Gódor Ferenc, az Aszódi Rendőrőrs 
parancsnoka, valamint Jánvári Gábor kmb-s munkatárs. 
 Jamrik László polgármester nyitotta meg a közmeghall-
gatást. Köszöntötte a vendégeket, tájékoztatott, hogy a közmeghall-
gatásról hangfelvétel készül, majd ismertette a napirendi pontokat: 
2018 évi beszámoló, 2019 évi tervek, lakossági kérdések és vá-
laszok.
 Polgármester úr beszámolóját a lakosságot kiemelten fog-
lalkoztató témával, útburkolat javítással, illetve az ennek kapcsán 
beadott pályázattal nyitotta, amire 2 068 ezer Ft-ot költöttünk.
 48 férőhelyes „Gólyahír” bölcsőde pályázatot, 2018. szep-
tember 7-én második alkalommal nyújtott be pályázatot a képvise-
lő-testület, a beruházás tervezett értéke kb. 380 millió forint. A kivi-
telezési tervek és az építési engedélyek is elkészültek. A pályázat új-
bóli benyújtásáért 508 ezer forintot fizetett az önkormányzat, nem 
került elbírálásra. 2018. november 10-én megtörtént a „C” típusú 
edzőpark műszaki átadása. A beruházás tervezett értéke 8 millió fo-
rint. A projekt menedzseri díj 762 000 forintba került. 2018. feb-
ruár 15-én a képviselő-testület játszótér építésére nyújtott be pályá-
zatot. Az engedélyezési tervek elkészültek, a beruházást a Hunyadi 
téren tervezik megépíteni. A beruházás tervezett értéke 9 200 000 
forint. A Nepomuki Szent János szobor helyreállítása folyamatban 
van, a járdaszintig megemelt talapzaton várhatóan tavaszra kerül 
ismét felállításra. A szobor elbontása és elszállítása megtörtént, a 
szobor felújítása folyamatban van. A beruházás tervezett értéke 3 
millió forint. A Budapest-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez 
tartozó, településünket érintő munkálatok várhatóan 2019-ben 
kezdődnek. A rendezési terv többszöri módosítása megtörtént, 
hasonlóan az engedélyeztetési tervekhez, folyamatban van a szak-
irányú kivitelezési tervek készítése is. A kisajátítás nagyrészt lezá-
rult, a látványosabb munkák - az állomás elbontása, fedett peronok 
építése fedett gyalogos híd építése, mozgáskorlátozott rámpák épí-
tése, stb. - várhatóak a 2019-es évben. A beruházás állami pénzből 
valósul meg, de településünk életét jelentősen befolyásolja. Közel 
két éve lobbizik az önkormányzat a bagi autópálya-lehajtó közleke-
dési nehézségeinek megoldása érdekében. A kezdettől fogva kérvé-
nyezett plusz kanyarodósáv költségekre hivatkozva egyelőre nem 
épül meg. Intelligens jelzőlámpás csomópont épült meg, amit az 
áramszolgáltató december elején helyez üzembe ideiglenes enge-
déllyel. Az üzemeltetés költségei várhatóan az önkormányzatot fog-
ják terhelni.
 A folyamatban lévő fejlesztéseket követően a polgármes-
ter úr a település működési költségeiről adott számot. A közvilágítás 
kb. 8 millió forintba kerül évente az önkormányzatnak, még akkor 
is, ha a karbantartás a szolgáltató részéről meglehetősen akadozik. 
Utak, hidak karbantartása, közlekedési táblák vásárlása, útszóró 
só, stb. 2,3 millió forintot jelentett ebben az évben, az út pályázat-
hoz szükséges pályázatírói díj 2,68 millió forintot vitt el, ami ered-
ményes pályázat esetén visszajött volna. Ez fájó veszteség. A regio-
nális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi tagdíjat, valamint 
a 2006-ban megörökölt 10 millió forint adósságot az idén sikerült 
kifizetni az Észak-kelet Pest megyei Hulladékgazdálkodási Társa-
ság számára. A képviselő-testület úgy döntött a tavaszi hónapok-
ban, hogy a Zagyvakörnyéki SzilárdhulladékGazdálkodás Fejlesz-
tése Társulás felé szeretnék a település tagfelvételét kérni. Ameny-
nyiben elfogadják, a gödöllői társulás tagságát megszünteti az ön-
kormányzat képviselő-testülete. A Turai Központi Orvosi Ügyelet 
számára közel 3 millió forintot, Aszód és Társult Önkormányzatok 
részére 3,5 millió forintot, civil szervezetek támogatására 4 millió 
forintot, szociális étkeztetési, óvodai étkeztetési támogatásra 4,875 
000 Ft-ot, a Bursa Hungarica ösztöndíj program támogatására 1,5 
millió forintot, 70 év felettiek ingyenes hulladékszállításának tá-
mogatására 3 466 000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat 2018-ban. 
A fiatalok lakásvásárlási támogatása program keretében az idén 10 
támogatási kérelmet hagyott jóvá a képviselő-testület összesen 2,5 
millió forint értékben, pályázatonként 300-500 ezer forint erejéig.  
Ebben az évben a Neumann-ház kifizetése is megtörtént, ez 8 millió 
forintot jelentett. A falugondnok munkavégzését segítve 1,2 millió 
forintért terepjárót vásárolt az önkormányzat. A különböző gépek 
beszerzése, karbantartása 3,3 millió forint kiadást jelentett. Sokba 
kerül a konténeres hulladékszállítás, a közmunkások hetente két-
szer takarítanak a település közterületein. Ez komoly összeg. A pol-
gármesteri hivatalban felújításra került néhány szoba 1,5 millió Ft 

értékben. Az intézmények évi rendes karbantartása is megtörtént, a 
tornacsarnok hőszivattyús rendszerének karbantartása 450 000 
Ft, a gázkészülékek, fűtőberendezések karbantartása 870 000 Ft, az 
óvoda hőszivattyú berendezés karbantartása 230 000 Ft volt, plusz 
240 000 Ft-ot költött az önkormányzat anyagok, burkolólapok, 
szerszámok beszerzésére. A művelődési ház hőszivattyújának kar-
bantartása 270 000 Ft volt, valamint digitális fényképezőgép és 
folyóirat tároló szerkény beszerzésére került sor az intézmény szá-
mára.
 A polgármester úr a gazdasági adatok ismertetését köve-
tően rátért a napi problémákra. Nagyon sok esetben olyan feladatot 
kényszerül végezni az önkormányzat, ami alapvetően a lakosság 
feladata. Magántulajdonban lévő ingatlanok előtti árok tisztítása, 
fűnyírás, síkosság mentesítés. Az illegális hulladéklerakás is ko-
moly erőforrásokat emészt fel. A kerti hulladék égetése szintén ál-
landó konfliktusforrás a lakosok között, ráadásul erősen szennyezi 
a környezetet, rákkeltő, egészségkárosító hatású. Volt már lakos-
sági bejelentés, mely alapján az önkormányzat kiszabta a büntetést. 
Az önkormányzat a jövőben is számít a lakosság együttműködésére 
egészségünk és környezetünk megóvása érdekében. Településünk, 
közvetlen környezetünk élhetőbbé tétele érdekében a közmunká-
sok igen sokat dolgoznak. Az illegális hulladék begyűjtése leterheli a 
közmunkásokat, emiatt alig marad idejük a közutak, hidak karban-
tartása, a közterületek téli síkosság mentesítésre, zöld területek 
kezelésére, fűnyírásra, fűkaszák javítására, ároktakarításra. Mind-
ezek mellett segítségükkel sikerült lezárni a kisbagi csárdához ve-
zető utat, megoldani a Troszkás út kátyúmentesítését, rendbe tették 
a Mária zarándokút bagi szakaszát, kiszállítják a szociálisan rászo-
rultak részére a tüzelőt, részt vesznek a lomok összegyűjtésében, 
elektronikai hulladék gyűjtésében segédkeznek, részt vettek a Fa-
lunap előkészítésében, illetve lebonyolításában, a szociális ebéd-
osztásban, a tavaszi nagytakarításban, takarítanak edzőpályán, 
parkjainkat és a temetőt gondozzák. Folyamatos a romatelep taka-
rítása is. 
 Polgármester úr rátért a közösségi élettel kapcsolatos ak-
tualitásokra. Kiemelte, hogy minden rendezvényről külön tájékoz-
tatják a tisztelt lakosságot. A tapasztalatok és visszajelzések alapján 
a lakossági aktivitás növekszik. A megrendezett ünnepek színvona-
lasak, a civil szervezetek és intézmények szívesen vállalnak közre-
működő szerepet is a rendezvényeken. Polgármester úr méltatta és 
megköszönte a Szinkron Nyugdíjas Egyesület, a Bagi Arany János 
Iskola, az Iglice Napközi Otthonos Óvoda, a Bagi Muharay Népmű-
vészeti Egyesület és a Faforgács színtársulat önzetlen tagjainak 
munkáját, és kitért a Galga televízió stábjának köszönhető színvo-
nalas felvételekre, melyek ünnepségeinkről, testületi üléseinkről, 
rendezvényeinkről készülnek az utókor számára. Bag Nagyközség 
Önkormányzata folyamatosan jó kapcsolatot ápol a környező tele-
pülések önkormányzataival, Zabola és Malsfeld testvértelepülé-
sekkel. Ez év március 16-án a települési delegáció Zabola község ön-
kormányzatával közösen kopjafát állított Nyergestetőn az elhunyt 
székely hősök emlékére. A polgármester úr kiemelte, hogy az em-
lékoszlop állítása nem csak az önkormányzat sikere, hanem a tele-
pülésen működő civil szervezetek és minden bagi lakos érdeme, ami 
hűen tükrözi a hosszú és igen tartalmas időt megélt baráti kapcso-
latok ápolását. A közösségformáló és közösségteremtő tevékenység 
az egyik legfőbb ok, amiért az önkormányzat kiemelt figyelmet for-
dít a településen működő civil szervezetekre. Az önkormányzat jó 
kapcsolatot ápol az egyházzal, és helyi vezetőjével Karácsondi Mi-
hály plébános úrral, aki rendszeresen részt vesz minden ünnepsé-
gen, az önkormányzat is segíti az egyház rendezvényeit. Bag Nagy-
község Önkormányzata megkülönböztetett figyelmet fordít a lakás-
vásárlási program mellett a fiatalok továbbtanulására is, ezért eb-
ben az évben 10 fő továbbtanuló fiatalt havi 10-15 ezer forint támo-
gatásban részesített. A polgármester úr a következő gondolatokkal 
zárta beszámolóját:
 „A lehetőségekhez képest mondhatom, hogy sikeres évet 
zártunk, de azt szeretném, és ez az önkormányzat szándéka is, 
hogy a következő években még jobb eredményekről tudjunk beszá-
molni. Ehhez az szükséges, hogy segítsük egymás munkáját, örül-
jünk minden kis sikernek, hiszen az ad további erőt ahhoz, hogy 
együttműködve boldoguljunk. Ezúton is megköszönöm önöknek, 
minden bagi lakosnak, helyi vállalkozóknak, civil szervezeteknek 
intézmények dolgozóinak, munkatársaimnak, jegyző asszonynak 
a segítő együttműködését. Köszönöm figyelmüket!”

T.A. (készült a közmeghallgatás hangfelvétele alapján)

Beszámoló a 2018. évi rendes közmeghallgatásról
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 Veres Zoltán bagi lakos a vízelvezető árkok állapotát ki-
fogásolja és nem érti, hogy miért a lakosságnak kellene kitisz-
títani, a járdákat sózni. Hiányolja a járdák felújítását. Elégedett a 
közmunkások tevékenységével, már ami a közterületeket illeti. 
Elégedetlen a közbiztonsági állapotokkal, hiányolja az állandó 
rendőri jelenlétet, ugyanakkor egy konkrét eset kapcsán megkö-
szöni a polgárőrök és a KMB-s kolléga segítségét.
 Jamrik László polgármester: „törvényi és önkormány-
zati rendelet is előírja a lakosság számára a magántulajdon 
előtti terület rendben tartását. A közterületeken található áte-
reszeket, árkokat rendszeresen tisztítják a közmunkások. Na-
gyobb lakossági aktivitást várnék, senkinek nincs megkötve a 
keze, összefogással többet elérhetünk. Sajnos azt látom, hogy szí-
vesen tönkre teszik, utána pedig másra mutogatnak. Soha nem 
lesz az önkormányzatnak annyi pénze, hogy minden porta előtt 
finanszírozza a járda felújítását.”
 Némedi Dániel bagi lakos szintén a közbiztonsági álla-
potok mielőbbi javítását szorgalmazza, kérdezi, hogy van-e terve 
az önkormányzatnak a helyzet kezelésére.
 Jamrik László polgármester: „Azzal kezdtük, hogy csi-
náltuk egy KMB-s irodát, kértük és azóta is folyamatosan kérjük 
a legmagasabb rendőrségi szintig eljárva, hogy legalább két 
rendőr legyen Bagon. Kevés a két rendőr is most már, állandó 
rendőri jelenlét szükséges. Emellett a polgárőrség is sokat dolgo-
zik a településért, a lakosságért. A polgárőrség tagjai ugyanúgy 
bagi lakosok, minimális áldozatvállalással bárki sokat tehet a 
település lakosságának biztonságáért. Havonta 2x4 óra szolgá-
lat vállalása nem terhel le nagyon senkit, mégis nagy segítség a 
polgárőrségnek és a lakosságnak is. Jelenleg egy fő rendőr telje-
sít Bagon szolgálatot.”
 Tóth András Bag nagyon fontos történeti részéről szól, 
az autópálya kettészakította Bagot. Kérdezi, hogy milyen ellenté-
telezéseket kapott a település a közvetett károkozásért, amit az 
autópálya okozott. Előre mutató javaslatokat várna.
 Jamrik László polgármester: „Én is úgy érzem, hogy a 
település szét lett szakítva. Az autópálya és a vasút is a telepü-
lésen megy keresztül. Szakemberekkel keressük a megoldást, 
hogy hogyan lehetne kialakítani Bag központját. Ez valós, ko-
moly gondot jelent, egyelőre komoly szakemberek sem látják a 
megoldást. 1980. szeptember 1-jén került átadásra az autópá-
lya, ezt mi megörököltük, szenvedünk tőle. Kezdetben még zaj-
védő fal sem volt. Első polgármesteri ciklusom ideje alatt sikerült 
zajvédő falat építtetni, ami a közelmúltban egyéb indokokra hi-
vatkozva elbontásra került. Ezt mielőbb vissza kellene építeni, az 
viszont szinte biztos, hogy ezt az autópályát innen már nem vi-
szik el máshova.”
 Ancsin Sándorné bagi lakos az ingatlanja előtti utak és 
árkok állapotát kifogásolja. A közterületre kidobált szemét meny-
nyiségét is sokallja és számon kéri a képviselő-testülettől, hogy 
miért nem szedik össze a szemetet. 
 Jamrik László polgármester: „Tavaly is, idén is forrás-
hiányra hivatkozva elutasították az útfelújítási pályázatunkat. 
Az volt az önkormányzat elképzelése, hogy a köves utakat hely-
reállítja, az nem megoldható, hogy a köves utat felbontsuk. Ez 
központi akarat. Köves utak javítására viszont nincs pályázat, 
ebben az évben a gyűjtő utakra lehetett pályázni, a László utcát 
javasolták. A László utcába csatlakozik az Akácfa utca, Hársfa 
utca, Diófa utca, Béke utca, Árpád utca és a Nefelejcs utca is. 
Ettől nagyobb gyűjtő út kell? Az első fordulóban Bagot jó helyre 
minősítették. Akkor hogy történt az, hogy végül kimaradtunk? 
Nem az én hibám és nem az önkormányzat hibája, hogy így érté-
kelik a pályázatokat. Nem kapunk pályázati, pénzt, viszont je-
lentős mennyiségű használható mart aszfaltot kaptunk, és a Rét, 
Rózsa, és a Tóth Árpád utca közötti szakaszt megterítettük asz-
falttal. Jövőre elkezdődik a vasút átépítése. Az állomás felé ve-
zető útszakasz panelekből és kockakőből van kiépítve. Az a mi-
énk. Felszedjük - ott úgyis parkoló lesz – és ebből az alapanyag-
ból meg tudjuk csinálni a Liget utcát. Szükségünk lesz majd 
szakemberre, aki meg tudja mutatni, hogy hogyan kell lerakni a 
köveket. Jó lenne, ha helyi, bagi lakos jelentkezne, aki ért ehhez a 
régi szakmához.”
 Fenyvesi László bagi lakos szintén a közbiztonság prob-

lémájára várna megoldást. Veszélyesnek tartja, hogy a járda he-
lyett az úton tolják a babakocsit, rendszám nélküli gépjármű-
vekkel ámokfutók közlekednek. Gódor urat kérdezi, hogy bűn-
ismétléssel gyanúsított, bojlert toló ember mellett miért megy el 
szó nélkül a rendőr és mit tudnak kezdeni a napi szintű betöré-
sekkel. Kérdezi továbbá, hogy ha az önkormányzat képtelen pá-
lyázatot nyerni, mi lesz 2-3 év múlva? Az utcák és a járdák ka-
tasztrofálisak. Kérdezi, hogy hová tűnt a régi legendás összefogás?
 Jamrik László polgármester: „Biztos vannak viták a 
testületi tagok között, de nincs széthúzás. Jövőre lesznek az ön-
kormányzati választások, még nem beszéltünk róla, egyelőre 
még senki nem döntött az újbóli képviselői indulásról. Az autó-
feltörésekkel kapcsolatban javaslom a lakosságnak, hogy ne 
hagyjunk értékeket a gépjárművekben. Még egyszer monda-
nám, hogy nem volt rendőr az elmúlt években. A 8 év alatt tönkre 
tett közbiztonságot legalább 16 évbe telik rendbe hozni, ennek az 
időszaknak az elején tartunk.”
 Domoszlai Zsolt két és fél éve lakik a településen. Több 
érdekes észrevételt tett. Közgazdászként úgy látja, hogy komplex 
problémák vannak, felkereste Vécsey országgyűlési képviselő urat 
is, de nem lelt partnerre, eredménytelenül, csalódottan távozott. 
Balog Zoltán miniszterrel történt megbeszélését követően felsőbb 
vezetői kerekasztal életre hívását javasolja a közbiztonsági prob-
lémák megoldása érdekében. Közbiztonsági központtal kapcsola-
tosan kérdezi, hogy a kamerarendszer üzemel-e, van-e személy, 
aki felügyeli? A polgárőrség munkáját megköszöni. Lát-e arra az 
önkormányzat lehetőséget, hogy a jövőben komolyabb tétellel is 
támogatná-e a polgárőrséget, illetve arra kéri a lakosságot, hogy 
aki csak teheti, csatlakozzon a polgárőrséghez. Megköszöni a köz-
munkások munkáját, sokat dolgoznak a településért a falu-
gondnok irányítása alatt. A folyamatos szemetelésnél nagyobb 
probléma a közegészségügy. A fogorvosi és az orvosi szolgálta-
tással kapcsolatosan felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy 
kézmosót, kéztörlőt és wc papírt nem talált a mellékhelyisé-
gekben. A képviselő-testület munkájával kapcsolatban kéri, hogy 
a jegyzőkönyvek részletesebben foglalják össze az ülésen tör-
ténteket.
 Jamrik László polgármester: „A közmeghallgatásra 
meghívtuk az országgyűlési képviselőt is, de nem tudott eljönni. 
A z utcákból rendszeresen takarítjuk a szétdobált szemetet. Egy 
zsákot felszedünk, de azonnal kettő terem helyette, szélmalom-
harcot vívunk. A kamerarendszer működik. Köszönöm, hogy 
hajlandóságot mutat a polgárőrség felé, valóban nagyon fontos, 
hogy minél több polgárőrünk legyen – a szolgálat megosztása 
szempontjából is. 2015-ben pályázat útján sikerült új autót 
beszereznünk a polgárőrség számára. Az előző testület nem na-
gyon támogatta a polgárőrséget, mi irodát adtunk, segítjük őket 
támogatással is. Kerekasztal beszélgetés a közbiztonsággal és a 
roma kérdéssel kapcsolatban több is volt az utóbbi időszakban, 
az iskola igazgatója, óvodavezető, családsegítő munkatársa, 
rendőrkapitány, őrsparancsnok úr, a helyi rendőr kolléga rész-
vételével, de szervezhetünk még. Az orvosi rendelőkben tapasz-
talt hiányosságokat jelezni fogjuk.”
 Gódor Ferenc Aszódi Rendőrőrs parancsnok: „A rend-
szám nélküli gépjárművel közlekedőkkel szemben egy lehetősé-
günk van, igazoltatjuk őket, eljárás alá vonjuk, ha nincs jogosít-
ványa, ha bódult állapotban vezetett, akkor vagy büntetőeljá-
rást, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezünk ellene. A gép-
kocsit nem vehetjük el. A kábítószer probléma nem csak itt, más-
hol is, a tavalyi év adatait összesítettem az ideivel, 21-néhánnyal 
több helyen intézkedtünk, mint tavaly. Ennek legnagyobb része 
kábítószer terjesztői magatartás. Egy közterületi megbízott 
2002 óta mindig van Bagon, illetve az aszódi járőrszolgálat látja 
el a folyamatos jelenlétet. Ezek mellett a gödöllői kapitányságtól, 
a pest megyei főkapitányságtól és a készenléti rendőrségtől ka-
punk segítséget. A kamerarendszer igazából akkor működne ha-
tékonyan, hogyha folyamatosan kezelné valaki, és ránagyíta-
nának az elkövetőkre. Az is nagy segítség, hogy a felvételeket 
szükség esetén utólag vissza tudjuk nézni, de hogyha valaki keze-
lő tudná küldeni a polgárőrt, rendőrt, ha látna gyanús mozgáso-
kat, az lenne az igazi. Csak hát ennek nagyon komoly anyagi 
vonzata is van. Kiszámoltam rendőrségi nyilvántartásból a ta-

valyi és az idei év vonatkozásában, hogy a bűncselekmények 
száma hogyan alakult Bagon. November 1-ig valóban jelentős 
csökkenés volt, a kábítószerrel való visszaélés és ittas vezetőkkel 
szembeni eljárásokat is beleértve. El lehet mondani, hogy itt a 
bűncselekmények száma jellemzően attól függ, hogy ki szabadul 
éppen ki a börtönből. Több olyan személy került szabadlábra 
november elején, aki eddig nem volt itt. Novemberben valóban 
megnőtt a betörési és lopáshullám. Azonnal reagáltunk, csak 
nem elég az, ha tudjuk, ki az elkövető, azt bizonyítani is kell. Egy 
úriembert megfogtunk, előállítottunk, több rendbeli gépkocsi 
feltörést elismert, ám az ügyész mondta, hogy ne tegyünk elő-
terjesztést előzetes letartóztatásra, mert nem elég súlyosak a 
bűncselekmények. Hétfőn sikerült megfognunk az egyik gyanú-
sítottat, aki viszont már elkövetett egy súlyosabb bűncselek-
ményt, előterjesztést tudtunk tenni és a bíró előzetes letartózta-
tásba helyezte.”
 Mezőfi Ferenc képviselő kért szót. Megköszönte Do-
moszlai úr toborzó munkáját és a Bagi Polgárőr Egyesület elnöke-
ként szintén kérte a lakosságot, hogy aki érez magában elkötele-
zettséget a település biztonsága iránt, jelentkezzen a polgárőr-
séghez. Büntetlen előéletű bagi polgárok jelentkezését várják.
 Both Emőke, a Bagázs Közhasznú Egyesület vezetője azt 
tapasztalja, hogy egyelőre hiába teszik folyamatosan a feljelenté-
seket, nem érnek el eredményt. Nem érti, hogy miért nem történik 
intézkedés. Nem érti, hogy az évek alatt folyamatosan halmo-
zódnak a problémák. A kábítószer elterjedése komoly veszélyfor-
rás. Érdeklődik, hogy milyen lehetőségek vannak a rendőrséggel 
történő összefogásra.
 Gódor Ferenc: „Azt ne várja senki, hogy a rendőrség 
megoldja a kábítószer problémát. A rendőrség a kábítószer 

használóját nem tudja lebeszélni. Ez családi, társa-
dalmi, gazdasági problémára vezethető vissza. A ren-
dőrségnek ahhoz van joga, hogy a kábítószer terjesztőt vonja el-
járás alá. De ha nem lenne kereslet, akkor kereskedő sem lenne. 
Mi minden esetre eljárunk kábítószer használója ellen is. Az in-
formációval rendelkező, segíteni akaró tanúkat nagyon szívesen 
fogadjuk.”
 Gyóni János képviselő felszólalásában a sikertelen pá-
lyázatokat és a 2019-es önkormányzati választások megmérette-
tési szándékát firtató lakossági kérdésekre reagált: „Az állam ad 
az önkormányzatok működésére bizonyos összeget. Ez az összeg 
nem 600 millió forint, ami itt valakitől elhangzott, hanem kb. 
250 millió forint. Ehhez jön még kb. 70-80 millió forint iparűzési 
és gépjárműadó, és tizenvalahány millió forint egyéb bevétel. Ez 
összesen nem több 350 milliónál. Tudomásul kell venni, hogy 
ebből az összegből csak ezt lehetett letenni ezalatt a négy év alatt, 
és azt világosan látja mindenki és ki is kell mondani, hogy csak 
akkor tudunk előre lépni, hogyha pályázatok sorát tudnánk 
megnyerni. Ha nem nyerünk pályázatot, nem tudunk előre lép-
ni. Ez világos és egyértelmű. Az önkormányzatok annyi pénzt 
kapnak az államtól, amiből el tudnak működni alapjáraton és 
semmi többet. Felmerült a kérdés, hogy hogyan akarunk újra 
indulni. Hát, nem biztos, hogy újra akarunk indulni, de akárki 
indul és akárki kezd, jól vésse a fejébe, hogy ugyanezekkel a felté-
telekkel fog indulni.”
 Mivel több kérdés nem érkezett, a polgármester úr meg-
köszönte a részvételt és békességet, szeretetet kívánva lezárta a 
2018 évi közmeghallgatást.

T.A. (készült a közmeghallgatás hangfelvétele alapján)

Lakossági kérdések és válaszok
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Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2019. január 18.

2019. február 15.

2019. március 15.

2019. április 19.

2019. május 17.

2019. június 21.

2019. július 19.

2019. augusztus 16.

2019. szeptember 20.

2019. október 18.

2019. november 15.

2019. december 20.

2019. február 2.

2019. március 2.

2019. április 6.

2019. május 4.

2019. június 1.

2019. július 6.

2019. augusztus 3.

2019. szeptember 7.

2019. október 5.

2019. november 2.

Komposztálható (zöld) 

hulladékok gyűjtése

A szelektív hulladék szállítás napjai: 
minden hónap 3. péntek

A zöldhulladék szállítás napjai: 
februártól novemberig

minden hónap 1. szombat

 Az eddig bevált gyakorlattól eltérő módon kerül 
elszállításra a zöldhulladék. Kérjük a tisztelt lakosságot a 
tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és a zökkenő-
mentes begyűjtés érdekében történő együttműkö-
désre. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Kft. a többi településhez hasonlóan 2019-től Ba-
gon is házhoz menő gyűjtési rendszerrel tudja a zöld-
hulladékot begyűjteni.

A házhoz menő gyűjtési rendre vonatkozó szabályok:
Ÿ A zöldhulladék-gyűjtést csak magánszemélyek vehetik 
igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szerveze-
tektől a hulladékot nem szállítjuk el.
Ÿ A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott fa-
ág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek.
Ÿ A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot mű-
anyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum egyméteres 
darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni.
Ÿ Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási hulla-
dékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy 
szennyezett zöldhulladék.
Ÿ Nem kerül elszállításra a nem megfelelően előkészített, biz-
tonságos rakodásra nem alkalmas hulladék.
Ÿ A házhoz menő gyűjtés során ingatlanonként 1 m3 hulladék 
kihelyezésére van lehetőség.
Ÿ A lakosság az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált 
hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki az 
ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne za-
varja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, 
ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Ÿ Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulla-
dékért nem áll módunkban visszamenni!
 A lakosság a zöldhulladékot folyamatosan beszállít-
hatja az év minden munkanapján tartó hulladékudvarba. A hul-
ladékudvarban negyedévente ingatlanonként 3 m3 zöld-
hulladék ingyenes leadására van lehetőség.

Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Kft.

!  !  !  Módosítások a zöldhulladék begyűjtés rendjében  !  !  !

A kommunális hulladék 

elszállítása változatlanul a 

csütörtöki napokon történik.

A hulladékudvar címe: 3000, Hatvan 054/14. hrsz.
 (Hatvan és Csány közötti hulladékkezelő telep)

Nyitva tartás:  hétfő-szerda-péntek  08:00-15:00
  kedd-csütörtök   12:00-18:00
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 Veres Zoltán bagi lakos a vízelvezető árkok állapotát ki-
fogásolja és nem érti, hogy miért a lakosságnak kellene kitisz-
títani, a járdákat sózni. Hiányolja a járdák felújítását. Elégedett a 
közmunkások tevékenységével, már ami a közterületeket illeti. 
Elégedetlen a közbiztonsági állapotokkal, hiányolja az állandó 
rendőri jelenlétet, ugyanakkor egy konkrét eset kapcsán megkö-
szöni a polgárőrök és a KMB-s kolléga segítségét.
 Jamrik László polgármester: „törvényi és önkormány-
zati rendelet is előírja a lakosság számára a magántulajdon 
előtti terület rendben tartását. A közterületeken található áte-
reszeket, árkokat rendszeresen tisztítják a közmunkások. Na-
gyobb lakossági aktivitást várnék, senkinek nincs megkötve a 
keze, összefogással többet elérhetünk. Sajnos azt látom, hogy szí-
vesen tönkre teszik, utána pedig másra mutogatnak. Soha nem 
lesz az önkormányzatnak annyi pénze, hogy minden porta előtt 
finanszírozza a járda felújítását.”
 Némedi Dániel bagi lakos szintén a közbiztonsági álla-
potok mielőbbi javítását szorgalmazza, kérdezi, hogy van-e terve 
az önkormányzatnak a helyzet kezelésére.
 Jamrik László polgármester: „Azzal kezdtük, hogy csi-
náltuk egy KMB-s irodát, kértük és azóta is folyamatosan kérjük 
a legmagasabb rendőrségi szintig eljárva, hogy legalább két 
rendőr legyen Bagon. Kevés a két rendőr is most már, állandó 
rendőri jelenlét szükséges. Emellett a polgárőrség is sokat dolgo-
zik a településért, a lakosságért. A polgárőrség tagjai ugyanúgy 
bagi lakosok, minimális áldozatvállalással bárki sokat tehet a 
település lakosságának biztonságáért. Havonta 2x4 óra szolgá-
lat vállalása nem terhel le nagyon senkit, mégis nagy segítség a 
polgárőrségnek és a lakosságnak is. Jelenleg egy fő rendőr telje-
sít Bagon szolgálatot.”
 Tóth András Bag nagyon fontos történeti részéről szól, 
az autópálya kettészakította Bagot. Kérdezi, hogy milyen ellenté-
telezéseket kapott a település a közvetett károkozásért, amit az 
autópálya okozott. Előre mutató javaslatokat várna.
 Jamrik László polgármester: „Én is úgy érzem, hogy a 
település szét lett szakítva. Az autópálya és a vasút is a telepü-
lésen megy keresztül. Szakemberekkel keressük a megoldást, 
hogy hogyan lehetne kialakítani Bag központját. Ez valós, ko-
moly gondot jelent, egyelőre komoly szakemberek sem látják a 
megoldást. 1980. szeptember 1-jén került átadásra az autópá-
lya, ezt mi megörököltük, szenvedünk tőle. Kezdetben még zaj-
védő fal sem volt. Első polgármesteri ciklusom ideje alatt sikerült 
zajvédő falat építtetni, ami a közelmúltban egyéb indokokra hi-
vatkozva elbontásra került. Ezt mielőbb vissza kellene építeni, az 
viszont szinte biztos, hogy ezt az autópályát innen már nem vi-
szik el máshova.”
 Ancsin Sándorné bagi lakos az ingatlanja előtti utak és 
árkok állapotát kifogásolja. A közterületre kidobált szemét meny-
nyiségét is sokallja és számon kéri a képviselő-testülettől, hogy 
miért nem szedik össze a szemetet. 
 Jamrik László polgármester: „Tavaly is, idén is forrás-
hiányra hivatkozva elutasították az útfelújítási pályázatunkat. 
Az volt az önkormányzat elképzelése, hogy a köves utakat hely-
reállítja, az nem megoldható, hogy a köves utat felbontsuk. Ez 
központi akarat. Köves utak javítására viszont nincs pályázat, 
ebben az évben a gyűjtő utakra lehetett pályázni, a László utcát 
javasolták. A László utcába csatlakozik az Akácfa utca, Hársfa 
utca, Diófa utca, Béke utca, Árpád utca és a Nefelejcs utca is. 
Ettől nagyobb gyűjtő út kell? Az első fordulóban Bagot jó helyre 
minősítették. Akkor hogy történt az, hogy végül kimaradtunk? 
Nem az én hibám és nem az önkormányzat hibája, hogy így érté-
kelik a pályázatokat. Nem kapunk pályázati, pénzt, viszont je-
lentős mennyiségű használható mart aszfaltot kaptunk, és a Rét, 
Rózsa, és a Tóth Árpád utca közötti szakaszt megterítettük asz-
falttal. Jövőre elkezdődik a vasút átépítése. Az állomás felé ve-
zető útszakasz panelekből és kockakőből van kiépítve. Az a mi-
énk. Felszedjük - ott úgyis parkoló lesz – és ebből az alapanyag-
ból meg tudjuk csinálni a Liget utcát. Szükségünk lesz majd 
szakemberre, aki meg tudja mutatni, hogy hogyan kell lerakni a 
köveket. Jó lenne, ha helyi, bagi lakos jelentkezne, aki ért ehhez a 
régi szakmához.”
 Fenyvesi László bagi lakos szintén a közbiztonság prob-

lémájára várna megoldást. Veszélyesnek tartja, hogy a járda he-
lyett az úton tolják a babakocsit, rendszám nélküli gépjármű-
vekkel ámokfutók közlekednek. Gódor urat kérdezi, hogy bűn-
ismétléssel gyanúsított, bojlert toló ember mellett miért megy el 
szó nélkül a rendőr és mit tudnak kezdeni a napi szintű betöré-
sekkel. Kérdezi továbbá, hogy ha az önkormányzat képtelen pá-
lyázatot nyerni, mi lesz 2-3 év múlva? Az utcák és a járdák ka-
tasztrofálisak. Kérdezi, hogy hová tűnt a régi legendás összefogás?
 Jamrik László polgármester: „Biztos vannak viták a 
testületi tagok között, de nincs széthúzás. Jövőre lesznek az ön-
kormányzati választások, még nem beszéltünk róla, egyelőre 
még senki nem döntött az újbóli képviselői indulásról. Az autó-
feltörésekkel kapcsolatban javaslom a lakosságnak, hogy ne 
hagyjunk értékeket a gépjárművekben. Még egyszer monda-
nám, hogy nem volt rendőr az elmúlt években. A 8 év alatt tönkre 
tett közbiztonságot legalább 16 évbe telik rendbe hozni, ennek az 
időszaknak az elején tartunk.”
 Domoszlai Zsolt két és fél éve lakik a településen. Több 
érdekes észrevételt tett. Közgazdászként úgy látja, hogy komplex 
problémák vannak, felkereste Vécsey országgyűlési képviselő urat 
is, de nem lelt partnerre, eredménytelenül, csalódottan távozott. 
Balog Zoltán miniszterrel történt megbeszélését követően felsőbb 
vezetői kerekasztal életre hívását javasolja a közbiztonsági prob-
lémák megoldása érdekében. Közbiztonsági központtal kapcsola-
tosan kérdezi, hogy a kamerarendszer üzemel-e, van-e személy, 
aki felügyeli? A polgárőrség munkáját megköszöni. Lát-e arra az 
önkormányzat lehetőséget, hogy a jövőben komolyabb tétellel is 
támogatná-e a polgárőrséget, illetve arra kéri a lakosságot, hogy 
aki csak teheti, csatlakozzon a polgárőrséghez. Megköszöni a köz-
munkások munkáját, sokat dolgoznak a településért a falu-
gondnok irányítása alatt. A folyamatos szemetelésnél nagyobb 
probléma a közegészségügy. A fogorvosi és az orvosi szolgálta-
tással kapcsolatosan felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy 
kézmosót, kéztörlőt és wc papírt nem talált a mellékhelyisé-
gekben. A képviselő-testület munkájával kapcsolatban kéri, hogy 
a jegyzőkönyvek részletesebben foglalják össze az ülésen tör-
ténteket.
 Jamrik László polgármester: „A közmeghallgatásra 
meghívtuk az országgyűlési képviselőt is, de nem tudott eljönni. 
A z utcákból rendszeresen takarítjuk a szétdobált szemetet. Egy 
zsákot felszedünk, de azonnal kettő terem helyette, szélmalom-
harcot vívunk. A kamerarendszer működik. Köszönöm, hogy 
hajlandóságot mutat a polgárőrség felé, valóban nagyon fontos, 
hogy minél több polgárőrünk legyen – a szolgálat megosztása 
szempontjából is. 2015-ben pályázat útján sikerült új autót 
beszereznünk a polgárőrség számára. Az előző testület nem na-
gyon támogatta a polgárőrséget, mi irodát adtunk, segítjük őket 
támogatással is. Kerekasztal beszélgetés a közbiztonsággal és a 
roma kérdéssel kapcsolatban több is volt az utóbbi időszakban, 
az iskola igazgatója, óvodavezető, családsegítő munkatársa, 
rendőrkapitány, őrsparancsnok úr, a helyi rendőr kolléga rész-
vételével, de szervezhetünk még. Az orvosi rendelőkben tapasz-
talt hiányosságokat jelezni fogjuk.”
 Gódor Ferenc Aszódi Rendőrőrs parancsnok: „A rend-
szám nélküli gépjárművel közlekedőkkel szemben egy lehetősé-
günk van, igazoltatjuk őket, eljárás alá vonjuk, ha nincs jogosít-
ványa, ha bódult állapotban vezetett, akkor vagy büntetőeljá-
rást, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezünk ellene. A gép-
kocsit nem vehetjük el. A kábítószer probléma nem csak itt, más-
hol is, a tavalyi év adatait összesítettem az ideivel, 21-néhánnyal 
több helyen intézkedtünk, mint tavaly. Ennek legnagyobb része 
kábítószer terjesztői magatartás. Egy közterületi megbízott 
2002 óta mindig van Bagon, illetve az aszódi járőrszolgálat látja 
el a folyamatos jelenlétet. Ezek mellett a gödöllői kapitányságtól, 
a pest megyei főkapitányságtól és a készenléti rendőrségtől ka-
punk segítséget. A kamerarendszer igazából akkor működne ha-
tékonyan, hogyha folyamatosan kezelné valaki, és ránagyíta-
nának az elkövetőkre. Az is nagy segítség, hogy a felvételeket 
szükség esetén utólag vissza tudjuk nézni, de hogyha valaki keze-
lő tudná küldeni a polgárőrt, rendőrt, ha látna gyanús mozgáso-
kat, az lenne az igazi. Csak hát ennek nagyon komoly anyagi 
vonzata is van. Kiszámoltam rendőrségi nyilvántartásból a ta-

valyi és az idei év vonatkozásában, hogy a bűncselekmények 
száma hogyan alakult Bagon. November 1-ig valóban jelentős 
csökkenés volt, a kábítószerrel való visszaélés és ittas vezetőkkel 
szembeni eljárásokat is beleértve. El lehet mondani, hogy itt a 
bűncselekmények száma jellemzően attól függ, hogy ki szabadul 
éppen ki a börtönből. Több olyan személy került szabadlábra 
november elején, aki eddig nem volt itt. Novemberben valóban 
megnőtt a betörési és lopáshullám. Azonnal reagáltunk, csak 
nem elég az, ha tudjuk, ki az elkövető, azt bizonyítani is kell. Egy 
úriembert megfogtunk, előállítottunk, több rendbeli gépkocsi 
feltörést elismert, ám az ügyész mondta, hogy ne tegyünk elő-
terjesztést előzetes letartóztatásra, mert nem elég súlyosak a 
bűncselekmények. Hétfőn sikerült megfognunk az egyik gyanú-
sítottat, aki viszont már elkövetett egy súlyosabb bűncselek-
ményt, előterjesztést tudtunk tenni és a bíró előzetes letartózta-
tásba helyezte.”
 Mezőfi Ferenc képviselő kért szót. Megköszönte Do-
moszlai úr toborzó munkáját és a Bagi Polgárőr Egyesület elnöke-
ként szintén kérte a lakosságot, hogy aki érez magában elkötele-
zettséget a település biztonsága iránt, jelentkezzen a polgárőr-
séghez. Büntetlen előéletű bagi polgárok jelentkezését várják.
 Both Emőke, a Bagázs Közhasznú Egyesület vezetője azt 
tapasztalja, hogy egyelőre hiába teszik folyamatosan a feljelenté-
seket, nem érnek el eredményt. Nem érti, hogy miért nem történik 
intézkedés. Nem érti, hogy az évek alatt folyamatosan halmo-
zódnak a problémák. A kábítószer elterjedése komoly veszélyfor-
rás. Érdeklődik, hogy milyen lehetőségek vannak a rendőrséggel 
történő összefogásra.
 Gódor Ferenc: „Azt ne várja senki, hogy a rendőrség 
megoldja a kábítószer problémát. A rendőrség a kábítószer 

használóját nem tudja lebeszélni. Ez családi, társa-
dalmi, gazdasági problémára vezethető vissza. A ren-
dőrségnek ahhoz van joga, hogy a kábítószer terjesztőt vonja el-
járás alá. De ha nem lenne kereslet, akkor kereskedő sem lenne. 
Mi minden esetre eljárunk kábítószer használója ellen is. Az in-
formációval rendelkező, segíteni akaró tanúkat nagyon szívesen 
fogadjuk.”
 Gyóni János képviselő felszólalásában a sikertelen pá-
lyázatokat és a 2019-es önkormányzati választások megmérette-
tési szándékát firtató lakossági kérdésekre reagált: „Az állam ad 
az önkormányzatok működésére bizonyos összeget. Ez az összeg 
nem 600 millió forint, ami itt valakitől elhangzott, hanem kb. 
250 millió forint. Ehhez jön még kb. 70-80 millió forint iparűzési 
és gépjárműadó, és tizenvalahány millió forint egyéb bevétel. Ez 
összesen nem több 350 milliónál. Tudomásul kell venni, hogy 
ebből az összegből csak ezt lehetett letenni ezalatt a négy év alatt, 
és azt világosan látja mindenki és ki is kell mondani, hogy csak 
akkor tudunk előre lépni, hogyha pályázatok sorát tudnánk 
megnyerni. Ha nem nyerünk pályázatot, nem tudunk előre lép-
ni. Ez világos és egyértelmű. Az önkormányzatok annyi pénzt 
kapnak az államtól, amiből el tudnak működni alapjáraton és 
semmi többet. Felmerült a kérdés, hogy hogyan akarunk újra 
indulni. Hát, nem biztos, hogy újra akarunk indulni, de akárki 
indul és akárki kezd, jól vésse a fejébe, hogy ugyanezekkel a felté-
telekkel fog indulni.”
 Mivel több kérdés nem érkezett, a polgármester úr meg-
köszönte a részvételt és békességet, szeretetet kívánva lezárta a 
2018 évi közmeghallgatást.

T.A. (készült a közmeghallgatás hangfelvétele alapján)

Lakossági kérdések és válaszok
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Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2019. január 18.

2019. február 15.

2019. március 15.

2019. április 19.

2019. május 17.

2019. június 21.

2019. július 19.

2019. augusztus 16.

2019. szeptember 20.

2019. október 18.

2019. november 15.

2019. december 20.

2019. február 2.

2019. március 2.

2019. április 6.

2019. május 4.

2019. június 1.

2019. július 6.

2019. augusztus 3.

2019. szeptember 7.

2019. október 5.

2019. november 2.

Komposztálható (zöld) 

hulladékok gyűjtése

A szelektív hulladék szállítás napjai: 
minden hónap 3. péntek

A zöldhulladék szállítás napjai: 
februártól novemberig

minden hónap 1. szombat

 Az eddig bevált gyakorlattól eltérő módon kerül 
elszállításra a zöldhulladék. Kérjük a tisztelt lakosságot a 
tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és a zökkenő-
mentes begyűjtés érdekében történő együttműkö-
désre. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Kft. a többi településhez hasonlóan 2019-től Ba-
gon is házhoz menő gyűjtési rendszerrel tudja a zöld-
hulladékot begyűjteni.

A házhoz menő gyűjtési rendre vonatkozó szabályok:
Ÿ A zöldhulladék-gyűjtést csak magánszemélyek vehetik 
igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szerveze-
tektől a hulladékot nem szállítjuk el.
Ÿ A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott fa-
ág, nyesedék, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek.
Ÿ A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot mű-
anyag zsákokban, a faágakat, nyesedéket maximum egyméteres 
darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell előkészíteni.
Ÿ Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási hulla-
dékkal, építési törmelékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy 
szennyezett zöldhulladék.
Ÿ Nem kerül elszállításra a nem megfelelően előkészített, biz-
tonságos rakodásra nem alkalmas hulladék.
Ÿ A házhoz menő gyűjtés során ingatlanonként 1 m3 hulladék 
kihelyezésére van lehetőség.
Ÿ A lakosság az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé vált 
hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki az 
ingatlan elé, úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne za-
varja, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, 
ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Ÿ Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulla-
dékért nem áll módunkban visszamenni!
 A lakosság a zöldhulladékot folyamatosan beszállít-
hatja az év minden munkanapján tartó hulladékudvarba. A hul-
ladékudvarban negyedévente ingatlanonként 3 m3 zöld-
hulladék ingyenes leadására van lehetőség.

Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Kft.

!  !  !  Módosítások a zöldhulladék begyűjtés rendjében  !  !  !

A kommunális hulladék 

elszállítása változatlanul a 

csütörtöki napokon történik.

A hulladékudvar címe: 3000, Hatvan 054/14. hrsz.
 (Hatvan és Csány közötti hulladékkezelő telep)

Nyitva tartás:  hétfő-szerda-péntek  08:00-15:00
  kedd-csütörtök   12:00-18:00
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 Szeptemberben újra megtelt az óvoda, folyamatosan 
érkeztek az új és a régi gyerekek. Sok új család érkezett fa-
lunkba, köztük kisgyerekesek is, akik gyarapítják óvodánk kis 
közösségét. A hónap közepétől már ismerkedtek a gyerekek a 
szüreti munkálatokkal, majd a Süni csoport szüreti felvonulá-
sában gyönyörködhettünk. Ezután minden csoport rendezett 
szüreti bált, ahol népviseletbe öltözve felelevenítettük a 
hagyományokat, mulattunk és megkóstoltuk a frissen préselt 
mustot is.
 Mihály nap alkalmából a középső- és nagycsopor-
tosok ellátogattak a turai vásárba, ahol különös figyelemmel 
tekintették meg az állatvásárt és az ott kínált környékbeli 
népviseleti ruhadarabokat.
 A népmese világnapja alkalmából a könyvtár lelkes 
munkatársai, korcsoport szerint mesével és mesejátékkal, né-
pi játékkal kedveskedtek az óvodásoknak, melyet minden 
gyermek nagyon élvezett. Kézműves foglalkozás keretében a 
gyerekek kisebb emlékekkel térhettek haza.  A könyvtár ezen 
alkalomból egy gyönyörű mesekönyvet ajándékozott az óvoda 
mindenkori nagycsoportjának. A  Magyar népmesék sorozat 
teljes kiadását, 100 Magyar népmese címmel.
 Október elején találkozhattunk újra a Gézengúz 
együttessel, akik óvodánkba látogattak és a gyerekek bevo-
násával, interaktív és színvonalas zenei előadást tartottak.
 Ugyancsak ebben a hónapban, az Állatok világnapja 
alkalmából, Tóth Józsi bácsi elhozta nekünk díjnyertes ga-
lambjait és bemutatót is tartott az óvodásoknak, a végén pedig 
közösen útjukra engedtük a madarakat.

 Peregnek, porolnak csöppnyi levélhadak…

 Az ősz folyamán folyamatosan, minden lehetőséget 
kihasználva, komplex módon ismerkedtek a gyerekek az év-
szak változásaival. Különféle technikákkal, szebbnél szebb 
alkotások készültek. A gyerekek együtt gereblyézték a lehullott 
faleveleket, jókat játszottak benne, dobálták, ugráltak a kupa-
cokban.
 Szent Mártonra emlékezve, felelevenítettük a róla 
szóló legendát, libás játékokat játszottunk, kézműves tevé-
kenységekben libákat és lámpásokat készítettünk.
 Az egészséghéten kiemelten foglalkoztunk az egész-
séges életmóddal, egészségmegőrzéssel, a betegségekkel, az 
orvos gyógyító munkájával játékos formában. 
 Katonáné Hegedűs Csilla táncházat tartott nekünk, 
ahol megtáncoltatta az óvoda apraját – nagyját, azért, hogy a 
borúsabb őszi napokon se macskásodjon el a lábunk.
 Továbbra is sok dolog vár ránk, hiszen hamarosan 
érkezik hozzánk a Mikulás és készülünk a karácsony meghitt 
ünneplésére.

Iglice óvoda

 Nagy örömünkre a Szülői 
Összefogás Szülőfalunkért és az Óvo-
da a Gyermekekért Alapítvány segít-
ségével elkészült a tető az udvari be-
járat fölé. A lelkes csapat tagjai: Bódi 
Szilárd, Karácsondi Balázs, Katona 
Gergely, Kustra Tamás és Szőllősi 
István. 

Október 20-án egy kis társadalmi munkára hívta a nevelőtes-
tületet a szülőket. A lelkes csapat 9 órakor hozzálátott az árok 
kitakarításához, az árokpart rendezéséhez. A járda melletti el-
korhadt fatörzsek is kivágásra kerültek. Közben a lányok-
asszonyok lelkesen gereblyézték a faleveleket, fagytűrő virá-
gokat ültettek, nyírták a bokrokat a gyerekek segítségével. 
Nagyon szép lett az óvodánk környéke, köszönjük az akti-
vitást, összefogást.

Az Iglice óvoda dolgozói és gyermekei nevében:
Labáthné Gódor Anna

A Rét utca új burkolatot kapott 

 Az elmúlt évek során többször is sikertelenül pályáz-
tunk a Rét utca felújításra. A pályázatok beadásához nem ke-
vés pénzből egy úttervező mérnökkel elkészíttettük a komplett 
felújítási terveit, de ilyen-olyan okok miatt sosem nyertünk 
vele. A legutóbbi, jelenleg is futó (PM_ONKORMUT_2018) 
pályázatunk során a pályázatíró cég javaslatai szerint már be 
sem adhattuk a Rét utcát, mert nem elég „gyűjtőút” ahhoz, 
hogy pályázatot lehessen nyerni vele. A huzavonát megunva, a 
napokban az Önkormányzat saját erejéből elkészítette a Rét 
utca új, mart aszfaltos burkolatát. Köszönjük a munkát 
elvégző kivitelező cég segítségét!

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2018. december 9-től
2019. február 3-ig

Gödöllő és Tura állomásokon végzett 
pályakarbantartási munkák miatt a Budapest - 

Hatvan vasútvonalon módosított menetrend 
szerint közlekednek a vonatok.

Isaszeg – Gödöllő állomások között 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.

Felhívjuk a Tisztelt Őstermelők figyelmét, hogy 
őstermelői igazolványaik, plasztik kártyáik kö-
vetkező évekre való érvényesítésére 2018. no-
vember hónaptól lehetőségük nyílik. A sorban 
állás elkerülése és a gyors érvényesítés érdeké-
ben egyeztessen időpontot falugazdászával.  

Őstermelők figyelmébe!

Maczó Tamás Falugazdász (Tel.: +36 30 418 3789)

Elmúlt a nyár, itt az ősz,
szőlőt őriz már a csősz…

 Szeptember elején, a korábbi évekhez hasonlóan, elkez-
dődött iskolánkban a lázas készülődés a szüreti felvonulásra és az 
azt követő bálra. Ezt a szép hagyományt hosszú évek óta ápoljuk, 
nagyon jó közösségformáló. Megtanulnak a gyerekek néhány 
Galga-menti népdalt, néptánc lépést. Átélhetik azt az élményt, 
amiről a nagyszüleiktől hallottak, vagy amit éveken át figyeltek, 
miközben arra gondoltak, hogy egyszer majd ők is szép ruhában 
táncolhatnak, lovas kocsikon utazhatnak.
 Október 12-én délelőtt a hívogatással kezdődött a prog-
ram. A bíró Erdélyi Adrián, a bíróné Hackerschmidt Regi-
na, a kocsmáros Györgyfi Gergely, a kocsmárosné Katona 
Janka és a kisbíró Szabados Tamás ragyogó napsütésben elin-
dult, hogy meghívja az intézmények dolgozóit, az iskolásokat és az 
óvodásokat a bálba. Mindenhol szíves fogadtatásban részesültek.
 Másnap aztán elérkezett a nagy nap. Egy zenekaros fő-
próba után megérkeztek a lovas kocsik és a hintó, majd a szereplő 
gyerekek elfoglalták azokat. Először a templomhoz vezetett az 
utunk, ahol Karácsondi Mihály atya áldását adta a kenyérre, a bor-
ra és természetesen a jelenlévőkre. Ezt követően elkezdődött a 
mulatság. A falu több pontján megmutatták a táncosok magukat, 

 Az őszi töktermés betakarítása után október utolsó szombatján a Szülői 
Összefogás Szülőfalunkért és a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár csa-
pata fogadta a Tök jó délutánra érkező vendégeket. Régi magyar népszokásokat 
felelevenítő, változatos programok tették tartalmassá az együtt töltött órákat. 
Tökfaragás, tökös sütik versenye, kukoricamorzsoló játszóház, játékos táncház 
várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Gyerekek és szülők ragadtak tökfaragó esz-
közöket, hogy kivájják, farigcsálják a megtervezett, hol művészi, hol vicces, vagy 
éppen rémísztő figurákat, ki-ki a maga kedve szerint. Aztán a kifaragott alkotá-
sokba mécsesek kerültek, sajátos hangulatot kölcsönözve azoknak. A kiállított 
töklámpások beragyogták a művelődési ház udvarát, ahol mindenki megcso-
dálta a délutáni munka eredményét. A közönség szavazatai alapján a legszebb 
töklámpás készítője, Fülöp Andrea elismerésben részesült. Közben tökös süte-
mények is érkeztek bőséggel, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga, amikor ki 
kellett választania a legfinomabb és egyben legcsinosabb sütit a sok közül. Végül 
Fodor Flóra tökös sütinyalókája bizonyult verhetetlennek. A tökfaragás és a ku-
koricamorzsolás után jól esett a mulatság, az aprónépet Katonáné Hegedűs 
Csilla táncoltatta meg.
 A sok kisgyerek, fiatal szülő, nagymamák és nagypapák mind jól érez-
ték magukat ezen a tök jó délutánon, mely olyan közösségi élményt adott, amely-
ben ritkán van részünk!
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„Szüretelőknek bálja kezdődik újra…”
majd a művelődési házhoz visszatérve nyitótáncuk után megkez-
dődött a szüreti bál, amelyhez a zenét a Central zenekar szolgál-
tatta.
 A 8. osztályosok koreográfiáját Nemecz Réka és Kapu-
vári Dávid állította össze és tanította be. Az idén a 4. osztályosok is 
szerepeltek, az ő tánctanáruk Bertók Adrienn volt, Gigorné Pór-
laki Judit segítette a munkáját. A programban a Muharay Elemér 
Népi Együttes és a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola közös 
csoportja is közreműködött, művészeti vezetőjük Veresné Hajdu 
Zsuzsanna és ifj. Rónai Lajos.
 Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek 
abban, hogy ez az ünnep szép, élményszerű és emlékezetes legyen 
a résztvevők számára: Bag Nagyközség Önkormányzata és 
Kulturális Bizottsága, a Muharay Elemér Népi Együttes és Torda 
Jánosné, Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola, Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár, Karácsondi Mihály, Polgárőrség, 
Galga Televízió, a 4. osztály, a 7. osztály és a 8. osztály szülői mun-
kaközössége, az iskola tantestülete és mindenki, aki támogatta ezt 
a programot.

Horváthné Maczkó Katalin

Tök jó délután

A szervezők nevében szeretnék 
köszönetet mondani Bognár 
Károlynak a tökfelajánlásért, 
Horváth Gergőnek a hangosí-
tásért és mindenkinek, aki bár-
milyen módon segítette a ren-
dezvény megvalósulását. 

Katona Hargita
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 Szeptemberben újra megtelt az óvoda, folyamatosan 
érkeztek az új és a régi gyerekek. Sok új család érkezett fa-
lunkba, köztük kisgyerekesek is, akik gyarapítják óvodánk kis 
közösségét. A hónap közepétől már ismerkedtek a gyerekek a 
szüreti munkálatokkal, majd a Süni csoport szüreti felvonulá-
sában gyönyörködhettünk. Ezután minden csoport rendezett 
szüreti bált, ahol népviseletbe öltözve felelevenítettük a 
hagyományokat, mulattunk és megkóstoltuk a frissen préselt 
mustot is.
 Mihály nap alkalmából a középső- és nagycsopor-
tosok ellátogattak a turai vásárba, ahol különös figyelemmel 
tekintették meg az állatvásárt és az ott kínált környékbeli 
népviseleti ruhadarabokat.
 A népmese világnapja alkalmából a könyvtár lelkes 
munkatársai, korcsoport szerint mesével és mesejátékkal, né-
pi játékkal kedveskedtek az óvodásoknak, melyet minden 
gyermek nagyon élvezett. Kézműves foglalkozás keretében a 
gyerekek kisebb emlékekkel térhettek haza.  A könyvtár ezen 
alkalomból egy gyönyörű mesekönyvet ajándékozott az óvoda 
mindenkori nagycsoportjának. A  Magyar népmesék sorozat 
teljes kiadását, 100 Magyar népmese címmel.
 Október elején találkozhattunk újra a Gézengúz 
együttessel, akik óvodánkba látogattak és a gyerekek bevo-
násával, interaktív és színvonalas zenei előadást tartottak.
 Ugyancsak ebben a hónapban, az Állatok világnapja 
alkalmából, Tóth Józsi bácsi elhozta nekünk díjnyertes ga-
lambjait és bemutatót is tartott az óvodásoknak, a végén pedig 
közösen útjukra engedtük a madarakat.

 Peregnek, porolnak csöppnyi levélhadak…

 Az ősz folyamán folyamatosan, minden lehetőséget 
kihasználva, komplex módon ismerkedtek a gyerekek az év-
szak változásaival. Különféle technikákkal, szebbnél szebb 
alkotások készültek. A gyerekek együtt gereblyézték a lehullott 
faleveleket, jókat játszottak benne, dobálták, ugráltak a kupa-
cokban.
 Szent Mártonra emlékezve, felelevenítettük a róla 
szóló legendát, libás játékokat játszottunk, kézműves tevé-
kenységekben libákat és lámpásokat készítettünk.
 Az egészséghéten kiemelten foglalkoztunk az egész-
séges életmóddal, egészségmegőrzéssel, a betegségekkel, az 
orvos gyógyító munkájával játékos formában. 
 Katonáné Hegedűs Csilla táncházat tartott nekünk, 
ahol megtáncoltatta az óvoda apraját – nagyját, azért, hogy a 
borúsabb őszi napokon se macskásodjon el a lábunk.
 Továbbra is sok dolog vár ránk, hiszen hamarosan 
érkezik hozzánk a Mikulás és készülünk a karácsony meghitt 
ünneplésére.

Iglice óvoda

 Nagy örömünkre a Szülői 
Összefogás Szülőfalunkért és az Óvo-
da a Gyermekekért Alapítvány segít-
ségével elkészült a tető az udvari be-
járat fölé. A lelkes csapat tagjai: Bódi 
Szilárd, Karácsondi Balázs, Katona 
Gergely, Kustra Tamás és Szőllősi 
István. 

Október 20-án egy kis társadalmi munkára hívta a nevelőtes-
tületet a szülőket. A lelkes csapat 9 órakor hozzálátott az árok 
kitakarításához, az árokpart rendezéséhez. A járda melletti el-
korhadt fatörzsek is kivágásra kerültek. Közben a lányok-
asszonyok lelkesen gereblyézték a faleveleket, fagytűrő virá-
gokat ültettek, nyírták a bokrokat a gyerekek segítségével. 
Nagyon szép lett az óvodánk környéke, köszönjük az akti-
vitást, összefogást.

Az Iglice óvoda dolgozói és gyermekei nevében:
Labáthné Gódor Anna

A Rét utca új burkolatot kapott 

 Az elmúlt évek során többször is sikertelenül pályáz-
tunk a Rét utca felújításra. A pályázatok beadásához nem ke-
vés pénzből egy úttervező mérnökkel elkészíttettük a komplett 
felújítási terveit, de ilyen-olyan okok miatt sosem nyertünk 
vele. A legutóbbi, jelenleg is futó (PM_ONKORMUT_2018) 
pályázatunk során a pályázatíró cég javaslatai szerint már be 
sem adhattuk a Rét utcát, mert nem elég „gyűjtőút” ahhoz, 
hogy pályázatot lehessen nyerni vele. A huzavonát megunva, a 
napokban az Önkormányzat saját erejéből elkészítette a Rét 
utca új, mart aszfaltos burkolatát. Köszönjük a munkát 
elvégző kivitelező cég segítségét!

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2018. december 9-től
2019. február 3-ig

Gödöllő és Tura állomásokon végzett 
pályakarbantartási munkák miatt a Budapest - 

Hatvan vasútvonalon módosított menetrend 
szerint közlekednek a vonatok.

Isaszeg – Gödöllő állomások között 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.

Felhívjuk a Tisztelt Őstermelők figyelmét, hogy 
őstermelői igazolványaik, plasztik kártyáik kö-
vetkező évekre való érvényesítésére 2018. no-
vember hónaptól lehetőségük nyílik. A sorban 
állás elkerülése és a gyors érvényesítés érdeké-
ben egyeztessen időpontot falugazdászával.  

Őstermelők figyelmébe!

Maczó Tamás Falugazdász (Tel.: +36 30 418 3789)

Elmúlt a nyár, itt az ősz,
szőlőt őriz már a csősz…

 Szeptember elején, a korábbi évekhez hasonlóan, elkez-
dődött iskolánkban a lázas készülődés a szüreti felvonulásra és az 
azt követő bálra. Ezt a szép hagyományt hosszú évek óta ápoljuk, 
nagyon jó közösségformáló. Megtanulnak a gyerekek néhány 
Galga-menti népdalt, néptánc lépést. Átélhetik azt az élményt, 
amiről a nagyszüleiktől hallottak, vagy amit éveken át figyeltek, 
miközben arra gondoltak, hogy egyszer majd ők is szép ruhában 
táncolhatnak, lovas kocsikon utazhatnak.
 Október 12-én délelőtt a hívogatással kezdődött a prog-
ram. A bíró Erdélyi Adrián, a bíróné Hackerschmidt Regi-
na, a kocsmáros Györgyfi Gergely, a kocsmárosné Katona 
Janka és a kisbíró Szabados Tamás ragyogó napsütésben elin-
dult, hogy meghívja az intézmények dolgozóit, az iskolásokat és az 
óvodásokat a bálba. Mindenhol szíves fogadtatásban részesültek.
 Másnap aztán elérkezett a nagy nap. Egy zenekaros fő-
próba után megérkeztek a lovas kocsik és a hintó, majd a szereplő 
gyerekek elfoglalták azokat. Először a templomhoz vezetett az 
utunk, ahol Karácsondi Mihály atya áldását adta a kenyérre, a bor-
ra és természetesen a jelenlévőkre. Ezt követően elkezdődött a 
mulatság. A falu több pontján megmutatták a táncosok magukat, 

 Az őszi töktermés betakarítása után október utolsó szombatján a Szülői 
Összefogás Szülőfalunkért és a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár csa-
pata fogadta a Tök jó délutánra érkező vendégeket. Régi magyar népszokásokat 
felelevenítő, változatos programok tették tartalmassá az együtt töltött órákat. 
Tökfaragás, tökös sütik versenye, kukoricamorzsoló játszóház, játékos táncház 
várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Gyerekek és szülők ragadtak tökfaragó esz-
közöket, hogy kivájják, farigcsálják a megtervezett, hol művészi, hol vicces, vagy 
éppen rémísztő figurákat, ki-ki a maga kedve szerint. Aztán a kifaragott alkotá-
sokba mécsesek kerültek, sajátos hangulatot kölcsönözve azoknak. A kiállított 
töklámpások beragyogták a művelődési ház udvarát, ahol mindenki megcso-
dálta a délutáni munka eredményét. A közönség szavazatai alapján a legszebb 
töklámpás készítője, Fülöp Andrea elismerésben részesült. Közben tökös süte-
mények is érkeztek bőséggel, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga, amikor ki 
kellett választania a legfinomabb és egyben legcsinosabb sütit a sok közül. Végül 
Fodor Flóra tökös sütinyalókája bizonyult verhetetlennek. A tökfaragás és a ku-
koricamorzsolás után jól esett a mulatság, az aprónépet Katonáné Hegedűs 
Csilla táncoltatta meg.
 A sok kisgyerek, fiatal szülő, nagymamák és nagypapák mind jól érez-
ték magukat ezen a tök jó délutánon, mely olyan közösségi élményt adott, amely-
ben ritkán van részünk!
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„Szüretelőknek bálja kezdődik újra…”
majd a művelődési házhoz visszatérve nyitótáncuk után megkez-
dődött a szüreti bál, amelyhez a zenét a Central zenekar szolgál-
tatta.
 A 8. osztályosok koreográfiáját Nemecz Réka és Kapu-
vári Dávid állította össze és tanította be. Az idén a 4. osztályosok is 
szerepeltek, az ő tánctanáruk Bertók Adrienn volt, Gigorné Pór-
laki Judit segítette a munkáját. A programban a Muharay Elemér 
Népi Együttes és a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola közös 
csoportja is közreműködött, művészeti vezetőjük Veresné Hajdu 
Zsuzsanna és ifj. Rónai Lajos.
 Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek 
abban, hogy ez az ünnep szép, élményszerű és emlékezetes legyen 
a résztvevők számára: Bag Nagyközség Önkormányzata és 
Kulturális Bizottsága, a Muharay Elemér Népi Együttes és Torda 
Jánosné, Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola, Dózsa György 
Művelődési Ház és Könyvtár, Karácsondi Mihály, Polgárőrség, 
Galga Televízió, a 4. osztály, a 7. osztály és a 8. osztály szülői mun-
kaközössége, az iskola tantestülete és mindenki, aki támogatta ezt 
a programot.

Horváthné Maczkó Katalin

Tök jó délután

A szervezők nevében szeretnék 
köszönetet mondani Bognár 
Károlynak a tökfelajánlásért, 
Horváth Gergőnek a hangosí-
tásért és mindenkinek, aki bár-
milyen módon segítette a ren-
dezvény megvalósulását. 

Katona Hargita
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 Koszorúzással vette kezdetét a forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett megemlékezés településünkön. 
Az '56-os emlékműnél Bag Nagyközség Önkormányzata nevé-
ben Jamrik László polgármester és Burghardtné Tóth Ilona 
jegyző, valamint a Piros Bagért Egyesület nevében Deme István 
és Dénes Miklós helyezett el koszorút. 
 „1956. október 23-a a szabadság születésének napja, 
a forradalom és szabadságharc kezdete. 62 évvel ezelőtt az 
ifjúság vezetésével egy ország mozdult meg. Szabadságot, de-
mokráciát, függetlenséget kívántak. A magyar szabadság 
emléknapján idézzük újra magunk elé 1956 hőseit és áldoza-
tait, mindenkit, akik a szabadság, az emberi méltóság és a 
nemzeti összefogás melletti kiállásukkal példát mutattak 
hazaszeretetből.”
 Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Volter Domonkos az 

ünnepi megemlékezést. A Himnusz közös eléneklését követően 
a Faforgács Színtársulat és a Bagi Arany János Általános Iskola 
tanulói mutatták be múltat és jelent összekapcsoló közös mű-
sorukat. A megható és elgondolkodtató előadást Kustra Éva 
rendezte.
 Jamrik László polgármester ünnepi beszédében kie-
melte, miért fontos, hogy a mai fiatalság megértse az '56-os ese-
mények folyamatát, valamint felismerjék, hogy a szabadság-
harcban harcoló hősök az igazi példaképek a szabadságot sze-
retőknek.
 Az ünnepi megemlékezést a Muharay Elemér Népi 
Együttes „Ne sorozzanak többé katonát!” című műsora zárta. A 
koreográfiát ifj. Rónai Lajos készítette. Kísért a Fix-Stimm ze-
nekar.

T.A.

„...Vagyunk egy szálig elszánt emberek,
Kiket tiporni tovább nem lehet.
Ha kell még én is veletek halok
Ha engedtek, Ti szent fiatalok...”

(Dutka Ákos: Ember és magyar. Magyar Ifjúság, 1956. november 3.)

Az ’56-os forradalom és szabadságharc
hőseire emlékeztünk

 A nyugdíjas énekkar munkáját tevékenységét szeret-
ném bemutatni röviden. Minden hétfőn este kemény 2 órás 
próbát tartunk azért, hogy színvonalas szereplést nyújtsunk 
(természetesen a mi szintünkön). A sok próbának meg is van az 
eredménye, hiszen elég sok meghívásunk van, amit örömmel 
elfogadunk és teljesítünk is.
 Mozgalmas őszt tudhatunk magunk mögött, a közel-
múltban több eseményen is részt vettünk. Turán a vasutas nap 
alkalmából a vasutas nyugdíjasoknak rendezett ünnepségen 
énekeltünk. Szintén Turán a Nyugdíjas Dalkörök Találkozóján 
vettünk részt. Ezt követte két másik ilyen találkozó, Pomázon és 
Maglódon vendégeskedtünk.
 Évfordulós ünnepségen Kartalon, Hévízgyörkön és 

Versegen voltunk. Aszódon a Zenei-Művészeti Hét rendezvé-
nyen léptünk fel. Férfi kórusunk, mert nekünk az is van, a 
nyugdíjas expón szerepelt. Egerben voltunk a Művészeti Fesz-
tiválon, ide busszal mentünk. Több tagunk is velünk tartott és 
szerencsére jutott időnk a fellépés mellett Eger gyönyörű vá-
rosát is megnézni.
 Természetesen falunk rendezvényei mindig elsődle-
gesek, bármilyen sűrű is a naptárunk. Nyugdíjas rendezvé-
nyeink lebonyolítása is nagyrészt az énekkari tagok munkája 
által történik. Önfeláldozó munkájukat ezúton is – és mindig – 
megköszönöm. 

Csejteiné, a Szinkron Nyugdíjas Egyesület elnöke

Szinkron hírek
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 Az őszi időszakban is számos programmal vártuk az 
érdeklődőket a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban.
 Szeptember utolsó napjaiban az Olvasás éjszakája 
program keretében 23 óráig a könyveké volt a főszerep. A szép 
számú résztvevő nemcsak próbára tehette irodalmi ismereteit, 
hanem sok értékes ajánlót hallgathatott meg, hiszen mindenki 
kedvenc könyvével érkezett az eseményre.
 A Magyar Népmese Napja alkalmából diavetítést tar-
tottunk. Amíg a kicsik a meséket hallgatták, szüleik beszélgettek 
a mesélés fontosságáról, válogattak a mesekönyvek között.
 Az idén is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok 
rendezvényeihez. Október első hetében vendégül láttuk az óvo-
dásokat, akik három csoportban látogattak el hozzánk. Mesét 
hallgattak, sőt részt is vettek benne; mozgásos játékokat ját-
szottak, kézműveskedtek és énekeltek a könyvtárban töltött idő 
alatt. Az alsó tagozatosokat Vig Balázs meseíró várta egy remek 
könyvbemutatóval, melynek során a gyerekek a szerző Puszi-
rablók című könyvét ismerhették meg egy valódi kalóz elő-
adásában. 
 Megünnepeltük a Könyvklub 2 éves évfordulóját is, 
kvízekkel, beszélgetéssel, süteménnyel és pezsgővel. 
 Október közepén a Vidéki Nők Nemzetközi Napja al-
kalmából előadássorozatot indítottunk Női sors címmel. Volter 
Domonkos galgamenti férjjósló szokásokról tartott előadására 
szép számú érdeklődő volt kíváncsi, és nem csak hölgyek. Az 
előadás után jó hangulatú beszélgetés alakult ki.

 Október végén pedig 15, tíz és tizenöt év közötti gyer-
mek aludt a könyvtárban, kihasználva az őszi szünet adta tanu-
lásmentes napokat. Beszélgetéssel, filmnézéssel, társasjáté-
kozással, pizzázással telt az idő egészen éjjel 1 óráig, amikor vé-
gül mindenki elcsendesedett a hálózsákokban. A reggeli éb-
redés ugyan nem mindenkinek volt könnyű, de a finom reggeli 
után már minden gyermek jókedvűen indult hazafelé.
 November 22-én Cseh Tamás est volt a könyvtárban, 
amikor is Fodor Levente idézte meg a művész emlékét dalai 
által. 

Horváthné Görög Viktória

 Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy december hónapban az alábbiak 

szerint lesznek a rendelések az orvosi 

rendelőkben:

 A Dózsa György úti (2. számú) 

orvosi rendelőben, dr. Cséke Ibolya 

2018. december 10-15-ig szabadsá-

gon lesz. Következő rendelés: december 

17-én (hétfőn), reggel 8 órakor. Dr. Bala-

toni Gyöngyike fogja őt helyettesíteni a 

Hősök terei (1. számú) orvosi rendelő-

ben.

 A Hősök terei (1. számú) orvosi 

rendelőben, dr. Balaton Gyöngyike 

szabadságon lesz 2018. december 17-

23-ig. Dr. Cséke Ibolya fogja őt helyette-

síteni a Dózsa György úti (2. számú) 

orvosi rendelőben.

 December 27-28-án Dr. Bala-

toni Gyöngyike rendel mindkét körzet 

betegei számára. Dr. Cséke Ibolya 2019. 

Január 02-án (szerdán), reggel 8 órától a 

megszokott módon várja a kedves bete-

geit.

 Tájékoztatjuk a Tisztelt lakossá-

got, hogy a II. sz. (Dózsa György úti) orv-

osi rendelőben, dr. Cséke Ibolya, 2019. 

június hónap végéig az eddig megszo-

kott rendelési időkben, változatlanul 

megtartja a rendeléseket.

A BAGI ORVOSI RENDELŐK DECEMBERI SZABADSÁGAI 

Mozgalmas ősz a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban
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 Koszorúzással vette kezdetét a forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett megemlékezés településünkön. 
Az '56-os emlékműnél Bag Nagyközség Önkormányzata nevé-
ben Jamrik László polgármester és Burghardtné Tóth Ilona 
jegyző, valamint a Piros Bagért Egyesület nevében Deme István 
és Dénes Miklós helyezett el koszorút. 
 „1956. október 23-a a szabadság születésének napja, 
a forradalom és szabadságharc kezdete. 62 évvel ezelőtt az 
ifjúság vezetésével egy ország mozdult meg. Szabadságot, de-
mokráciát, függetlenséget kívántak. A magyar szabadság 
emléknapján idézzük újra magunk elé 1956 hőseit és áldoza-
tait, mindenkit, akik a szabadság, az emberi méltóság és a 
nemzeti összefogás melletti kiállásukkal példát mutattak 
hazaszeretetből.”
 Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Volter Domonkos az 

ünnepi megemlékezést. A Himnusz közös eléneklését követően 
a Faforgács Színtársulat és a Bagi Arany János Általános Iskola 
tanulói mutatták be múltat és jelent összekapcsoló közös mű-
sorukat. A megható és elgondolkodtató előadást Kustra Éva 
rendezte.
 Jamrik László polgármester ünnepi beszédében kie-
melte, miért fontos, hogy a mai fiatalság megértse az '56-os ese-
mények folyamatát, valamint felismerjék, hogy a szabadság-
harcban harcoló hősök az igazi példaképek a szabadságot sze-
retőknek.
 Az ünnepi megemlékezést a Muharay Elemér Népi 
Együttes „Ne sorozzanak többé katonát!” című műsora zárta. A 
koreográfiát ifj. Rónai Lajos készítette. Kísért a Fix-Stimm ze-
nekar.

T.A.

„...Vagyunk egy szálig elszánt emberek,
Kiket tiporni tovább nem lehet.
Ha kell még én is veletek halok
Ha engedtek, Ti szent fiatalok...”

(Dutka Ákos: Ember és magyar. Magyar Ifjúság, 1956. november 3.)

Az ’56-os forradalom és szabadságharc
hőseire emlékeztünk

 A nyugdíjas énekkar munkáját tevékenységét szeret-
ném bemutatni röviden. Minden hétfőn este kemény 2 órás 
próbát tartunk azért, hogy színvonalas szereplést nyújtsunk 
(természetesen a mi szintünkön). A sok próbának meg is van az 
eredménye, hiszen elég sok meghívásunk van, amit örömmel 
elfogadunk és teljesítünk is.
 Mozgalmas őszt tudhatunk magunk mögött, a közel-
múltban több eseményen is részt vettünk. Turán a vasutas nap 
alkalmából a vasutas nyugdíjasoknak rendezett ünnepségen 
énekeltünk. Szintén Turán a Nyugdíjas Dalkörök Találkozóján 
vettünk részt. Ezt követte két másik ilyen találkozó, Pomázon és 
Maglódon vendégeskedtünk.
 Évfordulós ünnepségen Kartalon, Hévízgyörkön és 

Versegen voltunk. Aszódon a Zenei-Művészeti Hét rendezvé-
nyen léptünk fel. Férfi kórusunk, mert nekünk az is van, a 
nyugdíjas expón szerepelt. Egerben voltunk a Művészeti Fesz-
tiválon, ide busszal mentünk. Több tagunk is velünk tartott és 
szerencsére jutott időnk a fellépés mellett Eger gyönyörű vá-
rosát is megnézni.
 Természetesen falunk rendezvényei mindig elsődle-
gesek, bármilyen sűrű is a naptárunk. Nyugdíjas rendezvé-
nyeink lebonyolítása is nagyrészt az énekkari tagok munkája 
által történik. Önfeláldozó munkájukat ezúton is – és mindig – 
megköszönöm. 

Csejteiné, a Szinkron Nyugdíjas Egyesület elnöke

Szinkron hírek
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 Az őszi időszakban is számos programmal vártuk az 
érdeklődőket a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban.
 Szeptember utolsó napjaiban az Olvasás éjszakája 
program keretében 23 óráig a könyveké volt a főszerep. A szép 
számú résztvevő nemcsak próbára tehette irodalmi ismereteit, 
hanem sok értékes ajánlót hallgathatott meg, hiszen mindenki 
kedvenc könyvével érkezett az eseményre.
 A Magyar Népmese Napja alkalmából diavetítést tar-
tottunk. Amíg a kicsik a meséket hallgatták, szüleik beszélgettek 
a mesélés fontosságáról, válogattak a mesekönyvek között.
 Az idén is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok 
rendezvényeihez. Október első hetében vendégül láttuk az óvo-
dásokat, akik három csoportban látogattak el hozzánk. Mesét 
hallgattak, sőt részt is vettek benne; mozgásos játékokat ját-
szottak, kézműveskedtek és énekeltek a könyvtárban töltött idő 
alatt. Az alsó tagozatosokat Vig Balázs meseíró várta egy remek 
könyvbemutatóval, melynek során a gyerekek a szerző Puszi-
rablók című könyvét ismerhették meg egy valódi kalóz elő-
adásában. 
 Megünnepeltük a Könyvklub 2 éves évfordulóját is, 
kvízekkel, beszélgetéssel, süteménnyel és pezsgővel. 
 Október közepén a Vidéki Nők Nemzetközi Napja al-
kalmából előadássorozatot indítottunk Női sors címmel. Volter 
Domonkos galgamenti férjjósló szokásokról tartott előadására 
szép számú érdeklődő volt kíváncsi, és nem csak hölgyek. Az 
előadás után jó hangulatú beszélgetés alakult ki.

 Október végén pedig 15, tíz és tizenöt év közötti gyer-
mek aludt a könyvtárban, kihasználva az őszi szünet adta tanu-
lásmentes napokat. Beszélgetéssel, filmnézéssel, társasjáté-
kozással, pizzázással telt az idő egészen éjjel 1 óráig, amikor vé-
gül mindenki elcsendesedett a hálózsákokban. A reggeli éb-
redés ugyan nem mindenkinek volt könnyű, de a finom reggeli 
után már minden gyermek jókedvűen indult hazafelé.
 November 22-én Cseh Tamás est volt a könyvtárban, 
amikor is Fodor Levente idézte meg a művész emlékét dalai 
által. 

Horváthné Görög Viktória

 Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy december hónapban az alábbiak 

szerint lesznek a rendelések az orvosi 

rendelőkben:

 A Dózsa György úti (2. számú) 

orvosi rendelőben, dr. Cséke Ibolya 

2018. december 10-15-ig szabadsá-

gon lesz. Következő rendelés: december 

17-én (hétfőn), reggel 8 órakor. Dr. Bala-

toni Gyöngyike fogja őt helyettesíteni a 

Hősök terei (1. számú) orvosi rendelő-

ben.

 A Hősök terei (1. számú) orvosi 

rendelőben, dr. Balaton Gyöngyike 

szabadságon lesz 2018. december 17-

23-ig. Dr. Cséke Ibolya fogja őt helyette-

síteni a Dózsa György úti (2. számú) 

orvosi rendelőben.

 December 27-28-án Dr. Bala-

toni Gyöngyike rendel mindkét körzet 

betegei számára. Dr. Cséke Ibolya 2019. 

Január 02-án (szerdán), reggel 8 órától a 

megszokott módon várja a kedves bete-

geit.

 Tájékoztatjuk a Tisztelt lakossá-

got, hogy a II. sz. (Dózsa György úti) orv-

osi rendelőben, dr. Cséke Ibolya, 2019. 

június hónap végéig az eddig megszo-

kott rendelési időkben, változatlanul 

megtartja a rendeléseket.

A BAGI ORVOSI RENDELŐK DECEMBERI SZABADSÁGAI 

Mozgalmas ősz a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban
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 Bag Nagyközség két védőnői körzettel rendelkezik. Az 
egyik körzethez a vasút körüli utcák/terület, valamint a Szent-
lászlói utca a Béke utca a Liget utca és a Major közötti utcák 
tartoznak. A másik körzethez az un. ófalú és a roma telep tarto-
zik.  (Az utcajegyzék a tanácsadóban megtalálható.) A védőnői 
munkát mindig meghatározza egy település/körzet területi 
sajátossága: az ott élő lakosság életvitele, életszínvonala, isko-
lázottsága és hasonló tényezők.
 A védőnői munka az egészségügyi ellátó rendszer-
be soroltatott be, de valójában különböző szakterületek 
halmazainak metszete pl. némi pszichológia, fejlődéslélek-
tan, némi pedagógia, szociológia, táplálkozástan, járványtan-
közegészségügy, némi gyermekgyógyászat.
 A védőnő nem specialista, hanem széles 
alapokon nyugvó, szakmai ismeretekkel rendelkező 
szakember. A védőnő a főiskolai képzés során olyan isme-
reteket szerez, amelyek alkalmassá teszik a devianciák (moz-
gás, táplálás, szomatikus, érzékszervi, értelmi. érzelmi, szoci-
alizációs, mentális, kommunikációs/beszéd, egészségügyi, 
közegészségügyi) korai felismerésére. A védőnő a szülők szá-
mára az állam és az önkormányzat által biztosított segítség. 
Gondozási körébe a 0-3 éves korosztály tartozik legszoro-
sabban.  

2017. szeptembere óta a szülő nem utasíthatja vissza a 
védőnővel való kapcsolattartást. A visszautasítás gyermek ve-
szélyeztetést jelent, ami gyámügyi eljárást von maga után. 
Ebből következik, hogy olyan családokkal is kapcsolatot kell 
kiépíteni/tartani ahol nincs igazán szükség a védőnő munkájá-
ra. Leggyakrabban azért, mert a családban/baráti körben van 
kellően képzett szakember, vagy a család többedik gyerme-
kéről van szó és a szülők rutinosak. Szerencsére 2017. szeptem-
bere óta a védőnői módszertanban nagy hangsúlyt kapott a 
szülői edukáció és a szülők véleményének figyelembe vétele, 
hiszen a szülő szinte 24 órában a gyermekkel van. (ld. a stá-
tuszok szülői kérdőív része).

A védőnői munkában talán az a legnehezebb, amikor 
a leginkább segítségre szorulók nem fogadják el a segítséget, ill. 
megtagadják az együttműködést: a védőoltásokat, a gyermek 
fejlődéséről, fejlettségéről képet adó státusz vizsgálatok elvég-
zését, vagy a Gyerekjóléti Szolgálat, ill. a Gyámügy által előírt 
gondozási tervek betartását, követését. A legszomorúbb látni 
azoknak a gyermekeknek a nyomorát, szenvedését, ahol a szülő 
emberhez méltatlan környezetben tartja a gyermeket.
 Bár csak megértenék ezek a szülők, hogy nem a szülőt, 
hanem a gyermeket védjük, szeretetből, emberségből akkor, 
amikor valamilyen intézkedésre kerül sor. Bagon hatósági 
(gyámügyi) intézkedéssel az elmúlt egy évben 26 fő 1-14 éves 
korú gyermek estében történt családból való kiemelés, ők ne-
velőszülőkhöz kerültek. Sajnos a szülői edukáció itt szinte 
lehetetlen. A vér szerinti szülő és a gyermek kapcsolata persze 
nem szűnik meg, a gyermeket senkinek nincs joga „elvenni a 
szülőtől”. Két hetenkénti látogatás, csomag küldése, ajándék 
adása lehetséges. A családból való kiemelés segítségnyújtás 
lenne a szülőknek arra az időszakra, ameddig rendezik a család 
nehéz helyzetét. 
 A hatósági intézkedés (családból való kiemelés) 
egyébként már az utolsó fázis. Az ezt megelőző intézkedések: a 
gondozásba vétel és a védelembe vétel. Ezekben az esetekben 
egyedi gondozási terv készül a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vagy Központ munkatársai, esetmenedzserei által a 
problémák megoldására, felszámolására. Ha a család segít-
séggel sem tud megküzdeni a problémákkal, megtörténik a 
kiemelés a gyermek/gyermekek érdekében, gyámügyi határo-
zattal, hatósági eljárás keretében. Nagyon szomorú azt a szülőt 
is látni, aki szabadulni szeretne a nyomorából, de esélye sincs. 
Sajnos az én körzetemben, a roma telepen mindkét állapot 
előfordul. Nagyon megosztott a telep. Van néhány olyan 

család is a telepen, akik a telepiektől elhatárolják magukat, 
mert ők más körülmények között élnek már.   

Bagon a családok együttműködnek a Védőnői 
Szolgálattal. Azt viszont tapasztalom, hogy nem igazán tud-
ják a gondozottak, mikor és mivel fordulhatnak a védőnőhöz, 
miben tud segíteni a védőnő, ill. hogyan, milyen rendben dol-
gozik.
Miben segíthet a védőnő:
 A védőnő ismeretek átadásával segíti/segítheti az 
anyákat, szülőket, családokat. 
 Újszülött korban két nagyon fontos területre figye-
lünk: a testi fejlődésre és az idegrendszer egészséges fejlődé-
sére. Nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit 
tud tenni a család az egészséges fejlődés érdekében, de legalább 
ennyire fontos, hogy elmondjuk, mit ne tegyenek, mit ne kö-
vessenek el.
 A szülői edukáció során beszélünk az agy és az ideg-
rendszer fejlődéséről, a szomatikus fejlődésről stb. és felhívjuk 
a szülők figyelmét arra, hogy mit és hogyan figyeljenek meg a 
gyermekükön. Ezeket a megfigyeléseket a látogatások és taná-
csadások alkalmával megbeszéljük, hátérmagyarázatot adva a 
miértekre. 
 A látogatások során képet kapunk a gyermek szemé-
lyiségéről és segíteni tudjuk a személyiségének kibontakozását 
lépésről lépésre, hétről hétre, majd hónapról hónapra egészen 
a csecsemőkor végéig. Figyeljük a finom mozgások, a nagy-
mozgások megjelenését, fejlődését, a beszédfejlődését, játék 
tevékenységét, izomtónusát és ehhez hasonlókat.
 Csecsemőkor után előtérbe kerül az önállósodás 
megjelenése, a veszély helyzetek elkerülése, a beszéd megin-
dulása, a helyes szocializációs szabályok kialakítása, a moz-
gásigény kielégítése és még persze lehetne sorolni. 
 Összefoglalva azt írhatom: a cél az, hogy a gyer-
mek 3 éves korára eljusson az óvoda érettség szintjére 
a saját személyisége kiteljesedése és megőrzése 
mellett.
 A védőnő munkarendje: minden héten két alka-
lommal van védőnői tanácsadás, körzetenként. A védőnői ren-
delőben a kötött időben tartott tanácsadáson bárki felkeresheti 
kérdésével, problémájával védőnőjét. Érdemes ilyenkor is tele-
fonálni, hogy ne kelljen várakozni.  Két napot szánunk az ott-
hon történő látogatásra - ami rendkívül kevés -, mert a gyermek 
az otthoni körülményei között figyelhető meg a legjobban, ha 
elég időt szánunk rá. A két látogatós nap közül az egyik gyakran 
a veszélyeztetett terület látogatását jelenti. Egy nap marad az 
adminisztrációra, és ez az egy nap rendkívül kevés.
 Az adminisztráció: a gyermekegészségügyi törzs-
lapok, várandós törzslapok tételes vezetéséből, a különböző 
nyilvántartások vezetéséből, a státuszvizsgálatok számszerű-
síthető adatainak jelentéséből (történtek-e további háziorvosi, 
szakorvosi vizsgálatok, vagy szakszolgálati  vizsgálatok, stb.), a 
havi jelentések elkészítéséből, az esetkonferenciákra készített 
írásos anyag elkészítéséből, ki/be költözés esetén a gyermek 
anyagának fénymásolásából, postázásából, valamint a látoga-
tási ütemterv összeállításából áll. Ehhez társul még az iskola-
egészségügyi és óvodai munkavégzés, a kimutatások, statiszti-
kák, jelentések elkészítése. Járulékos feladat a tanácsadó fo-
gyóeszköz készletének nyomon követése, megrendelése. Gya-
kori, hogy szakorvosi és laboratóriumi vizsgálatokhoz a védőnő 
kér időpontot a gondozott részére.
 Nem elhanyagolható tevékenység a vonatkozó jog-
szabályok nyomon követése: a szociális, társadalombiztosítási 
és családjogi, valamint a módszertani levelek, védőnői proto-
kollok nyomon követése.
 A következő védőnői cikkben a státuszokról, státusz 
vizsgálatokról írok. Ezek az életkorhoz kötött státuszok képet 
adnak a gyermek fejlődéséről, fejlettségéről.

A védőnői munka és a területi sajátosság
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 …a szeretet ünnepe, amely min-
dig melegséggel tölti el még a legdurvább 
lelkű embert is. Ez a melegség kell, hogy 
fellelkesítse a mi szívünket is ezen a szép 
napon és majd a rákövetkezőkön is. Fel-
lelkesítse a másokra való odafigyelésre, 
azaz a szeretet egyre nagyobb kiteljese-
désére, a szebb életre, a magasabb erköl-
csi követelmények megtartására, vagyis 
egyszerűen a keresztény életre. Annál is 
inkább, mert a végtelenül szerető Isten 
jelent meg közöttünk, emberi testet öltve 
magára. Megalázva magát, a második 
isteni személy elhagyta égi trónját, hogy 
közöttünk lakva megtanítson az igazi é-
letre, és feláldozva magát örök életet sze-
rezzen nekünk.
 A Karácsony az ajándékozás 
ideje is. Sajnos majdhogy a kötelező aján-
dékozásé, amely éppen ezért a legtöbb-
ször léleknélküli és üres, azaz nem sokat 
ér. Már hetekkel előtte szaladgálunk üz-
letről üzletre, vásárolunk mindenfélét és 
legtöbbször elfelejtkezünk a lényegről; 
arról, hogy az ajándék értékét nem az ára 
szabja meg, hanem az a szeretet, amely 
adta és készítette. Mit sem ér a legdrá-
gább dolog is, hacsak kényszerből, mert 

ilyenkor muszáj, vagy csak érdekből ad-
juk. De a filléres dolog is felbecsülhetet-
len értékké válik, ha az szívből jön, ha 
érezni mögötte a kedvességet, a mosolyt, 
a szeretetet. Hiába követelünk ki drága és 
legtöbbször fölösleges dolgokat vagy akár 
csak a legkisebb ajándékot is rokona-
inktól, ismerőseinktől, mert szeretetü-
ket, jóindulatukat nem kapjuk meg vele, 
sőt talán éppen eltávolodnak tőlünk. A 
szeretetet ugyanis nem lehet megvásárol-
ni, nem lehet kikövetelni! Vagy önként, 
ajándékként adják, vagy nem kapjuk 
meg.
 A Karácsony az öröm ideje is. Az 
örömé, amely - úgy látszik - manapság 
szintén kiveszőben van belőlünk. Pedig 
Jézus örömet hozott a világra, azt az örö-
met, amely képes legyőzni a nehézsé-
geket, képes túltenni magát a bajokon, 
amely megédesíti a szenvedést is; azt az 
örömet, amely szüntelenül ott ragyog az 
igazán keresztény ember szemében, ar-
cán, amely világít a bűn sötétjében, re-
ményt és vigaszt nyújtva a csüggedteknek 
és a szomorkodóknak. 
 És az idei Karácsony éppen ezt 
akarja belevésni minden ma élő magyar 

szívébe, elméjébe. Éppen akkor, amikor 
megpróbálják a sátán prókátorai közöm-
bösségbe, sőt pesszimizmusba kergetni 
népünket, megpróbálják kiforgatni tisz-
tes erkölcséből, józan eszéből, megpró-
bálják nyomorba dönteni nemzetünket, 
nekünk, keresztényeknek - és minden 
józan, hazáját igazán szerető embernek - 
meg kell mutatnunk, hogy az élet igenis 
szép! Szép, mert a teremtő Isten körül-
öleli soha meg nem szűnő szeretetével, 
mert az ember nincs magára hagyva küz-
delmeiben, mert a vége az örök, boldog 
élet.
 Itt van hát a Karácsony, a sze-
retet ünnepe. De ne maradjanak ezek szá-
munkra és szeretteink számára sem üres, 
semmitmondó, unalmas napok, amelye-
ken jobb, ha gyorsan túlvagyunk. Töltsük 
meg a szeretet ajándékaival: mosollyal, 
kedvességgel, szelídséggel, örömmel, 
hogy ez a Karácsony igazi ünnep, lélek-
melegítő és lelkesítő boldog nap legyen 
mindnyájunknak és elmúltával hétköz-
napjainkban is megőrizhessük annak 
melegét, örömét és szeretetét.

-km-

LELKIGYAKORLAT
Templomunkban  lesz az december 15-16-17-én adventi 

lelkigyakorlat.

Mindhárom nap este BAGON a 6 órakor kezdődő 

szentmisék keretében lesznek a szentbeszédek, 

amelyeket

Szivák Tamás

a budapesti Szent István Bazilika káplánja tart.

GYÓNÁSI lehetőség: Mindhárom nap a szentmise alatt 

és után (amíg lesz gyónó).

PÁSZTORJÁTÉK: december 24. 16:30

A pásztorjáték után a gyerekek beválthatják

az adventi időben szerzett aranytallérjaikat.

„ÉJFÉLI SZENTMISE” este 10 órakor ebben az évben  

kezdődik.

ÁLDOTT, BÉKÉS és ÖRÖMTELI ÜNNEPET KÍVÁNUNK 

MINDEN BAGON ÉLŐ TESTVÉRÜNKNEK! 

A KIS JÉZUS BOLDOGSÁGA és 

MOSOLYA RAGYOGJA BE MINDNYÁJUNK ÉLETÉT!

ITT  A  KARÁCSONY...

 A karácsony az év legmeghittebb, sokak számára talán a 

legszebb ünnepe. Szeretetről, melegségről, egymásra figyelésről szól. 

Az ország bármely pontján járjunk is, az ünnep fényeit látjuk. Az utcá-

kon és kertekben megjelennek a színes égőkkel díszített fák, az aszta-

lokon ott az adventi koszorú, sok helyen, az ajtókon, ablakokban is gyer-

tyák köszöntik az arra járót.

 Üzenet a biztonság jegyében:

 A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközle-

kedési eszközökön, a figyelmet elterelve próbálják elemelni a pénztár-

cákat és egyéb értéktárgyakat. Kérjük, legyen elővigyázatos az ünnepi 

bevásárláskor ne a bevásárlókosárba helyezze el kézitáskáját, illetve ne 

tartsa bankkártyáját és annak PIN kódját egy helyen!

 Kérjük, legyen figyelmesebb, és az ünnepi utazás ideje alatt 

értékeit ne hagyja egy pillanatra sem őrizetlenül! Tömegközlekedés 

során kézitáskáját mindig tartsa testközelben, zártan! Gépkocsiját min-

den esetben zárja le és ne hagyjon semmit az autó utasterében!

 Kérjük, legyen óvatosabb, és ne posztolja az ünnep minden 

eseményét a világhálón! Internetes vásárlások előtt csak ellenőrzött 

oldalakról, személyektől rendeljen!

 Idegent soha ne engedjen be otthonába, bármilyen indokra is 

hivatkozik!

 A karácsony a szeretet ünnepe, ennek fényében még több 

figyelem, és gondoskodás kell, hogy jusson idős szeretteink, egyedül-

álló rokonaink, ismerőseink, barátaink részére.

 Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, jelezze azt sze-

mélyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon, a 107, vagy a 112 köz-

ponti telefonszámok valamelyikén! Az áldozattá válás elkerülése érde-

kében kérjük odafigyelésüket mind magukra mind embertársaikra, 

hogy az ünnepeket ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!

 BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET KÍVÁN A PEST ME-

GYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA!

„ÜZENET AZ ADVENT BIZTONSÁGÁÉRT!”
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 Bag Nagyközség két védőnői körzettel rendelkezik. Az 
egyik körzethez a vasút körüli utcák/terület, valamint a Szent-
lászlói utca a Béke utca a Liget utca és a Major közötti utcák 
tartoznak. A másik körzethez az un. ófalú és a roma telep tarto-
zik.  (Az utcajegyzék a tanácsadóban megtalálható.) A védőnői 
munkát mindig meghatározza egy település/körzet területi 
sajátossága: az ott élő lakosság életvitele, életszínvonala, isko-
lázottsága és hasonló tényezők.
 A védőnői munka az egészségügyi ellátó rendszer-
be soroltatott be, de valójában különböző szakterületek 
halmazainak metszete pl. némi pszichológia, fejlődéslélek-
tan, némi pedagógia, szociológia, táplálkozástan, járványtan-
közegészségügy, némi gyermekgyógyászat.
 A védőnő nem specialista, hanem széles 
alapokon nyugvó, szakmai ismeretekkel rendelkező 
szakember. A védőnő a főiskolai képzés során olyan isme-
reteket szerez, amelyek alkalmassá teszik a devianciák (moz-
gás, táplálás, szomatikus, érzékszervi, értelmi. érzelmi, szoci-
alizációs, mentális, kommunikációs/beszéd, egészségügyi, 
közegészségügyi) korai felismerésére. A védőnő a szülők szá-
mára az állam és az önkormányzat által biztosított segítség. 
Gondozási körébe a 0-3 éves korosztály tartozik legszoro-
sabban.  

2017. szeptembere óta a szülő nem utasíthatja vissza a 
védőnővel való kapcsolattartást. A visszautasítás gyermek ve-
szélyeztetést jelent, ami gyámügyi eljárást von maga után. 
Ebből következik, hogy olyan családokkal is kapcsolatot kell 
kiépíteni/tartani ahol nincs igazán szükség a védőnő munkájá-
ra. Leggyakrabban azért, mert a családban/baráti körben van 
kellően képzett szakember, vagy a család többedik gyerme-
kéről van szó és a szülők rutinosak. Szerencsére 2017. szeptem-
bere óta a védőnői módszertanban nagy hangsúlyt kapott a 
szülői edukáció és a szülők véleményének figyelembe vétele, 
hiszen a szülő szinte 24 órában a gyermekkel van. (ld. a stá-
tuszok szülői kérdőív része).

A védőnői munkában talán az a legnehezebb, amikor 
a leginkább segítségre szorulók nem fogadják el a segítséget, ill. 
megtagadják az együttműködést: a védőoltásokat, a gyermek 
fejlődéséről, fejlettségéről képet adó státusz vizsgálatok elvég-
zését, vagy a Gyerekjóléti Szolgálat, ill. a Gyámügy által előírt 
gondozási tervek betartását, követését. A legszomorúbb látni 
azoknak a gyermekeknek a nyomorát, szenvedését, ahol a szülő 
emberhez méltatlan környezetben tartja a gyermeket.
 Bár csak megértenék ezek a szülők, hogy nem a szülőt, 
hanem a gyermeket védjük, szeretetből, emberségből akkor, 
amikor valamilyen intézkedésre kerül sor. Bagon hatósági 
(gyámügyi) intézkedéssel az elmúlt egy évben 26 fő 1-14 éves 
korú gyermek estében történt családból való kiemelés, ők ne-
velőszülőkhöz kerültek. Sajnos a szülői edukáció itt szinte 
lehetetlen. A vér szerinti szülő és a gyermek kapcsolata persze 
nem szűnik meg, a gyermeket senkinek nincs joga „elvenni a 
szülőtől”. Két hetenkénti látogatás, csomag küldése, ajándék 
adása lehetséges. A családból való kiemelés segítségnyújtás 
lenne a szülőknek arra az időszakra, ameddig rendezik a család 
nehéz helyzetét. 
 A hatósági intézkedés (családból való kiemelés) 
egyébként már az utolsó fázis. Az ezt megelőző intézkedések: a 
gondozásba vétel és a védelembe vétel. Ezekben az esetekben 
egyedi gondozási terv készül a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vagy Központ munkatársai, esetmenedzserei által a 
problémák megoldására, felszámolására. Ha a család segít-
séggel sem tud megküzdeni a problémákkal, megtörténik a 
kiemelés a gyermek/gyermekek érdekében, gyámügyi határo-
zattal, hatósági eljárás keretében. Nagyon szomorú azt a szülőt 
is látni, aki szabadulni szeretne a nyomorából, de esélye sincs. 
Sajnos az én körzetemben, a roma telepen mindkét állapot 
előfordul. Nagyon megosztott a telep. Van néhány olyan 

család is a telepen, akik a telepiektől elhatárolják magukat, 
mert ők más körülmények között élnek már.   

Bagon a családok együttműködnek a Védőnői 
Szolgálattal. Azt viszont tapasztalom, hogy nem igazán tud-
ják a gondozottak, mikor és mivel fordulhatnak a védőnőhöz, 
miben tud segíteni a védőnő, ill. hogyan, milyen rendben dol-
gozik.
Miben segíthet a védőnő:
 A védőnő ismeretek átadásával segíti/segítheti az 
anyákat, szülőket, családokat. 
 Újszülött korban két nagyon fontos területre figye-
lünk: a testi fejlődésre és az idegrendszer egészséges fejlődé-
sére. Nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit 
tud tenni a család az egészséges fejlődés érdekében, de legalább 
ennyire fontos, hogy elmondjuk, mit ne tegyenek, mit ne kö-
vessenek el.
 A szülői edukáció során beszélünk az agy és az ideg-
rendszer fejlődéséről, a szomatikus fejlődésről stb. és felhívjuk 
a szülők figyelmét arra, hogy mit és hogyan figyeljenek meg a 
gyermekükön. Ezeket a megfigyeléseket a látogatások és taná-
csadások alkalmával megbeszéljük, hátérmagyarázatot adva a 
miértekre. 
 A látogatások során képet kapunk a gyermek szemé-
lyiségéről és segíteni tudjuk a személyiségének kibontakozását 
lépésről lépésre, hétről hétre, majd hónapról hónapra egészen 
a csecsemőkor végéig. Figyeljük a finom mozgások, a nagy-
mozgások megjelenését, fejlődését, a beszédfejlődését, játék 
tevékenységét, izomtónusát és ehhez hasonlókat.
 Csecsemőkor után előtérbe kerül az önállósodás 
megjelenése, a veszély helyzetek elkerülése, a beszéd megin-
dulása, a helyes szocializációs szabályok kialakítása, a moz-
gásigény kielégítése és még persze lehetne sorolni. 
 Összefoglalva azt írhatom: a cél az, hogy a gyer-
mek 3 éves korára eljusson az óvoda érettség szintjére 
a saját személyisége kiteljesedése és megőrzése 
mellett.
 A védőnő munkarendje: minden héten két alka-
lommal van védőnői tanácsadás, körzetenként. A védőnői ren-
delőben a kötött időben tartott tanácsadáson bárki felkeresheti 
kérdésével, problémájával védőnőjét. Érdemes ilyenkor is tele-
fonálni, hogy ne kelljen várakozni.  Két napot szánunk az ott-
hon történő látogatásra - ami rendkívül kevés -, mert a gyermek 
az otthoni körülményei között figyelhető meg a legjobban, ha 
elég időt szánunk rá. A két látogatós nap közül az egyik gyakran 
a veszélyeztetett terület látogatását jelenti. Egy nap marad az 
adminisztrációra, és ez az egy nap rendkívül kevés.
 Az adminisztráció: a gyermekegészségügyi törzs-
lapok, várandós törzslapok tételes vezetéséből, a különböző 
nyilvántartások vezetéséből, a státuszvizsgálatok számszerű-
síthető adatainak jelentéséből (történtek-e további háziorvosi, 
szakorvosi vizsgálatok, vagy szakszolgálati  vizsgálatok, stb.), a 
havi jelentések elkészítéséből, az esetkonferenciákra készített 
írásos anyag elkészítéséből, ki/be költözés esetén a gyermek 
anyagának fénymásolásából, postázásából, valamint a látoga-
tási ütemterv összeállításából áll. Ehhez társul még az iskola-
egészségügyi és óvodai munkavégzés, a kimutatások, statiszti-
kák, jelentések elkészítése. Járulékos feladat a tanácsadó fo-
gyóeszköz készletének nyomon követése, megrendelése. Gya-
kori, hogy szakorvosi és laboratóriumi vizsgálatokhoz a védőnő 
kér időpontot a gondozott részére.
 Nem elhanyagolható tevékenység a vonatkozó jog-
szabályok nyomon követése: a szociális, társadalombiztosítási 
és családjogi, valamint a módszertani levelek, védőnői proto-
kollok nyomon követése.
 A következő védőnői cikkben a státuszokról, státusz 
vizsgálatokról írok. Ezek az életkorhoz kötött státuszok képet 
adnak a gyermek fejlődéséről, fejlettségéről.

A védőnői munka és a területi sajátosság
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 …a szeretet ünnepe, amely min-
dig melegséggel tölti el még a legdurvább 
lelkű embert is. Ez a melegség kell, hogy 
fellelkesítse a mi szívünket is ezen a szép 
napon és majd a rákövetkezőkön is. Fel-
lelkesítse a másokra való odafigyelésre, 
azaz a szeretet egyre nagyobb kiteljese-
désére, a szebb életre, a magasabb erköl-
csi követelmények megtartására, vagyis 
egyszerűen a keresztény életre. Annál is 
inkább, mert a végtelenül szerető Isten 
jelent meg közöttünk, emberi testet öltve 
magára. Megalázva magát, a második 
isteni személy elhagyta égi trónját, hogy 
közöttünk lakva megtanítson az igazi é-
letre, és feláldozva magát örök életet sze-
rezzen nekünk.
 A Karácsony az ajándékozás 
ideje is. Sajnos majdhogy a kötelező aján-
dékozásé, amely éppen ezért a legtöbb-
ször léleknélküli és üres, azaz nem sokat 
ér. Már hetekkel előtte szaladgálunk üz-
letről üzletre, vásárolunk mindenfélét és 
legtöbbször elfelejtkezünk a lényegről; 
arról, hogy az ajándék értékét nem az ára 
szabja meg, hanem az a szeretet, amely 
adta és készítette. Mit sem ér a legdrá-
gább dolog is, hacsak kényszerből, mert 

ilyenkor muszáj, vagy csak érdekből ad-
juk. De a filléres dolog is felbecsülhetet-
len értékké válik, ha az szívből jön, ha 
érezni mögötte a kedvességet, a mosolyt, 
a szeretetet. Hiába követelünk ki drága és 
legtöbbször fölösleges dolgokat vagy akár 
csak a legkisebb ajándékot is rokona-
inktól, ismerőseinktől, mert szeretetü-
ket, jóindulatukat nem kapjuk meg vele, 
sőt talán éppen eltávolodnak tőlünk. A 
szeretetet ugyanis nem lehet megvásárol-
ni, nem lehet kikövetelni! Vagy önként, 
ajándékként adják, vagy nem kapjuk 
meg.
 A Karácsony az öröm ideje is. Az 
örömé, amely - úgy látszik - manapság 
szintén kiveszőben van belőlünk. Pedig 
Jézus örömet hozott a világra, azt az örö-
met, amely képes legyőzni a nehézsé-
geket, képes túltenni magát a bajokon, 
amely megédesíti a szenvedést is; azt az 
örömet, amely szüntelenül ott ragyog az 
igazán keresztény ember szemében, ar-
cán, amely világít a bűn sötétjében, re-
ményt és vigaszt nyújtva a csüggedteknek 
és a szomorkodóknak. 
 És az idei Karácsony éppen ezt 
akarja belevésni minden ma élő magyar 

szívébe, elméjébe. Éppen akkor, amikor 
megpróbálják a sátán prókátorai közöm-
bösségbe, sőt pesszimizmusba kergetni 
népünket, megpróbálják kiforgatni tisz-
tes erkölcséből, józan eszéből, megpró-
bálják nyomorba dönteni nemzetünket, 
nekünk, keresztényeknek - és minden 
józan, hazáját igazán szerető embernek - 
meg kell mutatnunk, hogy az élet igenis 
szép! Szép, mert a teremtő Isten körül-
öleli soha meg nem szűnő szeretetével, 
mert az ember nincs magára hagyva küz-
delmeiben, mert a vége az örök, boldog 
élet.
 Itt van hát a Karácsony, a sze-
retet ünnepe. De ne maradjanak ezek szá-
munkra és szeretteink számára sem üres, 
semmitmondó, unalmas napok, amelye-
ken jobb, ha gyorsan túlvagyunk. Töltsük 
meg a szeretet ajándékaival: mosollyal, 
kedvességgel, szelídséggel, örömmel, 
hogy ez a Karácsony igazi ünnep, lélek-
melegítő és lelkesítő boldog nap legyen 
mindnyájunknak és elmúltával hétköz-
napjainkban is megőrizhessük annak 
melegét, örömét és szeretetét.

-km-

LELKIGYAKORLAT
Templomunkban  lesz az december 15-16-17-én adventi 

lelkigyakorlat.

Mindhárom nap este BAGON a 6 órakor kezdődő 

szentmisék keretében lesznek a szentbeszédek, 

amelyeket

Szivák Tamás

a budapesti Szent István Bazilika káplánja tart.

GYÓNÁSI lehetőség: Mindhárom nap a szentmise alatt 

és után (amíg lesz gyónó).

PÁSZTORJÁTÉK: december 24. 16:30

A pásztorjáték után a gyerekek beválthatják

az adventi időben szerzett aranytallérjaikat.

„ÉJFÉLI SZENTMISE” este 10 órakor ebben az évben  

kezdődik.

ÁLDOTT, BÉKÉS és ÖRÖMTELI ÜNNEPET KÍVÁNUNK 

MINDEN BAGON ÉLŐ TESTVÉRÜNKNEK! 

A KIS JÉZUS BOLDOGSÁGA és 

MOSOLYA RAGYOGJA BE MINDNYÁJUNK ÉLETÉT!

ITT  A  KARÁCSONY...

 A karácsony az év legmeghittebb, sokak számára talán a 

legszebb ünnepe. Szeretetről, melegségről, egymásra figyelésről szól. 

Az ország bármely pontján járjunk is, az ünnep fényeit látjuk. Az utcá-

kon és kertekben megjelennek a színes égőkkel díszített fák, az aszta-

lokon ott az adventi koszorú, sok helyen, az ajtókon, ablakokban is gyer-

tyák köszöntik az arra járót.

 Üzenet a biztonság jegyében:

 A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközle-

kedési eszközökön, a figyelmet elterelve próbálják elemelni a pénztár-

cákat és egyéb értéktárgyakat. Kérjük, legyen elővigyázatos az ünnepi 

bevásárláskor ne a bevásárlókosárba helyezze el kézitáskáját, illetve ne 

tartsa bankkártyáját és annak PIN kódját egy helyen!

 Kérjük, legyen figyelmesebb, és az ünnepi utazás ideje alatt 

értékeit ne hagyja egy pillanatra sem őrizetlenül! Tömegközlekedés 

során kézitáskáját mindig tartsa testközelben, zártan! Gépkocsiját min-

den esetben zárja le és ne hagyjon semmit az autó utasterében!

 Kérjük, legyen óvatosabb, és ne posztolja az ünnep minden 

eseményét a világhálón! Internetes vásárlások előtt csak ellenőrzött 

oldalakról, személyektől rendeljen!

 Idegent soha ne engedjen be otthonába, bármilyen indokra is 

hivatkozik!

 A karácsony a szeretet ünnepe, ennek fényében még több 

figyelem, és gondoskodás kell, hogy jusson idős szeretteink, egyedül-

álló rokonaink, ismerőseink, barátaink részére.

 Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, jelezze azt sze-

mélyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon, a 107, vagy a 112 köz-

ponti telefonszámok valamelyikén! Az áldozattá válás elkerülése érde-

kében kérjük odafigyelésüket mind magukra mind embertársaikra, 

hogy az ünnepeket ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!

 BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET KÍVÁN A PEST ME-

GYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA!

„ÜZENET AZ ADVENT BIZTONSÁGÁÉRT!”

BAGI HÍRLAP • 2018. OKTÓBER - NOVEMBER - DECEMBER
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 Több ízben játékos vitába keveredtem, mert 
partnereimmel szemben én a vakondtúrás szóhasz-
nálatot tartottam helyesnek a vakondoktúrás ellené-
ben. Nos, örömmel jelenthetem, hogy, az „Édes 
Anyanyelvünk” című folyóiratban eligazító szócikkre 
leltem, amit közre is adok.
 Tehát: „Természetesen mind a két alakvál-
tozat helyes, hiszen jócskán találunk mindkét formára 
előfordulást a mai magyar nyelvhasználatban. A Zaicz 
Gábor által főszerkesztett Etimológiai szótár a vakon-
dok címszóról a következőket írja: „a vak szóból kelet-
kezett kicsinyítő képzőkkel. (…) Az elnevezés azon ala-
pul, hogy a kérdéses állatot a néphit vaknak gondolta.” 
A vakond szó későbbi elvonás eredménye, a nyelvhasz-
nálók ugyanis az-(o) k végződést a többes szám jelének 
vélték, és később az eredetileg egyes számú alakot (va-
kondok) is rendre többes számúként kezdték használ-
ni. Az elvont alak annyira általánossá vált, hogy össze-
tételékben szinte kizárólag ez az alakváltozat szere-
pel.” Vagyis a vakondok és vakond is túrjon nyugod-
tan, csak a mi kertünket, gyepünket kerülje el nagy 
ívben!

Közhelyek, amiket igyekezzünk elkerülni!

Egyedül: Hajrá egyedül! Egyedül voltam: ez a legjobb 
társaság. Te nem vagy úgy néha, hogy a legnagyobb 
társaságban is halálosan egyedül érzed magad? Nehéz 
egyedül. Végül mindenki magára marad, egyedül kell 
meghalnia. Én például, mit nem adnék, ha csak pár 
napot egyedül lehetnék. Csak az unintelligens ember 
unatkozik egyedül. Az egyedüllét megőrjít. Egyedül 
csak azt nem értem, hogy…

Csak úgy füstölgök magamban

Vakondok

Giczi Rudolf

14 Civil oldalak

 Karácsony közeledtével mindannyian megajándékoz-
zuk szeretteinket. Fel sem merül bennünk, hogy az ajándékot 
bármikor is visszakérnénk, hiszen szeretetből adjuk azt a má-
siknak. Előfordul azonban, hogy megromlik közöttünk a vi-
szony, és bizony az is előfordul, hogy a korábban szeretetből, 
önzetlenül adott ajándékot az ajándékozó vissza akarja követel-
ni. Lássuk, mely esetekben van erre lehetőség:
 Először is, fontos tisztáznunk, hogy kizárólag olyan 
ajándék visszakövetelésére van lehetőség, amely a „szokásos 
ajándék” mértékét meghaladja. Hogy mi tekinthető „szokásos 
mértékű ajándéknak” az több körülménytől függ, például az 
alkalomtól, amire tekintettel az ajándékozás történt, vagy az é-
rintettek társadalmi és vagyoni helyzetétől, de még az általános 
szokásoktól is. Rendszerint például egy gépjármű ajándékozá-
sát már a szokásos mértéket meghaladó ajándéknak szoktuk 
tekinteni.
 1./ Első és talán leggyakrabban előforduló esete az a-
jándék visszakövetelésének, hogy az ajándékozó abban az eset-
ben visszakövetelheti az ajándékot, ha az ajándékozást követő-
en bekövetkezett változások okán létfenntartásához szüksége 
van rá. A létfenntartás veszélyeztetését az érintettek összes kö-
rülményei alapján lehet megállapítani, amelynek során nem 
csupán a pillanatnyi helyzetet kell figyelembe venni, hanem a 
jövőbeli, előre látható kilátásokat is. Tehát egy pillanatnyi ne-
hézség, likviditási probléma még nem teremthet alapot az aján-
dék visszakérésére. Ebben az esetben tehát az ajándékozó lét-
fenntartásának biztosítása érdekében van lehetőség az ajándék 
visszakövetelésére, ha az ajándék még megvan (azaz, nem sem-
misült meg, vagy a megajándékozott pl. nem adta vagy aján-
dékozta tovább), és ha a megajándékozott létfenntartását nem 
veszélyezteti az ajándék visszaszolgáltatása.
 2./ Lehetőség van az ajándék visszakövetelésére ab-
ban az esetben is, ha a megajándékozott vagy vele együtt élő 
hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója ro-
vására súlyos jogsértést követ el. Ebben az esetben az ajándék, 

vagy az ajándék helyébe lépett érték visszakövetelhető. Súlyos 
jogsértésnek nem csupán a bűncselekmény elkövetése minősül-
het, hanem polgári jogi jogsértés is, például a személyiségi jogok 
megsértése. Természetesen a körülményeket ebben az esetben 
is figyelembe kell venni, így például a felek egymáshoz való vi-
szonyát, vagy azt, hogy az ajándékozó közrehatott-e a sérelem 
elkövetésében.
 3./ Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy 
a helyébe lépett értéket akkor is, ha a felek számára a szerződés-
kötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az aján-
dékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e 
nélkül az ajándékozásra nem került volna sor. -  Ilyen tipikusan 
például, ha a menyasszony szülei a házasuló gyermekük és vő-
legény részére egy ingatlant ajándékoznak. Amennyiben a meg-
ajándékozottak szakítanak, a szülők visszakövetelhetik az in-
gatlant, hiszen az ajándékozás az ő közös és tartós életvitelükre 
alapozva, annak megsegítésére történt, és ez a feltétel meghiú-
sult a gyermekek szakításával. Pénz ajándékozása esetén az 
azon vásárolt dolog követelhető vissza.
 Lássuk, mely esetekben nincs helye az ajándék 
visszakövetelésének:
 Abban az esetben nem lehet visszakövetelni az aján-
dékot, ha az ajándék, vagy az annak a helyébe lépett érték (pl 
készpénz) a jogsértés elkövetésének időpontjában már nincs 
meg, vagy ha az ajándékozó a jogsértést már megbocsátotta. Pl: 
ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb 
ideje nem követeli vissza. Továbbá nincs helye a szokásos mér-
tékű ajándék visszakövetelésének sem.
 Bízom benne, hogy senkinél sem fog előfordulni olyan 
körülmény, amely az ajándék visszakövetelését alapozná meg. 
Ebben bízva kívánok minden kedves olvasónak áldott, békés 
Karácsonyt!

§ Az ügyvéd válaszol

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

Tel: 20/9353-286

Ajándék visszakövetelése

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

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK

TORNACSARNOK

és

USZODA

NYITVA TARTÁS

18:00 - 21:00

A bagi Muharay Elemér 
Népi Együttes táncosai,

Nemecz-Ézsiás 
Liliána

és

Balázs Martin,

Gyermek és Ifjúsági 
Szólótáncversenyen 
Aranypántlika és 

Aranypityke, valamint 
közönségdíjat nyertek. 

Gratulálunk a 
fiataloknak!

II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport
10. ford. Bagi TC '96 - Vác-Deákvár SE 4-2 (1-2); 11. ford. Veres-
egyház VSK - Bagi TC '96 0-1 (0-0); 12. ford. Bagi TC '96 - Csö-
mör KSK 3-1 (1-0); 13. ford. Kistarcsai VSC - Bagi TC '96 3-2 (2-
1); 14. ford. Bagi TC '96 - Piliscsaba SE 1-1 (1-1); 15. ford. Valkó 
KSK - Bagi TC '96 2-2 (1-0)
Felnőtt csapatunk a tabella előkelő második helyéről várja a 
tavaszi folytatást.
U19-es bajnokság, Keleti csoport
6. ford. Aszód FC - Bagi TC '96 0-2 (0-0); 7. ford. Bagi TC '96 - 
Iklad KFC 4-3 (1-2); 8. ford. Valkó KSK - Bagi TC '96 2-6 (0-2); 
10. ford. Bagi TC '96 - Zsámboki SE 0-1 (0-1); 11. ford. SK Tóal-
más - Bagi TC '96 5-0 (3-0)
U19-es fiataljaink a tabella 6. helyén zárták az őszi szezont.
II. osztályú U14-es bajnokság, Keleti csoport
3. ford. Bagi TC '96 - Gödöllői SK III. 6-3 (2-0); 4. ford. Isaszeg 
BSC - Bagi TC '96 1-4 (1-2); 5. ford. Bagi TC '96 - Vácszentlászló 
SE 4-3 (3-2); 6. ford. Gödöllői SK II. - Bagi TC '96 1-1 (0-0); 7. 
ford. Bagi TC '96 - Isaszegi SE 5-2 (1-0); 8. ford. Főnix ISE-Gö-
döllő - Bagi TC '96 1-0 (0-0)
A legfiatalabb korosztályunk a tabella harmadik helyén várja a 
tavaszi rajtot.
Pest-megyei öregfiúk bajnokság, Keleti csoport
5. ford. Bagi TC '96 - Veresegyház VSK 6-1 (4-0); 6. ford. Bagi 
TC '96 - Őrbottyán KSE 3-0 (0-0); 7. ford. Bagi TC '96 - Hévíz-
györk SC 2-2 (0-2); 8. ford. Bagi TC '96 - Gödöllői SK 2-1 (1-1); 
9. ford. Tura VSK - Bagi TC '96 8-1 (3-1)
Öregfiúk csapatunk jelenleg a 2. helyen áll.

Sport - Labdarúgás

T.A. (forrás: pmlsz adatbank)

 Minden évben előfordulnak karácsonyfa, vagy az 
adventi koszorú miatti tűzesetek. Szeretnénk néhány tip-
pet adni annak érdekében, hogy az ünnepi hangulat ne 
forduljon tragédiába.
 A tűzesetekből származó tragédiák megelőzhetőek füst-
riasztó érzékelő felszerelésével. Fontos, hogy az érzékelők működé-
sét rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat (elem-
csere, tisztítás) elvégezzük. A tűzvizsgálati statisztikák két keletke-
zési okot regisztrálnak: az elektromos áramot és a nyílt lángot. A 
csillagszóró szikrái önmagukban nem tudják meggyújtani a fát, 
viszont ha rosszul helyezzük el – hozzáér a tűlevelekhez, vagy a pa-
pírdíszekhez – a felizzó, szikrát vető része meg fogja gyújtani azokat, 
majd a fenyőfát! A viaszgyertya használatát lehetőleg mellőzzük a 
karácsonyfán! Tűzvédelmi szempontból nem javasolt a fenyőfán 
elhelyezett gyertyák meggyújtása, de ha már nyílt lángot használunk 
a fán, nagyon fontos az elővigyázatosság. Ajánlott alufólia tálcák ké-
szítése a fenyőfára helyezett gyertyák alá, így egyszerre lehet meg-
akadályozni azt, hogy a viasz lecsöppenjen, vagy a gyertya eldőljön. 
Nagyon fontos, hogy a gyertyákat stabilan rögzítsék.
 Pirotechnikai eszközöket csak az arra kijelölt legális eladó-
helyen vásároljunk. Használatuk tűzveszélyes, emellett hirtelen 
erős zajt keltenek, ami ijedtséget, balesetet okozhat. A forgalmazási 
helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást 
adhat a termék használatáról, amelyeket a balesetek elkerülése ér-
dekében minden esetben be kell tartani. A pirotechnikai eszközöket 
csak a meghatározott időpontban (szilveszterkor), vagy külön enge-
dély alapján lehet használni. A petárda használata és birtok-
lása tiltott! A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú, 
továbbá a vevő által visszaadott tűzijátékot a forgalmazóhoz vissza 
kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni. Pirotech-
nikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusító 
helyen vásároljanak. 

T.A. (forrás: katasztrofavedelem.hu)

Téli veszélyek
Biztonságos téli ünnepek
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 Több ízben játékos vitába keveredtem, mert 
partnereimmel szemben én a vakondtúrás szóhasz-
nálatot tartottam helyesnek a vakondoktúrás ellené-
ben. Nos, örömmel jelenthetem, hogy, az „Édes 
Anyanyelvünk” című folyóiratban eligazító szócikkre 
leltem, amit közre is adok.
 Tehát: „Természetesen mind a két alakvál-
tozat helyes, hiszen jócskán találunk mindkét formára 
előfordulást a mai magyar nyelvhasználatban. A Zaicz 
Gábor által főszerkesztett Etimológiai szótár a vakon-
dok címszóról a következőket írja: „a vak szóból kelet-
kezett kicsinyítő képzőkkel. (…) Az elnevezés azon ala-
pul, hogy a kérdéses állatot a néphit vaknak gondolta.” 
A vakond szó későbbi elvonás eredménye, a nyelvhasz-
nálók ugyanis az-(o) k végződést a többes szám jelének 
vélték, és később az eredetileg egyes számú alakot (va-
kondok) is rendre többes számúként kezdték használ-
ni. Az elvont alak annyira általánossá vált, hogy össze-
tételékben szinte kizárólag ez az alakváltozat szere-
pel.” Vagyis a vakondok és vakond is túrjon nyugod-
tan, csak a mi kertünket, gyepünket kerülje el nagy 
ívben!

Közhelyek, amiket igyekezzünk elkerülni!

Egyedül: Hajrá egyedül! Egyedül voltam: ez a legjobb 
társaság. Te nem vagy úgy néha, hogy a legnagyobb 
társaságban is halálosan egyedül érzed magad? Nehéz 
egyedül. Végül mindenki magára marad, egyedül kell 
meghalnia. Én például, mit nem adnék, ha csak pár 
napot egyedül lehetnék. Csak az unintelligens ember 
unatkozik egyedül. Az egyedüllét megőrjít. Egyedül 
csak azt nem értem, hogy…

Csak úgy füstölgök magamban

Vakondok

Giczi Rudolf

14 Civil oldalak

 Karácsony közeledtével mindannyian megajándékoz-
zuk szeretteinket. Fel sem merül bennünk, hogy az ajándékot 
bármikor is visszakérnénk, hiszen szeretetből adjuk azt a má-
siknak. Előfordul azonban, hogy megromlik közöttünk a vi-
szony, és bizony az is előfordul, hogy a korábban szeretetből, 
önzetlenül adott ajándékot az ajándékozó vissza akarja követel-
ni. Lássuk, mely esetekben van erre lehetőség:
 Először is, fontos tisztáznunk, hogy kizárólag olyan 
ajándék visszakövetelésére van lehetőség, amely a „szokásos 
ajándék” mértékét meghaladja. Hogy mi tekinthető „szokásos 
mértékű ajándéknak” az több körülménytől függ, például az 
alkalomtól, amire tekintettel az ajándékozás történt, vagy az é-
rintettek társadalmi és vagyoni helyzetétől, de még az általános 
szokásoktól is. Rendszerint például egy gépjármű ajándékozá-
sát már a szokásos mértéket meghaladó ajándéknak szoktuk 
tekinteni.
 1./ Első és talán leggyakrabban előforduló esete az a-
jándék visszakövetelésének, hogy az ajándékozó abban az eset-
ben visszakövetelheti az ajándékot, ha az ajándékozást követő-
en bekövetkezett változások okán létfenntartásához szüksége 
van rá. A létfenntartás veszélyeztetését az érintettek összes kö-
rülményei alapján lehet megállapítani, amelynek során nem 
csupán a pillanatnyi helyzetet kell figyelembe venni, hanem a 
jövőbeli, előre látható kilátásokat is. Tehát egy pillanatnyi ne-
hézség, likviditási probléma még nem teremthet alapot az aján-
dék visszakérésére. Ebben az esetben tehát az ajándékozó lét-
fenntartásának biztosítása érdekében van lehetőség az ajándék 
visszakövetelésére, ha az ajándék még megvan (azaz, nem sem-
misült meg, vagy a megajándékozott pl. nem adta vagy aján-
dékozta tovább), és ha a megajándékozott létfenntartását nem 
veszélyezteti az ajándék visszaszolgáltatása.
 2./ Lehetőség van az ajándék visszakövetelésére ab-
ban az esetben is, ha a megajándékozott vagy vele együtt élő 
hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója ro-
vására súlyos jogsértést követ el. Ebben az esetben az ajándék, 

vagy az ajándék helyébe lépett érték visszakövetelhető. Súlyos 
jogsértésnek nem csupán a bűncselekmény elkövetése minősül-
het, hanem polgári jogi jogsértés is, például a személyiségi jogok 
megsértése. Természetesen a körülményeket ebben az esetben 
is figyelembe kell venni, így például a felek egymáshoz való vi-
szonyát, vagy azt, hogy az ajándékozó közrehatott-e a sérelem 
elkövetésében.
 3./ Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy 
a helyébe lépett értéket akkor is, ha a felek számára a szerződés-
kötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az aján-
dékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e 
nélkül az ajándékozásra nem került volna sor. -  Ilyen tipikusan 
például, ha a menyasszony szülei a házasuló gyermekük és vő-
legény részére egy ingatlant ajándékoznak. Amennyiben a meg-
ajándékozottak szakítanak, a szülők visszakövetelhetik az in-
gatlant, hiszen az ajándékozás az ő közös és tartós életvitelükre 
alapozva, annak megsegítésére történt, és ez a feltétel meghiú-
sult a gyermekek szakításával. Pénz ajándékozása esetén az 
azon vásárolt dolog követelhető vissza.
 Lássuk, mely esetekben nincs helye az ajándék 
visszakövetelésének:
 Abban az esetben nem lehet visszakövetelni az aján-
dékot, ha az ajándék, vagy az annak a helyébe lépett érték (pl 
készpénz) a jogsértés elkövetésének időpontjában már nincs 
meg, vagy ha az ajándékozó a jogsértést már megbocsátotta. Pl: 
ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb 
ideje nem követeli vissza. Továbbá nincs helye a szokásos mér-
tékű ajándék visszakövetelésének sem.
 Bízom benne, hogy senkinél sem fog előfordulni olyan 
körülmény, amely az ajándék visszakövetelését alapozná meg. 
Ebben bízva kívánok minden kedves olvasónak áldott, békés 
Karácsonyt!

§ Az ügyvéd válaszol

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

Tel: 20/9353-286

Ajándék visszakövetelése

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

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK

TORNACSARNOK

és

USZODA

NYITVA TARTÁS

18:00 - 21:00

A bagi Muharay Elemér 
Népi Együttes táncosai,

Nemecz-Ézsiás 
Liliána

és

Balázs Martin,

Gyermek és Ifjúsági 
Szólótáncversenyen 
Aranypántlika és 

Aranypityke, valamint 
közönségdíjat nyertek. 

Gratulálunk a 
fiataloknak!

II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport
10. ford. Bagi TC '96 - Vác-Deákvár SE 4-2 (1-2); 11. ford. Veres-
egyház VSK - Bagi TC '96 0-1 (0-0); 12. ford. Bagi TC '96 - Csö-
mör KSK 3-1 (1-0); 13. ford. Kistarcsai VSC - Bagi TC '96 3-2 (2-
1); 14. ford. Bagi TC '96 - Piliscsaba SE 1-1 (1-1); 15. ford. Valkó 
KSK - Bagi TC '96 2-2 (1-0)
Felnőtt csapatunk a tabella előkelő második helyéről várja a 
tavaszi folytatást.
U19-es bajnokság, Keleti csoport
6. ford. Aszód FC - Bagi TC '96 0-2 (0-0); 7. ford. Bagi TC '96 - 
Iklad KFC 4-3 (1-2); 8. ford. Valkó KSK - Bagi TC '96 2-6 (0-2); 
10. ford. Bagi TC '96 - Zsámboki SE 0-1 (0-1); 11. ford. SK Tóal-
más - Bagi TC '96 5-0 (3-0)
U19-es fiataljaink a tabella 6. helyén zárták az őszi szezont.
II. osztályú U14-es bajnokság, Keleti csoport
3. ford. Bagi TC '96 - Gödöllői SK III. 6-3 (2-0); 4. ford. Isaszeg 
BSC - Bagi TC '96 1-4 (1-2); 5. ford. Bagi TC '96 - Vácszentlászló 
SE 4-3 (3-2); 6. ford. Gödöllői SK II. - Bagi TC '96 1-1 (0-0); 7. 
ford. Bagi TC '96 - Isaszegi SE 5-2 (1-0); 8. ford. Főnix ISE-Gö-
döllő - Bagi TC '96 1-0 (0-0)
A legfiatalabb korosztályunk a tabella harmadik helyén várja a 
tavaszi rajtot.
Pest-megyei öregfiúk bajnokság, Keleti csoport
5. ford. Bagi TC '96 - Veresegyház VSK 6-1 (4-0); 6. ford. Bagi 
TC '96 - Őrbottyán KSE 3-0 (0-0); 7. ford. Bagi TC '96 - Hévíz-
györk SC 2-2 (0-2); 8. ford. Bagi TC '96 - Gödöllői SK 2-1 (1-1); 
9. ford. Tura VSK - Bagi TC '96 8-1 (3-1)
Öregfiúk csapatunk jelenleg a 2. helyen áll.

Sport - Labdarúgás

T.A. (forrás: pmlsz adatbank)

 Minden évben előfordulnak karácsonyfa, vagy az 
adventi koszorú miatti tűzesetek. Szeretnénk néhány tip-
pet adni annak érdekében, hogy az ünnepi hangulat ne 
forduljon tragédiába.
 A tűzesetekből származó tragédiák megelőzhetőek füst-
riasztó érzékelő felszerelésével. Fontos, hogy az érzékelők működé-
sét rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat (elem-
csere, tisztítás) elvégezzük. A tűzvizsgálati statisztikák két keletke-
zési okot regisztrálnak: az elektromos áramot és a nyílt lángot. A 
csillagszóró szikrái önmagukban nem tudják meggyújtani a fát, 
viszont ha rosszul helyezzük el – hozzáér a tűlevelekhez, vagy a pa-
pírdíszekhez – a felizzó, szikrát vető része meg fogja gyújtani azokat, 
majd a fenyőfát! A viaszgyertya használatát lehetőleg mellőzzük a 
karácsonyfán! Tűzvédelmi szempontból nem javasolt a fenyőfán 
elhelyezett gyertyák meggyújtása, de ha már nyílt lángot használunk 
a fán, nagyon fontos az elővigyázatosság. Ajánlott alufólia tálcák ké-
szítése a fenyőfára helyezett gyertyák alá, így egyszerre lehet meg-
akadályozni azt, hogy a viasz lecsöppenjen, vagy a gyertya eldőljön. 
Nagyon fontos, hogy a gyertyákat stabilan rögzítsék.
 Pirotechnikai eszközöket csak az arra kijelölt legális eladó-
helyen vásároljunk. Használatuk tűzveszélyes, emellett hirtelen 
erős zajt keltenek, ami ijedtséget, balesetet okozhat. A forgalmazási 
helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást 
adhat a termék használatáról, amelyeket a balesetek elkerülése ér-
dekében minden esetben be kell tartani. A pirotechnikai eszközöket 
csak a meghatározott időpontban (szilveszterkor), vagy külön enge-
dély alapján lehet használni. A petárda használata és birtok-
lása tiltott! A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú, 
továbbá a vevő által visszaadott tűzijátékot a forgalmazóhoz vissza 
kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni. Pirotech-
nikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusító 
helyen vásároljanak. 

T.A. (forrás: katasztrofavedelem.hu)

Téli veszélyek
Biztonságos téli ünnepek
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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: 2019. Január 20.

Következő megjelenés:
2019. február 2. hetében

On-line: www.bagfalu.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT munkanapokon, munkaidőben:

06 28 504-140 /22-es mellék

BAGI HÍRLAP • 2018. OKTÓBER - NOVEMBER - DECEMBER

 Bag első, színvonalas, pékséggel egy-

bekötött büféjében a minőség és a kedvesség 

nem csupán üres frázis! Célunk kis falunkban egy 

olyan közösség létrehozása, akik örömmel térnek 

be hozzánk reggel egy finom kávéra, vagy viszik el 

„mindennapi” kenyerüket a család asztalára. Ki ne 

ismerné a méltán híressé vált „Kati néni lángosát”, 

amivel helyi rendezvényeinken többször is talál-

kozhattak már? Büfénk kínálata tartalmazza az 

összes népszerű finomságot, tehát ha egy ham-

burgerre, gyros-ra, hekkre, pizzára vagy sült kol-

bászra vágyik, látogasson el hozzánk! Csapatunk 

készségesen és vidáman várja vengégeit, kulturált 

körülmények között a modern vásárlói igények-

hez igazodva. A mindennapi pékáru mellett, ame-

lyeket az ikladi Rosenbrot és galgahévízi Telek 

pékség biztosít, a Tatár pékség helyben sütött fi-

nomságaival is várjuk Önöket nap mint nap!

Legyen vendégünk egy finom, forró 

gyümölcsteára ott,

ahol érdemes lehorgonyozni!

Kövessen minket a Facebook-on is!
Bag, Szent Imre út 69. • Tel.: (20) 625 3919
Nyitva tartás: Hétfő - péntek 6:00-20:00,
Szombat: 7:00-17:00, Vasárnap: Zárva

KaJa KuckóKaJa Kuckó
... ahol érdemes lehorgonyozni!


