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Bolond idő, esős-napos tavasz,
kertben, gomblukban kis, szines virágok,
az Április egy szerelmes kamasz,
telisóhajtja széllel a világot.
Varró Dániel

Nő nap alkalmá bó l szeretettel vá rjuk
a Hö lgyeket é s kıśé rő iket

2019.

március 10-én

vasárnap

16 órára

a Dózsa György Művelődési Házba.
A hö lgyeket kö szö nti:

Jamrik László polgá rmester
Mű sort ad a 2011-es
Csillag születik győztese:

LÁSZLÓ
ATTILA
énekes

VÉRADÁS 2019-ben
április 4.
augusztus 1.• december. 5.
A TARTALOMBÓL
ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL

SZÍVÜGYÜNK VOLT...

PROGRAMAJÁNLÓ

Jótékonysági koncert a Legyen az Ön Szívügye
is Alapítvány támogatására
bővebben: 4. oldal

bővebben: 9. oldal

bővebben: 14. oldal
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A polgármesteri hivatal hírei

BAGI HÍRLAP • 2019. JANUÁR - FEBRUÁR

Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatokat hozta:
1/2019. (I. 22.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal döntött arról, hogy a
köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1.-től megemeli 46
380 Ft-ra. A közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
számú törvény értelmében az illetményalap 38 650 Ft. A köztisztviselői illetményalap 2008. év óta nem került emelésre, a bérrendezésre 2018. év végéig nem került sor.
2/2019. (I. 22.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal pályázat benyújtásáról döntött, a belügyminisztérium pályázati kiírására a Magyarország
2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet I. 12. pont szerint kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. A Képviselő-testület az 1/2019. (I.21.) sz. kt. határozatban foglaltak szerint megemeli a köztisztviselők illetményalapját 46 380 Ft-ra, 2019. január 1.-től. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
4/2019. (I. 31.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás által fenntartott
és működtetett háziorvosi ügyeleti szolgálat működésképtelenségéről szőlő előterjesztést megismerte, és mint a Turai Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 88 §. (2). bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Turai Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás 2019. február 28. napjával történő megszüntetésével egyhangúlag egyetért. A Képviselő-testület tudomásul
veszi, hogy a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. február
28. napjával történő megszűnéséhez a társulásban részt vevő
Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges. A Képviselő-testület felkéri Jamrik
László polgármestert, hogy a döntéséről a Társulási Tanács elnökét
soron kívül tájékoztassa.
5/2019. (I. 31.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
„Megszüntető Okiratát” a határozat melléklete szerinti tartalommal egyhangúlag elfogadta és felhatalmazta Jamrik László polgármestert, hogy a Társulási Tanács 2019. február 7.-i ülésén a Társulási Tanács tagjaként Bag Nagyközség képviseletében szavazati
jogát jelen határozatnak megfelelően gyakorolja.
6/2019. (I. 31.) A Képviselő-testület egyhangúlag
egyetért azzal, hogy a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
2019. február 28-i jogutód nélküli megszűnése okán, a Társulással
közalkalmazotti jogviszonyban álló 2 fő munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyának a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25 § (1) bek. C) pontja alapján történő
megszűnésével összefüggésben a Társulási Tanács elnöke intézkedjen a Kjt. 37 § (1) BEK. c) pontja szerinti végkielégítés kifizetéséről. A Képviselő-testület felhatalmazza Jamrik László polgármestert, hogy a Társulási Tanács 2019. február 7.-i ülésén a Társulási Tanács tagjaként szavazati jogát e döntés szerint gyakorolja, a
végkielégítési összeg pontos ismeretében, melyről részletes
kimutatást kér.
7/2019. (I. 31.) A Képviselő-testület egyhangúlag felhatalmazza Jamrik László polgármestert, hogy a Turai Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. február 28-i megszűnését követő, a
társulás vagyonának, közös tulajdonának megszüntetésével
összefüggő tagönkormányzati egyeztetések – részletes vagyonkimutatást követően – során Bag Nagyközség Önkormányzata
érdekeit képviselje.
8/2019. (I. 31.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal döntött arról, hogy ameny-

nyiben a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. február 28-i
napjával nem szűnik meg, 2019. március 01. napjával a Társulásból
való kilépését bejelenti. A Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
elnöke tegye meg szükséges intézkedéseket. A Képviselő-testület
döntött arról is, hogy a tagság megszűnését követően az Országos
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel feladat átadási szerződést kíván kötni, orvosi ügyeletei
ellátás biztosítására. Az orvosi ügyelet központja: 2170 Aszód,
Baross u. 4.
9/2019. (I. 31.)
1.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mötv.-ben meghatározott központi háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátása vonatkozásában egyhangúlag úgy határozott, hogy 2019.
március 01. napjától kezdődően, amennyiben a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2019. február 28-i napjával megszűnik, az
orvosi ügyeletei ellátás biztosítása érdekében az az Országos
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel (székhely: 4031 Debrecen, István
út 6.) feladat átadási szerződést köt.
2.) Az orvosi ügyelet központja: 2170 Aszód, Baross u. 4.
3.) Az orvosi ügyelet időtartama:
Munkanapokon hétfőtől péntekig: 16:00 órától, másnap
reggel 08:00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon 08:00 órától másnap reggel
08:00 óráig.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat
átadási szerződés aláírására.
5.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Országos Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
feladat ellátására finanszírozási szerződést kössön a NEAKkal (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)
6.) Az önkormányzat lemond fellebbezési jogáról a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felé.
10/2019. (II. 21.) A Képviselő-testület 7 igen szavazattal
elfogadta a 2019. évi munkatervet azzal a kiegészítéssel, hogy a
választás időpontjának ismeretében egy ciklus tájékoztatót, közmeghallgatást tart a Képviselő-testület a lakosság részére.
11/2019. (II. 21.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 4 nem és 3 igen szavazattal úgy határozott,
hogy nem értékesíti a Neumann-házat.
12/2019. (II. 21.) A Képviselő-testület a belső ellenőrzési
kézikönyvét felülvizsgálta, egyhangú döntéssel, az alábbiakkal
elfogadta:
Kapcsolódó egyéb jogszabályi rendelkezések pontjának alábbi
mondata helyébe:
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a VIII. (általános) és
XXIII. (speciális) fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony
jellegű jogviszonyból származó perek az irányadóak.
Az alábbi mondat lép:
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak
13/2019. (II. 21.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazatattal döntött arról, hogy megrendeli az Akvíz Kft.-től (2191 Bag, Aszódi út 1.) a Béke utca burkolt
végénél keresztbe kialakított, megfelelően méretezett iszapfogó
műtárgy elkészítését bruttó 887.442.- Ft összeg értékben azzal a
kitétellel, hogy a kiemelésre kerülő, kb. 22 m3 föld elszállításáról és
lerakásáról Bag Nagyközség Önkormányzata maga fog gondoskodni, és az iszapfogó takarítása akár gépesítve is takarítható
legyen.
14/2019. (II. 21.) A Képviselő-testület egyhangú döntést hozott a Bag, Tél u. 4. szám alatti ingatlan ügyében. A Képviselő-testület felkéri a Bagi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot,
hogy a Tél u. 4. szám alatti ingatlan vonatkozásában vállaljon
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Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy

2019.05.23-án (csütörtökön)
8:00 órától 12:00 óráig
Bag nagyközség területén a gázszolgáltatás szünetelni, vagy
akadozni fog a TIGÁZ Zrt. karbantartási munkálatai
miatt.
Megértésüket előre is köszönjük!
Benedek Miklós műszaki ea.

anyagi hozzájárulást, és a megrendelt szakértői díjat, 30 000 Ft
értékben fizesse ki. A szakértő véleménye után teremtsék meg az
ingatlan kapcsán felmerülő anyagi hozzájárulást az ott lakók
segítségére (tető helyreállítása, szükség esetén a család elhelyezésére).
15/2019. (II. 21.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyhangúlag döntött az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásból való kilépéséről. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Zöld Híd Kft.-vel kötött Társulási megállapodást bontsa fel, és Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulásból tagsági viszonyunk megszüntetését a
Társulási Megállapodás IX. fejezet, 25. pontjának C.) bekezdése
alapján írásban kezdeményezze a társulás elnökénél.
16/2019. (II. 21.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyhangúlag határozott arról, hogy amennyiben lehetőség nyílik, a vasútvonal fejlesztése során felszedett kövekkel, vagy lapokkal megkezdi a Keresztfa dűlő út kialakítását.
Erről előzetesen tájékoztatja a lakosságot, de addig is minden eszközzel megpróbálják járhatóvá tenni az utat az anyagi lehetőségek
függvényében.
23/2019. (II. 21.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat kiírásáról döntött a II. számú orvosi
rendelő Bag, Dózsa György út 54. szám alatti, dr. Cséke Ibolya háziorvos helyett az állás betöltésére, házi orvosi feladat ellátására.
Praxisjog 2019. december 31.-ig az önkormányzat tulajdonában
marad. Amennyiben a pályázók közül megfelelő orvost talál a
Képviselő-testület, a praxisjog átadása megtárgyalásra kerül. A
pályázat kiírására a jelenleg hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. Az előzetes tárgyalásokat a polgármester folytassa le. A feladat
ellátás 2019. július 1-jétől történik. A pályázatok 2019. április 30.ig nyújthatóak be. A pályázatok elbírálása 2019. május 15.-ig történik.

Rendeletek:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített
költségvetésének bevételi főösszegét 609 907 780 Ft-ban állapítja
meg.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített
költségvetésének kiadási főösszegét 609 907 780 Ft-ban állapítja
meg.
Intézmények:
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi
gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 100 641 792 Ftban állapítja meg.
A Képviselő-testület az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi
gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 100 641 792 Ftban állapítja meg.
A Képviselő-testület a Bagi Polgármesteri Hivatal 2019. évi
gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 75 363 758 Ftban állapítja meg.
A Képviselő-testület a Bagi Polgármesteri Hivatal 2019. évi
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gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 75 363 758 Ftban állapítja meg.
A Képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Ház és
Könyvtár 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 20 497 869 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 20 497
869 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint Intézmény 2019.
évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 413 404 361
Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint Intézmény költségvetése 2019. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét
413 404 361 Ft-ban állapítja meg.

Bag Nagyközség Önkormányzatának
2/2019.(II.21.) számú rendelete,
amely módosítja a 11/2016. (IX.22.) sz. étkezési térítési
díjakról szóló rendeletet
Az étkezési térítési díjak 2019. március 1.-től a következők:

Óvodai étkezés
Iskolai 1x étkezés (ebéd)
Iskolai 2x étkezés (tízórai+ebéd)
Iskolai 3x étkezés
(tízórai+ebéd+uzsonna)

485,- Ft

+ 27% ÁFA=616,- Ft

415,- Ft

+27% ÁFA=527,- Ft

520,- Ft

+27% ÁFA= 660,- Ft

578,- Ft

+27% ÁFA= 734,- Ft

Bag Nagyközség Önkormányzatának
3/2019.(II.21.) számú rendelete,
amely módosítja a Bag Nagyközség helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendeletét
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80 j. vasút kivitelezésével kapcsolatban szükségessé vált, a
nagyközség területét érintő, előzetesen bemutatott változásokat
(Telepítési tanulmányterv) megismerte és elfogadja az alábbi módosítással:
Bag Nagyközség Önkormányzata kéri, hogy a tervezett
állomásépülettel szemközti oldalon megvalósuló P+R parkolórész, a vasúthoz vezető járda, mozgássérült rámpa, zajgátló fal és
esetleges egyéb építmények területe (a jelenlegi 2919/1 hrsz.
zöldterület) is kerüljön megfelelő módon rendezésre a mostani
módosításban.
A 80 j. vasút korszerűsítése a kormány nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű programja, a rendezési tervek
módosításának költségeit a megbízott kivitelező, Swietelsky
Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) mint
Költségviselő finanszírozza és az A.D.U. Építész Iroda Kft. (1111
Budapest, Kruspér u. 1/c.) készíti.
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési tervek módosításához szükséges háromoldalú
településrendezési szerződést az Önkormányzat képviseletében a
Költségviselővel és a Tervezővel megkötheti.
2. Az Önkormányzat a 80 j. vasút melletti területeire vonatkozó
Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását – a változások terveinek beillesztésre (fedvénytervek) – „tárgyalásos eljárással” elindítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges lépéseket és folytassa le az eljárást.
A rendelet hatályba lépésének időpontja: 2019. február 21.
T.A. (hivatalos jegyzőkönyv alapján készült)

A szelektív hulladék szállítás napjai: minden
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Közérdekű hírek, információk

LOMTALANÍTÁS
A Szelektív Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Bag településen

2019. április-5-én,
reggel 8 órától
lomtalanítást szervezünk.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált hulladékot az adott napon délután 14 óráig juttassa el a Petőfi
tér sarkán álló volt kocsmaépület (jelenleg közhasznú bázis)
udvarára. A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik
igénybe, intézményektől, közületektől és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem vesszük át.
Tájékoztató – lomtalanítás
LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb.
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt
mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett
kockázatot jelent.
El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes
göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt
hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok. Nem szállítható el
továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó alkatrészek,
állati tetemek, zöldhulladék. A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – kommunális, és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében szállítja el.
SZELEKTÍV NONPROFIT KFT.

3. péntek
BAGI HÍRLAP BAGI
• 2018.
HÍRLAP
OKTÓBER
• 2019.
-hónap
NOVEMBER
JANUÁR
--DECEMBER
FEBRUÁR
A zöldhulladék
szállítás
napjai:- februártól
BAGI
HÍRLAP • 2018.
MÁJUS
JÚNIUS
novemberig minden hónap 1. szombat

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)
hulladék szállítási napok

Komposztálható (zöld)
hulladékok gyűjtése

2019. március 15.

2019. április 6.

2019. április 19.

2019. május 4.

2019. május 17.

2019. június 1.

2019. június 21.

2019. július 6.

2019. július 19.

2019. augusztus 3.

2019. augusztus 16.

2019. szeptember 7.

2019. szeptember 20.

2019. október 5.

2019. október 18.

2019. november 2.

2019. november 15.
2019. december 20.

A kommunális hulladék
elszállítása változatlanul a
csütörtöki napokon történik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2019.02.01-től a
hulladékszállítással illetve a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel, ügyeikkel kizárólag a Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. keressék.
A cég elérhetőségei: levelezési cím: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.
hatvani telephely (térségi hulladékkezelő központ és lerakó): 3000
Hatvan, 054/14 hrsz. (Csány felé vezető úton Hatvantól kb. 2 km-re)
ügyfélszolgálat ügyfélfogadási időpontja: hétköznap 9 - 14:30
honlap: www.szelektivkft.hu; e-mail: info@szelektivkft.hu
telefon: +36 37/340-402

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása ebben az évben Bagon rendelői
kampányoltás formában az alábbiak szerint lesz:
Március 11. (hétfő) 14-18 óra
Vasút u. 1. rendelő
Március 12. (kedd) 14-17 óra
Művelődési ház udvar
Március 14. (csütörtök) 15-18 óra Vasút u. 1. rendelő
Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illetéket,
oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok költségét:
4000,- Ft ebenként.
Az oltási kampány befejezése után is lesz lehetőség a Vasút u. 1. sz. alatti rendelőben
hétfőn és csütörtökön 16-18 óra között az ebek oltására. Az állatok tartási helyen
történő oltását is folyamatosan végezzük.
Az oltáshoz az ebek oltási bizonyítványát szíveskedjenek elhozni.
Bag, 2019 február

Dr. Németh Mihály sk.
körzeti állatorvos

Tovább működik
BAGI HÍRLAP
• 2019.
JANUÁR - FEBRUÁR
a Turai
Központi
Orvosi

Közérdekű hírek, információk
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Ügyeleti Társulás
2019. február 14-én tartott ülésén a Turai Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás áthidalta az orvosi ügyelet ellátása
körüli problémát.
Az orvosi ügyelet 2019 januárjára orvoshiány miatt
veszélybe került. Ezúton szeretnénk tájékoztatni és megnyugtatni a lakosságot, hogy Tura Város gesztortelepülés
vezetésével a Turai Központi Orvosi Ügyelet munkáját
tovább folytatja.
A januárban felmerült problémát a közreműködő orvosok hiánya okozta, amelyet újabb - az ügyeletben résztvevő orvosok bevonásával sikerült kezelni.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az ügyelet
nyújtotta szolgáltatást ne háziorvosi szakrendelés helyett, hanem valóban sürgős, azonnali ellátást igénylő
esetekben szíveskedjenek igénybe venni, elkerülve ezzel annak a kockázatát, hogy súlyos egészségügyi állapotban lévő emberektől kerüljön elvonásra a segítségnyújtás.
Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi ügyeletvezető, Borsósné Dr. Vészi Zsuzsánna áldozatos munkáját.
2019. február hónapjától az új ügyeletvezető Dr. Kemény
András.
Szendrei Ferenc,
a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás elnöke

VASÚTFEJLESZTÉSI
MUNKÁK
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2019. február 4-től 2019. március 31-ig
Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 78 Aszód – Balassagyarmat vasútvonalon a
vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2019. április 1-től 2019. május 12-ig
Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 78 Aszód – Balassagyarmat vasútvonalon a
vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Pécel – Aszód – Galgamácsa állomások között
vonatpótló autóbuszok közlekednek, melyekről Aszód
állomáson nem kell átszállni.

2019. február 4-től 2019. május 12-ig
Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 80 Budapest – Hatvan – Miskolc –
Sátoraljaújhely vasútvonalon a vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek. Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan
vasútállomás között az InterCity vonatok helyett, Pécel –
Hatvan állomások között a gyors és sebesvonatok helyett
vonatpótló autóbuszok közlekednek.

2019. február 4-től 2019. május 12-ig
Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 80a Budapest – Hatvan vasútvonalon a
vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan vasútállomás között
az InterCity vonatok helyett, Pécel – Hatvan állomások között a
gyors és sebesvonatok helyett, Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan,
Pécel – Gödöllő autóbusz állomás, Rákos – Aszód és Rákos –
Hatvan állomások között a személyvonatok helyett vonatpótló
autóbuszok közlekednek.

2019. február 02-től 2019. május 12-ig
Rákos - Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 80 Budapest – Miskolc és a 100c Miskolc –
Szerencs – Nyíregyháza, illetve a 100 Budapest – Szolnok –
Debrecen - Nyíregyháza vasútvonalon közlekedő kör-InterCity
vonatok viszonylata változik.
Budapest-Keleti - Hatvan állomás között InterCity vonatpótló

Avar és kerti hulladék égetésével
kapcsolatos rendelkezések
Korábban beszámoltunk arról, hogy a Képviselőtestület módosította a település környezetvédelméről és hulladékkezelésről, hulladékégetésről szóló rendeletet. A tavasz beköszöntével aktuálissá vált felidézni a módosításokat, hiszen ezek be nem tartása súlyos anyagi következményekkel járhat. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
a békés együttélést elősegítve közvetlen lakókörnyezetükben legyenek tekintettel és figyelemmel
szomszédaikra.
Ÿ Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása hasznosítással
(komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni
kell.
Ÿ Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben
kerülhet sor, ha a hulladék komposztálása, vagy elszállítása
nem lehetséges.
Ÿ Belterületi lakóingatlanokon, illetve az azt határoló közterületen keletkezett avar, száraz kerti és egyéb hulladék
tavasszal az alábbi időszakokban égethető:

Március 16. és május 15. közötti időszakban
kizárólag hétfőn 15:00 órától 19:00 óráig
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
„Országos tűzgyújtási tilalom” ideje alatt
- munkaszüneti és ünnepnapokon,
- közterületen.
Az égetés során a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg. Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti,
vagyoni és környezeti kárt nem okoz. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, vagy a tűz eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni. Az
égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai)
hulladékot nem tartalmazhat. Az erdő szélétől 200 men belül, vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás) mentén – a létesítmény tengelyétől számított 100
méteren belül – bármely növényzet égetése TILOS!
Az ide vonatkozó 12/2018.(XI. 29.) számú rendelet
teljes terjedelmében megtalálható a település honlapján
(www.bagfalu.hu)
T.A.

autóbuszok közlekednek. A pótlóbuszok Budapest-Keleti melletti
Verseny utcai ideiglenes autóbusz megállóhelyről indulnak, és oda
is érkeznek.
Az InterCity vonatok helyett Budapest-Keleti és Hatvan állomások
között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
A gyors- és sebesvonatok helyett Pécel és Hatvan állomások között
vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
A személyvonatok helyett Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan, Pécel –
Gödöllő, Rákos – Aszód és Rákos – Hatvan 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.
MÁV-START Zrt.
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A polgármesteri
Az
Iglice Óvoda hírei
Hivatal hírei
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December ber-ber-ber karácsonyt vár az ember
December hónap az óvodában a
várakozás ideje. Ilyenkor együtt gyújtjuk
meg az adventi koszorú gyertyáit péntekenként, sokat beszélgetünk a Mikulásról, a családról, szeretetről, a betlehemi
történetről. Harmadikán a gyerekek Sün
Balázs történetét is megismerhették az
óvónénik előadásában.
A Mikulás is megérkezett 6-án,
akit csoportonként köszöntöttek, majd
átvehették ajándékát is, melyet köszönünk az Önkormányzatnak. Nyolcadikán karácsonyi kézműveskedésre vártuk
a szülőket és gyerekeket az alapítvánnyal
közösen. Készült karácsonyfadísz szódabikarbónás gyurmából, varrtak filcdíszeket, készítettek karácsonyi üdvözlőlapokat, szalvétatartót hajtogatással.
A tornateremben Tél az erdőn
címmel kiállítást is megnézhettek a
vendégek. Állatos könyvekkel és filmve-

Tél az erdőn kiállítás

títéssen is ismerkedhettek az erdei állatokkal. Köszönjük Magdi óvónéninek és
férjének a csodálatos kiállítást.
Az iskolások két alkalommal is
ellátogattak hozzánk, Luca napi jókívánságokat és Pásztorjátékot adtak elő az
óvodásoknak. A gyerekek örömmel üdvözölték az óvónénijüket és óvodás társaikat. Köszönjük nekik az előadásokat.
December 14-én az Élő adventhez kapcsolódva az óvoda dolgozói
várták egy kis vendégségre a falu lakóit.
A vendéglátás közben a pedagógusok
Pásztorjátékkal lepték meg a vendégeket. Ezen a napon búcsúztattuk Kovács
Istvánné Ilonkát, aki 10 évig volt vezetőnk és közel 37 évig dolgozott óvodánkban. Kívánunk neki boldog nyugdíjas
éveket!
A falukarácsonyon a Süni csoport képviselte óvodánkat. Az utolsó

Luca napi köszöntés

héten a csoportokban a szülőket vártuk
szeretettel a karácsonyi műsorokra.
Köszönjük Deli Józsefnek a fenyőfát és
szaloncukrot, az önkormányzatnak,
hogy idén is került a fa alá ajándék és
szaloncukor a gyerekeknek is.
Új év, új év, új esztendő hány fiad van tizenkettő….
Vízkereszt napján elbúcsúztunk a karácsonyi ünnepkörtől, most
már a farsangi bálra készülődünk. A
hóesésnek örülve szánkóztunk a dombon, hóangyalt, hóembert készítettünk,
hógolyóztunk. Nem feledkeztünk meg az
itt telelő madarakról sem, magokkal
csalogattuk az etetőhöz őket. A Madaras
csoport újévi jókívánságokkal köszöntötte a csoportokat.
Pici szívem, pici szám,
Boldog új évet kíván!
Iglice óvoda

Élő Advent vendéglátás és műsor

Az iskolások betlehemezni is eljöttek

Beszámoló a 2018/19-es tanévben végzett eddigi tevékenységeinkről
Ismét egy kicsit fárasztó, de annál
eredményesebb féléven vagyunk túl, ami
szinte hihetetlen is, mert nemrég kezdtük meg a 2018/19-es tanévet.
Hagyományos programjaink (tanulmányi kirándulás, Szent Mihály nap,
szüreti bál, télapó látogatása, Mikulás
disco, karácsonyi forgatag, karácsonyi
bábelőadás, továbbtanulással érintett
középiskolák bemutatkozása, 8.-osok
részvétele a pályaválasztási kiállításon,
karácsonyi forgatag, betlehemezés, cirkusz és színházlátogatás, bábelőadás,
farsang) megvalósultak. Némiképp
rendhagyó volt az Adventi gyertyagyújtás, hiszen a 2. és a 3. gyertya
meggyújtására osztálykeretben került
sor. A lucázást idén felelevenítettük,

voltak másodikos tanítványaink az óvodában és a hivatalban is.
Ünnepségeinkről is méltó módon
megemlékeztünk. A tanévnyitó ünnepség idén az első tanítási nap reggelén
volt. Színvonalát emelte - a harmadikosok ünnepi műsora mellett - Karácsondi
Mihály katolikus plébános és Jamrik
László polgármester úr ünnepi gondolatai és az elsősök fogadalom tétele.
Idén is volt szüreti bál, melynek most
is a nyolcadikosok voltak a főszereplői,
azonban táncuk kiegészült a negyedikesek és a Muharay Elemér Népi Együttes Ifjúsági Csoportjának részvételével
is. Mivel még mindig nem rendelkezik
minden nyolcadikos tanítványunk bagi
népviselettel, idén is a Muharay Elemér

Népi Együttestől kértünk ruhát a tánchoz. Bár az alsósok ruhája Bertók Adrienn által, tankerületi forrásból készül,
még mindig hiányoznak alsószoknyák,
melyeket idén is a Podmaniczky Zeneiskolától kértünk kölcsön.
Rendhagyó módon történt az október 6-i megemlékezés, hiszen az iskolában tartottuk, nem vonultunk át a művelődési házba. Az október 23-i ünnepség
azonban megszokott módon a Dózsa
György Művelődési Házban volt, akárcsak az idősek napi rendezvény, az iskolai és a községi karácsony. Az idősek napi
rendezvényre az iskolások készültek
ajándékkal, műsorral, köszöntőbeszéddel, az iskolai karácsonyra pedig Bag
Nagyközség Önkormányzata készített a
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Gyalus Noémi

Kánai Mína

gyerek számára ajándékcsomagot.
Idén is csatlakoztunk az Élő Adventhez, melynek keretében december 3-án
megközelítőleg 100 embert láttunk vendégül.
Az aulában az alsó tagozat karácsonyi
megemlékezést tartott, mely a hatalmas
karácsonyfánk (Deli József képviselő úr
adománya) alatt nagyon meghatóra és
látványosra sikerült.
Az ÖKO munkaközösség szervezésében volt elektronikai hulladék- és
papírgyűjtés is, mely utóbbi minden
évben osztályok közötti verseny is. A versenyt a 2. és a 8. osztály nyerte, jutalmuk
gyümölcs volt.
Idén is biztosítottuk a Hit és erkölcstan (katolikus, református, hitgyülekezeti hittan) és az etika oktatás megszervezésének lehetőségét.
Az önkormányzattól kaptunk 150 000
forintot a tanévkezdéshez! A Bonifác
Alapítvány a tehetséggondozás céljából
elindított drámatanszak részére 20 db
széket, a napköziseknek játékokat vásárolt.

A Bagi Arany János Iskola hírei
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Partizánlabda verseny II. helyezés

Jó kapcsolatot ápolunk az óvodával,
ebben a tanévben is meglátogatták az elsősöket.
Kapcsolatunk szorosabbá vált a BAGÁZS közhasznú egyesülettel, akik az
eddigiek mellett idén Repeta programot
is indítottak az elsősöknek. A II. félévben
angol anyanyelvi tanárokat közvetítenek
ki iskolánknak, ennek megvalósítása folyamatban van.
Folytatódik a Bozsik program (gyerekfoci) Simó László edző irányításával.
A polgárőrség, az önkormányzat, a
gyermekorvos és a fogorvos támogatását
továbbra is élvezzük.
A Dunakeszi Tankerület szervezésében volt/van lehetőségünk hasonló
helyzetben lévő iskolákkal párbeszédet
folytatni, illetve a havi ellátmányból
elvégezni az egyszerűbb karbantartásokat.
Erősödött a kapcsolatunk a községi
könyvtárral. Több alkalommal is részt
vettek tanítványaink a könyvtárvezető
Horváthné Görög Viktória szervezte
programokon.

Nagyobb rendezvényeinket továbbra
is a Dózsa György Művelődési házban
tartjuk, ahol szintén sok támogatást kap
az iskola.
Idén két rendezvényen is részt vett
nevelőtestületünk, melyet a Szülői
Összefogás Szülőfalunkért kezdeményezett (Bemutatkozó fórum, Élő Advent).
Kapcsolati körünk az aszódi községi
könyvtárral bővült, a 3. és 4. osztályosok
rendhagyó irodalom órán vettek részt az
intézményben.
Vettünk már részt teremfocin, futó- és
tűzharc versenyen, Egyéniben is nagyon
szép eredmények születtek. Gyalus Noémi a Szép kiejtési versenyen korcsoportjából 1., Kánai Mína a helyesírási versenyen korcsoportjából a 2. lett. A
Kartalon megrendezésre kerülő helyesírási versenyen tanulóink nagyon szépen
szerepeltek.
Reméljük, hogy a II. félév is legalább
ennyire eredményes, viszonylag nyugodt
lesz. Mindenkinek erőt, egészséget
kívánok a II. félévhez (is)!
Szásziné Győri Éva igazgató

Fotó: Szásziné Győri Éva
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Közösségi élet

BAGI
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JANUÁR
JANUÁR
MÁJUS
• 2016.
- FEBRUÁR
--OKTÓBER
FEBRUÁR
JÚNIUS

Erősítsük
a szülői összefogást!
Ez volt a célja annak az összejövetelnek, melyet 2018.
november 23-án pénteken tartott a bagi Szülői Összefogás
Szülőfalunkért, közismert nevén a SzÖSz. Hivatalosan nem bejegyzett egyesület, nem civil szervezet, elindítói és aktív segítői
nem választottak elnökséget, vezetőséget. Inkább valódi, alulról
jövő kezdeményezésnek, mozgalomnak mondható.
Idézet a csoport Facebook-oldaláról: 2017. február 24én megalakult a Szülői Összefogás Szülőfalunkért. A formálódó
közösség tagjai lelkes, tenni akaró emberek, akik hisznek abban,
hogy széleskörű összefogással, a problémák lépésenkénti felgöngyölésével változás érhető el településünkön. A szülői összefogás
nagy változás reményében alakult konkrét elhatározásokkal,
megvalósítható ötletekkel. Alapvető céljaink:
- biztonságos, és a tanulásra alkalmas légkör
elősegítése a gyermekek részére
- a bagi óvodai és iskolai létszámcsökkenés megállítása
az intézmények közötti egyre nagyobb verseny mellett is
- a településen élők közötti szűkülő személyes
kapcsolatok javítása tudatos közösségépítéssel.
De térjünk vissza a novemberi rendezvényhez! A fenti
napon másfél éves tevékenységükről számoltak be az érdeklődőknek, akikkel meg is telt a művelődési ház nagyterme. Ez részben a
hatékony szervezésnek, részben annak köszönhető, hogy az iskolával valamiképpen minden helyi lakos kapcsolatban állt, vagy áll
ma is. Vagy itt volt diák, vagy ide jár a gyermeke, unokája. De talán
még olyanok is eljöttek, akik más településre íratták be gyermeküket, de érdekelte őket a „maradók” álláspontja. A megjelenteket
Katonáné Kovács Erika pedagógus köszöntötte, és ő szólította
mikrofonhoz Palya Zoltánt, Volterné Jamrik Évát és Volter
Jánost. Mindannyian szívügyüknek tekintik a szülői összefogást.
Személyes céljaikat, tapasztalataikat, élményeiket osztották meg
velünk, természetesen az akadályokat, nehézségeket sem hallgatták el. Bizonyára sokan vannak, akik - bár szerettek volna - nem
tudtak eljönni, ezért címszavakban felidézzük a beszámoló fontosabb gondolatait. A prezentáció, amit láthattunk, a problémától
indul a célkitűzésen át a megoldott vagy megoldandó feladatokig.
Gyalog Éva
I. Elindulás: problémák és megoldások
• A szülők nem a bagi intézményekbe íratják be a gyerekeiket
• A negatív hangok mindig erősebbek
Felkutatjuk azokat a dolgokat, körülményeket, amelyek előidézték az óvodában, iskolában a gyermekek által elkövetett szélsőséges cselekedeteket.
• Az okokat megvizsgáljuk, és eljuttatjuk azokhoz a szervekhez,
hatóságokhoz, amelyek illetékesek azok megakadályozásában. (Gyámhivatal, rendőrség stb.)
• Segítséget kérünk az intézményektől, megfelelő szervektől
• Színesíteni akarjuk a kulturális életet
• Felkeressük azokat a szülőket, akik nem bagi intézményekbe
íratták be gyermekeiket. Valójában ők is bagi lakosok, és a

Fotó: id. Balázs Gusztáv

hétköznapi életüket itt élik, ezért őket is be kell vonni a falu
életébe, és velük együtt kell közösséget építeni.
A 2016-17-es tanévben induló első osztályban 1 fő volt a nem roma
származású gyermek.
• Voltak, akik kitartottak a bagi iskola mellett, de mivel szinte
egyedül maradtak, az utolsó pillanatban meggondolták magukat
• Kampány hatására a következő évben az arányok tekintetében
kiegyenlítődött a roma-nem roma tanulók aránya
• Sikerült elérni 2 pedagógiai asszisztens alkalmazását
• A kerekasztal-beszélgetés után hatékonyabb és intenzívebb
intézkedések történtek.
II. Mit tettünk az elmúlt másfél év alatt?
Közösségépítés:
• „Maradunk!” kampány
• TÖK jó délután
• Adventi esték
Együttműködés az intézményekkel:
• 2017 márciusában aláírásgyűjtés, levél a KLIK-nek, közel 1000 aláírás
• Kampány a bagi intézmények mellett
• 2018. május: kerekasztal-beszélgetés
• Kapcsolatfelvétel a Bagázzsal
• Felkérést kaptunk a KLIK munkacsoportjába
• Együttműködési lehetőségek keresése a rendőrséggel
Közösségi munka:
• Google-kereső optimalizálása
• Óvodai előtető építése
• Őszi kertészkedés az óvodában
• Bagázs udvar rendbetétele
Falukutatók vizsgálata alapján Bagon a Pest megyei átlagnál erősebben mutatkoznak az elöregedés jelei. Bagon 150 % az öregedési
index. Másfélszer annyian tartoznak a 60 évnél idősebbek közé,
mint a 0-14 évesek közé. Ahol a gyerekek nem a helyi intézményekbe járnak, ott nem lesznek erős gyökerei a fiataloknak. A
település elöregszik, nem lesz jövő.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését, kérdéseit az alábbi
elérhetőségeken: szosz.bag@gmail.com • Facebook: Szülői Összefogás Szülőfalunkért
Palya Zoltán

Miért tartom fontosnak a Szülői Összefogást?
Tímea: Mi azért jelentkeztünk a SzÖSz-be, mert magának a kezdeményezésnek a céljai önmagukban
olyan értékeket képviselnek, hogy ahhoz érdemes és
hasznos csatlakozni. Külön kiemelendő, hogy mindezen feladatok végrehajtását a lakosság bevonásával
képzeli el. Fontos, hogy akik itt élnek, és minden nap
tesznek ezért a helyért, azok jól érezzék magukat, sőt
ha lehet, egyre jobban. A lényegét az összefogásnak
pedig egy idézet foglalja össze a legjobban: ,,Soha ne
kételkedj abban, hogy egy gondolatokkal teli, elkötelezett emberekből álló kis csoport megváltoztathatja a világot. Valójában csak ők képesek erre."
(Margaret Mead)
Marika: Tálas Lászlóné Marika vagyok. 70 éves,
nyugdíjas. Kórházi válságkezelő csapatban dolgozom. 20 éve költöztünk ebbe a szép faluba - a

Hathegy alá - Budapestről, nagyon kedves emberek
közé, akik hamarosan jó barátaink, ismerőseink, kedves szomszédaink lettek. A SzÖSz - höz azért csatlakoztam, hogy tapasztalatommal segítsem a fiatalokat, s mert szeretném, ha a most 20 hónapos unokám
Bagon a lehetőségekhez képest a lehető legjobb körülmények között nőne fel, és nem kellene más település óvodájába, iskolájába vinni, mint most bölcsödébe. A bagi születésű idősebb emberek elbeszéléséből tudjuk, és manapság is megtapasztalhatjuk,
hogy ezen a településen egymást nagyon segítő,
tisztelő, összetartó közösség volt illetve van. Jó lenne, hogy ha a folyamatos társadalmi, gazdasági változások ellenére a jövőben is így maradna, illetve
tovább fejlődne, erősödne.
Zoltán: Születésem óta Bagon élek, ahogy az apám

és a nagyapám is. Az itt megélt élmények és emlékek
adtak gyökereket, kötődést a szülőfalumhoz, melyet
szeretnék átadni a gyerekeimnek. Ezért fontos számomra, hogy tegyek a közösségért, községért.
„Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a
földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel
látja el. Ősszel lehull a levél, igaz. Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a
gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem
tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a
gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem
viheti magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere,
az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon sok.
Gondolj a gyökérre.” (Wass Albert)
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Fotó: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

Szívügyünk volt…
Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetet támogató
Legyen az Ön szívügye is Alapítvány javára rendeztek jótékonysági hangversenyt január 20-án 18 órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Házban.
Biztosan sokan emlékeznek rá, hogy az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet
működése néhány évvel ezelőtt veszélybe került, s a Galga-menti emberek összefogására is szükség volt ahhoz, hogy megmaradhasson. 2011ben útjára indult egy rendezvénysorozat, melynek célja a Legyen az Ön
szívügye is Alapítvány támogatása volt. Bag 2012-ben az elsők között
csatlakozott ehhez a sorozathoz, mely végigjárt minden Galga-menti települést. A Legyen az Ön szívügye is Alapítvány elnöke, Blaskó Tiborné
Marika felkérésére Bag Nagyközség Önkormányzata immár másodjára
szólította meg a település lakóit egy nemes cél érdekében.
Katona Hargita műsorközlő elsőként Jamrik László polgármester urat szólította színpadra, aki nagy örömmel köszöntötte mindazokat, akik eljöttek, vagy belépőjegy megvásárlásával támogatták az alapítvány működését, a térséghez tartozó betegek minél színvonalasabb
ellátását. Majd Mankovicsné Masznyik Katalin, a Legyen az Ön szívügye
is Alapítvány kuratóriumi tagja ismertette a működésüket, beszámolt az
általuk megvalósított fejlesztésekről, mely mind a betegek érdekét szolgálja.
A következő egy órában három fiatal művész állt színpadra,
Szonda Fanni csembalóművész, Szonda Gabriella fuvolaművész, és Novák Péter klarinétművész, mindannyian méltán a település büszkeségei.
Bámulatos játékukkal megragadták azok figyelmét is, akik kevésbé rajonganak a komolyzene iránt. A koncert végén a közönség vastapssal jutalmazta az előadókat, megköszönve a különleges zenei élményt, s az önzetlen, segítő szándékot. Az este végén átadásra került az a 209 000 forint,
melyet a bagiak adományoztak a Legyen az Ön szívügye is Alapítvány javára. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
-kh-
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Szonda Fanni 6 évesen kezdett zongorázni Novák Istvánné tanítványaként. Később a
budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium zongora szakán tanult. 11.
évfolyamos volt, amikor kötelező hangszer lett
számára a csembaló. Olyannyira beleszeretett ebbe a hengszerbe, hogy az utolsó évben már a csembaló lett a főtárgya. Tanulmányait a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen folytatta, ahol előbb,
mint okleveles csembalóművész, majd mint okleveles csembalóművész-tanár szerzett kitüntetéses
diplomákat. Jelenleg Budaörsön és Óbudán tanít
zongorát.
Szonda Gabriella zenei tanulmányait
szintén itt Bagon, Novák Istvánnénál kezdte. Először zongorázni tanult, de hamar érdeklődni
kezdett a fuvola iránt, így később az aszódi zeneiskolában Szegedi Sarolta tanárnőnél tanult fuvolázni. Később a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanulója
lett, ahonnan a Debreceni Zeneművészeti Egyetem Karára felvételizett. 2016-ban okleveles fuvolaművész diplomát szerzett kiváló minősítéssel,
majd 2017-ben okleveles fuvolaművész-tanár
diplomát vehetett át. Jelenleg itt Bagon, Gödöllőn
és Budapesten is tanít.
Novák Péter már az óvodában elkezdte
a klasszikus zene tanulását, ezután minden nap
járt a bagi zeneiskolába, ahol édesanyja tanítványait hallgatta. Részt vett a zongora és szolfézs
órák nagy részén. Akkoriban id. Rónai Lajos volt
az aszódi Zeneiskola igazgatója és amikor benézett a bagi kihelyezett tagozatra, mindig mondta
hogy ebből a srácból klarinétos lesz. Figyelemmel
követte, hogy kinőtt-e már elől a csontfoga, mert
csak úgy lehet elkezdeni klarinétozni. Péter közben már 2-3 éve zongorázott is. Amikor elkezdett
klarinéton játszani, könnyebben vette az akadályokat, és maradt a klarinétnál. Ezekben az években versenyeken indult és a második országos klarinétversenyén, amin részt vett, 1. helyezést ért el.
Ezután tanulmányait a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta, majd
felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának klarinét szakára. 2009-ben
kitűnő diplomát szerzett Klarinéttanár-kamaraművész végzettséggel. Diplomája megszerzése
után elkezdett dolgozni a Magyar Honvédség Központi Zenekarában első klarinétosként és az aszódi zeneiskolában furulya-klarinéttanárként. Eközben játszott a környéken ismert Galga Express,
majd a Budapest Ragtime Band zenekarokban,
később egyéb sváb, klezmer zenekarokban is, miközben operett társulatokkal koncertezett itthon
és külföldön egyaránt.
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Ünnepi áhítatban
December 16-án tartottuk hagyományos
karácsonyi ünnepségünket advent harmadik vasárnapján. Advent a karácsony kapuja, a Megváltó
eljöveteléig tartó várakozás időszaka. Megkezdődik
a karácsonyi csodavárás ideje, és ezzel együtt az
ünneppel járó forgatag. De azért évről évre bebizonyosodik, hogy érdemes megállítani a rohanó időt,
és átadni magunkat az ünnep hangulatának.
Gyönyörű díszbe öltözött a művelődési ház színpada,
amely előtt Karácsondi Mihály plébános úr adventi gondolatai
kíséretében meggyújtotta a falu koszorúján a harmadik gyertyát, majd Jamrik László polgármester osztotta meg ünnepi
gondolatait a jelenlévőkkel.
A színpadi produkciók sorát a Galgaudate Ifjúsági
Énekkar műsora nyitotta meg, majd az Iglice Óvoda képviseletében a Süni csoport karácsonyi játékkal érkezett. Felkészítőik Péli Melinda és Melegné Svehla Bernadett óvónők
voltak.

Fotó: Torda Jánosné

A legkisebbek előadása után a Bagi Arany János
Általános Iskola tanulói következtek, ők három produkcióval
is szerepet vállaltak az ünnepi műsorban. Elsőként a néptáncos növendékek léptek színpadra. Felkészítő tanáruk Bertók
Adrienn. A táncosok műsorát a harmadik osztályosok játékos,
verses összeállítása (felkészítő tanáruk Jamrik Éva), majd egy
újonnan alakult formáció, az iskola pom-pom lányai mutatkoztak be a falukarácsonyra összeállított produkciójukkal. Az
iskolás műsorok nagy sikert arattak, a pom-pom lányokat
pedig, Czibula Mária tanárnő szárnyai alatt, remélhetőleg
nem utoljára láthattuk hazai rendezvényen.
2018 áprilisában felnőtt latin tánccsoport szervezésére került sor itt a művelődési házban, Végh Zoltán versenytánc oktató, koreográfus vezetésével. Azóta több felkérést
is kaptak, melynek apropóján nevet választottak maguknak.
Bár főként latin táncokat tanulnak, a névválasztás során
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igyekeztek tükrözni a magyarság és Bag iránti elkötelezettségüket, így lettek ők a Bagi Ritmus Tánccsoport. A falukarácsonyra pár perc erejéig rock and roll party hangulatot
varázsoltak.
„Zene nélkül is lehet élni, de nem érdemes” – mondta
anno Kodály Zoltán egyik legkiválóbb komponistánk, népzenekutatónk és a róla elnevezett zeneoktatási módszer
kidolgozója. S e halhatatlan szavak mögött komoly tartalom
rejlik, hiszen a jó zene óriási és pozitív érzelmi hatást vált ki
belőlünk. Megérinti a lelkünket, felemel, és csodálatos érzésekkel tölti el legbelső énünket.
A Szonda lányok már kisgyermekként zenéltek itt a
művelődési házban, s felnőve, tanárként is időről-időre
visszatérnek a bagi színpadra. Szonda Gabriella fuvolán és
Szonda Fanni zongorán játszotta Reinecke: Ballada című
művét, majd csatlakozott hozzájuk húguk, Boglárka is a
hegedűjével.
A sok-sok tehetséges gyermek és fiatal után a legidősebb aktív korosztály képviselői léptek színpadra. A Szinkron Nyugdíjas Egyesület énekkara ünnepváró délutánunkra
karácsonyi énekeket hozott.
Nem múlhat el műsor a Muharay Elemér Népi
Együttes közreműködése nélkül, akik meghatározó szerepet
töltenek be a falu életében. „Szép napunk támad…” című
adventi előadásukkal zárták a Falukarácsony műsorát.
A színpadi műsorokat követően igazi jókedvű, mosolygós, fahéj illatú karácsonyi forgatag alakult ki. A könyvtárban mese és kézműveskedés, a művelődési ház előterében
található karácsonyi vásáron bagi alkotók és civil szervezetek
kínálták kézműves termékeiket, a művelődési ház előtti téren
pedig szeretetvendégség - forró teával, forralt borral, zsíros
kenyérrel és bejglivel - várta a közönséget.
K.H. és T.A.
Bag Nagyközség Önkormányzata ezúton is hálás szívvel mond köszönetet a műsorban közreműködőknek, hogy igazi
karácsonyi hangulatot varázsoltak, a vendéglátáshoz nyújtott felajánlást Bognár Károlynak. Mint minden évben, a
zsíros kenyerek kenését most is a Karitasz csoport vállalta, köszönjük a segítségüket. Idén a forralt bort és a teát a Szülői
Összefogás Szülőfalunkért, valamint Varga András alpolgármester úr és barátai biztosították.
Az eseményről a gyönyörű fotókat Farkasné Katona Anita készítette.
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Kimagasló szintű értékőrzők
A Bagi Muharay Népi Együttes több évtizede meghatározó szereplője a magyarországi néptánc- és népi hagyományőrző mozgalomnak, mely évek alatt rengetegen dolgoztak
az együttes csoportjai mellett. Ifj. Rónai Lajos vezetésével
jelenleg az együttes 4 csoportjában 160 táncos dolgozik a népi
kultúra, a hagyományok és táncok megőrzésén és továbbadásán.
Az együttes 1976. április 24-én vette fel a Muharay
Elemér Népi Együttes nevet, mivel az 1950-es évek elején ő
bábáskodott a népi együttes újjászületésénél, szellemisége
továbbra is meghatározza csoportjaink munkáját. Lelkesen
részt vesznek a közösségi életben, a település rendezvényein,

nemzeti ünnepeinken állandó szerepvállalók. Mindezek mellett
fáradhatatlan szervezőként évről évre megtöltik a művelődési
ház nagytermét saját műsorukkal.
2019. február első hétvégéjén a Muharay Népi Együttes csoportjai gálaműsor keretében igazolták, hogy méltóak a
névadó, Muharay Elemér hagyatékára. Telt ház előtt újfent
bizonyították tehetségüket és elhivatottságukat a bagi értékek
őrzése és átörökítése iránt.
A gyönyörű fényképek Takács Gergely (XTaki's
Photography) tehetségét dicsérik. A gáláról még több fényképet
talál a www.facebook.com/muharay/ oldalon.
T.A.

Civil oldalak

BAGI HÍRLAP • 2019. JANUÁR - FEBRUÁR

2019. január 15-én

Hajdu Vendelnét Berla Erzsébetet
90. születésnapján
köszöntötte Bag Nagyközség Önkormányzata nevében
Jamrik László polgármester úr, Varga András alpolgármester úr
és Burghardtné Tóth Ilona jegyző asszony.

Fotó: Torda Jánosné

... nagy kanállal az életet! Mert megérdemlik!

Pótszilveszteri mulatság

2019. januárjában pótszilvesztert szerveztek,
február 17-én pedig farsangi mulatsággal egybekötött évi
rendes közgyűlését tartott a Szinkron Nyugdíjas Egyesület.
A képeket látva nem szükséges hangsúlyozni, hogy a formális közgyűlést követően a rendezvény szórakoztató programokkal dúsított, jó hangulatú mulatozásba csapott át. Aki nem hiszi,
hogy van élet a munkásévek után is, járjon utána!
T.A.
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Programajánló

Falugazdász ügyfélfogadási rendje
Minden hónap első és
második szerdáján 13:00-16:00
Helye: Bagi Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52.

Maczó Tamás Falugazdász Tel.: +36 30 418 3789

KÉMÉNYSEPRŐIPARI TÁJÉKOZTATÓ
2019. január elsejétől BAG település kéményseprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. Ezzel a változással
a városban a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik
el.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek
szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető. A katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
• Ezt megteheti online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as
számot hívják. Normál tarifával hívható számok:
06-70/641-8532, 06-70/667-9888,
• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858
helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal
fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell.
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal
rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek, és nem
fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát
végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni.
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PROGRAMAJÁNLÓ
ANYUKA KLUB A PLÉBÁNIÁN
Kötetlen játék és beszélgetés anyukáknak és gyermekeiknek.
Időpont: március 4. és 18. hétfő 9:30-11:30
Helyszín: Apostolok szállása, Szent András u. 124.

ALAKFORMÁLÓ TORNA
Időpont: minden hétfőn 18:30
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Foglalkozásvezető: Bencze Izabella rekreációs sportoktató

ZOBONYOS JÁTSZÓHÁZ
Mondókázós mókázás a legkisebbeknek (0-3 éves korig)
Időpont: március 6-tól minden szerdán 10:30
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Foglalkozásvezető: Dr. Péter Brigitta
Belépődíj: 800 Ft családonként

ÓVODA HÍVOGATÓ az óvodába induló
kisgyermekeknek és szüleiknek
Időpont: március 11. hétfő 16:30
Helyszín: Iglice Óvoda
Programok: Óvodavezető tájékoztatója, az óvoda épületének
bemutatása, majd kötetlen beszélgetés
Baba-mama játékos foglalkozás

JÁTÉKOS TORNA A LEGKISEBBEKNEK mozgásfejlesztő eszközök használatával
Időpont: minden hónap második és negyedik
keddjén 9:00
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
Foglalkozásvezető: Bencze Izabella rekreációs sportoktató

9. ORSZÁGFUTÁS 1. BAGI MEGMOZDULÁSA
Időpont: március 16. szombat 9 óra
Helyszín: gyülekező a Dózsa György Művelődési Ház és
Könyvtár előtt.
Idén Bag is csatlakozik az Országfutáshoz, melyre a
szervezők szeretettel várnak minden korosztályt.
Távok:
6 km-es vezetett gyalogtúra
8 km-es vezetett gyalogtúra
12 km-es táv futóknak

FÜLÖP FERENC SZÓLÓTÁNCVERSENY
a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség és a Bagi
Muharay Népművészeti Egyesület szervezésében.
Időpont: március 23. szombat, 13:00
Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

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

KIRÁNDULÁS az Erzsébet-pihenőhöz
Természetjárás, játék, nyársalás, a jó hangulat garantált!
Időpont: március 30. szombat
Indulás 9 órakor a művelődési háztól.

Budapest, 2019. január 18.
Molnár Károly
Kéményseprőipari
Pest megyei Ellátási csoportvezető

A részleteket keressék a plakátokon, szórólapokon,
valamint a Dózsa György Művelődési Ház
és Könyvtár, Bag facebook oldalán!
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§ Válóper 2019-ben
Az ügyvéd válaszol

A házassági bontóperek (hétköznapi nevén: válóper) a
peres eljárások igen nagy százalékát teszik ki.
2018. január 1.-től új eljárásjogi törvény lépett hatályba,
mely jelentősen megváltoztatta a házassági bontóperek szabályait.
Lássuk, milyen változásokat vezetett be a jogszabály:
Házasság felbontására továbbra is a teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott házasság esetén van lehetőség. A házasság
felbontását bármelyik házasfél kezdeményezheti akár személyesen,
akár jogi képviselője útján. Van néhány járulékos kérdés, amely a
bontóperhez tartozik. Ilyen a közös (kiskorú) gyermek tartása,
gyermek fölötti szülői felügyeleti jog gyakorlása, gyermekkel való
kapcsolattartás, házastársi tartás és utolsó közös lakás használata.
Talán az egyik leglényegesebb változás, hogy a vagyonmegosztás
leválasztásra került a házassági perről, azaz a bontóperben nem
lehet kérni a közös vagyon megosztását, hanem az egy teljesen különálló, önálló per lehet. Míg a házasság felbontása kizárólag
bíróság jogerős ítélete alapján lehetséges, azaz kötelező hozzá a
bírósági eljárás, addig a közös vagyon megosztása a házastársak
peren kívüli megállapodása keretében is megvalósulhat, bírósági
eljárás nélkül is. Én a magam részéről minden esetben a peren
kívüli megegyezést javaslom, és ügyfeleimmel is erre törekszem,
hiszen egy bírósági eljárás több százezer forintos, vagy akár milliós
nagyságrendű perköltséget is eredményezhet, beleértve az eljárási
illetéket, szakértői díjat, ügyvédi munkadíjat is, amelyet a pervesztes félnek ki kell fizetnie. Emellett számolni kell azzal is, hogy egy
ilyen vagyonmegosztási per hosszú évekig is eltarthat (nem ritka az
5-8 évig tartó pereskedés sem, de hallottam már 17(!) évig tartó
vagyonmegosztási perről is). Ennek tudatában érthető talán, miért
is szorgalmazom minden esetben a peren kívüli megegyezést a felek
között. Abban az eseten azonban, ha a felek nem tudnak teljeskörűen, minden vagyontárgyra kiterjedően egymással elszámolni,
és egyezséget kötni, akkor a felperes félnek tehát két keresetet kell
az illetékes bíróságra benyújtania. Egyet a házasság felbontására
(és a fentebb felsorolt járulékos kérdésekre), míg a másodikat a közös vagyon megosztására. A jogszabály nem határoz meg sorrendet
a két eljárás megindítása tekintetében, illetve a két per párhuzamos
lefolytatásának sincs jogi akadálya, azzal, hogy addig az időpontig,
míg a bontóperben nem kerül megállapításra az életközösség
megszakadásának az időpontja, addig a vagyonmegosztási per
felfüggesztésre kerül.

Továbbra is van lehetőség közös megegyezéssel válni, és
van az un. „tényállásos bontóper”. Közös megegyezés esetén a feleknek egyezséget kell kötnie a közös gyermek fölötti szülői felügyeleti jog, gyermektartásdíj, kapcsolattartás, házastársi tartás és utolsó közös lakás használata tárgyában. Amennyiben a feleknek ezekben a járulékos kérdésekben nem sikerül egyezségre jutniuk, úgy fel
kell tárni a házasság megromlásához vezető okokat, és a bíróság
ítélete fogja pótolni a felek egyezségét, azaz azokban a kérdésekben,
a melyekben a felek nem tudtak egyezségre jutni, a bíróság
bizonyítási eljárást folytat le.
Az eljárás két részből áll: a perfelvételi és az érdemi
részből. A felek békítését a bíró a perfelvételi részben kísérli meg.
Ennek eredménytelensége esetén kerül sor az érdemi részre. A korábbi szabályokhoz képest jelentősen szűkült a keresetváltoztatás
(azaz, a per folyamán tett nyilatkozatok, kérelmek módosítása)
lehetősége, és jóval szigorúbb lett a bizonyítékok csatolásának is a
határideje.
Az új eljárásjogi törvény célja elsősorban az ügymenet
gyorsítása volt. Sajnálatos módon személyes tapasztalataim szerint
ez eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, jóval bonyolultabbá és nehézkesebbé vált az eljárás. Míg a régi jogszabály esetén elég volt néhány sort beadni a bíróságra, és gyakorlatilag egy kb.
fél oldalas keresetlevéllel megindult az eljárás, mára ott tartunk,
hogy ha ügyvéd nélkül jár el a bontóper során az ügyfél, egy huszonegynéhány oldalas nyomtatványt kell hibátlanul kitöltenie, de én
jogi képviselőként is hozzávetőleg 10-16 oldalas iratot adok be a
bíróságra… Emellett a tárgyalási időköz is hosszadalmasabb lett.
Míg a korábbi jogszabály esetén átlagosan a keresetlevél beérkezését követően 3 hónap múlva kitűzésre került az első tárgyalás,
most ez hozzávetőleg akár fél év is lehet.
A fentebb röviden kifejtett okokból látható, hogy az eljárás sajnos nem lett sem egyszerűbb sem gyorsabb. Így javaslom,
válás esetén mindenképp törekedjenek a járulékos kérdések és a
vagyonmegosztás kérdésében házastársukkal peren kívül egyezséget kötni.
További – akár bontóperrel kapcsolatos – kérdése esetén
forduljon hozzám bizalommal!
dr. Péter Viktória ügyvéd
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.
Tel: 20/9353-286

1+1% - Sok kicsi sokra megy!
Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak az adózók által
felajánlott SZJA 1%-ok fogadására a 2017. évben:
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület
18698934-1-13
Bag Polgárőr Egyesület
18697562-1-13
Bagi Muharay Népművészeti Egyesület
19184472-1-13
Bagi Szent András Egyházközség Alapítványa 18666894-1-13
Bonifác Oktatási és Kulturális Alapítvány
18674482-1-13
Helytörténeti Baráti Társulat
19181943-1-13
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
18673144-1-13
Piros Bagért Egyesület
18721584-1-13
TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK
Terembérlet
6.500.- Ft/óra
Uszoda
7.000.- Ft/óra
Bérlet 10 alkalomra
6.000.- Ft
Diákbérlet (bagi gyerekeknek 14 éves korig)
2.500.- Ft
Napi diákjegy 14 éves korig 300.- Ft
Napi jegy felnőtt jegy
750.- Ft

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

Spor t - Labdarúgás
II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport
A tavaszi fordulók menetrendje
Első forduló eredménye: Kisnémedi MSE - Bagi TC'96 1-0
További menetrend:
03.03. 14:00 Bagi TC '96 - Gödi SE
03.10. 14:30
Bagi TC '96 - PILE-Szántó SE
03.17. 15:00
Budakalászi MSE - Bagi TC '96
03.24. 15:00
Bagi TC '96 - Péceli SSE
03.30. 15:30
Pomáz-ICO SE - Bagi TC '96
04.07. 16:00 Bagi TC '96 - Isaszegi SE
04.14. 16:00
Verőce KSE - Bagi TC '96
04.21. 16:00
Bagi TC '96 - Leányfalu SE
04.27. 16:30
Vác-Deákvár SE - Bagi TC '96
05.05. 16:30
Bagi TC '96 - Veresegyház VSK
05.12. 16:30
Csömör KSK - Bagi TC '96
05.19. 17:00
Bagi TC '96 - Kistarcsai VSC
05.25. 17:00
Piliscsaba SE - Bagi TC '96
06.01. 17:00
Bagi TC '96 - Valkó KSK
T.A. (forrás: pmlsz adatbank)
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Közérdekű információk
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT munkanapokon, munkaidőben:

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

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI
ÜGYELET
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a turai Központi
Ügyelet látja el. Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén
péntek délután 14 órától hétfő reggel
8 óráig hívható, illetve kereshető fel.
Címe: Tura, Petőfi tér 2. Telefon: 104
TURA Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969

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

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

BETANÍTOTT ÖSSZESZERELŐKET
KERESÜNK PÉCELRE!

INGYENES céges buszjáratok
számos településről!
Mű szakpó tlé k é s egyedü lá lló BÓNUSZOK
Tú ló ra LEHETOSEG, BEJELENTETT munkahely
Vé gzettsé get nem igé nylő , KÖNNYŰ izikai munka

Atlagosan elé rhető Bruttó bé rcsomag:

270.000-350.000 Ft/Hó
Hölgyek és Urak jelentkezését egyaránt várjuk!
Jelentkezni az alá bbi telefonszá mon, vagy e-mail cım
́ en lehet:

+36 30 523 6115
jelentkezes@delego.hu
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BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.:
+36 (28) 504-135,
504-140, 504-141
Fax:
+36 (28) 504-136
Web:
www.bagfalu.hu
TITKÁRSÁG (11-es mellék)
Soltész Lászlóné
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu,
titkarsag@bagfalu.hu
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása:
Hétfő:
13:00-16:30
Kedd:
nincs
Szerda:
7:30-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: nincs
Péntek:
7:30-12:00
POLGÁRMESTER
Jamrik László
Telefon:
+36 30 667 0734
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
ALPOLGÁRMESTER
Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
JEGYZŐ (18-as mellék)
Burghardtné Tóth Ilona
Tel.:
+36 30 667 4590
E-mail:
jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
PÉNZÜGYI CSOPORT
(17-es mellék)
Bognár Anita Tel.: +36 20 438 7788
Nagy Katalin Tel.: +36 20 275 2576
Palya Szilvia Tel.: +36 20 297 7735
E-mail:
penzugy@bagfalu.hu
PÉNZTÁROS (15-ös mellék)
Horváth Andrásné +36 20 297 7865
E-mail:
penztar@bagfalu.hu
IGAZGATÁS
Balázsné Drávay Evelin
Tel..:
+36 20 438 7275
ANYAKÖNYV (25-ös mellék)
Benke Henriett
Tel.:
+36 20 388 8224
E-mail:
anyakonyv@bagfalu.hu
ADÓ ÉS SZOCIÁLIS CSOPORT
(23-as mellék)
Albert Csabáné
Tel.:
+36 20 297 7990
E-mail:
szocial@bagfalu.hu
Szabó Henrietta
Tel.:
+36 20 297 8435
E-mail:
ado@bagfalu.hu
IGAZGATÁS ÉS HR
(12-es mellék)
Marosi Hajnalka
Tel.:
+36 30 667 0471
E-mail:
igazgatas@bagfalu.hu
MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.:
+36 30 667 2540
E-mail:
muszaki@bagfalu.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(22-es mellék)
E-mail: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
(16-os mellék)
E-mail:
bag@szocgond.aszod.hu
FALUGONDNOK
Fekete László Tel.: +36 20 401 7711
TEMETŐGONDNOK
Varga István
Tel.: +36 20 983 7592
DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
Intézményvezető: Katona Hargita
Tel.: 06 28 504 145; +36 20 438 7373
E-mail:
kulturhazbag@gmail.com
Könyvtár: Horváthné Görög Viktória
E-mail:
konyvtar.bag@gmail.com
TORNACSARNOK ÉS USZODA
Gondnok: Benke Zoltán
Tel.:
06 28 409 939
IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS
ÓVODA
Intézményvezető: Labáthné Gódor Anna
Tel.:
+36 20 438 7074
06 28 504 150
06 28 408 316
E-mail:
bagiovoda@freemail.hu
Web:
www.igliceovoda.hu
BAGI ARANY JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Intézményvezető: Szásziné Győri Éva
Tel.:
+36 30 935 73 05
06 28 504 155
E-mail:
bagiskola@bagiiskola.hu
Web:
www.bagiiskola.hu
ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI
DÍJAK
Kozáné Sztrehovszki Mariann
Tel.: 06 28 408 316, +36 30 665 8477
KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor Tel.: +36 20 289 1764
POLGÁRŐRSÉG
Tel.:
+36 30 515 69 45
E-mail:
bagpolgarorseg@gmail.com
EBRENDÉSZ
Aranyi János Tel.: +36 20 938 5192

LAPZÁRTA: 2019. Április 5.
Következő megjelenés:
2019. április 4. hetében
On-line: www.bagfalu.hu

I M P R E S S Z U M

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

