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Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

A TARTALOMBÓL

bővebben: 4. oldal bővebben: 4. oldal bővebben: 7. oldal

TÉGED VÁR A BAGI ISKOLA!TEMETŐI NYITVA TARTÁS RENDJE

VÉRADÁS 2019-ben

augusztus 1.• december. 5.

A kép csak illusztráció

 Örömmel tájékoztatom a Bagiakat, hogy a Vidékfej-

lesztési Program keretén belül a Galga-mente és Térsége 

Leader Egyesület működési területére meghirdetett VP6-

19.2.1.-36-3-17 kódszámú, Galga-mente Leader Egyesület – 

Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fej-

lesztések, települést bemutató eszközök című felhívása 

alapján

Bag Nagyközség 

Önkormányzata

pályázatot nyert.

Bag Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2019. május 19-én vasárnap
14 órakor tartandó

Nepomuki Szent János 
szoboravató ünnepségre

Helyszín:  a volt Malom épülete melletti terület,
az M3-as autópálya felüljáró lábánál

Köszöntőt mond:
Jamrik László polgármester

Ünnepi beszédet mond:
Vécsey László országgyűlési képviselő

A szobrot felavatja:
Jamrik László polgármester

Vécsey László országgyűlési képviselő
és Balázs Bálint kőszobrász-restaurátor

A szobrot felszenteli:
Karácsondi Mihály plébános

A Nepomuki Szent János szobor restaurálása

Bag Nagyközség Önkormányzata,

a Bagi Muharay Népművészeti Egyesület

és névtelen felajánlók támogatásával valósult meg.

Játszótér a Patak utcában 
(volt piactéren) valósul meg 

2019. december 31.-ig.
JAMRIK LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

PÁLYÁZAT a II. számú felnőtt házorvos 

körzetben munkakör  HÁZIORVOS 

betöltésére. 
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Tájékoztató
a Képviselő-testület üléseiről

T.A. (hivatalos jegyzőkönyv alapján készült)
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 26/2019. (IV. 16.) Bag Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghatalmazza Jam-
rik László polgármestert, és Varga András alpolgármestert, - 
együttes akadályoztatása esetén a polgármester megbíz valakit a 
képviseletre -, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regio-
nális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás tanácsülésén eljárjon, szavazati jogával éljen.
 27/2019. (IV. 25.) Bag Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a bagi civil szerve-
zetek által benyújtott 2018. évi tevékenységéről szóló írásos 
beszámolót, és az előző évben nyújtott támogatás elszámolását.
 28/2019. (IV. 25.) Bag Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött a 2018. évi költ-
ségvetés terhére a benyújtott civil szervezetek támogatásáról az 
alábbiak szerint:
1. Bagi Polgárőrség 700 000 Ft
2. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület 300 000 Ft
3. Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 1 100 000 Ft
4. Bagi TC 96' 1 000 000 Ft
5. Bonifác Alapítvány 200 000 Ft
6. Helytörténeti Baráti Társulat 100 000 Ft
7. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 350 000 Ft
8. Szent Rita Karitász Csoport 200 000 Ft
9. Szinkron Nyugdíjas Egyesület 300 000 Ft
10. Postagalamb Sport Egyesület 50 000 Ft
Összesen:  4 300 000 Ft

 29/2019. (IV. 25.) A Képviselő-testület 6 igen és 1 
nem szavazattal elfogadta a Bagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
hatósági munkáinak beszámolóját.
 30/2019. (IV. 25.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy a 
Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet tart 2019. júli-
us 22. - 2019. július 26. (egy hét) és 2019. augusztus 05. - 2019. au-
gusztus 16. –ig. (kettő hét). Ezen idő alatt (ügyfélfogadási na-
pokon) csak telefonos ügyelet és ügyfélszolgálati iroda működik.
 31/2019. (IV. 25.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Bag Nagy-
község Önkormányzata és a Bagi Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről és az 
etikai eljárás szabályainak meghatározásáról szóló etikai kódexét. 
 32/2019. (IV. 25.) A Képviselő-testület egyhangúlag 
döntött a Római Katolikus Egyházközség (2191 Bag, Szent András 
u. 124.) javára 200 000 Ft, azaz kettőszáz-ezer forint támoga-
tásról, a templom kazán javítási költségeinek hozzájárulására. 
Bankszámlaszám: 11742166-20010214

Rendeletek:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
3/2019. (IV. 25.) számú rendelete, amely módosítja az 

1/2018. (II.15.) számú Rendeletét
1. §

 2018. október 01. és december 31. között a pótelőirányzatként 
biztosított normatívák, egyéb felhalmozási és működési bevé-
telből az 1/2018. (II.15.) számú költségvetési rendelet 2. para-
grafusában megállapított
- kiadási főösszeget  31 447 892 Ft-tal
- bevételi főösszeget 31 447 892 Ft-tal
a Képviselő-testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét 589 522 624 Ft-ban,
   melyből: működési            558 332 241 Ft
 felhalmozási                          31 190 383 Ft
bevételi főösszegét 589 522 624 Ft-ban,
   melyből: működési            568 987 506 Ft
   felhalmozási                       20 535 118 Ft
állapítja meg.

2. §
Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát a 
2018.évi IV. negyedéves beszámoló mellékletének adatai tartal-
mazzák.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
4./2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat 2018. évi Költségvetésének 
végrehajtásáról

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 91.§ (1) bekezdés értelmében, a Magyarország helyi Önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekez-
dés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bag 
Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével – az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végre-
hajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített 

költségvetésének végrehajtását
a) 579 279 236 Ft bevételi főösszeggel,
b) 412 084 488 Ft konszolidált bevételi főösszeggel,
c) 373 465 523 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel valamint,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített 

költségvetésének végrehajtását
a) 543 483 321 Ft kiadási főösszeggel,  
b) 376 288 573 Ft konszolidált kiadási főösszeggel, és
c) 368 474 579 Ft finanszírozási műveletek nélküli 

főösszeggel fogadja el.
2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Dózsa 
György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végre-
hajtását

a) 16 396 580 Ft bevételi főösszeggel,
b) 718 145 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Dózsa 

György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végre-
hajtását

a) 16 141 595 Ft kiadási főösszeggel,
b) 16 141 595 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 

főösszeggel fogadja el.
3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Iglice Nap-
közi Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását

a) 90 272 879 Ft bevételi főösszeggel,
b) 5 165 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Iglice Nap-

közi Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
a) 90 189 423 Ft kiadási főösszeggel,
b) 90 189 423 finanszírozási műveletek nélküli kiadási 

főösszeggel fogadja el. 
4.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Bagi 
Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását

a) 63 278 529 Ft bevételi főösszeggel,
b) 1 221 044 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Bagi 

Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
a) 63 168 049 Ft kiadási főösszeggel,
b) 63 168 049 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 

főösszeggel fogadja el.
5.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Bag Nagy-
község Önkormányzata Intézményi költségvetésének vég-
rehajtását

a) 409 331 248 Ft bevételi főösszeggel,
b) 371 521 169 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Bag Nagy-

község Önkormányzata Intézményi költségvetésének vég-
rehajtását

a) 373 984 254 Ft kiadási főösszeggel és 
b) 198 975 512 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 

főösszeggel fogadja el.

 A Polgármesteri Hivatalban a határozatok száma 
évről évre növekszik. A hivatali dolgozók munkájában nem 
csak a határozatok meghozatala játszik döntő szerepet, hanem 
egyéb levelezések adatközlések, helyszíni szemlék, bejárások, 
környezettanulmányok, amiket más hatóságoknak kell továb-
bítani (bíróság, rendőrség, ügyészség, Kormányhivatal szak-
hatóságai, bíróság által kirendelt végrehajtók, stb.).
 2018. évben 13 esküvő volt, idén várható 4 házasság-
kötés, de a bejelentkezések száma folyamatosan történik. Apai 
elismerő nyilatkozatot 19 fő tett, 26 haláleset anyakönyvezése 
történt, házassági névmódosítás 7 db, születési névváltozást 3 
fő kért, 9 válás volt, anyakönyvi kivonat kiállítását 129 alka-
lommal kértek, papíralapú bejegyzés 147 esemény tekinte-
tében történt. 
 Lakcím eljárás 54 esetben indult, lakcím fiktíválási 
eljárás 13 volt, 11 fő lett fiktíválva. Hatósági igazolás 13 sze-
mélynek került kiadásra, évente akár több alkalommal is. 
Szépkorúak köszöntése 4 fő volt 2018. évben. Plusz feladat az 
ingatlanok feltüntetése, azonosítva a helyrajzi számmal és a 
házszámmal, ami alapja a földhivatali nyilvántartási rendszer 
kiegészítésének és javításának, a KCR. Folyamatos a kapcso-
lati adatok megadása. Házszám rendezési eljárás 3 volt.
 2018. áprilisában országgyűlési képviselők válasz-
tásának lebonyolítása zajlott.
 A helyi iparűzési adó bevallások száma 422 volt, a 
gépjárműadóban 649 határozat készült. A helyi iparűzési adó 
és a gépjárműadó tekintetében az adózási morál jónak mond-
ható. A kintlévőség jelentős része az előző évekről áthúzódó 
hátralékokból tevődik össze, ezek többsége felszámolás alatt 
lévő cégek tartozásai, amelyeket nagyon nehéz, vagy lehe-
tetlen behajtani. A talajterhelési díj bevallások száma 85 volt. 
A talajterhelési díj esetében a rákötések száma növekszik, de 
azoknak, akik nem kötnek rá, évről évre jelentős összeggel 
emelkedik a hátralékuk. Ezek behajtása szintén nagyon nehéz. 
Az idegen tartozások közül a közigazgatási bírság behajtása 
már nem az önkormányzat feladata, az itt maradó elővezetési 
költségek végrehajtása folyamatosan történik. 
 Az elmúlt évben a munkanélküliek száma stagnált, a 
közmunkások átlagos száma 14 fő. A települési támogatások 
száma 166 eset, 141 fő, ami folyamatosan emelkedik, egyre 
többen szorulnak rá élelmiszer csomagra, gyógyszer támoga-
tásra, anyagi támogatásra. Új rendelet alapján támogatást 
igényelhetnek a talajterhelési díj csökkentésére. 2018. évben 1 
család kérte. 4 család esetében megtörtént a bekötés, talaj-
terhelési díjuk 70 %-a elengedésre került. Tűzifa támogatás-
ban 148 fő (család) részesült. 2018. évben 6 fő lakáscélú tá-
mogatásban részesült. Családsegítő és gyermekjóléti szolgála-
ton keresztül kaptunk élelmiszer és tisztálkodási csomagokat, 
80 családnak adtunk. Szabálysértések ledolgozása 7 fő Mun-
kanélküli Kirendeltség által kiközvetített, 14 fő a Pártfogó felü-
gyelet által.
 A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal szorosan 
együttműködünk, sok a problémás gyermek és család, de sze-
rencsére - a jó munka eredménye -, hogy sok gyermek kerül 
védelembe; 29 gyermekelhelyezés történt. Rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatások száma jelenleg 191 gyermek része-
sül ellátásban, aki után jogosult a szülő az évi 2 alkalommal 
történő egyszeri támogatásra, valamint az ingyenes étkezésre 
(tavaszi 135, nyári 137, őszi 130, téli 130, gyermek) és az in-
gyenes tantankönyvre. 160 fő hátrányos helyzetű, 11 fő halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermek részesült rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban. Bursa Hungarica 10 fő, kör-
nyezettanulmány 25 családnál került sor. A nyári diákmunka 
2fő volt, a kötelező iskolai foglalkoztatottak száma 5 fő volt.
 A településen a hulladék kidobálása az elhagyatott 
területekre folyamatos problémát jelent, (Csintoványi parko-
ló, Ipari Park vége, dűlők stb.) ami nagy anyagi terhet ró az 

Önkormányzatra, mivel el kell szállítatni. A megmaradt hulla-
dékot konténeres szállítás igénybevételével tudjuk elvitetni. 
Nagyon sok bejelentés érkezik kóbor kutyák ügyében. A ta-
valyi évben kb. 50 eb, az idei évben eddig 11 eb került elszállí-
tásra. A tavalyi évben 1 személy ellen állatkínzás miatt indítot-
tunk eljárást, ekkor 9 kutya került lefoglalásra. A hivatali ku-
tyachip-leolvasónak már többször hasznát vettük, többek 
között a Waze nevű telefonon működő navigációs alkalma-
zásban is fel van tüntetve a Polgármesteri Hivatal, mint ku-
tyachip-leolvasó hely, így már többen is felkerestek minket a 
környékből.
 Hagyatéki ügyek intézése (78 db komplett hagyatéki 
eljárás lefolytatása, 34 db hagyatéki eljárásról tájékoztatás 
társhatóságok, bankok részére). Kereskedelmi feladatokkal 
összefüggő engedélyek kiadása: működési engedély,(7 új, 3 
módosítás, 4 megszűnés ) telephely engedély, (3) hatósági iga-
zolás kiadása,(34) helyszíni szemlék lebonyolítása, (4)  szál-
láshely üzemeltetés,(1) értékbecslések készítése, (104) méhek 
nyilvántartása (eseti és állandó). Szolgáltatókkal, biztosítók-
kal folyamatos kapcsolattartás. Katasztrófavédelmi, munka-
védelmi feladatok koordinálása. A település fejlesztéséhez 
szükséges pályázatok előkészítése, folyamatos figyelemmel 
kísérése, ami szerves része a rendezési tervnek. A település 
zöld területeinek karbantartása szépítése a falugondnokkal 
egyeztetve.
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak egyéb feladatai:
 Pályázatok előkészítése, épületenergetikai pályázat 
lebonyolítása. A 2018-tól az ASP rendszer  használata, gyors 
elsajátítása. A település állandó programjainak szervezése 
lebonyolítása, részben vagy teljesen. 
 A KSH-hoz elkészítendő statisztikák, jegyzőkönyvek 
elkészítése (Képviselő-testületi ülések száma 15 db, közmeg-
hallgatás 1db, Roma kisebbségi ülések 5 db) továbbítása 
Kormányhivatal felé, testületi anyag előkészítése (fénymá-
solás).
 Zenés táncos rendezvények szabályozása kiadása, 
birtokvédelmi ügyek, iskoláztatási támogatások, személyi 
anyagok kezelése (vagyonnyilatkozatok), szemétszállítási díj 
kérelmek, választások előkészítése lebonyolítása, rendezési 
terv, egyéb panaszbeadványok. Külön kiemelném a Falunap 
szervezésében, bonyolításában a részvételt, az iskolai, óvodai 
ballagásokra az ajándékok elkészítése, a karácsonyi csomagok 
megvásárlása és csomagolása. A Tüdőszűrés lebonyolítása, és 
megszervezése (értesítők elkészítése kiküldése), kutyaoltás 
megszervezése és lebonyolítása, és egyéb teendők.
 A polgármesteri hivatal dolgozói a Képviselő-testület 
üléseinek előkészítését végzik, és utána a döntések végrehaj-
tását folyamatosan ellátják, ami munkájuknak jelentős részét 
teszi ki. A fentebb felsoroltak, valamint a folyamatos törvényi 
változásoknak való megfelelés, ami munkánk végzéséhez el-
engedhetetlen.
Továbbra is a legfontosabb napi teendő az ügyfelek 

folyamatos, pontos, gyors kiszolgálása!
A fent felsorolt feladatok a munkakörök töredékét képezik a 
Bagi Polgármesteri Hivatal munkájának. Amennyiben részle-
tesebben érdekli a Képviselő-testületet, szívesen állunk az 
Önök rendelkezésére, bármikor bejöhetnek a hivatalba és sze-
mélyesen megtekinthetik a hivatal napi működését.

 (szerk. megj.: jelen összefoglaló csak kivonat a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak összetett és sokrétű feladat-
ellátásából, a 2018 évben végzett tevékenységekről. A te-
lepülés jegyzője, Burghardtné Tóth Ilona által készített, a 
Képviselő-testület által elfogadott teljes beszámoló meg-
tekinthető a település honlapján, illetve a polgármesteri 
hivatalban.)

T.A.

Hatósági beszámoló a Bagi Polgármesteri Hivatal 2018 évi munkájáról
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Tájékoztató
a Képviselő-testület üléseiről

T.A. (hivatalos jegyzőkönyv alapján készült)
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 26/2019. (IV. 16.) Bag Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghatalmazza Jam-
rik László polgármestert, és Varga András alpolgármestert, - 
együttes akadályoztatása esetén a polgármester megbíz valakit a 
képviseletre -, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regio-
nális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás tanácsülésén eljárjon, szavazati jogával éljen.
 27/2019. (IV. 25.) Bag Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a bagi civil szerve-
zetek által benyújtott 2018. évi tevékenységéről szóló írásos 
beszámolót, és az előző évben nyújtott támogatás elszámolását.
 28/2019. (IV. 25.) Bag Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött a 2018. évi költ-
ségvetés terhére a benyújtott civil szervezetek támogatásáról az 
alábbiak szerint:
1. Bagi Polgárőrség 700 000 Ft
2. Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesület 300 000 Ft
3. Bagi Muharay Népművészeti Egyesület 1 100 000 Ft
4. Bagi TC 96' 1 000 000 Ft
5. Bonifác Alapítvány 200 000 Ft
6. Helytörténeti Baráti Társulat 100 000 Ft
7. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 350 000 Ft
8. Szent Rita Karitász Csoport 200 000 Ft
9. Szinkron Nyugdíjas Egyesület 300 000 Ft
10. Postagalamb Sport Egyesület 50 000 Ft
Összesen:  4 300 000 Ft

 29/2019. (IV. 25.) A Képviselő-testület 6 igen és 1 
nem szavazattal elfogadta a Bagi Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
hatósági munkáinak beszámolóját.
 30/2019. (IV. 25.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag döntött arról, hogy a 
Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet tart 2019. júli-
us 22. - 2019. július 26. (egy hét) és 2019. augusztus 05. - 2019. au-
gusztus 16. –ig. (kettő hét). Ezen idő alatt (ügyfélfogadási na-
pokon) csak telefonos ügyelet és ügyfélszolgálati iroda működik.
 31/2019. (IV. 25.) Bag Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Bag Nagy-
község Önkormányzata és a Bagi Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekről és az 
etikai eljárás szabályainak meghatározásáról szóló etikai kódexét. 
 32/2019. (IV. 25.) A Képviselő-testület egyhangúlag 
döntött a Római Katolikus Egyházközség (2191 Bag, Szent András 
u. 124.) javára 200 000 Ft, azaz kettőszáz-ezer forint támoga-
tásról, a templom kazán javítási költségeinek hozzájárulására. 
Bankszámlaszám: 11742166-20010214

Rendeletek:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
3/2019. (IV. 25.) számú rendelete, amely módosítja az 

1/2018. (II.15.) számú Rendeletét
1. §

 2018. október 01. és december 31. között a pótelőirányzatként 
biztosított normatívák, egyéb felhalmozási és működési bevé-
telből az 1/2018. (II.15.) számú költségvetési rendelet 2. para-
grafusában megállapított
- kiadási főösszeget  31 447 892 Ft-tal
- bevételi főösszeget 31 447 892 Ft-tal
a Képviselő-testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét 589 522 624 Ft-ban,
   melyből: működési            558 332 241 Ft
 felhalmozási                          31 190 383 Ft
bevételi főösszegét 589 522 624 Ft-ban,
   melyből: működési            568 987 506 Ft
   felhalmozási                       20 535 118 Ft
állapítja meg.

2. §
Az Önkormányzat és intézményei módosítás utáni előirányzatát a 
2018.évi IV. negyedéves beszámoló mellékletének adatai tartal-
mazzák.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
4./2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat 2018. évi Költségvetésének 
végrehajtásáról

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 91.§ (1) bekezdés értelmében, a Magyarország helyi Önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekez-
dés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bag 
Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének 
kikérésével – az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végre-
hajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített 

költségvetésének végrehajtását
a) 579 279 236 Ft bevételi főösszeggel,
b) 412 084 488 Ft konszolidált bevételi főösszeggel,
c) 373 465 523 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel valamint,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített 

költségvetésének végrehajtását
a) 543 483 321 Ft kiadási főösszeggel,  
b) 376 288 573 Ft konszolidált kiadási főösszeggel, és
c) 368 474 579 Ft finanszírozási műveletek nélküli 

főösszeggel fogadja el.
2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Dózsa 
György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végre-
hajtását

a) 16 396 580 Ft bevételi főösszeggel,
b) 718 145 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Dózsa 

György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végre-
hajtását

a) 16 141 595 Ft kiadási főösszeggel,
b) 16 141 595 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 

főösszeggel fogadja el.
3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Iglice Nap-
közi Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását

a) 90 272 879 Ft bevételi főösszeggel,
b) 5 165 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Iglice Nap-

közi Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
a) 90 189 423 Ft kiadási főösszeggel,
b) 90 189 423 finanszírozási műveletek nélküli kiadási 

főösszeggel fogadja el. 
4.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Bagi 
Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását

a) 63 278 529 Ft bevételi főösszeggel,
b) 1 221 044 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Bagi 

Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
a) 63 168 049 Ft kiadási főösszeggel,
b) 63 168 049 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 

főösszeggel fogadja el.
5.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Bag Nagy-
község Önkormányzata Intézményi költségvetésének vég-
rehajtását

a) 409 331 248 Ft bevételi főösszeggel,
b) 371 521 169 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi 

főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Bag Nagy-

község Önkormányzata Intézményi költségvetésének vég-
rehajtását

a) 373 984 254 Ft kiadási főösszeggel és 
b) 198 975 512 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási 

főösszeggel fogadja el.

 A Polgármesteri Hivatalban a határozatok száma 
évről évre növekszik. A hivatali dolgozók munkájában nem 
csak a határozatok meghozatala játszik döntő szerepet, hanem 
egyéb levelezések adatközlések, helyszíni szemlék, bejárások, 
környezettanulmányok, amiket más hatóságoknak kell továb-
bítani (bíróság, rendőrség, ügyészség, Kormányhivatal szak-
hatóságai, bíróság által kirendelt végrehajtók, stb.).
 2018. évben 13 esküvő volt, idén várható 4 házasság-
kötés, de a bejelentkezések száma folyamatosan történik. Apai 
elismerő nyilatkozatot 19 fő tett, 26 haláleset anyakönyvezése 
történt, házassági névmódosítás 7 db, születési névváltozást 3 
fő kért, 9 válás volt, anyakönyvi kivonat kiállítását 129 alka-
lommal kértek, papíralapú bejegyzés 147 esemény tekinte-
tében történt. 
 Lakcím eljárás 54 esetben indult, lakcím fiktíválási 
eljárás 13 volt, 11 fő lett fiktíválva. Hatósági igazolás 13 sze-
mélynek került kiadásra, évente akár több alkalommal is. 
Szépkorúak köszöntése 4 fő volt 2018. évben. Plusz feladat az 
ingatlanok feltüntetése, azonosítva a helyrajzi számmal és a 
házszámmal, ami alapja a földhivatali nyilvántartási rendszer 
kiegészítésének és javításának, a KCR. Folyamatos a kapcso-
lati adatok megadása. Házszám rendezési eljárás 3 volt.
 2018. áprilisában országgyűlési képviselők válasz-
tásának lebonyolítása zajlott.
 A helyi iparűzési adó bevallások száma 422 volt, a 
gépjárműadóban 649 határozat készült. A helyi iparűzési adó 
és a gépjárműadó tekintetében az adózási morál jónak mond-
ható. A kintlévőség jelentős része az előző évekről áthúzódó 
hátralékokból tevődik össze, ezek többsége felszámolás alatt 
lévő cégek tartozásai, amelyeket nagyon nehéz, vagy lehe-
tetlen behajtani. A talajterhelési díj bevallások száma 85 volt. 
A talajterhelési díj esetében a rákötések száma növekszik, de 
azoknak, akik nem kötnek rá, évről évre jelentős összeggel 
emelkedik a hátralékuk. Ezek behajtása szintén nagyon nehéz. 
Az idegen tartozások közül a közigazgatási bírság behajtása 
már nem az önkormányzat feladata, az itt maradó elővezetési 
költségek végrehajtása folyamatosan történik. 
 Az elmúlt évben a munkanélküliek száma stagnált, a 
közmunkások átlagos száma 14 fő. A települési támogatások 
száma 166 eset, 141 fő, ami folyamatosan emelkedik, egyre 
többen szorulnak rá élelmiszer csomagra, gyógyszer támoga-
tásra, anyagi támogatásra. Új rendelet alapján támogatást 
igényelhetnek a talajterhelési díj csökkentésére. 2018. évben 1 
család kérte. 4 család esetében megtörtént a bekötés, talaj-
terhelési díjuk 70 %-a elengedésre került. Tűzifa támogatás-
ban 148 fő (család) részesült. 2018. évben 6 fő lakáscélú tá-
mogatásban részesült. Családsegítő és gyermekjóléti szolgála-
ton keresztül kaptunk élelmiszer és tisztálkodási csomagokat, 
80 családnak adtunk. Szabálysértések ledolgozása 7 fő Mun-
kanélküli Kirendeltség által kiközvetített, 14 fő a Pártfogó felü-
gyelet által.
 A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal szorosan 
együttműködünk, sok a problémás gyermek és család, de sze-
rencsére - a jó munka eredménye -, hogy sok gyermek kerül 
védelembe; 29 gyermekelhelyezés történt. Rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatások száma jelenleg 191 gyermek része-
sül ellátásban, aki után jogosult a szülő az évi 2 alkalommal 
történő egyszeri támogatásra, valamint az ingyenes étkezésre 
(tavaszi 135, nyári 137, őszi 130, téli 130, gyermek) és az in-
gyenes tantankönyvre. 160 fő hátrányos helyzetű, 11 fő halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermek részesült rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban. Bursa Hungarica 10 fő, kör-
nyezettanulmány 25 családnál került sor. A nyári diákmunka 
2fő volt, a kötelező iskolai foglalkoztatottak száma 5 fő volt.
 A településen a hulladék kidobálása az elhagyatott 
területekre folyamatos problémát jelent, (Csintoványi parko-
ló, Ipari Park vége, dűlők stb.) ami nagy anyagi terhet ró az 

Önkormányzatra, mivel el kell szállítatni. A megmaradt hulla-
dékot konténeres szállítás igénybevételével tudjuk elvitetni. 
Nagyon sok bejelentés érkezik kóbor kutyák ügyében. A ta-
valyi évben kb. 50 eb, az idei évben eddig 11 eb került elszállí-
tásra. A tavalyi évben 1 személy ellen állatkínzás miatt indítot-
tunk eljárást, ekkor 9 kutya került lefoglalásra. A hivatali ku-
tyachip-leolvasónak már többször hasznát vettük, többek 
között a Waze nevű telefonon működő navigációs alkalma-
zásban is fel van tüntetve a Polgármesteri Hivatal, mint ku-
tyachip-leolvasó hely, így már többen is felkerestek minket a 
környékből.
 Hagyatéki ügyek intézése (78 db komplett hagyatéki 
eljárás lefolytatása, 34 db hagyatéki eljárásról tájékoztatás 
társhatóságok, bankok részére). Kereskedelmi feladatokkal 
összefüggő engedélyek kiadása: működési engedély,(7 új, 3 
módosítás, 4 megszűnés ) telephely engedély, (3) hatósági iga-
zolás kiadása,(34) helyszíni szemlék lebonyolítása, (4)  szál-
láshely üzemeltetés,(1) értékbecslések készítése, (104) méhek 
nyilvántartása (eseti és állandó). Szolgáltatókkal, biztosítók-
kal folyamatos kapcsolattartás. Katasztrófavédelmi, munka-
védelmi feladatok koordinálása. A település fejlesztéséhez 
szükséges pályázatok előkészítése, folyamatos figyelemmel 
kísérése, ami szerves része a rendezési tervnek. A település 
zöld területeinek karbantartása szépítése a falugondnokkal 
egyeztetve.
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak egyéb feladatai:
 Pályázatok előkészítése, épületenergetikai pályázat 
lebonyolítása. A 2018-tól az ASP rendszer  használata, gyors 
elsajátítása. A település állandó programjainak szervezése 
lebonyolítása, részben vagy teljesen. 
 A KSH-hoz elkészítendő statisztikák, jegyzőkönyvek 
elkészítése (Képviselő-testületi ülések száma 15 db, közmeg-
hallgatás 1db, Roma kisebbségi ülések 5 db) továbbítása 
Kormányhivatal felé, testületi anyag előkészítése (fénymá-
solás).
 Zenés táncos rendezvények szabályozása kiadása, 
birtokvédelmi ügyek, iskoláztatási támogatások, személyi 
anyagok kezelése (vagyonnyilatkozatok), szemétszállítási díj 
kérelmek, választások előkészítése lebonyolítása, rendezési 
terv, egyéb panaszbeadványok. Külön kiemelném a Falunap 
szervezésében, bonyolításában a részvételt, az iskolai, óvodai 
ballagásokra az ajándékok elkészítése, a karácsonyi csomagok 
megvásárlása és csomagolása. A Tüdőszűrés lebonyolítása, és 
megszervezése (értesítők elkészítése kiküldése), kutyaoltás 
megszervezése és lebonyolítása, és egyéb teendők.
 A polgármesteri hivatal dolgozói a Képviselő-testület 
üléseinek előkészítését végzik, és utána a döntések végrehaj-
tását folyamatosan ellátják, ami munkájuknak jelentős részét 
teszi ki. A fentebb felsoroltak, valamint a folyamatos törvényi 
változásoknak való megfelelés, ami munkánk végzéséhez el-
engedhetetlen.
Továbbra is a legfontosabb napi teendő az ügyfelek 

folyamatos, pontos, gyors kiszolgálása!
A fent felsorolt feladatok a munkakörök töredékét képezik a 
Bagi Polgármesteri Hivatal munkájának. Amennyiben részle-
tesebben érdekli a Képviselő-testületet, szívesen állunk az 
Önök rendelkezésére, bármikor bejöhetnek a hivatalba és sze-
mélyesen megtekinthetik a hivatal napi működését.

 (szerk. megj.: jelen összefoglaló csak kivonat a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak összetett és sokrétű feladat-
ellátásából, a 2018 évben végzett tevékenységekről. A te-
lepülés jegyzője, Burghardtné Tóth Ilona által készített, a 
Képviselő-testület által elfogadott teljes beszámoló meg-
tekinthető a település honlapján, illetve a polgármesteri 
hivatalban.)

T.A.

Hatósági beszámoló a Bagi Polgármesteri Hivatal 2018 évi munkájáról
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Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

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. 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

A kommunális hulladék 

elszállítása változatlanul a 

csütörtöki napokon történik.

 Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2019.02.01-től a 
hulladékszállítással illetve a szolgáltatással kapcsolatos kérdé-
seikkel, 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

Etikai Kódex

Bag Nagyközség Önkormányzata és a Bagi Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai 

alapelvekről és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról

 Az Etikai Kódex célja, hogy a Hivatal minden köztiszt-
viselője számára –munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül 
– meghatározza azokat az értékeket és magatartásnormákat, 
amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munka-
végzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselek-
vést annak érdekében, hogy a szervezet betöltse funkcióját.
 Az Etikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsola-
tokban elvárt egységes és kiszámítható magatartáshoz, segítséget 
ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő viselkedés kialakí-
tásához. Bag Nagyközség vezetői és köztisztviselői a közszolgá-
lathoz fűződő közbizalom erősítése, a közigazgatás és ezen belül a 
hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli 
köztisztviselői kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó mun-
kahelyi légkör kialakítása érdekében kötelesek az Etikai Kódex 
szabályainak betartására. 
 Az Etikai Kódex teljes szövegét a község polgárai a 
www.bagfalu.hu honlapon, valamint a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján tekinthetik meg.

T.A. (kivonat az eredeti Kódexből)

Bag Nagyközség Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

Bag Nagyközség Önkormányzata II. számú felnőtt házorvos körzetben

HÁZIORVOS 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2191 Bag, Dózsa György út 54. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Bag Nagyközség II. számú felnőtt és gyermek vegyes körzetben 
háziorvosi feladatok teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Egyetem, 
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a há-
ziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM. rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélet 
• cselekvőképesség 
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság 
• B kategóriás jogosítvány 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz fényképpel 
• fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú 

szakképesítést igazoló okiratok hitelesített másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak 

megkereséséről szóló postai feladóvevény másolata 
• MOK tagság igazolása 
• határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jogi engedélyezési 

feltételeinek 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázatnak az elbírálást nyílt vagy zárt 

ülésen kéri -e 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 3. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére 

történő megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1530/3/2019. valamint a munkakör megnevezését: II. számú felnőtt 
házorvos körzetben Háziorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Bagi Hírlap - 2019. május 3.
• Bag Nagyközség hirdetőtábláján - 2019. május 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Alapjuttatáson felül lakbértámogatást vagy szolgálati lakást tud biztosítani 
az Önkormányzat 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagfalu.hu 
honlapon szerezhet.

TEMETŐI NYITVA TARTÁS

 Bag Nagyközség Önkormányzatának a köztemetőről 
és a temetkezés rendjéről szóló 1/2012. (II.23.) rendeletének 
12.§ (1) bekezdése alapján:
-A kiskapu nyitva tartását folyamatosan biztosítani kell.
-A nagykapu nyitva tartása a temető gondnok előzetes értesí-
tése alapján történik: 24 órával előbb be kell jelenteni, ha a 
temetőben végzendő munkálatok végzéséhez szükséges a 
nagykapu nyitva tartása

Ezek alapján: a kiskapu nyitvatartása: 0-24
A nagykapu nyitva tartása:

nyári időszakban (május 1.-szeptember 30.)
Hétfő-Péntek: 6-20, Szombat-Vasárnap: 8-20

téli időszakban (október 1.-április 30.)
Hétfő-Péntek: 7-18, Szombat-Vasárnap: 8-18

A temetőgondnok elérhetősége: Varga István 06 20 983 7592

Ünnepi nyitva tartás: október 31-november 4. közötti idő-
szakban a kiskapu mellett a nagykapu csak félig van nyitva.

 A bagi temetőben nyugszik Lázár Vilmos aradi vértanú 
öccse, Lázár Lajos tüzérfőhadnagy, aki az 1848/49-es 
szabadságharc idején Bem apó parancsőrtisztje volt. Élete utol-
só 10 évét Bagon töltötte, 1902 nyarán halt meg. 1907-ben a ba-
giak síremléket állíttattak Lázár Lajos 48-as tüzérfőhadnagy és 
bajtársai emlékére. Az ünnepi megemlékezés és koszorúzás a 
magyar Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Katona Árpád 
közreműködésével, a Takarodó dallamaira Bag Nagyközség Ön-
kormányzata, Bagi Arany János Általános Iskola, a Szinkron 
Nyugdíjas Egyesület, a Piros Bagért Egyesület, a Szülői Össze-
fogás Szülőfalunkért és a Muharay Elemér Népi Együttes kép-
viselői elhelyezték az emlékezés virágait Lázár Lajos tüzér-
főhadnagy és bajtársai síremlékénél, majd a 48-as hősök tisz-
teletére állított emléktáblánál.
 A Dózsa György Művelődési Házban Katona Hargita 
köszöntötte az ünneplő egybegyűlteket, majd Jamrik László 
polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait. „Nemzeti ünne-
peink közül kiemelkedő helyet foglal el március 15-e, hiszen 
minden magyar párt, mozgalom, legkülönbözőbb gondolko-
dású ember magáénak vallja, sajátjának érzi. A magyar nép 
mindig tiszta szívvel, fenntartások nélkül ünnepli ezt a ma-
gasztos eseményt. Büszkén emlékezik vissza a 171 évvel ezelőtt 
lezajlott szabadságharc és forradalom példaértékű üzene-
teire. Azokra emlékezünk e napon, akik felismerték az egység 
eget rengető erejét. Tetteikben a végsőkig bízva, elszántan, re-
ménnyel telve cselekedtek. Legyünk hát büszkék azokra a ma-
gyarokra, akik kinyilvánították akaratukat 1848-ban, s egy 
emberként álltak a szabadság elnyeréséért az elnyomással 
szemben. A hősök iránti tisztelet készteti, hogy minden év már-
cius idusán kokárda kitűzésével megemlékezzünk. Fontos, 
hogy eme elismerő tiszteletet továbbadjuk a felnövekvő nem-
zedékeknek és megértessük velük a forradalom magasztos 
eszméjét.”
 A polgármester úr beszédét a Bagi Arany János Általá-
nos Iskola tanulóinak ünnepi műsora követte, melyet Kustra 
Éva tanárnő szerkesztett. Közreműködtek: Szekeresné Fercsik 
Anna és Boda Regina. Igazán megható, az alkalomhoz méltó 

megemlékezést láttunk az iskolások előadásában. A Szinkron 
Nyugdíjas Egyesület férfikara katonanótákkal elevenítette fel a 
forradalom hangulatát, majd a Muharay Elemér Népi Együttes 
ifjúsági csoportja lépett színpadra. A „Beállottam katonának” 
című előadás koreográfiáját az együttes művészeti vezetője, ifj. 
Rónai Lajos készítette. A megemlékezés zárásaként a szép szá-
mú bagi közösség a Szózatot együtt énekelte. 
 Minden nemzet a múltjából építkezik, ahogyan a ma-
gyar is. Történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk tűnje-
nek, és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért, önfelál-
dozásukért a múlt felidézése során nem elég emlékeznünk, kö-
szönettel tartozunk nemzeti hőseinknek. Törekvéseiket meg-
vizsgálva, felismerhetjük a célokat, melyekért ma is érdemes 
küzdenünk. Hit, remény, elszántság, közös akarat és valami 
végtelen, építő erő jellemezte március 15-ét, mely örökre emlé-
kezetes a magyar történelemben.

   T.A. és K.H.

 A nemzetközi nőnap megítélése a Valentin-napéhoz hasonló: van, aki tartja, van, 
aki ki nem állhatja, s van, aki egyszerűen tudomást sem vesz róla. Természetesen vannak a 
napnak történelmi gyökerei, s méghozzá igen „harcosak”. Eredetileg a nőnap a hölgyek 
egyen-jogúságáért küzdő harcnak állít emléket, 1857. március 8-án New York-ban negy-
venezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a munkaidő 
csökkentésért. Ezen tüntetést még sok másik követte, lényeg, hogy a XX. század első évti-
zedétől kezdve ünnepeljük március 8-án a nőket.

Ám, ha a történelmi gyökerektől elszakadunk, s arra gondolunk, hogy van egy nap 
a naptárban, egy a 365 közül, mely a „nőké”, akkor más megvilágítást kap. Lehet, hogy kö-
zeledik egymáshoz a férfi és a nő szerepe, női emancipáció ide, kosztümös családfenntartó 
hölgyek oda – az évezredek alatt kialakult szerepek pár évtized alatt nem változnak meg 
gyökeresen. Hiszen Weöres Sándor is azt írta, „A nő: tetőtől talpig élet.”

Ezt az eszmeiséget követve teremtett hagyományt a település vezetése Jamrik 
László polgármester vezetésével. Idén március 10-én, vasárnap délután köszöntötték a lá-
nyokat, hölgyeket, asszonyokat és kísérőiket. A polgármester úr megható és felemelő gon-
dolatait a 2011-es Csillag születik tehetségkutató show győztese, László Attila műsora kö-
vette. Az alkalomhoz illő slágerek időnként közös éneklést, időnként pedig megilletődött, 
párás szemeket varázsoltak a közönség soraiba. Az ünnepi pillanatok fényét tovább emelte a 
Dózsa György Művelődési Ház nagytermének csodálatos díszlete. A műsort követően a Kép-
viselő-testület tagjai személyes jókívánságaikat tolmácsolták az ajándékba adott virágok 
mellé.

A nő egyetlen hibája az, ha elfelejti, milyen értékes! Mert bizony, Uraim, lehet, 
hogy Önök a „Teremtés koronái”, ám mit sem érne ez a hölgyek nélkül. Együtt szép az élet.

T.A.

„Múlton nyugszik a jelen,
s azon a jövendő”

A virág a méltatás, a szeretet és hála jelképe

Széchenyi
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Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

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. 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

A kommunális hulladék 

elszállítása változatlanul a 

csütörtöki napokon történik.

 Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2019.02.01-től a 
hulladékszállítással illetve a szolgáltatással kapcsolatos kérdé-
seikkel, 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

Etikai Kódex

Bag Nagyközség Önkormányzata és a Bagi Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai 

alapelvekről és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról

 Az Etikai Kódex célja, hogy a Hivatal minden köztiszt-
viselője számára –munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül 
– meghatározza azokat az értékeket és magatartásnormákat, 
amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munka-
végzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselek-
vést annak érdekében, hogy a szervezet betöltse funkcióját.
 Az Etikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsola-
tokban elvárt egységes és kiszámítható magatartáshoz, segítséget 
ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő viselkedés kialakí-
tásához. Bag Nagyközség vezetői és köztisztviselői a közszolgá-
lathoz fűződő közbizalom erősítése, a közigazgatás és ezen belül a 
hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli 
köztisztviselői kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó mun-
kahelyi légkör kialakítása érdekében kötelesek az Etikai Kódex 
szabályainak betartására. 
 Az Etikai Kódex teljes szövegét a község polgárai a 
www.bagfalu.hu honlapon, valamint a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján tekinthetik meg.

T.A. (kivonat az eredeti Kódexből)

Bag Nagyközség Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
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Bag Nagyközség Önkormányzata II. számú felnőtt házorvos körzetben

HÁZIORVOS 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2191 Bag, Dózsa György út 54. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Bag Nagyközség II. számú felnőtt és gyermek vegyes körzetben 
háziorvosi feladatok teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
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• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a há-
ziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM. rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte 
• magyar állampolgárság 
• büntetlen előélet 
• cselekvőképesség 
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság 
• B kategóriás jogosítvány 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz fényképpel 
• fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú 

szakképesítést igazoló okiratok hitelesített másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak 

megkereséséről szóló postai feladóvevény másolata 
• MOK tagság igazolása 
• határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jogi engedélyezési 

feltételeinek 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázatnak az elbírálást nyílt vagy zárt 

ülésen kéri -e 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 3. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére 

történő megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1530/3/2019. valamint a munkakör megnevezését: II. számú felnőtt 
házorvos körzetben Háziorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Bagi Hírlap - 2019. május 3.
• Bag Nagyközség hirdetőtábláján - 2019. május 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Alapjuttatáson felül lakbértámogatást vagy szolgálati lakást tud biztosítani 
az Önkormányzat 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagfalu.hu 
honlapon szerezhet.

TEMETŐI NYITVA TARTÁS

 Bag Nagyközség Önkormányzatának a köztemetőről 
és a temetkezés rendjéről szóló 1/2012. (II.23.) rendeletének 
12.§ (1) bekezdése alapján:
-A kiskapu nyitva tartását folyamatosan biztosítani kell.
-A nagykapu nyitva tartása a temető gondnok előzetes értesí-
tése alapján történik: 24 órával előbb be kell jelenteni, ha a 
temetőben végzendő munkálatok végzéséhez szükséges a 
nagykapu nyitva tartása

Ezek alapján: a kiskapu nyitvatartása: 0-24
A nagykapu nyitva tartása:

nyári időszakban (május 1.-szeptember 30.)
Hétfő-Péntek: 6-20, Szombat-Vasárnap: 8-20

téli időszakban (október 1.-április 30.)
Hétfő-Péntek: 7-18, Szombat-Vasárnap: 8-18

A temetőgondnok elérhetősége: Varga István 06 20 983 7592

Ünnepi nyitva tartás: október 31-november 4. közötti idő-
szakban a kiskapu mellett a nagykapu csak félig van nyitva.

 A bagi temetőben nyugszik Lázár Vilmos aradi vértanú 
öccse, Lázár Lajos tüzérfőhadnagy, aki az 1848/49-es 
szabadságharc idején Bem apó parancsőrtisztje volt. Élete utol-
só 10 évét Bagon töltötte, 1902 nyarán halt meg. 1907-ben a ba-
giak síremléket állíttattak Lázár Lajos 48-as tüzérfőhadnagy és 
bajtársai emlékére. Az ünnepi megemlékezés és koszorúzás a 
magyar Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Katona Árpád 
közreműködésével, a Takarodó dallamaira Bag Nagyközség Ön-
kormányzata, Bagi Arany János Általános Iskola, a Szinkron 
Nyugdíjas Egyesület, a Piros Bagért Egyesület, a Szülői Össze-
fogás Szülőfalunkért és a Muharay Elemér Népi Együttes kép-
viselői elhelyezték az emlékezés virágait Lázár Lajos tüzér-
főhadnagy és bajtársai síremlékénél, majd a 48-as hősök tisz-
teletére állított emléktáblánál.
 A Dózsa György Művelődési Házban Katona Hargita 
köszöntötte az ünneplő egybegyűlteket, majd Jamrik László 
polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait. „Nemzeti ünne-
peink közül kiemelkedő helyet foglal el március 15-e, hiszen 
minden magyar párt, mozgalom, legkülönbözőbb gondolko-
dású ember magáénak vallja, sajátjának érzi. A magyar nép 
mindig tiszta szívvel, fenntartások nélkül ünnepli ezt a ma-
gasztos eseményt. Büszkén emlékezik vissza a 171 évvel ezelőtt 
lezajlott szabadságharc és forradalom példaértékű üzene-
teire. Azokra emlékezünk e napon, akik felismerték az egység 
eget rengető erejét. Tetteikben a végsőkig bízva, elszántan, re-
ménnyel telve cselekedtek. Legyünk hát büszkék azokra a ma-
gyarokra, akik kinyilvánították akaratukat 1848-ban, s egy 
emberként álltak a szabadság elnyeréséért az elnyomással 
szemben. A hősök iránti tisztelet készteti, hogy minden év már-
cius idusán kokárda kitűzésével megemlékezzünk. Fontos, 
hogy eme elismerő tiszteletet továbbadjuk a felnövekvő nem-
zedékeknek és megértessük velük a forradalom magasztos 
eszméjét.”
 A polgármester úr beszédét a Bagi Arany János Általá-
nos Iskola tanulóinak ünnepi műsora követte, melyet Kustra 
Éva tanárnő szerkesztett. Közreműködtek: Szekeresné Fercsik 
Anna és Boda Regina. Igazán megható, az alkalomhoz méltó 

megemlékezést láttunk az iskolások előadásában. A Szinkron 
Nyugdíjas Egyesület férfikara katonanótákkal elevenítette fel a 
forradalom hangulatát, majd a Muharay Elemér Népi Együttes 
ifjúsági csoportja lépett színpadra. A „Beállottam katonának” 
című előadás koreográfiáját az együttes művészeti vezetője, ifj. 
Rónai Lajos készítette. A megemlékezés zárásaként a szép szá-
mú bagi közösség a Szózatot együtt énekelte. 
 Minden nemzet a múltjából építkezik, ahogyan a ma-
gyar is. Történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk tűnje-
nek, és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért, önfelál-
dozásukért a múlt felidézése során nem elég emlékeznünk, kö-
szönettel tartozunk nemzeti hőseinknek. Törekvéseiket meg-
vizsgálva, felismerhetjük a célokat, melyekért ma is érdemes 
küzdenünk. Hit, remény, elszántság, közös akarat és valami 
végtelen, építő erő jellemezte március 15-ét, mely örökre emlé-
kezetes a magyar történelemben.

   T.A. és K.H.

 A nemzetközi nőnap megítélése a Valentin-napéhoz hasonló: van, aki tartja, van, 
aki ki nem állhatja, s van, aki egyszerűen tudomást sem vesz róla. Természetesen vannak a 
napnak történelmi gyökerei, s méghozzá igen „harcosak”. Eredetileg a nőnap a hölgyek 
egyen-jogúságáért küzdő harcnak állít emléket, 1857. március 8-án New York-ban negy-
venezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a munkaidő 
csökkentésért. Ezen tüntetést még sok másik követte, lényeg, hogy a XX. század első évti-
zedétől kezdve ünnepeljük március 8-án a nőket.

Ám, ha a történelmi gyökerektől elszakadunk, s arra gondolunk, hogy van egy nap 
a naptárban, egy a 365 közül, mely a „nőké”, akkor más megvilágítást kap. Lehet, hogy kö-
zeledik egymáshoz a férfi és a nő szerepe, női emancipáció ide, kosztümös családfenntartó 
hölgyek oda – az évezredek alatt kialakult szerepek pár évtized alatt nem változnak meg 
gyökeresen. Hiszen Weöres Sándor is azt írta, „A nő: tetőtől talpig élet.”

Ezt az eszmeiséget követve teremtett hagyományt a település vezetése Jamrik 
László polgármester vezetésével. Idén március 10-én, vasárnap délután köszöntötték a lá-
nyokat, hölgyeket, asszonyokat és kísérőiket. A polgármester úr megható és felemelő gon-
dolatait a 2011-es Csillag születik tehetségkutató show győztese, László Attila műsora kö-
vette. Az alkalomhoz illő slágerek időnként közös éneklést, időnként pedig megilletődött, 
párás szemeket varázsoltak a közönség soraiba. Az ünnepi pillanatok fényét tovább emelte a 
Dózsa György Művelődési Ház nagytermének csodálatos díszlete. A műsort követően a Kép-
viselő-testület tagjai személyes jókívánságaikat tolmácsolták az ajándékba adott virágok 
mellé.

A nő egyetlen hibája az, ha elfelejti, milyen értékes! Mert bizony, Uraim, lehet, 
hogy Önök a „Teremtés koronái”, ám mit sem érne ez a hölgyek nélkül. Együtt szép az élet.

T.A.

„Múlton nyugszik a jelen,
s azon a jövendő”

A virág a méltatás, a szeretet és hála jelképe

Széchenyi
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A polgármesteri Hivatal híreiAz Iglice Óvoda hírei6 7Iskolai hírek

 Február 8.-án Alapítványi bálba hívtuk a szülőket és 
támogatóinkat. A dolgozók a Pletykás asszonyok című mesét 
játszották el. Köszönjük nekik a szereplést és Magdi óvónéninek 
a rendezést. A bál sikerét pedig az Alapítványnak és a támoga-
tóknak. 
 Deli József képviselő úr a Maci családdal ajándékozott 
meg bennünket, köszönjük neki. A farsangi időben egy kis tánc-
házba hívtuk a gyerekeket, melyet most a művelődési házban 
tartottunk. Köszönjük a helyszínt és Katonáné Hegedűs Csillá-
nak a mozgalmas délelőttöt.
 Február 26-án szülői értekezletre hívtuk az iskolába 
indulók szüleit, a leendő tanítókkal, igazgató asszonnyal és he-
lyettesével együtt. Ez az ismerkedés is segítette és meggyőzte a 
szülőket, hogy gyermekeiket a bagi iskolába írassák be. Köszön-
jük a tájékoztatást és a szülők részvételét.
 Március 4-én Farsangi bált tartottunk, melyre szere-
tettel vártuk a szülőket, akik aktívan jelmezben játszották végig 
a gyerekekkel együtt a délelőttöt. Közösen búcsúztunk a téltől, 

várva a tavaszt, a szép időt. Az Óvodába hívogató előkészí-
tésében (meghívó készítés, személyes megszólítás, meghívók 
eljuttatása) a Szülői Összefogás Szülőfalunkért aktívan segített.
Az Óvodába hívogató Baba-Mama klubba most az óvodába ké-
szülődő gyerekeket és szüleiket is meghívtuk. Játék közben fel-
tehették a kérdéseiket. Búcsúzóul az alapítványtól egy lufit is 
kaptak a gyerekek. Köszönjük az érdeklődést és szeretettel vár-
juk április 29-én és 30-án a beiratkozásra is Őket.
 A Nemzeti ünnepet minden csoport megünnepelte, 
majd a gyerekek által készített nemzeti színű virágot az emlék-
műnél elhelyezték, ahol mondókáztak, énekeltek is. Március 
23-án szombaton, Iskolába hívogató délelőttön vettek részt a 
nagycsoportosok, szüleikkel együtt. A mozgalmas délelőttöt kö-
szönjük a tanítóknak és az iskolának.
 Április 5-én újra az iskolába látogattak a nagycsopor-
tosok, ahol megismerkedtek a számítástechnika rejtelmeivel.

Iglice óvoda

„TE SZEDD”

 „Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció értesí-
tőjét követően azonnal regisztráltunk – csatlakozási szándé-
kunkat megerősítve. Zöld óvodaként is fontos számunkra 
környezetünk megszépítése, gyermekek-fiatalok környezeti 
nevelése, hulladékkal történő felelős bánásmód, természeti 
erőforrások megőrzése, védelme. Március 21-re hirdettük meg 

30a mozgalmunkat, 9 –kor indult útnak minden csoport. Dut-
ka-dűlő- Mária út- Sport pálya – Rét utca mezőgazdálkodási 
része volt a kiválasztott célunk. 97 gyermek mellett 18 óvodai 
dolgozó és 15 felnőtt: szülő, nagyszülő, nyugdíjas csatlakozott. 
A kesztyűk felhúzása után szorgalmas hangyaként pakoltak a 
zsákba kicsik és nagyok, megbeszélve milyen hulladék kerül-
het bele. Folyamatosan megerősítettük környezetünkre való 
odafigyelést: ne dobáljunk el semmit, mert az élőlények el-
pusztulnak, betegek leszünk a szennyeződés miatt, a szét-
dobálás helyett kukába és szelektíven gyűjtünk mindent.
 Szomorúan tapasztaltuk, hogy gyorsan telnek a zsá-
kok! – 35 zsákot töltöttünk meg. Fáradtan tértünk vissza az 
óvodába, de mindenki jól érezte magát, mivel a felnőttek pél-
daképei lettek a kicsiknek, kiváló közösségformáló volt, egy 
élménnyel gazdagabbak lettünk, megszépítettünk néhány he-
lyet – így a tavasz jobban kibontakoztathatja szépségeit az élő-
lények előtt. A zsákokat az Önkormányzat dolgozói gyűjtötték 
össze.

Köszönjük a részvételt!
KÖVETKEZŐ ÉVBEN VÁRUNK TÉGED IS! 

Víz- víz tiszta víz…

 Teszel? Teszed? Szedtük mi is önkéntesen a „Te 
szedd!” a Tiszta Magyarországért (tiszta községünkért) ak-
cióban, majd ehhez kapcsolódóan, március 22.-én a Víz világ-
napja alkalmából, interaktív mesés előadásban volt részük a 
gyerekeknek az óvodában. Egy „tündér” és egy „varázsló” lá-
togatott el hozzájuk, akik felhívták a gyerekek figyelmét a víz 
tisztaságának megőrzésére, és együtt megbeszélték, hogy mi-
ért fontos a víz az élővilág számára.
 A varázsló és a tündér a „kis varázs-tanoncok” (gye-
rekek) segítségével érdekes kísérleteket is végeztek a vízzel. A 
gyerekek segítettek a mese során bepiszkolódott tavat meg-
tisztítani a két mesehősnek, melyben gyakorolhatták a sze-
lektív hulladék gyűjtés szabályait is.  Miután megtisztult a tó 
vize, újra benépesült a gyerekek által készített vízi állatokkal, a 
két főhős alaposan átmozgatta a jelenlévőket egy kis játékos 
torna keretein belül. Az előadás végén pedig, egy különleges 
vendég is ellátogatott az óvodába, „Tóbiás” az igazi kis teknős 
személyében. A gyerekek megismerhették életmódját, megsi-
mogathatták, és megfigyelhették hogyan fogyasztja el ebédjét.
 Varázsló: -Tündérke üzenj valamit mindannyiunk 
számára!

 Tündérke: - „Víz! Se ízed 
nincs, se színed, se zamatod, 
nem lehet meghatározni té-
ged, megízlelnek anélkül, 
hogy megismernének. Nem 
szükséges vagy az életben, 
maga Az ÉLET VAGY!
 -Varázsló, kérlek vará-
zsold szét az üzenetemet 
szerte a világba!
 Varázsló: -Csiribi-csi-
ribá, hókusz-pókusz, abraka-
dabra minden emberhez jus-
son el tündérke szava!

Óvodai életünk eseményei
 Nagy izgalommal tölti el a szü-
lők és a gyermekek szívét az a bizonyos 
nagycsoportos lét. Ebben az évben szin-
te naponta hangzik el az óvodában és az 
otthonokban, hogy „jövőre megyünk az 
iskolába”. De mi is az az iskola? – kérdi a 
gyermek. Szülőként nagy felelősségünk 
rejlik abban, hogy hogyan, s mit mesé-
lünk az iskoláról, hiszen minden beszél-
getéssel töltött percben apró pici mag-
vakat ültetünk el gyermekeink elméjé-
ben. Az óvoda, az iskola, és a szülők 
egész tanéven át tartó szoros együttmű-
ködése nagy segítség abban, hogy szé-
pen csendben lopóddzék be az iskola 
gyermekeink szívébe, és az izgalom 
örömteli várakozássá váljék számukra.

„TÉGED VÁR A BAGI ISKOLA” 
– érkezett a meghívás a Bagi Arany 
János Általános Iskolából a nagy-

csoportos gyermekek és szüleik részére.

 Egy átlagos hétköznapon, át-
lagon felüli izgalommal lépdeltek ki 
gyermekeink az óvoda ajtaján. Boldo-
gan mesélték, hogy tanítónénik jártak 
az óvodában. Új játékokat tanítottak 
nekik, és elhívták őket játszani az iskolá-
ba. Egy csodaszép borítékot kaptak tő-
lük, s a benne lévő levélkében az állt, 
hogy mikor folytatódik a játék az iskolá-
ban. Mindannyian nagyon vártuk ezt a 
napot. 
 Amikor elérkezett a várva-várt 
napsütéses szombat délelőtt, a mi kis ó-
vodás gyermekeink illő komolysággal 
lépdeltek befelé az iskola zsibongójába. 
Csöndesen megvárták, míg Mekesné 
Kajtor Szilvia igazgatóhelyettes asszony 
köszöntőt mond, és bemutatja a szülők-
nek a leendő osztályfőnököket Volterné 
Jamrik Évát, és Boda Reginát. 
 Ezt követően a tanító nénik ját-
szani hívták a gyerekeket. A következő 
pillanatban máris egy sereg gyerek vette 
körül a pedagógusokat. Egy gyors csiribí-
csiribá, és kezdődhetett a varázslatos 

utazás. Vlagyimir Szutyejev három kisci-
cája nyomán haladva barangoltuk be az 
iskolát Éva néni és Regina néni vezeté-
sével. Útitársunk volt „Tatyó” az iskola-
táska, akivel Meseországban ismerked-
tünk meg, s még tanteremről tanteremre 
jártunk, ő kísért minket a Megy a táska 
vándor útra című dalocskával. Minden 
tanteremben játékos feladatok várták a 
gyerekeket. Elsőként bábjátékkal ele-
veníthették fel A három kiscica történe-
tét, majd a következő helyszíneken kö-
zelebbről megismerkedhettek egy–egy 
szereplővel, és kiscica könyvjelzőt is 
készítettek. Közben Tatyó segített kita-
lálni a gyerekeknek, hogy szeptember-
ben mit tegyenek, s mit ne tegyenek az is-
kolatáskába. Olykor mulatságos dolgok 
kerültek ki Tatyó zsebeiből, de persze a 
gyerekek rögtön tudták, hogy azok nem 
valók az iskolába. Az egyik tanteremben 
apró egérkék bújtak el szerte széjjel, őket 
keresve a tanterem minden zegzugába 
beleshettek a gyerekek. Kicsi békákként 
lapuleveleken ugrándozva, az „ócska 
kályhacsövön” át megérkeztek az ebéd-
lőbe, ahol kicsit megpihentek, ettek, it-
tak. A felfrissülést követően a következő 
játékban a szülők is részt vettek. A fela-
datunk az volt, hogy hallás útján is-
merjük fel saját kisegerünk cincogását – 
igen mókás feladatnak bizonyult. Utunk 
során a zeneterem ajtajához érve hang-
szerekre bukkantunk. Most a gyerekek 
hallása került próbatételre. A megszólal-
tatott hangszerek hangzásából kellett 
kitalálniuk a nevüket, majd ők is megszó-
laltathatták azokat. A következő, s egy-
ben az utolsó próbatételre az udvaron 
került sor. A felállított akadálypálya tel-
jesítése közben halacskákat kellett gyűj-
teniük a gyerekeknek. A szabad levegőn 
ismét felfrissültek a fáradhatatlan cse-
meték. Nem maradt más hátra, csak a va-
rázslat. Visszatértünk oda, ahonnan el-
indultunk, s Éva néni Meseországból 

visszavarázsolta a gyerekeket az iskolá-
ba. Hát ilyen ez az iskola. 
 Szülőként azt gondolom, hogy 
magam is egy csodálatos utazáson 
vettem részt, hiszen ezen az iskola-
hívogató rendezvényen újra megbizo-
nyosodhattam gyermekem iskolaérett-
ségéről, s ezt bátran kijelenthetem az ott 
lévő 19 szülőtársam nevében is. Hosszú, 
tartalmas délelőttöt töltöttünk az isko-
lában, de a gyermekek figyelme és érdek-
lődése egyetlen percre sem hagyott a-
lább, utasítások hosszú sorát követték 
fegyelmezetten, fáradhatatlanul. Az is-
kolahívogató rendezvény mára már ha-
gyománnyá vált településünkön. A Szü-
lői Összefogás Szülőfalunkért tagjaként 
az elmúlt néhány évben magam is figye-
lemmel kísértem, és támogattam ennek 
sikerességét. Nagy örömömre szolgál, 
hogy ebben az évben a részt vevők száma 
igen magas volt. Az iskola és az óvoda pe-
dagógusaival, valamint a SZÖSZ csapa-
tával arra törekszünk, hogy a család és 
közösség összetartó, megtartó erejének 
tudatos gondozására ösztönözzük a 
településünkön élőket. Pozitív vissza-
jelzés számunkra, hogy idén nem csak 
gyerekek és anyukák voltak jelen az isko-
lában, hanem nagyon sok apuka is el-
kísérte a családot. Remek ötletnek tar-
tom a pedagógusok részéről, hogy több-
ször a szülőket is bevonták egy–egy já-
tékba, ezzel is erősítve azt a nézetet, hogy 
a sikerek eléréséhez elengedhetetlen a 
szoros együttműködés a szülő, a gyermek 
és a tanító között. 
 Köszönjük az iskolahívogató 
rendezvény megvalósításába fektetett 
munkáját a közreműködő pedagógusok-
nak. Sok élménnyel lett gazdagabb min-
den gyermek és szülő, aki jelen volt, na-
gyon jól éreztük magunkat.
 Szeptemberben találkozunk!

Katonáné Hegedűs Csilla

Az óvónénik megkérdeztek néhány gyereket arról, hogy kinek mi tetszett az iskolahívogatón:

Zéti: az egerek keresése J Maja: számítógép J Minka: macskahajtogatás J Sári: cicáskönyvjelző J Julcsi: minden 

J Milán: kinti játék J Bence: békás ugrálás J Bogi: hangszerek J Beni: akadálypálya J Fanni: ebédlő J Zsófi: 

akadálypálya J Barni: békás akadályok, és az udvari játék
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 Február 8.-án Alapítványi bálba hívtuk a szülőket és 
támogatóinkat. A dolgozók a Pletykás asszonyok című mesét 
játszották el. Köszönjük nekik a szereplést és Magdi óvónéninek 
a rendezést. A bál sikerét pedig az Alapítványnak és a támoga-
tóknak. 
 Deli József képviselő úr a Maci családdal ajándékozott 
meg bennünket, köszönjük neki. A farsangi időben egy kis tánc-
házba hívtuk a gyerekeket, melyet most a művelődési házban 
tartottunk. Köszönjük a helyszínt és Katonáné Hegedűs Csillá-
nak a mozgalmas délelőttöt.
 Február 26-án szülői értekezletre hívtuk az iskolába 
indulók szüleit, a leendő tanítókkal, igazgató asszonnyal és he-
lyettesével együtt. Ez az ismerkedés is segítette és meggyőzte a 
szülőket, hogy gyermekeiket a bagi iskolába írassák be. Köszön-
jük a tájékoztatást és a szülők részvételét.
 Március 4-én Farsangi bált tartottunk, melyre szere-
tettel vártuk a szülőket, akik aktívan jelmezben játszották végig 
a gyerekekkel együtt a délelőttöt. Közösen búcsúztunk a téltől, 

várva a tavaszt, a szép időt. Az Óvodába hívogató előkészí-
tésében (meghívó készítés, személyes megszólítás, meghívók 
eljuttatása) a Szülői Összefogás Szülőfalunkért aktívan segített.
Az Óvodába hívogató Baba-Mama klubba most az óvodába ké-
szülődő gyerekeket és szüleiket is meghívtuk. Játék közben fel-
tehették a kérdéseiket. Búcsúzóul az alapítványtól egy lufit is 
kaptak a gyerekek. Köszönjük az érdeklődést és szeretettel vár-
juk április 29-én és 30-án a beiratkozásra is Őket.
 A Nemzeti ünnepet minden csoport megünnepelte, 
majd a gyerekek által készített nemzeti színű virágot az emlék-
műnél elhelyezték, ahol mondókáztak, énekeltek is. Március 
23-án szombaton, Iskolába hívogató délelőttön vettek részt a 
nagycsoportosok, szüleikkel együtt. A mozgalmas délelőttöt kö-
szönjük a tanítóknak és az iskolának.
 Április 5-én újra az iskolába látogattak a nagycsopor-
tosok, ahol megismerkedtek a számítástechnika rejtelmeivel.

Iglice óvoda

„TE SZEDD”

 „Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció értesí-
tőjét követően azonnal regisztráltunk – csatlakozási szándé-
kunkat megerősítve. Zöld óvodaként is fontos számunkra 
környezetünk megszépítése, gyermekek-fiatalok környezeti 
nevelése, hulladékkal történő felelős bánásmód, természeti 
erőforrások megőrzése, védelme. Március 21-re hirdettük meg 

30a mozgalmunkat, 9 –kor indult útnak minden csoport. Dut-
ka-dűlő- Mária út- Sport pálya – Rét utca mezőgazdálkodási 
része volt a kiválasztott célunk. 97 gyermek mellett 18 óvodai 
dolgozó és 15 felnőtt: szülő, nagyszülő, nyugdíjas csatlakozott. 
A kesztyűk felhúzása után szorgalmas hangyaként pakoltak a 
zsákba kicsik és nagyok, megbeszélve milyen hulladék kerül-
het bele. Folyamatosan megerősítettük környezetünkre való 
odafigyelést: ne dobáljunk el semmit, mert az élőlények el-
pusztulnak, betegek leszünk a szennyeződés miatt, a szét-
dobálás helyett kukába és szelektíven gyűjtünk mindent.
 Szomorúan tapasztaltuk, hogy gyorsan telnek a zsá-
kok! – 35 zsákot töltöttünk meg. Fáradtan tértünk vissza az 
óvodába, de mindenki jól érezte magát, mivel a felnőttek pél-
daképei lettek a kicsiknek, kiváló közösségformáló volt, egy 
élménnyel gazdagabbak lettünk, megszépítettünk néhány he-
lyet – így a tavasz jobban kibontakoztathatja szépségeit az élő-
lények előtt. A zsákokat az Önkormányzat dolgozói gyűjtötték 
össze.

Köszönjük a részvételt!
KÖVETKEZŐ ÉVBEN VÁRUNK TÉGED IS! 

Víz- víz tiszta víz…

 Teszel? Teszed? Szedtük mi is önkéntesen a „Te 
szedd!” a Tiszta Magyarországért (tiszta községünkért) ak-
cióban, majd ehhez kapcsolódóan, március 22.-én a Víz világ-
napja alkalmából, interaktív mesés előadásban volt részük a 
gyerekeknek az óvodában. Egy „tündér” és egy „varázsló” lá-
togatott el hozzájuk, akik felhívták a gyerekek figyelmét a víz 
tisztaságának megőrzésére, és együtt megbeszélték, hogy mi-
ért fontos a víz az élővilág számára.
 A varázsló és a tündér a „kis varázs-tanoncok” (gye-
rekek) segítségével érdekes kísérleteket is végeztek a vízzel. A 
gyerekek segítettek a mese során bepiszkolódott tavat meg-
tisztítani a két mesehősnek, melyben gyakorolhatták a sze-
lektív hulladék gyűjtés szabályait is.  Miután megtisztult a tó 
vize, újra benépesült a gyerekek által készített vízi állatokkal, a 
két főhős alaposan átmozgatta a jelenlévőket egy kis játékos 
torna keretein belül. Az előadás végén pedig, egy különleges 
vendég is ellátogatott az óvodába, „Tóbiás” az igazi kis teknős 
személyében. A gyerekek megismerhették életmódját, megsi-
mogathatták, és megfigyelhették hogyan fogyasztja el ebédjét.
 Varázsló: -Tündérke üzenj valamit mindannyiunk 
számára!

 Tündérke: - „Víz! Se ízed 
nincs, se színed, se zamatod, 
nem lehet meghatározni té-
ged, megízlelnek anélkül, 
hogy megismernének. Nem 
szükséges vagy az életben, 
maga Az ÉLET VAGY!
 -Varázsló, kérlek vará-
zsold szét az üzenetemet 
szerte a világba!
 Varázsló: -Csiribi-csi-
ribá, hókusz-pókusz, abraka-
dabra minden emberhez jus-
son el tündérke szava!

Óvodai életünk eseményei
 Nagy izgalommal tölti el a szü-
lők és a gyermekek szívét az a bizonyos 
nagycsoportos lét. Ebben az évben szin-
te naponta hangzik el az óvodában és az 
otthonokban, hogy „jövőre megyünk az 
iskolába”. De mi is az az iskola? – kérdi a 
gyermek. Szülőként nagy felelősségünk 
rejlik abban, hogy hogyan, s mit mesé-
lünk az iskoláról, hiszen minden beszél-
getéssel töltött percben apró pici mag-
vakat ültetünk el gyermekeink elméjé-
ben. Az óvoda, az iskola, és a szülők 
egész tanéven át tartó szoros együttmű-
ködése nagy segítség abban, hogy szé-
pen csendben lopóddzék be az iskola 
gyermekeink szívébe, és az izgalom 
örömteli várakozássá váljék számukra.

„TÉGED VÁR A BAGI ISKOLA” 
– érkezett a meghívás a Bagi Arany 
János Általános Iskolából a nagy-

csoportos gyermekek és szüleik részére.

 Egy átlagos hétköznapon, át-
lagon felüli izgalommal lépdeltek ki 
gyermekeink az óvoda ajtaján. Boldo-
gan mesélték, hogy tanítónénik jártak 
az óvodában. Új játékokat tanítottak 
nekik, és elhívták őket játszani az iskolá-
ba. Egy csodaszép borítékot kaptak tő-
lük, s a benne lévő levélkében az állt, 
hogy mikor folytatódik a játék az iskolá-
ban. Mindannyian nagyon vártuk ezt a 
napot. 
 Amikor elérkezett a várva-várt 
napsütéses szombat délelőtt, a mi kis ó-
vodás gyermekeink illő komolysággal 
lépdeltek befelé az iskola zsibongójába. 
Csöndesen megvárták, míg Mekesné 
Kajtor Szilvia igazgatóhelyettes asszony 
köszöntőt mond, és bemutatja a szülők-
nek a leendő osztályfőnököket Volterné 
Jamrik Évát, és Boda Reginát. 
 Ezt követően a tanító nénik ját-
szani hívták a gyerekeket. A következő 
pillanatban máris egy sereg gyerek vette 
körül a pedagógusokat. Egy gyors csiribí-
csiribá, és kezdődhetett a varázslatos 

utazás. Vlagyimir Szutyejev három kisci-
cája nyomán haladva barangoltuk be az 
iskolát Éva néni és Regina néni vezeté-
sével. Útitársunk volt „Tatyó” az iskola-
táska, akivel Meseországban ismerked-
tünk meg, s még tanteremről tanteremre 
jártunk, ő kísért minket a Megy a táska 
vándor útra című dalocskával. Minden 
tanteremben játékos feladatok várták a 
gyerekeket. Elsőként bábjátékkal ele-
veníthették fel A három kiscica történe-
tét, majd a következő helyszíneken kö-
zelebbről megismerkedhettek egy–egy 
szereplővel, és kiscica könyvjelzőt is 
készítettek. Közben Tatyó segített kita-
lálni a gyerekeknek, hogy szeptember-
ben mit tegyenek, s mit ne tegyenek az is-
kolatáskába. Olykor mulatságos dolgok 
kerültek ki Tatyó zsebeiből, de persze a 
gyerekek rögtön tudták, hogy azok nem 
valók az iskolába. Az egyik tanteremben 
apró egérkék bújtak el szerte széjjel, őket 
keresve a tanterem minden zegzugába 
beleshettek a gyerekek. Kicsi békákként 
lapuleveleken ugrándozva, az „ócska 
kályhacsövön” át megérkeztek az ebéd-
lőbe, ahol kicsit megpihentek, ettek, it-
tak. A felfrissülést követően a következő 
játékban a szülők is részt vettek. A fela-
datunk az volt, hogy hallás útján is-
merjük fel saját kisegerünk cincogását – 
igen mókás feladatnak bizonyult. Utunk 
során a zeneterem ajtajához érve hang-
szerekre bukkantunk. Most a gyerekek 
hallása került próbatételre. A megszólal-
tatott hangszerek hangzásából kellett 
kitalálniuk a nevüket, majd ők is megszó-
laltathatták azokat. A következő, s egy-
ben az utolsó próbatételre az udvaron 
került sor. A felállított akadálypálya tel-
jesítése közben halacskákat kellett gyűj-
teniük a gyerekeknek. A szabad levegőn 
ismét felfrissültek a fáradhatatlan cse-
meték. Nem maradt más hátra, csak a va-
rázslat. Visszatértünk oda, ahonnan el-
indultunk, s Éva néni Meseországból 

visszavarázsolta a gyerekeket az iskolá-
ba. Hát ilyen ez az iskola. 
 Szülőként azt gondolom, hogy 
magam is egy csodálatos utazáson 
vettem részt, hiszen ezen az iskola-
hívogató rendezvényen újra megbizo-
nyosodhattam gyermekem iskolaérett-
ségéről, s ezt bátran kijelenthetem az ott 
lévő 19 szülőtársam nevében is. Hosszú, 
tartalmas délelőttöt töltöttünk az isko-
lában, de a gyermekek figyelme és érdek-
lődése egyetlen percre sem hagyott a-
lább, utasítások hosszú sorát követték 
fegyelmezetten, fáradhatatlanul. Az is-
kolahívogató rendezvény mára már ha-
gyománnyá vált településünkön. A Szü-
lői Összefogás Szülőfalunkért tagjaként 
az elmúlt néhány évben magam is figye-
lemmel kísértem, és támogattam ennek 
sikerességét. Nagy örömömre szolgál, 
hogy ebben az évben a részt vevők száma 
igen magas volt. Az iskola és az óvoda pe-
dagógusaival, valamint a SZÖSZ csapa-
tával arra törekszünk, hogy a család és 
közösség összetartó, megtartó erejének 
tudatos gondozására ösztönözzük a 
településünkön élőket. Pozitív vissza-
jelzés számunkra, hogy idén nem csak 
gyerekek és anyukák voltak jelen az isko-
lában, hanem nagyon sok apuka is el-
kísérte a családot. Remek ötletnek tar-
tom a pedagógusok részéről, hogy több-
ször a szülőket is bevonták egy–egy já-
tékba, ezzel is erősítve azt a nézetet, hogy 
a sikerek eléréséhez elengedhetetlen a 
szoros együttműködés a szülő, a gyermek 
és a tanító között. 
 Köszönjük az iskolahívogató 
rendezvény megvalósításába fektetett 
munkáját a közreműködő pedagógusok-
nak. Sok élménnyel lett gazdagabb min-
den gyermek és szülő, aki jelen volt, na-
gyon jól éreztük magunkat.
 Szeptemberben találkozunk!

Katonáné Hegedűs Csilla
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Palya Félix III. helyezett lett a Turai Hevesy György Általános Iskolában megrendezett tankerületi infor-
matika versenyen. • A 4. osztályosok Gödön a Néptánc Találkozón bronz fokozatot értek el. • Gödöllőn, a 
Katasztrófavédelmi Vetélkedőn III. helyezést ért el a 7. és 8. évfolyamosokból összeállított csapat.

 Lehet szeretni vagy nem szeretni, de 
el nem vitathatjuk: csodás szóteremt-
mények a versek! A költők gondolatait, 
érzéseit közvetítő, gondosan rendezett 
szavakat, sorokat olvasva saját magára 
ismerhet a befogadó. A maga érzései, 
gondolatai tükröződnek a verssorokban 
annak, aki a képes beszédet meghallja, a 
szépet pedig felismerni. Mindenki a saját 
élményein keresztül értelmez, s ez így 
van jól. Mindenkinek mást mondhatnak 
ugyanazok a szavak. 

A vers lélekig hat, a versnek magá-
nak is lelke van.

Ugyanezt elmondhatjuk a prózai 
alkotásokról: a mesékről, a novellákról. 
Egy-egy rövid történet kapcsán elgon-
dolkodunk, vagy csak jól szórakozunk, 
mindenesetre biztosan kilépünk rövi-
debb-hosszabb időre a hétköznapok 
megszokott tevékenységeiből. 

A versek, a prózák tovább élnek, 
visszük magunkkal, gondolatainkban 
hatnak tovább, vagy fölmerülnek ben-
nünk olyan kérdések, amelyek megvála-
szolásával jobbá, szebbé tudjuk tenni 
saját életünket. Aki pedig képes ezen 
alkotásokban ezt is felismerni, abban 

Verset mindenkinek…
önmagát meglátni, csodás kincs birto-
kába jut.

Mi, tanárok nagy lendülettel és lel-
kesedéssel szervezzük minden évben a 
vers- és prózamondó versenyeket. Öröm 
számunkra az érdeklődő tanulókat felké-
szíteni, velük értelmezni, elmerülni a 
vers vagy a prózai szöveg világában. 
Annál nagyobb öröm pedig egy tanár 
számára nincs is, amikor a kis versenyző 
arca sugárzik a boldogságtól egy-egy 
szép eredményt követően.

Így volt ez ebben az évben is. Alsó-
ban és felsőben is indultak gyerekek a 
helyi megmérettetésen idén áprilisban, a 
költészet napja alkalmából megtartott 
iskolai rendezvényen. Közülük a zsűri ál-
tal kiválasztott tanulók képviselték isko-
lánkat, a Bagi Arany János Általános Is-
kolát a Domonyban megrendezett tanke-
rületi szavaló és prózamondó versenyen. 
Összességében nagyon szépen szerepel-
tünk: 11 tanulóval vettünk részt, és 6 díjat 
hoztunk el. Tankerületi viszonylatban az 
iskola II. helyezést ért el.

Versmondóink: Kis Nikolett (1. osz-
tály), Hrúz Bálint (2. osztály), Lendvai 
Miranda (3. osztály), Paltán Eszter (4. 

osztály), Horváth Noa (5. osztály), Kajári 
Dorottya (6. osztály).

Prózamondóink: Kajári Gergő (1. 
osztály), Katona Veronika (2. osztály), 
Kanalas Viktor (3. osztály), Barabás An-
na Mária (6. osztály), Katona Vivien (6. 
osztály).

Díjak: Hrúz Bálint II. helyezés, Ka-
jári Gergő: III. helyezés, Lendvai Mi-
randa különdíj, Kanalas Viktor III. 
helyezés, Katona Vivien I. helyezés, 
Barabás Anna Mária II. helyezés.

Reméljük, továbbra is értéket te-
remtünk és kis versmondóink lelkese-
dése kitart még nagyon sokáig.

Czibula Mária

  A Szülői Összefogás Szülőfalunkért tagjai az 
elmúlt hónapokban ismételten kivették részüket a helyi közös-
séget erősítő programok népszerűsítéséből, szervezőként vagy 
csak vendégként való részvételünkkel. A farsangi mulatságok 
befejezéseként, március 2-án a művelődési házban egy jelmezes 
Retro disco-t szerveztünk felnőttek számára. Belépés csak jel-
mezben! - volt az esemény jelmondata. A résztvevők komolyan 
vették a felhívást és igen érdekes jelmezekbe öltözve emelték az 
est hangulatát. 
 A szülői összegfogás még 2017 tavaszán meghirdette a 
„Maradunk” című kampányát, melynek az volt a célja, hogy a 
bagi gyerekek helyi intézményekbe járjanak. Azóta is töretlenül 
azon fáradozunk, hogy az óvoda és iskola előtt álló gyermekek 
szüleiben erősítsük az összefogás fontosságát. Azt a nézetet, ha 
együtt maradunk, könnyebben megbirkózunk a helyi adottsá-
gokból fakadó nehézségeinkkel. Örömünkre szolgál, hogy fára-
dozásunk nem volt hiába való, mert ez év áprilisában a helyi 
óvodai és iskolai beiratkozások létszáma emelkedett. Közössé-
günk fiataljai időt és energiát nem kímélve vettek részt az óvoda 
hátsó bejáratánál lévő lépcső, illetve feljáró rendszer felújításá-
ban, az előtető elkészítésében, támogatva ezzel az Iglice Óvodát 
és az Óvoda a Gyermekekért Alapítványt. Április 6-án ismét 

megrendezésre került a Galgaparti mesemondó verseny, ezúttal 
a 10. jubileumi alkalommal Polgár Jutka meseíró emlékére. A 
Helytörténeti Baráti Társulat vezetője, id. Balázs Gusztáv öröm-
mel fogadta felajánlott segítségünket, így mi is részt vettünk a 
mesemondó gyermekek és szüleik vendégül látásában.
 Április végén meghívást kaptunk a gödöllői Szent Ist-
ván Egyetem által szervezett kerekasztal beszélgetésre. A szer-
vezők két évvel ezelőtt ismerték meg civil csoportunkat, miután 
egy falukutató programban vettek részt településünkön. Megvi-
tattuk a különböző adottságokkal rendelkező települések lehe-
tőségeit, a felmerülő nehézségekre adható megoldásokat. Szó 
volt a vidéki élet előnyeiről, valamint arról, hogy mennyire fon-
tos a helyi közösségek aktív szerepvállalása. Hangsúlyoztuk, 
hogy közösségünk immár két éve azon munkálkodik, hogy Ba-
gon is tovább erősödjön a hagyományőrző, értékteremtő és 
közösségépítő szemlélet. Ahol erős közösség és identitástudat 
van jelen a településen, pozitív szemlélet alakul ki, mely külső 
szemlélő által is felismerhető. Ennek kapcsán hangzott el egy 
szép gondolat: „Addig vagyunk az Isten háta mögött, amíg 
meg nem látjuk, hogy a tenyerében vagyunk” 

Hiszünk a közösség erejében

Szülői Összefogás Szülőfalunkért

 1964 óta április 11-én, József 
Attila születésnapján ünnepeljük a Ma-
gyar Költészet Napját. Ennek apropóján 
a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár minden évben igyekszik méltó-
an megemlékezni erről a napról. Idén 
Dezső Dóra és Szűcs Miklós műsorát 
tekinthették meg az érdeklődők, amely-
nek címe Isten tenyerén volt. Dezső Dóra 
magyar költők verseit szavalta nagy át-
éléssel, Szűcs Miklós pedig csodálatos 
népdalokat énekelt. Előadásuk után 
meghitt beszélgetés alakult ki a művé-
szek és a közönség között. Kiderült, hogy 
kit melyik vers hatott meg a szíve mé-
lyéig, melyik volt, amely valakinek a ked-
vence, melyik vers volt ismeretlen, sőt az 
is kiderült, hogy bizony szinte mindenki 
elmorzsolt néhány könnycseppet a mű-
sor alatt. Dórának és Miklósnak ugyan 
hamarosan el kellett sietnie a következő 
helyszínre, a nem túl nagy számú hallga-
tóság viszont még egy darabig együtt ma-
radt beszélgetni, megosztani egymással 
az élményt. 

 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár idén 
tavasszal először csatlakozott egy országos programhoz, 
melynek célja, hogy jelképesen körbefussuk Magyarországot. 
Nagy örömmel fogtunk bele a szervezésbe, melyhez több 
önkéntes segítő is csatlakozott. Köszönjük Begidsán Melinda, 
Boda Attila, Kovács Győző és Kovács Győzőné önzetlen mun-
káját, amellyel segítették a rendezvény megvalósulását. A bagi 
megmozdulással szerettük volna felhívni a figyelmet egyrészt a 
mozgás fontosságára, egészségmegőrző hatására, másrészt ar-

ra, hogy a közös sportolásnak összekovácsoló ereje van. Hamar 
kiderült, hogy Bagon is sokan szeretnek gyalogolni, futni, ki-
szabadulni egy kicsit a természetbe. A szeles idő ellenére már-
cius 16-án délelőtt 109-en indultak a különböző távokon, s ösz-
szesen 934 kilométert tettek meg. Minden induló oklevelet ka-
pott, s a megérdemelt zsíroskenyér és tea is elfogyasztásra 
került a friss élmények megbeszélése közben.
 Találkozzunk újra az októberi országfutáson!

K.H.

9. Országfutás bagi megmozdulása

 A verses esten kívül idén más 
módon is megemlékeztünk a Magyar 
Költészet Napjáról. 2015 óta ezen a na-
pon Gittegylet kezdeményezésére versek 
lepik el a közterületeket. Posztolj ver-
set az utcára! címmel indították el a 
mozgalmat, amelyhez idén Bag is csat-
lakott. Örömmel láttuk, hogy sokan meg-
hallották a felhívást, s a faluban itt is, ott 
is megjelentek a versek. Találkozhattunk 
velük az óvoda és az iskola kerítésén, hir-
detőtáblákon, a zöldséges ablakában, vil-
lanykarón, buszmegállóban, a járdára 

írva és a művelődési ház parkolójának 
macskakövein is. Reméljük, hogy lega-
lább néhány ember elolvasta a kiposztolt 
verseket és – ha csak pár pillanatra is, de 
ki tudott szakadni a mindennapi szürke-
ségből a költemények segítségével. 
 Örömmel láttuk mindazokat, 
akiket a költészet napi események meg-
mozgattak, s bízunk benne, hogy évről 
évre több bagi lakos vesz részt az ehhez 
hasonló kulturális eseményeken. 

Horváthné Görög Viktória

A Magyar Költészet Napját ünnepeltük
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Palya Félix III. helyezett lett a Turai Hevesy György Általános Iskolában megrendezett tankerületi infor-
matika versenyen. • A 4. osztályosok Gödön a Néptánc Találkozón bronz fokozatot értek el. • Gödöllőn, a 
Katasztrófavédelmi Vetélkedőn III. helyezést ért el a 7. és 8. évfolyamosokból összeállított csapat.

 Lehet szeretni vagy nem szeretni, de 
el nem vitathatjuk: csodás szóteremt-
mények a versek! A költők gondolatait, 
érzéseit közvetítő, gondosan rendezett 
szavakat, sorokat olvasva saját magára 
ismerhet a befogadó. A maga érzései, 
gondolatai tükröződnek a verssorokban 
annak, aki a képes beszédet meghallja, a 
szépet pedig felismerni. Mindenki a saját 
élményein keresztül értelmez, s ez így 
van jól. Mindenkinek mást mondhatnak 
ugyanazok a szavak. 

A vers lélekig hat, a versnek magá-
nak is lelke van.

Ugyanezt elmondhatjuk a prózai 
alkotásokról: a mesékről, a novellákról. 
Egy-egy rövid történet kapcsán elgon-
dolkodunk, vagy csak jól szórakozunk, 
mindenesetre biztosan kilépünk rövi-
debb-hosszabb időre a hétköznapok 
megszokott tevékenységeiből. 

A versek, a prózák tovább élnek, 
visszük magunkkal, gondolatainkban 
hatnak tovább, vagy fölmerülnek ben-
nünk olyan kérdések, amelyek megvála-
szolásával jobbá, szebbé tudjuk tenni 
saját életünket. Aki pedig képes ezen 
alkotásokban ezt is felismerni, abban 

Verset mindenkinek…
önmagát meglátni, csodás kincs birto-
kába jut.

Mi, tanárok nagy lendülettel és lel-
kesedéssel szervezzük minden évben a 
vers- és prózamondó versenyeket. Öröm 
számunkra az érdeklődő tanulókat felké-
szíteni, velük értelmezni, elmerülni a 
vers vagy a prózai szöveg világában. 
Annál nagyobb öröm pedig egy tanár 
számára nincs is, amikor a kis versenyző 
arca sugárzik a boldogságtól egy-egy 
szép eredményt követően.

Így volt ez ebben az évben is. Alsó-
ban és felsőben is indultak gyerekek a 
helyi megmérettetésen idén áprilisban, a 
költészet napja alkalmából megtartott 
iskolai rendezvényen. Közülük a zsűri ál-
tal kiválasztott tanulók képviselték isko-
lánkat, a Bagi Arany János Általános Is-
kolát a Domonyban megrendezett tanke-
rületi szavaló és prózamondó versenyen. 
Összességében nagyon szépen szerepel-
tünk: 11 tanulóval vettünk részt, és 6 díjat 
hoztunk el. Tankerületi viszonylatban az 
iskola II. helyezést ért el.

Versmondóink: Kis Nikolett (1. osz-
tály), Hrúz Bálint (2. osztály), Lendvai 
Miranda (3. osztály), Paltán Eszter (4. 

osztály), Horváth Noa (5. osztály), Kajári 
Dorottya (6. osztály).

Prózamondóink: Kajári Gergő (1. 
osztály), Katona Veronika (2. osztály), 
Kanalas Viktor (3. osztály), Barabás An-
na Mária (6. osztály), Katona Vivien (6. 
osztály).

Díjak: Hrúz Bálint II. helyezés, Ka-
jári Gergő: III. helyezés, Lendvai Mi-
randa különdíj, Kanalas Viktor III. 
helyezés, Katona Vivien I. helyezés, 
Barabás Anna Mária II. helyezés.

Reméljük, továbbra is értéket te-
remtünk és kis versmondóink lelkese-
dése kitart még nagyon sokáig.

Czibula Mária

  A Szülői Összefogás Szülőfalunkért tagjai az 
elmúlt hónapokban ismételten kivették részüket a helyi közös-
séget erősítő programok népszerűsítéséből, szervezőként vagy 
csak vendégként való részvételünkkel. A farsangi mulatságok 
befejezéseként, március 2-án a művelődési házban egy jelmezes 
Retro disco-t szerveztünk felnőttek számára. Belépés csak jel-
mezben! - volt az esemény jelmondata. A résztvevők komolyan 
vették a felhívást és igen érdekes jelmezekbe öltözve emelték az 
est hangulatát. 
 A szülői összegfogás még 2017 tavaszán meghirdette a 
„Maradunk” című kampányát, melynek az volt a célja, hogy a 
bagi gyerekek helyi intézményekbe járjanak. Azóta is töretlenül 
azon fáradozunk, hogy az óvoda és iskola előtt álló gyermekek 
szüleiben erősítsük az összefogás fontosságát. Azt a nézetet, ha 
együtt maradunk, könnyebben megbirkózunk a helyi adottsá-
gokból fakadó nehézségeinkkel. Örömünkre szolgál, hogy fára-
dozásunk nem volt hiába való, mert ez év áprilisában a helyi 
óvodai és iskolai beiratkozások létszáma emelkedett. Közössé-
günk fiataljai időt és energiát nem kímélve vettek részt az óvoda 
hátsó bejáratánál lévő lépcső, illetve feljáró rendszer felújításá-
ban, az előtető elkészítésében, támogatva ezzel az Iglice Óvodát 
és az Óvoda a Gyermekekért Alapítványt. Április 6-án ismét 

megrendezésre került a Galgaparti mesemondó verseny, ezúttal 
a 10. jubileumi alkalommal Polgár Jutka meseíró emlékére. A 
Helytörténeti Baráti Társulat vezetője, id. Balázs Gusztáv öröm-
mel fogadta felajánlott segítségünket, így mi is részt vettünk a 
mesemondó gyermekek és szüleik vendégül látásában.
 Április végén meghívást kaptunk a gödöllői Szent Ist-
ván Egyetem által szervezett kerekasztal beszélgetésre. A szer-
vezők két évvel ezelőtt ismerték meg civil csoportunkat, miután 
egy falukutató programban vettek részt településünkön. Megvi-
tattuk a különböző adottságokkal rendelkező települések lehe-
tőségeit, a felmerülő nehézségekre adható megoldásokat. Szó 
volt a vidéki élet előnyeiről, valamint arról, hogy mennyire fon-
tos a helyi közösségek aktív szerepvállalása. Hangsúlyoztuk, 
hogy közösségünk immár két éve azon munkálkodik, hogy Ba-
gon is tovább erősödjön a hagyományőrző, értékteremtő és 
közösségépítő szemlélet. Ahol erős közösség és identitástudat 
van jelen a településen, pozitív szemlélet alakul ki, mely külső 
szemlélő által is felismerhető. Ennek kapcsán hangzott el egy 
szép gondolat: „Addig vagyunk az Isten háta mögött, amíg 
meg nem látjuk, hogy a tenyerében vagyunk” 

Hiszünk a közösség erejében

Szülői Összefogás Szülőfalunkért

 1964 óta április 11-én, József 
Attila születésnapján ünnepeljük a Ma-
gyar Költészet Napját. Ennek apropóján 
a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár minden évben igyekszik méltó-
an megemlékezni erről a napról. Idén 
Dezső Dóra és Szűcs Miklós műsorát 
tekinthették meg az érdeklődők, amely-
nek címe Isten tenyerén volt. Dezső Dóra 
magyar költők verseit szavalta nagy át-
éléssel, Szűcs Miklós pedig csodálatos 
népdalokat énekelt. Előadásuk után 
meghitt beszélgetés alakult ki a művé-
szek és a közönség között. Kiderült, hogy 
kit melyik vers hatott meg a szíve mé-
lyéig, melyik volt, amely valakinek a ked-
vence, melyik vers volt ismeretlen, sőt az 
is kiderült, hogy bizony szinte mindenki 
elmorzsolt néhány könnycseppet a mű-
sor alatt. Dórának és Miklósnak ugyan 
hamarosan el kellett sietnie a következő 
helyszínre, a nem túl nagy számú hallga-
tóság viszont még egy darabig együtt ma-
radt beszélgetni, megosztani egymással 
az élményt. 

 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár idén 
tavasszal először csatlakozott egy országos programhoz, 
melynek célja, hogy jelképesen körbefussuk Magyarországot. 
Nagy örömmel fogtunk bele a szervezésbe, melyhez több 
önkéntes segítő is csatlakozott. Köszönjük Begidsán Melinda, 
Boda Attila, Kovács Győző és Kovács Győzőné önzetlen mun-
káját, amellyel segítették a rendezvény megvalósulását. A bagi 
megmozdulással szerettük volna felhívni a figyelmet egyrészt a 
mozgás fontosságára, egészségmegőrző hatására, másrészt ar-

ra, hogy a közös sportolásnak összekovácsoló ereje van. Hamar 
kiderült, hogy Bagon is sokan szeretnek gyalogolni, futni, ki-
szabadulni egy kicsit a természetbe. A szeles idő ellenére már-
cius 16-án délelőtt 109-en indultak a különböző távokon, s ösz-
szesen 934 kilométert tettek meg. Minden induló oklevelet ka-
pott, s a megérdemelt zsíroskenyér és tea is elfogyasztásra 
került a friss élmények megbeszélése közben.
 Találkozzunk újra az októberi országfutáson!

K.H.

9. Országfutás bagi megmozdulása

 A verses esten kívül idén más 
módon is megemlékeztünk a Magyar 
Költészet Napjáról. 2015 óta ezen a na-
pon Gittegylet kezdeményezésére versek 
lepik el a közterületeket. Posztolj ver-
set az utcára! címmel indították el a 
mozgalmat, amelyhez idén Bag is csat-
lakott. Örömmel láttuk, hogy sokan meg-
hallották a felhívást, s a faluban itt is, ott 
is megjelentek a versek. Találkozhattunk 
velük az óvoda és az iskola kerítésén, hir-
detőtáblákon, a zöldséges ablakában, vil-
lanykarón, buszmegállóban, a járdára 

írva és a művelődési ház parkolójának 
macskakövein is. Reméljük, hogy lega-
lább néhány ember elolvasta a kiposztolt 
verseket és – ha csak pár pillanatra is, de 
ki tudott szakadni a mindennapi szürke-
ségből a költemények segítségével. 
 Örömmel láttuk mindazokat, 
akiket a költészet napi események meg-
mozgattak, s bízunk benne, hogy évről 
évre több bagi lakos vesz részt az ehhez 
hasonló kulturális eseményeken. 

Horváthné Görög Viktória

A Magyar Költészet Napját ünnepeltük
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 Miért került bevezetésre a védőnői státusz 
vizsgálat, kik állították össze a státuszlap adattar-
talmát:
 Mert az egészségügyi szűrővizsgálatok keretében 
elvégzett szűrések hívatottak az egészségi állapot meghatáro-
zására, kiegészítve a szülői kérdőívvel. Hazai adatok szerint a 
fejlődési zavarok egyharmada nem kerül felszínre/fel-
ismerésre a beiskolázást megelőzően, vagy csak több hónapos 
vagy éves késéssel ismerik fel azokat.
 Számos vizsgálat igazolja ugyanakkor, hogy kellő tá-
jékoztatás és oktatás után a szülők saját gyermekeik fejlődé-
sének megfigyelésével, valamint a szülők és az egészségügyi 
alapellátók (védőnők, orvosok) közötti kommunikáció fejlesz-
tésével a fejlődési zavarok időbeli felismerése javítható. A 
szülők persze nagyon félnek a megbélyegzéstől és attól, hogy 
gyermekük érzelmileg, értelmileg vagy mozgásában végleg el-
maradott lesz. Ezért nagyon fontos, ha elmaradott vagy meg-
késett fejlődést találunk, hangsúlyozzuk, hogy a korai fej-
lesztésnek és terápiának minél előbb meg kell kezdődnie, mert 
így érhető el a legjobb eredmény.
 Sokoldalú szakértői csoport állította össze a vizsgáló 
kérdőívet, így: gyermekorvosok, védőnők, háziorvosok, fej-
lődés-neurológusok, fejlődés-pszichológusok, gyógypedagó-
gusok, gyógytornászok, gyermekpszichiátria területén és 
mentálhigiénés területen dolgozó szakemberek. A kérdőívek 
érthetőségét kognitív interjúk során vizsgálták, majd orszá-
gosan közel 2000 fős mintán végzett pilot tanulmány alapján 
határozták meg annak statisztikai jellemzőit, alkalmaz-
hatóságának lehetőségeit és korlátait.
Mit vizsgál a védőnő a státuszok alkalmával:

-Testmagasság, test-tömeg, fejkörfogat
-Pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata
-Szociális fejlődés és magatartás problémák vizsgálata
-Érzékszervez működésének vizsgálata, kiemelten a látás, 
kancsalság, hallás
-Beszédfejlődés vizsgálata
-Mozgásszervek vizsgálata, különös tekintettel, különös 
tekintettel a láb statikai problémákra és a gerinc rend-
ellenes-ségekre (tartáshiba, gerincferdülés)
-Vérnyomásmérés
-Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata
-Korai fogászati szűrés

A felsorolás egyben egy összefoglalás is, amely mögött – re-
mélhetőleg - minden gyermek vizsgálatakor egy éles „szakmai 

A GALGA MENTE
„Földobott kő” Alapítvány pályázata

 A „Földobott kő” Alapítvány (2194 Tura, Szent 
István út 78.) a Magyar Kultúra Napja alkalmából ki-
hirdeti első alkotói ösztöndíj pályázatát a 2019-es 
évre.
A pályázat nyilvános kihirdetése: 2019. január 20., va-
sárnap 15:00, Tura – Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
A pályázat témái: 
1. „Szülőföldem, a Galga mente” (innen származó 
pályázóknak)
2. „Lakóhelyem, a Galga mente”  (nem innen származó,
de itt élő pályázóknak)
3. ”A Galga mente elfogulatlanul” (nem itt élő, nem innen 
származó, de a téma iránt fogékony pályázóknak)
Pályázatban felhasználható vizuális 
alkotótechnikák: 
1. kategória – fotózás
2. kategória – mozgókép készítés
Technikai követelmények:
A technikai eszközhasználattal kapcsolatban megkötés nincs. 
A fénykép igényelt minimális felbontása és lehetséges formá-
tumai: képeredeti min. 2480 x 3508 pixel 300 DPI TIFF vagy 
RAW formátum, de a pályázatra benyújtani egyelőre csak 
megtekintő képpel kell jpg formátumban. A film igényelt 
minimális felbontása és lehetséges formátumai: MP4 8-15 
Mbps Pal HD minőségben, 1920x1080 pixel
 Pályázni csak elektronikus formában lehet. Egy pá-
lyázó maximum 5 db fényképet küldhet, melyek lehetnek ön-
álló képek vagy sorozatok is, ill. maximum 2 db rövidfilmet 
(etüd, kisjátékfilm, dokumentumfilm, animációs film, stb.) 
egyenként max. 25 perces időtartamban. A digitális állományt 
vagy a hozzáférés linkjét az alábbi címre kell eljuttatni:
  foldobott.ko2018@gmail.com
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet az Alapítvány alábbi bankszám-
laszámára lehet átutalni:
 Centrál Takarék 65900107-17101031.
Pályázók köre: Az Alapítvány célkitűzései alapján „Ösztön-
díj adományozása a Galga mentén (Püspökhatvan, Galga-
györk, Galgamácsa, Iklad, Domony, Aszód, Kartal, Bag, Hé-
vízgyörk, Galgahévíz, Tura, Zsámbok, Jászfényszaru, Boldog) 
élő vagy a Galga mentéről származó fiataloknak (35 éves ko-
rig) alkotó- és előadó-művészeti, népművészeti vagy az ehhez 
kapcsolódó tudományos tevékenységének megsegítésére, 
illetőleg mindazon fiatalok művészeti és tudományos produk-
tumainak támogatására, amely a Galga mentéről készül.”
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó mentort 
választ a kedvezményezett települések valamelyikén élő 35 év 
feletti alkotók közül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Szakmai önéletrajz.
- Témaválasztás rövid indoklása.
- Mentor és mentorált szakmai együttműködésének leírása.
- Pályamű(vek) műcímmel.
Benyújtási határidő: 2019. augusztus 31.
Elbírálás:  Pénzbeli díjazásban a kategóriák győztesei része-
sülnek: 150.000 Ft (fotó), 300.000 Ft (mozgókép)  Az MMA, 
mint együttműködő partner pedig különdíjakat oszthat ki sa-
ját elbírálása szerint. A döntéshozó szakmai bizottság válo-
gatása alapján a pályamunkákból időszaki kiállítás nyílik és 
nyilvános vetítésre kerül sor.
Ünnepélyes eredményhirdetés és kiállításmegnyitó, vetítés: 
2019. november 28-án, Sára Sándor 86. születésnapján.
Információ: Seres Tünde alapítványi titkár
 06306384603, foldobott.ko2018@gmail.com
Részletek: A „Földobott kő” Alapítvány facebook oldalán és a 
tura.hu weboldalon

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. május 13-tól 2019. május 26-ig
Budapest-Keletiben végzett karbantartási munkák,

illetve Rákos – Hatvan állomások között végzett 
pályakarbantartási munkák miatt a 80a sz. 

Budapest – Hatvan vasútvonalon a 
vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 

Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan 
vasútállomás között az InterCity vonatok helyett,  

Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar – 
Hatvan vasútállomás között a gyors és 

sebesvonatok helyett (kivéve 5500 és 1511 sz. 
gyorsvonatok Rákos – Hatvan viszonylatban), 

Pécel – Aszód, Kőbánya felső Sörgyár – Aszód, 
Rákos – Aszód és Rákos – Hatvan

 állomások között a személyvonatok helyett 
(kivéve 5018 és 5029 sz. személyvonatok Budapest, 

Stadion – Hatvan viszonylatban) vonatpótló 
autóbuszok közlekednek. 

2019. május 13 – 26-ig Budapest-Keletiből 
vonatok nem indulnak és oda nem érkeznek, 
valamint a vonatok módosított viszonylatban 

és megállási renddel közlekednek!  

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. május 27-től 2019. június 2-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,  Budapest, Stadion 
autóbusz-pályaudvar – Hatvan vasútállomás 

között a gyors és sebesvonatok helyett (kivéve 5500 
és 1511 sz. gyorsvonatok Rákos – Hatvan 

viszonylatban), Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan és 
Rákos – Hatvan állomások között a személyvonatok 

helyett (kivéve 5018 és 5029 sz. személyvonatok 
Budapest, Stadion – Hatvan viszonylatban) 

vonatpótló autóbuszok közlekednek. 

szem és szakmai ismeret” áll.  S tényleg kiszűrésre kerülnek a 
rizikógyermekek, ugyan akkor senkit nem küldünk el további 
vizsgálatra, szakvizsgálatra, fejlesztésre, ha nincs rá szüksége. 
Az egészséges babák/gyermekek ugyanis a saját útjukon 
fejlődnek, hol gyorsabban, hol lassabban, hol megfontoltab-
ban. A szakemberek és a szülők feladata: a felelős-
ségteljes figyelemmel követés!
 A védőnő a szűrővizsgálatról un. védőnői leletet állít ki (így 
hívják a státuszlap szülői példányát).
Védőnői dilemmák  a fejlesztésről, vagy annak el-
maradásáról:
 Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy fejlesztésre csak 
akkor van szükség, ha valamilyen fejlődés elmarad, vagy na-
gyon megkésik. Egyértelmű, hogy a korai intervenciós prog-
ramoknak óriási szerepük van a veszélyeztetett gyermekek 
esélyeinek kiegyenlítésében. A rizikógyermekek azonosítása 
és megfelelő, szükségleteikhez igazodó fejlesztése kiemelt 
fontosságú. DE „egészségesen fejlődő kisbabáknak, gyerme-
keknek nincs szüksége művi fejlesztésre, a saját útjukon fej-
lődnek, hol gyorsabban, hol lassabban, hol megfontoltabban”. 
Mind a fejlődéslélektan, mind pedig a fejlődési idegtudomány 
oldaláról azt állítják a szakemberek, nemhogy hasznos, inkább 
káros a szülők elkeseredett küzdelme a versenyre kész „okos 
babák” nevelése érdekében. A gyermekek legnagyobb fej-
lődési ereje ugyan is programozott (velünk születik). Ez 
pedig nem más, mint a világ iránti olthatatlan érdeklődés, 
felfedezés. Megérteni és hatni vágyás formájában, szere-
tetkapcsolat keretei között. 
 Ezért fontos már a 2-3 hónapos babáknál és végig a 
csecsemőkorban a mozgástér biztosítása, később pedig a vál-
tozatos mozgásformák kipróbálása, mert így tágul a gyermek 
érdeklődése, megismerése, tapasztalása, vágyainak felkeltése 
az új iránt és a „minden kipróbálása” iránt.  S ez a megismerés, 
tapasztalás, kipróbálás hat vissza az agy fejlődésére. Egy kis 
óvatosság… A sokféle 'babaokosító' program szlogenje arra 
próbálja rábírni a szülőket, hogy gyermekének boldogsága a 
képességeiben, különösen a magasabb intelligenciában rejlik. 
Ezt ígéri a legtöbb, egészséges gyermeket korán fejlesztésbe 
vonó üzleti vállalkozás. Vigyáztat! Nem összekeverendő a sé-
rült, vagy megkésett fejlődésű gyermek korai fejlesztésével, a 
veszélyeztetett gyermek esélyeinek kiegyenlítésével. Tehát a 
szakemberek és a szülők feladata: a felelősségteljes 
figyelemmel követés!

Készítette: Szemán Erzsébet védőnő (06 20/237-1441)

A védőnői státusz vizsgálatokról, védőnői leletről,
a szülői kérdőívről, a korai fejlesztésről

 A Szinkron Nyugdíjas Egyesület tagjai olyan intenzív 
közösségi életet élnek, amely követendő példa lehet a fiatalabb ge-
nerációk számára. Csejteiné Sándor Erzsébet, az egyesület veze-
tője címszavakban osztotta meg munkatársunkkal az elmúlt két 
hónap főbb eseményeit és az igazi parti-szezon még csak most kez-
dődik…
 „Március 15-i ünnepségen egyesületünk képviselői főhaj-
tással és koszorúzással emlékeztek a forradalom és szabadságharc 
hőseire, a férfikórus katonadalokkal tette szebbé a művelődési 
házban rendezett ünnepséget. Március 17-én színházban voltunk 
50-fővel. Március 21-én az óvodásokkal együtt gyűjtöttük a 
hulladékot az „Önkéntesen a tiszta Magyarországért”, TE SZEDD! 
akció keretén belül. Március 30-án gyalogtúrán vettünk részt, 
április 18-án pedig meghívást kaptunk az aszódi nyugdíjas egye-
sülettől a Költészet Napja rendezvényre, ahol Bálint Piroska saját 
versét adta elő. Nagy számban vettünk részt a Május 1-i pikniken, 
ahol nagyon jól éreztük magunkat és külön öröm volt látni, hogy 
gyerekek, fiatalok, felnőttek együtt szórakoztak és igazi közös-
ségként vettek részt a feladatokban.”

T.A.

Szinkron hírek

II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport

A tavaszi fordulók menetrendje

Kisnémedi MSE - Bagi TC'96  1-0

Bagi TC '96 - Gödi SE   1-2

Bagi TC '96 - PILE-Szántó SE  2-2

Budakalászi MSE - Bagi TC '96  1-1

Bagi TC '96 - Péceli SSE   1-1

Pomáz-ICO SE - Bagi TC '96  2-7

Bagi TC '96 - Isaszegi SE   2-3

Verőce KSE - Bagi TC '96   0-2

Bagi TC '96 - Leányfalu SE   5-2

Vác-Deákvár SE - Bagi TC '96  3-1

Bagi TC '96 - Veresegyház VSK  2-2

További menetrend:

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

Sport - Labdarúgás
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 Miért került bevezetésre a védőnői státusz 
vizsgálat, kik állították össze a státuszlap adattar-
talmát:
 Mert az egészségügyi szűrővizsgálatok keretében 
elvégzett szűrések hívatottak az egészségi állapot meghatáro-
zására, kiegészítve a szülői kérdőívvel. Hazai adatok szerint a 
fejlődési zavarok egyharmada nem kerül felszínre/fel-
ismerésre a beiskolázást megelőzően, vagy csak több hónapos 
vagy éves késéssel ismerik fel azokat.
 Számos vizsgálat igazolja ugyanakkor, hogy kellő tá-
jékoztatás és oktatás után a szülők saját gyermekeik fejlődé-
sének megfigyelésével, valamint a szülők és az egészségügyi 
alapellátók (védőnők, orvosok) közötti kommunikáció fejlesz-
tésével a fejlődési zavarok időbeli felismerése javítható. A 
szülők persze nagyon félnek a megbélyegzéstől és attól, hogy 
gyermekük érzelmileg, értelmileg vagy mozgásában végleg el-
maradott lesz. Ezért nagyon fontos, ha elmaradott vagy meg-
késett fejlődést találunk, hangsúlyozzuk, hogy a korai fej-
lesztésnek és terápiának minél előbb meg kell kezdődnie, mert 
így érhető el a legjobb eredmény.
 Sokoldalú szakértői csoport állította össze a vizsgáló 
kérdőívet, így: gyermekorvosok, védőnők, háziorvosok, fej-
lődés-neurológusok, fejlődés-pszichológusok, gyógypedagó-
gusok, gyógytornászok, gyermekpszichiátria területén és 
mentálhigiénés területen dolgozó szakemberek. A kérdőívek 
érthetőségét kognitív interjúk során vizsgálták, majd orszá-
gosan közel 2000 fős mintán végzett pilot tanulmány alapján 
határozták meg annak statisztikai jellemzőit, alkalmaz-
hatóságának lehetőségeit és korlátait.
Mit vizsgál a védőnő a státuszok alkalmával:

-Testmagasság, test-tömeg, fejkörfogat
-Pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata
-Szociális fejlődés és magatartás problémák vizsgálata
-Érzékszervez működésének vizsgálata, kiemelten a látás, 
kancsalság, hallás
-Beszédfejlődés vizsgálata
-Mozgásszervek vizsgálata, különös tekintettel, különös 
tekintettel a láb statikai problémákra és a gerinc rend-
ellenes-ségekre (tartáshiba, gerincferdülés)
-Vérnyomásmérés
-Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata
-Korai fogászati szűrés

A felsorolás egyben egy összefoglalás is, amely mögött – re-
mélhetőleg - minden gyermek vizsgálatakor egy éles „szakmai 

A GALGA MENTE
„Földobott kő” Alapítvány pályázata

 A „Földobott kő” Alapítvány (2194 Tura, Szent 
István út 78.) a Magyar Kultúra Napja alkalmából ki-
hirdeti első alkotói ösztöndíj pályázatát a 2019-es 
évre.
A pályázat nyilvános kihirdetése: 2019. január 20., va-
sárnap 15:00, Tura – Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
A pályázat témái: 
1. „Szülőföldem, a Galga mente” (innen származó 
pályázóknak)
2. „Lakóhelyem, a Galga mente”  (nem innen származó,
de itt élő pályázóknak)
3. ”A Galga mente elfogulatlanul” (nem itt élő, nem innen 
származó, de a téma iránt fogékony pályázóknak)
Pályázatban felhasználható vizuális 
alkotótechnikák: 
1. kategória – fotózás
2. kategória – mozgókép készítés
Technikai követelmények:
A technikai eszközhasználattal kapcsolatban megkötés nincs. 
A fénykép igényelt minimális felbontása és lehetséges formá-
tumai: képeredeti min. 2480 x 3508 pixel 300 DPI TIFF vagy 
RAW formátum, de a pályázatra benyújtani egyelőre csak 
megtekintő képpel kell jpg formátumban. A film igényelt 
minimális felbontása és lehetséges formátumai: MP4 8-15 
Mbps Pal HD minőségben, 1920x1080 pixel
 Pályázni csak elektronikus formában lehet. Egy pá-
lyázó maximum 5 db fényképet küldhet, melyek lehetnek ön-
álló képek vagy sorozatok is, ill. maximum 2 db rövidfilmet 
(etüd, kisjátékfilm, dokumentumfilm, animációs film, stb.) 
egyenként max. 25 perces időtartamban. A digitális állományt 
vagy a hozzáférés linkjét az alábbi címre kell eljuttatni:
  foldobott.ko2018@gmail.com
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet az Alapítvány alábbi bankszám-
laszámára lehet átutalni:
 Centrál Takarék 65900107-17101031.
Pályázók köre: Az Alapítvány célkitűzései alapján „Ösztön-
díj adományozása a Galga mentén (Püspökhatvan, Galga-
györk, Galgamácsa, Iklad, Domony, Aszód, Kartal, Bag, Hé-
vízgyörk, Galgahévíz, Tura, Zsámbok, Jászfényszaru, Boldog) 
élő vagy a Galga mentéről származó fiataloknak (35 éves ko-
rig) alkotó- és előadó-művészeti, népművészeti vagy az ehhez 
kapcsolódó tudományos tevékenységének megsegítésére, 
illetőleg mindazon fiatalok művészeti és tudományos produk-
tumainak támogatására, amely a Galga mentéről készül.”
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó mentort 
választ a kedvezményezett települések valamelyikén élő 35 év 
feletti alkotók közül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Szakmai önéletrajz.
- Témaválasztás rövid indoklása.
- Mentor és mentorált szakmai együttműködésének leírása.
- Pályamű(vek) műcímmel.
Benyújtási határidő: 2019. augusztus 31.
Elbírálás:  Pénzbeli díjazásban a kategóriák győztesei része-
sülnek: 150.000 Ft (fotó), 300.000 Ft (mozgókép)  Az MMA, 
mint együttműködő partner pedig különdíjakat oszthat ki sa-
ját elbírálása szerint. A döntéshozó szakmai bizottság válo-
gatása alapján a pályamunkákból időszaki kiállítás nyílik és 
nyilvános vetítésre kerül sor.
Ünnepélyes eredményhirdetés és kiállításmegnyitó, vetítés: 
2019. november 28-án, Sára Sándor 86. születésnapján.
Információ: Seres Tünde alapítványi titkár
 06306384603, foldobott.ko2018@gmail.com
Részletek: A „Földobott kő” Alapítvány facebook oldalán és a 
tura.hu weboldalon

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. május 13-tól 2019. május 26-ig
Budapest-Keletiben végzett karbantartási munkák,

illetve Rákos – Hatvan állomások között végzett 
pályakarbantartási munkák miatt a 80a sz. 

Budapest – Hatvan vasútvonalon a 
vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 

Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan 
vasútállomás között az InterCity vonatok helyett,  

Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar – 
Hatvan vasútállomás között a gyors és 

sebesvonatok helyett (kivéve 5500 és 1511 sz. 
gyorsvonatok Rákos – Hatvan viszonylatban), 

Pécel – Aszód, Kőbánya felső Sörgyár – Aszód, 
Rákos – Aszód és Rákos – Hatvan

 állomások között a személyvonatok helyett 
(kivéve 5018 és 5029 sz. személyvonatok Budapest, 

Stadion – Hatvan viszonylatban) vonatpótló 
autóbuszok közlekednek. 

2019. május 13 – 26-ig Budapest-Keletiből 
vonatok nem indulnak és oda nem érkeznek, 
valamint a vonatok módosított viszonylatban 

és megállási renddel közlekednek!  

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. május 27-től 2019. június 2-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,  Budapest, Stadion 
autóbusz-pályaudvar – Hatvan vasútállomás 

között a gyors és sebesvonatok helyett (kivéve 5500 
és 1511 sz. gyorsvonatok Rákos – Hatvan 

viszonylatban), Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan és 
Rákos – Hatvan állomások között a személyvonatok 

helyett (kivéve 5018 és 5029 sz. személyvonatok 
Budapest, Stadion – Hatvan viszonylatban) 

vonatpótló autóbuszok közlekednek. 

szem és szakmai ismeret” áll.  S tényleg kiszűrésre kerülnek a 
rizikógyermekek, ugyan akkor senkit nem küldünk el további 
vizsgálatra, szakvizsgálatra, fejlesztésre, ha nincs rá szüksége. 
Az egészséges babák/gyermekek ugyanis a saját útjukon 
fejlődnek, hol gyorsabban, hol lassabban, hol megfontoltab-
ban. A szakemberek és a szülők feladata: a felelős-
ségteljes figyelemmel követés!
 A védőnő a szűrővizsgálatról un. védőnői leletet állít ki (így 
hívják a státuszlap szülői példányát).
Védőnői dilemmák  a fejlesztésről, vagy annak el-
maradásáról:
 Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy fejlesztésre csak 
akkor van szükség, ha valamilyen fejlődés elmarad, vagy na-
gyon megkésik. Egyértelmű, hogy a korai intervenciós prog-
ramoknak óriási szerepük van a veszélyeztetett gyermekek 
esélyeinek kiegyenlítésében. A rizikógyermekek azonosítása 
és megfelelő, szükségleteikhez igazodó fejlesztése kiemelt 
fontosságú. DE „egészségesen fejlődő kisbabáknak, gyerme-
keknek nincs szüksége művi fejlesztésre, a saját útjukon fej-
lődnek, hol gyorsabban, hol lassabban, hol megfontoltabban”. 
Mind a fejlődéslélektan, mind pedig a fejlődési idegtudomány 
oldaláról azt állítják a szakemberek, nemhogy hasznos, inkább 
káros a szülők elkeseredett küzdelme a versenyre kész „okos 
babák” nevelése érdekében. A gyermekek legnagyobb fej-
lődési ereje ugyan is programozott (velünk születik). Ez 
pedig nem más, mint a világ iránti olthatatlan érdeklődés, 
felfedezés. Megérteni és hatni vágyás formájában, szere-
tetkapcsolat keretei között. 
 Ezért fontos már a 2-3 hónapos babáknál és végig a 
csecsemőkorban a mozgástér biztosítása, később pedig a vál-
tozatos mozgásformák kipróbálása, mert így tágul a gyermek 
érdeklődése, megismerése, tapasztalása, vágyainak felkeltése 
az új iránt és a „minden kipróbálása” iránt.  S ez a megismerés, 
tapasztalás, kipróbálás hat vissza az agy fejlődésére. Egy kis 
óvatosság… A sokféle 'babaokosító' program szlogenje arra 
próbálja rábírni a szülőket, hogy gyermekének boldogsága a 
képességeiben, különösen a magasabb intelligenciában rejlik. 
Ezt ígéri a legtöbb, egészséges gyermeket korán fejlesztésbe 
vonó üzleti vállalkozás. Vigyáztat! Nem összekeverendő a sé-
rült, vagy megkésett fejlődésű gyermek korai fejlesztésével, a 
veszélyeztetett gyermek esélyeinek kiegyenlítésével. Tehát a 
szakemberek és a szülők feladata: a felelősségteljes 
figyelemmel követés!

Készítette: Szemán Erzsébet védőnő (06 20/237-1441)

A védőnői státusz vizsgálatokról, védőnői leletről,
a szülői kérdőívről, a korai fejlesztésről

 A Szinkron Nyugdíjas Egyesület tagjai olyan intenzív 
közösségi életet élnek, amely követendő példa lehet a fiatalabb ge-
nerációk számára. Csejteiné Sándor Erzsébet, az egyesület veze-
tője címszavakban osztotta meg munkatársunkkal az elmúlt két 
hónap főbb eseményeit és az igazi parti-szezon még csak most kez-
dődik…
 „Március 15-i ünnepségen egyesületünk képviselői főhaj-
tással és koszorúzással emlékeztek a forradalom és szabadságharc 
hőseire, a férfikórus katonadalokkal tette szebbé a művelődési 
házban rendezett ünnepséget. Március 17-én színházban voltunk 
50-fővel. Március 21-én az óvodásokkal együtt gyűjtöttük a 
hulladékot az „Önkéntesen a tiszta Magyarországért”, TE SZEDD! 
akció keretén belül. Március 30-án gyalogtúrán vettünk részt, 
április 18-án pedig meghívást kaptunk az aszódi nyugdíjas egye-
sülettől a Költészet Napja rendezvényre, ahol Bálint Piroska saját 
versét adta elő. Nagy számban vettünk részt a Május 1-i pikniken, 
ahol nagyon jól éreztük magunkat és külön öröm volt látni, hogy 
gyerekek, fiatalok, felnőttek együtt szórakoztak és igazi közös-
ségként vettek részt a feladatokban.”

T.A.

Szinkron hírek

II. osztályú felnőtt bajnokság, Északi csoport

A tavaszi fordulók menetrendje

Kisnémedi MSE - Bagi TC'96  1-0

Bagi TC '96 - Gödi SE   1-2

Bagi TC '96 - PILE-Szántó SE  2-2

Budakalászi MSE - Bagi TC '96  1-1

Bagi TC '96 - Péceli SSE   1-1

Pomáz-ICO SE - Bagi TC '96  2-7

Bagi TC '96 - Isaszegi SE   2-3

Verőce KSE - Bagi TC '96   0-2

Bagi TC '96 - Leányfalu SE   5-2

Vác-Deákvár SE - Bagi TC '96  3-1

Bagi TC '96 - Veresegyház VSK  2-2

További menetrend:

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

Sport - Labdarúgás
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13Civil oldalak12 Közösségi élet

 Egy törékeny asszony sírja mellett állunk! Egy 

asszonyt kísérünk utolsó útjára, aki anyánk volt, taní-

tónk, barátunk, kollégánk. Felidézzük az erdőkertesi 

ház udvarán babáival játszadozó kislányt, aki már 4 

évesen is a tanári pályára készült. A magát „önbizalom 

nélküli falusi lánynak mondó” kitűnővel érettségizett 

leány mégis csak egy év kihagyás után jelentkezett a 

Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakára, 

melynek elvégzése után egy életen át tartó hivatása volt 

a „tanítás”, a szó legnemesebb értelmében. A tánc iránti 

érdeklődése korán jelentkezett! Az első évek balett gya-

korlatait, gyorsan feledtették az erdőkertesi iskolában 

néptáncot és népi játékokat oktató állami népi 

együttesbeli táncosok. Innen már egyenes volt az út; a 

Vadrózsák Táncegyüttes, majd a kaposvári Somogy 

Táncegyüttesben töltött boldog táncos évek után 

visszatért a szülőföldre, a Galga vidékére. 

 A zsámboki tanári években, az iskola gyerek-

csoportjában már megmutatkoztak táncpedagógusi 

képességei és kezdődő koreográfiai munkái is sikereket 

arattak a gyerektáncmozgalom fórumain. 

 Állandóan képezte magát, a Népművelési In-

tézet táncos képzésein, szakmai továbbképzésein B ka-

tegóriás együttesvezetői képesítést is szerzett.

 1982-ben kérték fel a bagi művelődési ház 

vezetésére és átvette a helyi népi együttes vezetését is. 

A bagi együttes vezetése igazi kihívás volt számára! Az 

1936 óta működő bagi csoport országosan ismert, sőt 

Bag a néptánckutatás és a táncszakma által a „Galga 

mente táncos fővárosa”. Az együttest olyan elődök 

vezették, mint Berkes Eszter és Tímár Sándor. Az a 13 év, 

melyet a bagi együttesben töltött nemcsak az együttes 

és Iglói Éva életében jelent mérföldkövet, hanem a 

magyar néptáncmozgalomban is. A többgenerációs 

együttesben megteremtette a hagyományőrzésnek azt 

a magyar modelljét, amely ma is példa. Alapos for-

rásismeret, néprajzi hitelesség, szigorú és következetes 

oktatási módszer, fegyelem és szigorúság meghozta a 

gyümölcsét: a Bagi Muharay Együttes többszörösen 

kiváló együttes. 

 „Piros bagi nagyhatár, nagyhatár, keskeny gya-

log út vezet rajta át” szól az ének és a színpadra bevo-

nulnak a bagiak: a ruháktól a cipő sarkáig, hajviselettől a 

zsebkendőkig, a legapróbb színpadi kellékig, minden a 

helyén van és a nézőtéren megáll a levegő. 

1992-ben lett életében először főállású együttesvezető. 

A Gödöllő Táncegyüttes alapítója és a Gödöllő Tánc-

együttes Gyermekszínházának megálmodója. Ma sincs 

a vidéken olyan együttes - Veresegyháztól Turáig, Püs-

pökhatvanig, amelyik próbatermében ne fordult volna 

meg, de nincs olyan település sem a környéken, ahol 

nem az ő tanítványai vezetik jelenleg is az együtteseket.

 Éva hétköznapi emberekkel, Juliska nénikkel, 

Terkákkal, gyerekeikkel és unokáikkal művelte a csodát. 

A titok az ő személyiségében rejlett: elkötelezettség, 

szakértelem, kitartó és következetes munka. Soha nem 

hallottam tőle, hogy fáradt, hogy nem ér rá! Életeleme 

volt a szolgálat, a nemes ügyek szolgálata! Mennyi ér-

tékes gyereket tanított a magyar népművészet, a ma-

gyar kultúra ismeretére, megbecsülésére, szeretetére. 

Nyitott személyiségű, őszinte ember volt, és mint min-

den tehetséggel megáldott, elkötelezett ember szer-

etetében is kritikus, sokat követelő. 

 Aggódtunk érte betegségében! Tanúi voltunk, 

amint ez a kivételes tehetségű, alkotóereje teljében élő 

asszony hogyan vesztette el kapcsolatát a világgal és 

hogyan győzte le a gyilkos kór. 

 Tartalmas, alkotói életműve azonban a halál 

pillanatában felemelkedik és tovább él minden gyer-

mek és tanítvány munkájában, minden boldog ember 

táncában.

„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,

mint önmagának

Dermedt néma szobra.

Nem kelti föl se könny, se szó,

Se vegyszer.

Hol volt, hol nem volt a 

Világon egyszer.”

Nyugodjék békében!

 Nem feled Téged: örökké szerető családod, 

Bag Nagyközség Önkormányzata, a Bagi Muharay 

Elemér Népi Együttes, a Gödöllő Táncegyüttes, a Veres-

egyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Muharay 

Elemér Népművészeti Szövetség, az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület

Héra Éva 

a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöke

(Elhangzott 2019. március 25-én a Jászberényi 

Újtemetőben)

„Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az ember ottan a mesében.

Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla:

„Hol volt …” majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,

s mi azt meséljük sírva: Nem volt …”

Iglói Éva

1945-2019

Gyászol a néptáncmozgalom - Gyászol a Galga mente

 Klímaváltozás van. Legalábbis ezt halljuk 
lépten –nyomon. És valóban tapasztaljuk, mon-
dogatjuk is sokszor, hogy minden más lett. Más 
lett az időjárás is. Amikor esik az eső, akkor na-
gyon sok esik, amikor nem esik, akkor meg 
egyáltalán nem esik, és aszály van. Ha meleg 
van, akkor forróság van, ha egy kicsit hűvösebb 
van, akkor már fázunk.
  Mintha így lenne ez nemcsak földi, fizikai 
életünk folyamán, hanem a lelki életben is. Bi-
zony bennünk is végbement valami változás.

És ha nem is mondjuk ezt klímaváltozásnak, mégis nagyon hasonló 
hozzá.
 Hiszen azt látjuk, hogy aki kicsit is megérezte Isten szere-
tetét, az rögtön lángol, ám aki távol került Istentől, az teljesen ki-
hűlt. Látjuk, hogy mennyire igaz Jézus szava: „aki hisz bennem: 
belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” (Jn 7,38) 
Hiszen, aki szíve mélyéből hisz, az valóban bőségesen tudja öntözni 
nemcsak a maga, hanem a körülötte élő embertársai lelkét is. Ám 
aki engedte, hogy szíve szeretetének folyója kiapadjon, aki engedte 
kiszáradni hitének folyóját, annak lelke aszálytól szenved, az ott 
maradt a sivatag közepén egy csepp lelket üdítő harmat, kegyelem 
nélkül. Talán épp itt lenne az ideje, hogy mi is tegyünk az ilyenfajta 
klímaváltozás ellen. Mondhatjuk, mi is a huszonnegyedik órában 

vagyunk: vagy teszünk a lelkünk, az örök életünk érdekében vala-
mit, vagy véglegesen és visszavonhatatlanul elveszítjük.
 De hát, mit tegyünk? Mit tehetünk?!
Jézus azt mondta a szamariai asszonynak: „aki abból a vízből iszik, 
amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, 
amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” (Jn 
4,14) Tehát van lehetőségünk a bennünk levő aszályt megszüntetni. 
És hogy hogyan, azt is elárulja nekünk Jézus: „Ha ismernéd Isten 
ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél 
volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked” (Jn 4,10). Azaz: ha 
kérjük, akkor Jézus maga adja nekünk azt az élő vizet, amely meg-
szünteti lelkünk aszályát, amely bőséges, de nem pusztító élő vizet 
ad nekünk, hogy élhessünk, hogy szerethessünk, hogy Isten Or-
szágába juthassunk.
 Itt, a húsvéti szent időben, amikor örvendezünk Jézus fel-
támadásának, amivel biztosította számunkra is a feltámadás dicső-
ségét, nem kell mást tennünk, mint Hozzá fordulnunk, és kérnünk 
őt, mint a szamariai asszony: „Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne 
szomjazzam többé,” (Jn 4,15). És Ő, aki minden áldozatra kész volt 
értünk, most is közbenjár értünk mennyei Atyjánál, hogy elnyerjük 
az Ő Országát és a boldog örök életet.
 Kérjünk feltámadt Üdvözítőnktől élő vizet, hogy örök 
életre szökellő vízforrás fakadjon bennünk!

- km -

 Bag Nagyközség Önkormányza-
tának 11/2018 (XI.29.) az állattartás helyi 
szabályairól szóló rendeletben szabályoz-
za:
12. § (1) Az állattartó köteles ebét az állat-
védelmi, állat- és közegészségügyi, a sza-
bálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, 
továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és 
az állattartó felelősségét szabályozó jog-
szabályok keretei között úgy tartani, hogy 
az eb a szomszédok nyugalmát ne zavarja, 
anyagi kárt ne okozzon, testi épséget 
és egészséget ne veszélyeztessen.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy 
az eb közterületre felügyelet nélkül ne 
juthasson ki. Közterületen ebet csak 
pórázon szabad vezetni. Játszóterek 
területére ebet bevinni pórázon ve-
zetve is tilos.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb közterületet ne szennyez-
ze. Az eb által okozott szennyeződés azon-
nali eltávolításáról az állattartó köteles 
gondoskodni.
(8) Támadó, kiszámíthatatlan termé-
szetű ebeket közterületen szájkosár-
ral kell ellátni. Az eb által okozott sé-
rülésekért az állattartó tartozik fe-
lelősséggel.
(9) Közterületén az ebet csak pórázon lehet 
vezetni. Közterületen ebet csak olyan 
személy vezethet, aki az eb irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására 
képes.
 Miklósi Bernadett kutyás-
futó a Runner's World magazinnal készült 
interjúban a kellemetlen futós-kutyás talál-
kozásokkal kapcsolatban válaszolt.

„Ha valaki futás közben kutyával 
találkozik és az eb láthatóan táma-
dólag lép fel, mi a leghelyesebb, amit 
tehet?
 Ha futás közben - vagy bármikor 
máskor - olyan kutyával találkozunk, ami-
nél az agresszív viselkedés halvány gyanúja 
is felmerül, akkor semmiképpen se lépjünk 
fel támadólag. Igyekezzünk lassítani a moz-
gásunkon, tekintetüket szegezzük a földre 
és mielőbb próbáljuk elhagyni a területet. 
Sajnos az igazan nagy veszélyt a kertekből 
kiszökött kutyák jelentik, akik sokszor őr-
zik a kert/ház előtti útszakaszt is, vagyis itt 
könnyedén belefuthatunk a territoriális ag-
resszív viselkedés mintáiba. Ebben az eset-
ben minden fajta veszélyes lehet, hiszen 
egy magabiztos kisebb méretű kutya is 
könnyedén sebeket tud ejteni az emberi 
bőrön.
És mi van akkor, ha gazdás kutya 
lép fel agresszíven a futóval szem-
ben, aki ráadásul nincs pórázra 
kötve?
 Sajnos erre is azt kell mondanom, 
hogy nem igazán van mit tenni. Ha kisebb 
termetű kutyával állunk szemben, akkor 
esetleg megpróbálhatjuk elijeszteni, de 
egyáltalán nem biztos, hogy sikerrel já-
runk. Emellett előfordulhat, hogy a kutya 
még jobban felhergelődik, ezáltal még 
nagyobb sebet ejtve rajtunk. Egy tapasztalt 
kutyás esetében még el tudom képzelni, 
hogy sikerrel jár, azonban nem kutyások-
nak nem javasolnám az elijesztéssel pró-
bálkozást. A kutyák sokkal gyakrabban 
lépnek fel támadólag egy fajtárs ellen, így a 
kutyás futók még nagyobb veszélynek 

vannak kitéve. Elsősorban próbáljunk 
olyan futóhelyet választani, ami nem a sé-
táltatók kedvence, illetve ha ennek ellenére 
kutyával találkozunk, akkor álljunk meg, és 
kérjük meg a gazdát, hogy vegye pórázra a 
kutyáját.
Mi ilyenkor a gazda teendője (pl. ha 
ismeri a kutyája idegenekkel, fu-
tókkal szembeni támadó fellépését, 
mikor kell  megkötnie,  vissza-
hívnia)?
 Ha egy gazda futót lát, akkor min-
den esetben az a feladata, hogy visszahívja, 
és/vagy megkösse a kutyáját. A kutya sok-
féleképpen zavarhatja a futót, nem kell fel-
tétlenül, hogy támadólag lépjen fel, elég ha 
csak kiszalad elé. Egy rendes, lelkiismere-
tes gazda már kölyökkorban kialakítja a 
kutyájában, hogy akkor is fogadjon szót, 
maradjon nyugodt, ha futó embert lát. Ezt 
fiatal korban könnyedén kialakíthatjuk, ha 
viszont egyszer a kutya rákap a futó embe-
rek üldözésére, akkor onnan már sokkal 
nehezebb a számunkra kívánatos viselke-
dés felépítése.
Futóként, mit tehetek, kérhetek, ha a 
gazda egyszerűen nem reagál e-
léggé határozottan egy ilyen hely-
zetben a kutyája viselkedésére?
 Én meg szoktam kérni a gazdá-
kat, hogy fogják meg a kutyáikat. Az esetek 
többségében segítenek, sőt van, hogy szól-
nom sem kell.”

forrás és teljes cikk:
http://www.runnersworld.hu/89591-

futo-vs-kutya-konfliktus-kezelese

 Kutyával a szabadban

 A jó idő beköszöntével egyre több a szabadban sétáló, futó és bicikliző ember és a 
kutyasétáltató. Az utóbbi időben többször kaptunk bejelenést arról, hogy kutyások és 
kisgyerekekkel sétálók, biciklizők kerültek konfliktusba, főként az Ipari Park területén. Az 
Ipari Park területe külterület, nem tiltott sem a kutyasétáltatás sem a futás vagy biciklizés, 
viszont vannak bizonyos szabályok, amelyek főként a kutyásokat érintik.

Élő víz folyói fakadjanak bennünk!
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 Egy törékeny asszony sírja mellett állunk! Egy 

asszonyt kísérünk utolsó útjára, aki anyánk volt, taní-

tónk, barátunk, kollégánk. Felidézzük az erdőkertesi 

ház udvarán babáival játszadozó kislányt, aki már 4 

évesen is a tanári pályára készült. A magát „önbizalom 

nélküli falusi lánynak mondó” kitűnővel érettségizett 

leány mégis csak egy év kihagyás után jelentkezett a 

Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakára, 

melynek elvégzése után egy életen át tartó hivatása volt 

a „tanítás”, a szó legnemesebb értelmében. A tánc iránti 

érdeklődése korán jelentkezett! Az első évek balett gya-

korlatait, gyorsan feledtették az erdőkertesi iskolában 

néptáncot és népi játékokat oktató állami népi 

együttesbeli táncosok. Innen már egyenes volt az út; a 

Vadrózsák Táncegyüttes, majd a kaposvári Somogy 

Táncegyüttesben töltött boldog táncos évek után 

visszatért a szülőföldre, a Galga vidékére. 

 A zsámboki tanári években, az iskola gyerek-

csoportjában már megmutatkoztak táncpedagógusi 

képességei és kezdődő koreográfiai munkái is sikereket 

arattak a gyerektáncmozgalom fórumain. 

 Állandóan képezte magát, a Népművelési In-

tézet táncos képzésein, szakmai továbbképzésein B ka-

tegóriás együttesvezetői képesítést is szerzett.

 1982-ben kérték fel a bagi művelődési ház 

vezetésére és átvette a helyi népi együttes vezetését is. 

A bagi együttes vezetése igazi kihívás volt számára! Az 

1936 óta működő bagi csoport országosan ismert, sőt 

Bag a néptánckutatás és a táncszakma által a „Galga 

mente táncos fővárosa”. Az együttest olyan elődök 

vezették, mint Berkes Eszter és Tímár Sándor. Az a 13 év, 

melyet a bagi együttesben töltött nemcsak az együttes 

és Iglói Éva életében jelent mérföldkövet, hanem a 

magyar néptáncmozgalomban is. A többgenerációs 

együttesben megteremtette a hagyományőrzésnek azt 

a magyar modelljét, amely ma is példa. Alapos for-

rásismeret, néprajzi hitelesség, szigorú és következetes 

oktatási módszer, fegyelem és szigorúság meghozta a 

gyümölcsét: a Bagi Muharay Együttes többszörösen 

kiváló együttes. 

 „Piros bagi nagyhatár, nagyhatár, keskeny gya-

log út vezet rajta át” szól az ének és a színpadra bevo-

nulnak a bagiak: a ruháktól a cipő sarkáig, hajviselettől a 

zsebkendőkig, a legapróbb színpadi kellékig, minden a 

helyén van és a nézőtéren megáll a levegő. 

1992-ben lett életében először főállású együttesvezető. 

A Gödöllő Táncegyüttes alapítója és a Gödöllő Tánc-

együttes Gyermekszínházának megálmodója. Ma sincs 

a vidéken olyan együttes - Veresegyháztól Turáig, Püs-

pökhatvanig, amelyik próbatermében ne fordult volna 

meg, de nincs olyan település sem a környéken, ahol 

nem az ő tanítványai vezetik jelenleg is az együtteseket.

 Éva hétköznapi emberekkel, Juliska nénikkel, 

Terkákkal, gyerekeikkel és unokáikkal művelte a csodát. 

A titok az ő személyiségében rejlett: elkötelezettség, 

szakértelem, kitartó és következetes munka. Soha nem 

hallottam tőle, hogy fáradt, hogy nem ér rá! Életeleme 

volt a szolgálat, a nemes ügyek szolgálata! Mennyi ér-

tékes gyereket tanított a magyar népművészet, a ma-

gyar kultúra ismeretére, megbecsülésére, szeretetére. 

Nyitott személyiségű, őszinte ember volt, és mint min-

den tehetséggel megáldott, elkötelezett ember szer-

etetében is kritikus, sokat követelő. 

 Aggódtunk érte betegségében! Tanúi voltunk, 

amint ez a kivételes tehetségű, alkotóereje teljében élő 

asszony hogyan vesztette el kapcsolatát a világgal és 

hogyan győzte le a gyilkos kór. 

 Tartalmas, alkotói életműve azonban a halál 

pillanatában felemelkedik és tovább él minden gyer-

mek és tanítvány munkájában, minden boldog ember 

táncában.

„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,

mint önmagának

Dermedt néma szobra.

Nem kelti föl se könny, se szó,

Se vegyszer.

Hol volt, hol nem volt a 

Világon egyszer.”

Nyugodjék békében!

 Nem feled Téged: örökké szerető családod, 

Bag Nagyközség Önkormányzata, a Bagi Muharay 

Elemér Népi Együttes, a Gödöllő Táncegyüttes, a Veres-

egyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Muharay 

Elemér Népművészeti Szövetség, az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület

Héra Éva 

a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöke

(Elhangzott 2019. március 25-én a Jászberényi 

Újtemetőben)

„Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az ember ottan a mesében.

Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla:

„Hol volt …” majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,

s mi azt meséljük sírva: Nem volt …”

Iglói Éva

1945-2019

Gyászol a néptáncmozgalom - Gyászol a Galga mente

 Klímaváltozás van. Legalábbis ezt halljuk 
lépten –nyomon. És valóban tapasztaljuk, mon-
dogatjuk is sokszor, hogy minden más lett. Más 
lett az időjárás is. Amikor esik az eső, akkor na-
gyon sok esik, amikor nem esik, akkor meg 
egyáltalán nem esik, és aszály van. Ha meleg 
van, akkor forróság van, ha egy kicsit hűvösebb 
van, akkor már fázunk.
  Mintha így lenne ez nemcsak földi, fizikai 
életünk folyamán, hanem a lelki életben is. Bi-
zony bennünk is végbement valami változás.

És ha nem is mondjuk ezt klímaváltozásnak, mégis nagyon hasonló 
hozzá.
 Hiszen azt látjuk, hogy aki kicsit is megérezte Isten szere-
tetét, az rögtön lángol, ám aki távol került Istentől, az teljesen ki-
hűlt. Látjuk, hogy mennyire igaz Jézus szava: „aki hisz bennem: 
belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” (Jn 7,38) 
Hiszen, aki szíve mélyéből hisz, az valóban bőségesen tudja öntözni 
nemcsak a maga, hanem a körülötte élő embertársai lelkét is. Ám 
aki engedte, hogy szíve szeretetének folyója kiapadjon, aki engedte 
kiszáradni hitének folyóját, annak lelke aszálytól szenved, az ott 
maradt a sivatag közepén egy csepp lelket üdítő harmat, kegyelem 
nélkül. Talán épp itt lenne az ideje, hogy mi is tegyünk az ilyenfajta 
klímaváltozás ellen. Mondhatjuk, mi is a huszonnegyedik órában 

vagyunk: vagy teszünk a lelkünk, az örök életünk érdekében vala-
mit, vagy véglegesen és visszavonhatatlanul elveszítjük.
 De hát, mit tegyünk? Mit tehetünk?!
Jézus azt mondta a szamariai asszonynak: „aki abból a vízből iszik, 
amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, 
amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” (Jn 
4,14) Tehát van lehetőségünk a bennünk levő aszályt megszüntetni. 
És hogy hogyan, azt is elárulja nekünk Jézus: „Ha ismernéd Isten 
ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél 
volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked” (Jn 4,10). Azaz: ha 
kérjük, akkor Jézus maga adja nekünk azt az élő vizet, amely meg-
szünteti lelkünk aszályát, amely bőséges, de nem pusztító élő vizet 
ad nekünk, hogy élhessünk, hogy szerethessünk, hogy Isten Or-
szágába juthassunk.
 Itt, a húsvéti szent időben, amikor örvendezünk Jézus fel-
támadásának, amivel biztosította számunkra is a feltámadás dicső-
ségét, nem kell mást tennünk, mint Hozzá fordulnunk, és kérnünk 
őt, mint a szamariai asszony: „Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne 
szomjazzam többé,” (Jn 4,15). És Ő, aki minden áldozatra kész volt 
értünk, most is közbenjár értünk mennyei Atyjánál, hogy elnyerjük 
az Ő Országát és a boldog örök életet.
 Kérjünk feltámadt Üdvözítőnktől élő vizet, hogy örök 
életre szökellő vízforrás fakadjon bennünk!

- km -

 Bag Nagyközség Önkormányza-
tának 11/2018 (XI.29.) az állattartás helyi 
szabályairól szóló rendeletben szabályoz-
za:
12. § (1) Az állattartó köteles ebét az állat-
védelmi, állat- és közegészségügyi, a sza-
bálysértési, a veszélyes ebekre vonatkozó, 
továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és 
az állattartó felelősségét szabályozó jog-
szabályok keretei között úgy tartani, hogy 
az eb a szomszédok nyugalmát ne zavarja, 
anyagi kárt ne okozzon, testi épséget 
és egészséget ne veszélyeztessen.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy 
az eb közterületre felügyelet nélkül ne 
juthasson ki. Közterületen ebet csak 
pórázon szabad vezetni. Játszóterek 
területére ebet bevinni pórázon ve-
zetve is tilos.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb közterületet ne szennyez-
ze. Az eb által okozott szennyeződés azon-
nali eltávolításáról az állattartó köteles 
gondoskodni.
(8) Támadó, kiszámíthatatlan termé-
szetű ebeket közterületen szájkosár-
ral kell ellátni. Az eb által okozott sé-
rülésekért az állattartó tartozik fe-
lelősséggel.
(9) Közterületén az ebet csak pórázon lehet 
vezetni. Közterületen ebet csak olyan 
személy vezethet, aki az eb irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására 
képes.
 Miklósi Bernadett kutyás-
futó a Runner's World magazinnal készült 
interjúban a kellemetlen futós-kutyás talál-
kozásokkal kapcsolatban válaszolt.

„Ha valaki futás közben kutyával 
találkozik és az eb láthatóan táma-
dólag lép fel, mi a leghelyesebb, amit 
tehet?
 Ha futás közben - vagy bármikor 
máskor - olyan kutyával találkozunk, ami-
nél az agresszív viselkedés halvány gyanúja 
is felmerül, akkor semmiképpen se lépjünk 
fel támadólag. Igyekezzünk lassítani a moz-
gásunkon, tekintetüket szegezzük a földre 
és mielőbb próbáljuk elhagyni a területet. 
Sajnos az igazan nagy veszélyt a kertekből 
kiszökött kutyák jelentik, akik sokszor őr-
zik a kert/ház előtti útszakaszt is, vagyis itt 
könnyedén belefuthatunk a territoriális ag-
resszív viselkedés mintáiba. Ebben az eset-
ben minden fajta veszélyes lehet, hiszen 
egy magabiztos kisebb méretű kutya is 
könnyedén sebeket tud ejteni az emberi 
bőrön.
És mi van akkor, ha gazdás kutya 
lép fel agresszíven a futóval szem-
ben, aki ráadásul nincs pórázra 
kötve?
 Sajnos erre is azt kell mondanom, 
hogy nem igazán van mit tenni. Ha kisebb 
termetű kutyával állunk szemben, akkor 
esetleg megpróbálhatjuk elijeszteni, de 
egyáltalán nem biztos, hogy sikerrel já-
runk. Emellett előfordulhat, hogy a kutya 
még jobban felhergelődik, ezáltal még 
nagyobb sebet ejtve rajtunk. Egy tapasztalt 
kutyás esetében még el tudom képzelni, 
hogy sikerrel jár, azonban nem kutyások-
nak nem javasolnám az elijesztéssel pró-
bálkozást. A kutyák sokkal gyakrabban 
lépnek fel támadólag egy fajtárs ellen, így a 
kutyás futók még nagyobb veszélynek 

vannak kitéve. Elsősorban próbáljunk 
olyan futóhelyet választani, ami nem a sé-
táltatók kedvence, illetve ha ennek ellenére 
kutyával találkozunk, akkor álljunk meg, és 
kérjük meg a gazdát, hogy vegye pórázra a 
kutyáját.
Mi ilyenkor a gazda teendője (pl. ha 
ismeri a kutyája idegenekkel, fu-
tókkal szembeni támadó fellépését, 
mikor kell  megkötnie,  vissza-
hívnia)?
 Ha egy gazda futót lát, akkor min-
den esetben az a feladata, hogy visszahívja, 
és/vagy megkösse a kutyáját. A kutya sok-
féleképpen zavarhatja a futót, nem kell fel-
tétlenül, hogy támadólag lépjen fel, elég ha 
csak kiszalad elé. Egy rendes, lelkiismere-
tes gazda már kölyökkorban kialakítja a 
kutyájában, hogy akkor is fogadjon szót, 
maradjon nyugodt, ha futó embert lát. Ezt 
fiatal korban könnyedén kialakíthatjuk, ha 
viszont egyszer a kutya rákap a futó embe-
rek üldözésére, akkor onnan már sokkal 
nehezebb a számunkra kívánatos viselke-
dés felépítése.
Futóként, mit tehetek, kérhetek, ha a 
gazda egyszerűen nem reagál e-
léggé határozottan egy ilyen hely-
zetben a kutyája viselkedésére?
 Én meg szoktam kérni a gazdá-
kat, hogy fogják meg a kutyáikat. Az esetek 
többségében segítenek, sőt van, hogy szól-
nom sem kell.”

forrás és teljes cikk:
http://www.runnersworld.hu/89591-

futo-vs-kutya-konfliktus-kezelese

 Kutyával a szabadban

 A jó idő beköszöntével egyre több a szabadban sétáló, futó és bicikliző ember és a 
kutyasétáltató. Az utóbbi időben többször kaptunk bejelenést arról, hogy kutyások és 
kisgyerekekkel sétálók, biciklizők kerültek konfliktusba, főként az Ipari Park területén. Az 
Ipari Park területe külterület, nem tiltott sem a kutyasétáltatás sem a futás vagy biciklizés, 
viszont vannak bizonyos szabályok, amelyek főként a kutyásokat érintik.

Élő víz folyói fakadjanak bennünk!
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§ Az ügyvéd válaszol

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

Tel: 20/9353-286

Ingatlan adás-vétel költségei

 Több esetben írtam már az ingatlan adásvétel szabá-
lyairól, melyekben érintőlegesen szóba került azok költsége is. 
Ingatlan adásvétel esetén ugyanis számos költséggel kell szá-
molnia mind az eladónak, mind a vevőnek. Ebben a cikkben 
ezeket venném sorra, a teljesség igénye nélkül.
Illeték:
 Ingatlan adásvételekor a vevőnek, mint vagyonszerző-
nek, vagyonszerzési illetéket kell fizetnie. Ennek alapja a meg-
szerzett ingatlan forgalmi értéke. Az illeték mértéke 4%, (1 mil-
liárd forint forgalmi érték fölött azonban, a forgalmi érték ezt 
meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 
millió forint). Az illetéket az adóhatóság úgynevezett fizetési 
meghagyásban veti ki, melyet általában az adásvételi szerződés 
megkötését követő fél éven belül postai úton küldenek meg a 
vevőnek. Itt fontos egy kérdést tisztázni, amellyel munkám so-
rán gyakran találkozom: az illeték nem a vételárhoz, hanem – 
mint fentebb írtam – a forgalmi értékhez igazodik. Azaz, 
amennyiben a NAV pl. úgy ítéli meg, hogy az adásvételi 
szerződésben szereplő vételár nem valós, adott esetben túl ala-
csonynak tűnik, helyszíni szemle során a vételárnál magasabb 
forgalmi értéket állapíthat meg, és az illetéket ezen forgalmi 
érték után kell majd fizetni, és nem a vételár után. Persze, az 
illeték megfizetése alól több mentesség és kedvezmény is 
létezik, pl. új építésű lakások esetén, 35 év alatti első lakás-
tulajdonosok esetén stb., azonban a rendelkezésemre álló jelen 
szűk keretek között ezeket itt nem tudom ismertetni.
Adó:
 Az eladónak, mint bevételszerzőnek, a vételár után 
adózási kötelezettsége lehet. A személyi jövedelemadóról szóló 
törvény értelmében lakás, lakóház értékesítésből származó 
jövedelem csupán a megszerzés évében és az azt követő évben 
lesz adóköteles teljes egészében. A megszerzés évét követő má-
sodik évben a jövedelem 90 %-a, harmadik évben a jövedelem 
60 %-a, negyedik évben pedig a jövedelem 30 %-a képezi az adó 
alapját. Az ötödik évben, és azt követően történő ingatlan ér-
tékesítés esetén a jövedelem már teljes egészében adómentes 
lesz. Azaz, attól függ, mennyi adót fizetünk, hogy hány év telik el 
a lakásunk megvétele és eladása között. Ha ez több mint öt, 
akkor adófizetési kötelezettségünk nincs az ügylet után. Az 
ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó mér-
téke a fentiekben részletezett összeg 15%-a.
Ügyvédi munkadíj: 
 Az ügyvédi munkadíj minden esetben szabad megál-
lapodás tárgya. Amennyiben én készítem az adásvételi szerző-
dést, úgy az tartalmazza az ügyre vonatkozó jogi tanácsadást, a 
tulajdoni lap online beszerzését, a szerződés és annak mel-
lékleteinek elkészítését, ellenjegyzését, a teljes kapcsolódó 
földhivatali eljárás során történő képviseletet, továbbá NAV 

eljárást. Függően attól, hogy milyen típusú adásvételi szerző-
désről van szó, egy adásvételi jogügylet hozzávetőleg 10-15 
okirat ügyvéd általi elkészítését jelenti. A munkadíj szerződés 
típusonként változik, és igazodik a vételárhoz. Átlagos ügyvédi 
munkadíjnak tekinthető a vételár 1%-ának megfelelő összeg, 
amely összeg változik attól függően, hogy milyen adásvételi 
szerződésre van szükség az adott konkrét ügyben. A munkadíj 
nem tartalmazza az eljárás során felmerülő költségeket (pl. 
földhivatali eljárási díj, stb.). Az ügyvédi munkadíjat legtöbb-
ször a vevő fizeti, de több esetben előfordult már az is, hogy azt 
egymás között megosztva viselték a felek, sőt az is, hogy az eladó 
fizette. Figyelemmel arra, mely szerint az ügyvédnek mindkét 
felet képviselnie kell az adásvételi szerződés készítése során, 
ilyen szempontból nincs különösebb jelentősége, hogy ki fizeti 
az ügyvédet.
Földhivatali díj:
 Az 1996. évi LXXXV. törvény alapján a tulajdoni lapról 
kiállított papír alapú hiteles másolatért 6.250,-Ft-ot kell fizetni, 
míg a nem hiteles másolat ennél kedvezőbb áron lekérhető. 
Amennyiben én készítem az adásvételi szerződést, én szoktam 
lekérni a tulajdoni lapot, de természetesen nincs akadálya an-
nak sem, hogy azt az ügyfél hozza, annak azonban frissnek kell 
lennie, azaz a szerződéskötés napján aznap lekért tulajdoni 
lapra van szükség. A földhivatali eljárásért alapesetben ingat-
lanonként 6.600,-Ft összegű díjat kell fizetni. A jelzálogjog 
bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja 
ingatlanonként 12.600,-Ft. A soron kívüli eljárás díja ingatla-
nonként az alapdíj mellett, további 10.000,-Ft. Erről minden 
esetben a földhivatal állít ki számlát. A földhivatali díjak közül a 
tulajdoni lap díját és az ingatlan esetleges tehermentesítésével 
összefüggő díjat (pl. jelzálogjog törlése) az eladó, míg a tulaj-
donjog bejegyzésével kapcsolatos díjat a vevő szokta fizetni.
Energetikai tanúsítvány: 
 Lakás, lakóház értékesítése esetén energetikai tanúsít-
ványt kell készíteni, mely az ingatlan energetikai jellemzőit ha-
tározza meg. Ennek költsége hozzávetőleg 20.000-25.000,-Ft, 
melyet a tanúsítványt készítő szakember felé kell megfizetni. 
Ennek költségét általában az eladó állja.
 Természetesen egy konkrét adásvételi szerződés meg-
kötése esetén a feleket az első konzultáció alkalmával tájékoz-
tatom az őket terhelő költségekről és azok összegéről, így az 
azok alóli esetleges mentességről is. A jelen cikk keretei között 
mindössze általánosságban tudtam tájékoztatást adni a felme-
rülő költségekről.
 További kérdése esetén forduljon hozzám biza-
lommal!

SZAKTERÜLET MEGNEVEZÉSE:
Ÿ Élelmiszer kiskereskedelem

FŐBB FELADATOK:
Ÿ Eladó-pénztárosi feladatok ellátása, árufeltöltés, 

pakolás
Ÿ Pályakezdők jelentkezését is várjuk
Ÿ További feladatok a munkaköri leírás szerint

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
402. sz. COOP Szupermarket / Galgahévíz, Fő út 100.
502. sz. COOP Szupermarket / Hévízgyörk, 

Vörösmarty u. 1.
610. sz. COOP Szupermarket / Aszód, Kondoros tér 2.
624. sz. COOP Szupermarket / Iklad, Ráday tér 4.
801. sz. COOP Szupermarket / Kartal, Petőfi u. 2.

A Galga-COOP Zrt. a következő
munkakörökbe keres jelentkezőket:

BOLTI ELADÓ

A működési területen lévő élelmiszerboltok és egyéb 
építmények karbantartására. „B” kategóriás jogosít-
vány szükséges.

KARBANTARTÓ

JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajz megküldésével a 

titkarsag@galgacoop.hu, galgacoop@t-online.hu e-mail 
címekre, telefonon (06-28-466-003) vagy személyesen a 

boltban, illetve a Galga-COOP Zrt. központjában
(2194 Tura, Rákóczi út 25.)

BAGI HÍRLAP • 2019. MÁRCIUS - ÁPRILIS - MÁJUS

Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak az adózók által 
felajánlott SZJA 1%-ok fogadására a 2019. 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

1+1% - Sok kicsi sokra megy!
Terembérlet    6.500.- Ft/óra 

Uszoda     7.000.- Ft/óra

Bérlet 10 alkalomra    6.000.- Ft

Diákbérlet (bagi gyerekeknek 14 éves korig) 2.500.- Ft

Napi diákjegy 14 éves korig  300.- Ft

Napi  jegy felnőtt jegy   750.- Ft

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK

TORNACSARNOK és USZODA  NYITVA TARTÁS

18:00 - 21:00
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§ Az ügyvéd válaszol

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

Tel: 20/9353-286

Ingatlan adás-vétel költségei

 Több esetben írtam már az ingatlan adásvétel szabá-
lyairól, melyekben érintőlegesen szóba került azok költsége is. 
Ingatlan adásvétel esetén ugyanis számos költséggel kell szá-
molnia mind az eladónak, mind a vevőnek. Ebben a cikkben 
ezeket venném sorra, a teljesség igénye nélkül.
Illeték:
 Ingatlan adásvételekor a vevőnek, mint vagyonszerző-
nek, vagyonszerzési illetéket kell fizetnie. Ennek alapja a meg-
szerzett ingatlan forgalmi értéke. Az illeték mértéke 4%, (1 mil-
liárd forint forgalmi érték fölött azonban, a forgalmi érték ezt 
meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 
millió forint). Az illetéket az adóhatóság úgynevezett fizetési 
meghagyásban veti ki, melyet általában az adásvételi szerződés 
megkötését követő fél éven belül postai úton küldenek meg a 
vevőnek. Itt fontos egy kérdést tisztázni, amellyel munkám so-
rán gyakran találkozom: az illeték nem a vételárhoz, hanem – 
mint fentebb írtam – a forgalmi értékhez igazodik. Azaz, 
amennyiben a NAV pl. úgy ítéli meg, hogy az adásvételi 
szerződésben szereplő vételár nem valós, adott esetben túl ala-
csonynak tűnik, helyszíni szemle során a vételárnál magasabb 
forgalmi értéket állapíthat meg, és az illetéket ezen forgalmi 
érték után kell majd fizetni, és nem a vételár után. Persze, az 
illeték megfizetése alól több mentesség és kedvezmény is 
létezik, pl. új építésű lakások esetén, 35 év alatti első lakás-
tulajdonosok esetén stb., azonban a rendelkezésemre álló jelen 
szűk keretek között ezeket itt nem tudom ismertetni.
Adó:
 Az eladónak, mint bevételszerzőnek, a vételár után 
adózási kötelezettsége lehet. A személyi jövedelemadóról szóló 
törvény értelmében lakás, lakóház értékesítésből származó 
jövedelem csupán a megszerzés évében és az azt követő évben 
lesz adóköteles teljes egészében. A megszerzés évét követő má-
sodik évben a jövedelem 90 %-a, harmadik évben a jövedelem 
60 %-a, negyedik évben pedig a jövedelem 30 %-a képezi az adó 
alapját. Az ötödik évben, és azt követően történő ingatlan ér-
tékesítés esetén a jövedelem már teljes egészében adómentes 
lesz. Azaz, attól függ, mennyi adót fizetünk, hogy hány év telik el 
a lakásunk megvétele és eladása között. Ha ez több mint öt, 
akkor adófizetési kötelezettségünk nincs az ügylet után. Az 
ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó mér-
téke a fentiekben részletezett összeg 15%-a.
Ügyvédi munkadíj: 
 Az ügyvédi munkadíj minden esetben szabad megál-
lapodás tárgya. Amennyiben én készítem az adásvételi szerző-
dést, úgy az tartalmazza az ügyre vonatkozó jogi tanácsadást, a 
tulajdoni lap online beszerzését, a szerződés és annak mel-
lékleteinek elkészítését, ellenjegyzését, a teljes kapcsolódó 
földhivatali eljárás során történő képviseletet, továbbá NAV 

eljárást. Függően attól, hogy milyen típusú adásvételi szerző-
désről van szó, egy adásvételi jogügylet hozzávetőleg 10-15 
okirat ügyvéd általi elkészítését jelenti. A munkadíj szerződés 
típusonként változik, és igazodik a vételárhoz. Átlagos ügyvédi 
munkadíjnak tekinthető a vételár 1%-ának megfelelő összeg, 
amely összeg változik attól függően, hogy milyen adásvételi 
szerződésre van szükség az adott konkrét ügyben. A munkadíj 
nem tartalmazza az eljárás során felmerülő költségeket (pl. 
földhivatali eljárási díj, stb.). Az ügyvédi munkadíjat legtöbb-
ször a vevő fizeti, de több esetben előfordult már az is, hogy azt 
egymás között megosztva viselték a felek, sőt az is, hogy az eladó 
fizette. Figyelemmel arra, mely szerint az ügyvédnek mindkét 
felet képviselnie kell az adásvételi szerződés készítése során, 
ilyen szempontból nincs különösebb jelentősége, hogy ki fizeti 
az ügyvédet.
Földhivatali díj:
 Az 1996. évi LXXXV. törvény alapján a tulajdoni lapról 
kiállított papír alapú hiteles másolatért 6.250,-Ft-ot kell fizetni, 
míg a nem hiteles másolat ennél kedvezőbb áron lekérhető. 
Amennyiben én készítem az adásvételi szerződést, én szoktam 
lekérni a tulajdoni lapot, de természetesen nincs akadálya an-
nak sem, hogy azt az ügyfél hozza, annak azonban frissnek kell 
lennie, azaz a szerződéskötés napján aznap lekért tulajdoni 
lapra van szükség. A földhivatali eljárásért alapesetben ingat-
lanonként 6.600,-Ft összegű díjat kell fizetni. A jelzálogjog 
bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja 
ingatlanonként 12.600,-Ft. A soron kívüli eljárás díja ingatla-
nonként az alapdíj mellett, további 10.000,-Ft. Erről minden 
esetben a földhivatal állít ki számlát. A földhivatali díjak közül a 
tulajdoni lap díját és az ingatlan esetleges tehermentesítésével 
összefüggő díjat (pl. jelzálogjog törlése) az eladó, míg a tulaj-
donjog bejegyzésével kapcsolatos díjat a vevő szokta fizetni.
Energetikai tanúsítvány: 
 Lakás, lakóház értékesítése esetén energetikai tanúsít-
ványt kell készíteni, mely az ingatlan energetikai jellemzőit ha-
tározza meg. Ennek költsége hozzávetőleg 20.000-25.000,-Ft, 
melyet a tanúsítványt készítő szakember felé kell megfizetni. 
Ennek költségét általában az eladó állja.
 Természetesen egy konkrét adásvételi szerződés meg-
kötése esetén a feleket az első konzultáció alkalmával tájékoz-
tatom az őket terhelő költségekről és azok összegéről, így az 
azok alóli esetleges mentességről is. A jelen cikk keretei között 
mindössze általánosságban tudtam tájékoztatást adni a felme-
rülő költségekről.
 További kérdése esetén forduljon hozzám biza-
lommal!

SZAKTERÜLET MEGNEVEZÉSE:
Ÿ Élelmiszer kiskereskedelem

FŐBB FELADATOK:
Ÿ Eladó-pénztárosi feladatok ellátása, árufeltöltés, 

pakolás
Ÿ Pályakezdők jelentkezését is várjuk
Ÿ További feladatok a munkaköri leírás szerint

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
402. sz. COOP Szupermarket / Galgahévíz, Fő út 100.
502. sz. COOP Szupermarket / Hévízgyörk, 

Vörösmarty u. 1.
610. sz. COOP Szupermarket / Aszód, Kondoros tér 2.
624. sz. COOP Szupermarket / Iklad, Ráday tér 4.
801. sz. COOP Szupermarket / Kartal, Petőfi u. 2.

A Galga-COOP Zrt. a következő
munkakörökbe keres jelentkezőket:

BOLTI ELADÓ

A működési területen lévő élelmiszerboltok és egyéb 
építmények karbantartására. „B” kategóriás jogosít-
vány szükséges.

KARBANTARTÓ

JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajz megküldésével a 

titkarsag@galgacoop.hu, galgacoop@t-online.hu e-mail 
címekre, telefonon (06-28-466-003) vagy személyesen a 

boltban, illetve a Galga-COOP Zrt. központjában
(2194 Tura, Rákóczi út 25.)

BAGI HÍRLAP • 2019. MÁRCIUS - ÁPRILIS - MÁJUS

Településünkön az alábbi civil szervezetek jogosultak az adózók által 
felajánlott SZJA 1%-ok fogadására a 2019. 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

1+1% - Sok kicsi sokra megy!
Terembérlet    6.500.- Ft/óra 

Uszoda     7.000.- Ft/óra

Bérlet 10 alkalomra    6.000.- Ft

Diákbérlet (bagi gyerekeknek 14 éves korig) 2.500.- Ft

Napi diákjegy 14 éves korig  300.- Ft

Napi  jegy felnőtt jegy   750.- Ft

TORNACSARNOK BELÉPŐDÍJAK

TORNACSARNOK és USZODA  NYITVA TARTÁS

18:00 - 21:00
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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
  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

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

IMPRESSZUM - Bagi Hír lap

 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 1 301 6969

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. június 10.

Következő megjelenés:
2019. június 4. hetében

On-line:

www.bagfalu.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT munkanapokon, munkaidőben:

06 28 504-140 /22-es mellék

SFE ET SÉ ZR T  I IVG ÁA LB

Bag Nagyközség Önkormányzata

idén is színes programokkal várja

a falu lakóit és minden érdeklődőt

a 2019.

június 28-29-én
megrendezésre kerülő

A részleteket keressék a plakátokon, szórólapokon!

Falunap és Rétesfesztiválra

BAGI HÍRLAP • 2019. MÁRCIUS - ÁPRILIS - MÁJUS

 IGAZGATÁS ÉS HR
(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
 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: 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


