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Bag Nagyközség Önkormányzata pályázati támogatást nyert

BÖLCSÔDEI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE

Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (2018)” című pályázaton Bag Nagyközség Önkormányzata

384 millió Ft
összegű támogatást nyert a 48 férőhelyes Bagi Gólyahír
Bölcsőde megépítésére.
A pályázati támogatással elnyert keretösszeg lehetővé
teszi a Kőtörő utca – Rákóczi utca sarkán lévő önkormányzati tulajdonú területen a magas építészeti minőséget hordozó, letisztult, a funkciónak maximálisan megfelelő, gyerekek által
könnyen befogadható, szerethető és inspiráló környezetű,
gazdaságosan üzemeltethető épület és a hozzá kapcsolódó
kert megvalósítását.
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatására még 2018-ban megjelent pályázati kiírás célja a

kevés szolgáltatást kínáló és bölcsődei férőhelyhiánnyal küzdő
Pest megyei településeken az önkormányzati tulajdonú bölcsődék, minibölcsődék és többcélú óvoda-bölcsődeként
működő intézmények bölcsődei, minibölcsődei férőhelybővítése, felújítása volt. A konstrukció keretében felújítás esetén
maximum 100 millió forint, új bölcsőde építése esetén pedig
maximum 400 millió forint állami támogatásra lehetett pályázni
- ismertette Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM)
európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány 2022-ig a teljes körű
bölcsődei ellátást szeretné megvalósítani, ezért hazai és uniós
fejlesztési forrásból csaknem 200 milliárd forinttal támogatják a
bölcsőde- és óvodafejlesztést a családvédelmi akciótervben
megfogalmazott célokhoz is igazodva.
T.A. (forrás: bagfalu.hu, MTI)

A TARTALOMBÓL
MÉRLEGEN AZ ELMÚLT ÖT ÉV
interjú Jamrik László polgármesterrel
bővebben: 3. oldal

KÖSZÖNTÜNK ÚJRA, SZENT JÁNOSKA!

bővebben: 6. oldal

SEGÍTŐ KEZEK!
25 éves a Szent Rita Karitász
csoport
bővebben: 7. oldal
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az
alábbi határozatokat hozta:
43/2019. (V. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal döntött Iglói Éva részére a Bagi Muharay Elemér Népművészeti Egyesületben
végzett kiemelkedő munkájáért posztumusz BAG DÍSZPOLGÁRA cím adományozásáról.
44/2019. (V. 29.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal döntött arról, hogy BAG
Nagyközségért kitüntető címet adományoz:
Svehla Pál (Bag) részére posztumusz Bag Nagyközségért
Elismerést adományozza a településért végzett munkájáért,
amit a bagi gyermekek citeraoktatásában végzett.
Palya Bea (Bag) részére Bag Nagyközségért Elismerést adományozza.
Nagyné Bakti Zsófia (Bag) Bag Nagyközségért Elismerést adományozza a településért végzett munkájáért, amit a Bag és
Testvérvárosai Egyesületben végzett.
Az ünnepélyes átadásra a Falunap és Rétesfesztivál keretében
kerül sor, 2019. június 29-én.
45/2019. (VI. 20.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a Gödöllői
Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló írásos és
szóbeli beszámolóját.
46/2019. (VI. 20.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az Iglice
Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi szakmai tevékenységéről
szóló írásos és szóbeli beszámolóját

47/2019. (VI. 20.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kistérségi Gondozási Központ Bagi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi írásos és szóbeli
szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
48/2019. (VI. 20.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntött arról, hogy az Iglice Napközi Otthonos Óvodában végzett,
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége ellenőrzése során feltárt
hiányosságainak megszüntetésére elfogadja a Deli-Vill Kft.
árajánlatát, 538.163.- Ft (bruttó), azaz ötszázharmincnyolcezer-százhatvanhárom forint összegben.
49/2019. (VI. 20.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntött arról, hogy az Iglice Napközi Otthonos Óvodában végzett,
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának ellenőrzése során feltárt hiányosságainak megszüntetésére intézkedési terv elkészítését javasolja.
A közegészségügyi ellenőrzés során az alábbi hiányosságokat
állapították meg:
o négy csoportszobában a padozat kopott, mozog,
nem résmentes
o az 5. sz. csoportszoba vizesblokkjában a szellőzés
nem megfelelő
50/2019. (VI. 20.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
beszámolóját a 2018. gazdálkodási évről.
T.A. (hivatalos jegyzőkönyv alapján készült)

A szelektív hulladék szállítás napjai: minden
hónap 3. péntek
A zöldhulladék szállítás napjai: februártól
novemberig minden hónap 1. szombat
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)
hulladék szállítási napok

Komposztálható (zöld)
hulladékok gyűjtése

2019. augusztus 16.

2019. augusztus 3.

2019. szeptember 20.

2019. szeptember 7.

2019. október 18.

2019. október 5.

2019. november 15.

2019. november 2.

2019. december 20.

A kommunális hulladék
elszállítása változatlanul a
csütörtöki napokon történik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2019.
02.01-től a hulladékszállítással illetve a szolgáltatással
kapcsolatos kérdéseikkel, ügyeikkel kizárólag a Szelektív
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
keressék.
A cég elérhetőségei: levelezési cím: 3000 Hatvan, 054/14
hrsz.
Hatvani telephely (térségi hulladékkezelő központ és lerakó): 3000 Hatvan, 054/14 hrsz. (Csány felé vezető úton
Hatvantól kb. 2 km-re)
ügyfélszolgálat ügyfélfogadási időpontja:
hétköznap 9:00 - 14:30
honlap: www.szelektivkft.hu;
e-mail: info@szelektivkft.hu
telefon: +36 37/340-402

2019. augusztus 19-én 20:00 órától
szeptember 11-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
Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan és Rákos – Hatvan
állomások között a személyvonatok helyett
vonatpótló autóbuszok közlekednek.

2019. augusztus 6-tól
2019. augusztus 19-én 20:00-ig
Rákos – Hatvan állomások között illetve Kőbánya
felsőn végzett pályakarbantartási munkák miatt a
80a Budapest – Hatvan vasútvonalon a vonatok
módosított menetrend szerint közlekednek.
Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan
vasútállomás között az InterCity vonatok helyett,
Pécel – Hatvan 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 vonatpótló
autóbuszok közlekednek.
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Ismét önkormányzati
választásra készülünk
beszélgetés Jamrik László polgármesterrel
2014. október 21-én ünnepélyes alakuló ülést tartott a frissen megválasztott Képviselő-testület Jamrik László polgármester
vezetésével. A régi-új polgármester 2014-ben 8 év kihagyást követően foglalta el újra helyét a település élén. Az alakuló ülésen
elhangzott beszédében hangsúlyozta, hogy helyi szinten nem
elsősorban a pártpolitizálás fontos, hanem a közösségépítés és az
összefogás. Munkatársunk felkérte a polgármestert egy átfogó értékelésre, aki örömmel és felkészülten állt rendelkezésünkre.
Hogy látja ezen irányelvek szempontjából az elmúlt
öt esztendőt?
Ma is azt vallom, hogy helyi szinten, egy településen
az a lényeg, hogy fejlődjön a település és a lakosság fogjon
össze. Szerintem, ha azt látják, hogy egy testület, vagy a polgármester nem attól függ, és nem a szerint mond véleményt,
hogy milyen pártállás, hanem az számít, hogy a település életében történjenek változások, pláne pozitív irányba, akkor a
lakosság is elfogadja a független képviseletet. A Képviselő-testületben különböző pártállású és független testületi tagok
dolgoznak a település fejlődésének érdekében. Egyetlen testületi ülésen sem döntöttünk pártpolitikai nézetek alapján.
Minden esetben a Bagon élő emberek életét tartottuk szem
előtt.
Már a kampány során is a település fejlődését, a nyugalmat és a közbiztonságért tett erőfeszítéseket, törekvéseket hangsúlyozta. A megújult Képviselő-testülettel és az új jegyzővel együttműködésben milyen
eredményeket értek el?
A legfontosabb, hogy biztonságban érezzék magukat
az emberek. Bagon – még régen a csendőr időszakban is mindig két rendőr teljesített szolgálatot, és volt KMB iroda is.
2014 őszén azzal szembesültem, hogy megszüntették a KMB
irodát és körzeti megbízott sem szolgált Bagon. A Polgárőrség
működését sem segítette az előző önkormányzat, ez a két intézkedés nagymértékben hozzájárult a közbiztonság romlásához. Az első adandó alkalommal, rendőrségi fórumon jeleztem, hogy Bagon elengedhetetlen a rendőri jelenlét. Az együttműködés érdekében 2015-ben kialakítottuk a KMB irodát és a
rendőrség részére felajánlottunk egy szolgálati lakást. A polgárőrök számára is irodát biztosítottunk, valamint sikeres
pályázatnak köszönhetően 2015-ben egy modern, új típusú
Suzuki Vitara szolgálati gépjármű áll a polgárőrök rendelkezésére. Ezek mellett anyagilag is támogatjuk a polgárőrség
munkáját. Látom, hogy eredményes munkát végeznek, még
akkor is, ha a polgárőröknek szűkebb intézkedési lehetőségeik
vannak. A rendőri jelenlét a polgárőrséggel karöltve nyugtatóan hat az emberekre. Egyenlőre egy rendőr dolgozik Bagon, de
minden alkalommal kérjük a létszám növelését. A készenléti
ezred is besegít a rendfenntartásban. Nagy eredményt értünk
el, de még mindig nem vagyok elégedett. Több rendőrre lenne
szükség és a polgárőrök létszámát is jó lenne növelni. Azt vallom, hogy folyamatos rendőri jelenlét szükséges Bagon. Egyrészt a lakosság összetétele miatt, másrészt nem árulunk el
titkot, hogy az országban is sajnos egyre többször történnek
nyugtalanító dolgok.
Kiépített kamerarendszer van a településen, de az átvételkor kiderült, hogy a rendszer elavult, nem megfelelő
minőségű felvételeket készít, történtek meghibásodások is. Az
elmúlt ülésen (2019. június) úgy döntött a testület, hogy megkezdi a régi kamerák cseréjét és a rendszer bővítését. Egy jól
működő térfigyelő hálózat sokat segíthet az emberek biztonságérzetének növelésében és a bűnmegelőzésben.

A biztonsági helyzet és a kamerarendszer felülvizsgálata mellett egyéb folyamatban lévő beruházásokat, gazdálkodást és ügyeket is megörökölt az
új vezetés.
Gazdasági szempontból katasztrofális volt az önkormányzat helyzete. Sokáig nyögtük a felhalmozott adósságokat, ki nem fizetett számlákat. Összességében több tíz millió
forintos tételről van szó. Zöld Híd Kft., Artisjus Szerzői
Jogvédő Iroda, csatorna-közműhálózat, elődeink szabálysértő
határozathozatala miatt kirótt büntetés, hogy csak a legnagyobb tételeket említsem.
A televízióban is láthatták a nézők, hogy 2014 szeptemberében, közvetlenül az önkormányzati választások előtt
megtörtént a geotermikus fűtési rendszerek műszaki átadása
az óvodánál, a tornacsarnoknál és a művelődési házban. A
helyszíni szemle alatt azt tapasztaltuk, hogy a műszakilag átadott beruházás mindhárom helyszínen, súlyos kivitelezési hibákból adódóan működésképtelen. Nyolc hónapon keresztül
egyeztettünk, vitatkoztunk a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, a projektmenedzserrel, jelentést tettünk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé, de mivel a kifizetés jelentős mértékben megtörtént a kivitelező részére, csak 2015 májusára
sikerült valójában is üzembe helyezni a geotermikus fűtési
rendszereket. Az előírt éves karbantartást figyelemmel és következetesen elvégezzük, a kutakat átmosatjuk, működik a
rendszer.
Kisebb munkának számít, de a lakosság komfortérzetét jelentősen növelte, hogy rögtön az elsők között rendbe
hoztuk a buszvárókat és a szétrombolt köszöntő táblákat, a
temető ravatalozójában vizesblokk kialakítására is sor került.
A biztonságérzetet az infrastrukturális fejlesztések is
elősegítették. Az elmúlt 5 évben jelentős előrelépések
történtek: elkészült a körforgalom a 3-as csomópontnál és elkészült az autópályáról lehajtást megkönnyítő jelzőlámpás rendszer. A biztonságos közlekedés szempontjából fontos a településnek a Troszkás út is.
Már 2006-ban kérvényeztük a 3-as és a 3105-ös utak
kereszteződéséhez egy körforgalom kiépítését a balesetek számának csökkentése érdekében. 2006-2014-ig parlamenti és
önkormányzati választások előtt is ígéret volt a körforgalom
kivitelezésének megkezdésére. A többszöri tárgyalások eredményeként 2015 márciusában megindult a kivitelezés. A
körforgalom 2015 júniusában átadásra került. Az önkormányzat a kivitelezésben és azóta a fenntartásban is erőn felül vállal
szerepet. Sajnos nem valósult meg a körforgalomnál három
megállóhelyen a buszváró pavilon kiépítése. Többször kértük
a buszvárók megépítését, mivel a beruházás összköltségéhez
képest nem egy horribilis összeg. A Vízi Közmű előtti útszakaszon korábban több halálos baleset történt, erre hivatkozva
kértük a járda kiépítését is. A Vízmű telekhatáráig megcsinálták a járdát, a folytatást a település belterületi határáig az
önkormányzat csináltatta meg. Az ide vonatkozóan beadott
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pályázatot azzal utasították el, hogy az érintett terület a Magyar Állam tulajdona, kezelője a Magyar Közút. A számos balesetre tekintettel a Képviselő-testülettel együtt gondolkozva
úgy döntöttünk, hogy saját költségünkre a belterületig kiépíttetjük a járdát. Azóta nem történt baleset azon a részen és
sokkal biztonságosabb a gyalogos közlekedés. A közvilágítást
nekünk kellett kiépíteni, a villanyszámla az önkormányzat
kasszáját terheli, illetve a körforgalom rendben tartását is mi
végezzük a Közútkezelő helyett.
2017-ben jelentkezett az autópályán megnövekedett
forgalomból adódó torlódások kialakulása. Csúcsidőben már
a 36-os km kőtől feltorlódtak a járművek a bagi lehajtó előtt,
ebből több baleset is történt. Az Állami Autópálya Kezelő Zrt.
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. segítségét kértük a helyzet
rendezésére. Az első körös egyeztetések nem hoztak eredményt. A Rendőrség és Vécsey László országgyűlési képviselő
közbenjárásnak köszönhetően került sor forgalommérésre és
helyszíni szemlére. Több tárgyalást követően készült el az a tanulmányterv, melyet honlapunkon a lakosság is megtekinthetett. A lakossági aktivitásnak (aláírás-gyűjtés, közmeghallgatás) köszönhetően az ésszerűtlen tanulmánytervet elvetették és végül közlekedési jelzőlámpás rendszer kiépítésére
került sor, mely 2018 decemberében lépett működésbe. Sokat
javított a helyzeten, balesetmentes, jobban odafigyelnek az
emberek is, bár sajnos az ott lakók gépjárművel történő kihajtását nagyon megnehezíti. Még egyszer szeretném megköszönni a bagi lakosok segítségét, ezt a helyzetet közösen,
összefogva sikerült megoldanunk!
A Troszkás út helyreállítására már 2006-ban készítettünk tervet, de az út megépítésére nem került sor. Az előző
önkormányzat töltögetett ezen a szakaszon betontörmelékkel,
különböző anyagokkal és megpróbálták járhatóvá tenni. 2015
nyarán mart aszfalttal kiegyenlítettük és járhatóvá tettük a
salakos utat. Sajnos az elmúlt években erősen megrongálódott
az út, melyet közmunkásainkkal javítgattatjuk. Ebben az évben elkezdődött a Budapest – Hatvan vasútvonal korszerűsítése, mivel a felújításban szerepet vállaló hatalmas nehézgépjárművek is ezen az úton közlekednek, fokozottan romlott az
út állapota. Végleges megoldása a salakos útnak csak úgy lehetne, ha megépülne a vízelvezetés és aszfaltszőnyeget kapna.
A kivitelező ígérete, hogy a felújítás végén megpróbálják közlekedésre alkalmas állapotra helyreállítani. Biztonságosabban
és gyorsabban lehetne Aszódra eljutni ügyeket intézni, akár
kormányablakot, rendelőintézetet elérni.
Ha már az útfelújítás került szóba, mi a helyzet a belterületi utakkal? Folyamatos lakossági elvárás a belterületi utak fejlesztése, szilárd burkolattal történő
ellátása, vagy a meglévő burkolat felújítása.
Minden évben adtunk be pályázatot, hiszen néhány
utca még nincs szilárd burkolattal ellátva. Első sorban a Liget
utcára, Rét utcára és a környékbeli utcákra gondolok. Folyamatosan figyeljük és adjuk be a pályázatokat, bár sokszor
utólag derül ki, hogy a kiírási feltételek nem minden esetben
kedveznek számunkra. A 80-as években megépült kockakőből, betonlapokból, panelekből épült utak felújítására is szükség van, a közművesítés során ezek az utak meg lettek bontva
és az út azon része megsüllyedt. Tervezzük, de ilyen jellegű
pályázati kiírás ezidáig nem volt.
A Rét utcában múlt évben saját erőből, mart aszfaltból készítettünk egy szilárd útalapot. Itt is egy takaró aszfalt
réteggel kellene még megteríteni, valamint a vízelvezetést
biztosítani. Ehhez már pályázati pénzre is szükség lenne. Rengeteg mart aszfaltot szereztünk az elmúlt évben, ezekből meg
próbáljuk megoldani, hogy a Liget utca is járható legyen.
Az önkormányzat által fenntartott intézményeken
pályázat keretében végzett energetikai felújítás nagyságrendileg mekkora értéket képvisel?
Az előző önkormányzat kezdte a munkát az Iglice
Óvoda, a tornacsarnok és a Dózsa György Művelődési Ház és
Könyvtár épületeinek energetikai korszerűsítésére és bővíté-
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sére. Az átadás-átvétel történt a mi ciklusunk elején, visszautalnék a beszélgetésünk elejére, hogy ez nem volt zökkenőmentes. Maga a beruházás 170-180 millió forint értékű. A Bagi
Polgármesteri Hivatal épületén a külső szigetelés, nyílászáró
csere és a napelem felszerelése történt meg, ez a projekt 2018ban került átadásra. A napelemes rendszer kiépítése és üzembe helyezése az óvodában és az iskolában is megtörtént, szintén 2018-ban lettek átadva. Ez közel 80 millió forintba került.
Több kisebb értékű beruházás is megvalósult, vagy
folyamatban van.
Korszerűsítettük, felújítottuk a védőnői helyiséget,
az óvodában elkészült a tornaszoba és egy új vizesblokk kialakítására, valamint az udvari játékok beszerzésére is sor került
ebben a ciklusban. Pályázati pénzből megépült a sportpark,
épül a játszótér. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
élére új vezető került, a könyvtárat is kialakítottuk és újra megnyitottuk. A polgármesteri hivatal ASP informatikai rendszerének kiépítése az elmúlt évben valósult meg.
A Bölcsődére benyújtott pályázatot megnyertük,
csak a hivatalos értesítésre várunk. Beadtuk a II.-es számú orvosi rendelőhöz kapcsolódó pályázatot is. 5 évvel ezelőtt
egyetlen terv nem állt a rendelkezésünkre. Készíteni kellett
terveket, ez pénzbe kerül, de ha erre nem költünk, akkor nem
tudunk pályázni. Az el nem nyert pályázatok tervei is elkészültek, pénz benne van, de ezeket mindenféleképpen meg kellett
csinálni, ha lesz lehetőség, beadjuk újra.
Idén indult el a Modern Falvak Programja. Ennek
keretén belül pályázatot nyújtottunk be a I.-es számú orvosi
rendelő külső nyílászáróinak és a tető héjazatának cseréjére,
bízom a sikerben. Az óvoda épület tetőszerkezetének felújítására és a több mint száz éves épület, a hivatal tetőszerkezetének és elektromos hálózatának felújítását is szeretnénk
elvégezni pályázat útján, szintén a Modern Falvak Programja
keretein belül.
150 éves fennállását ünnepelte 2017-ben a Magyar
Posta Zrt. Ez az év azonban nem csak az ő részükről
volt kiemelt jelentőségű.
Így van! Nagyon sokat lobbiztunk, hogy megoldást
találjunk a településhez és a postához is méltatlan körülmények megszüntetésére. Több éves tárgyalássorozatok és egyeztetéseket követően 2017. szeptember 29-én hivatalosan is
megnyitotta kapuit az ország legújabb postaépülete. Bag
Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Posta Zrt. sikeres
együttműködésének eredményeként a romos postaépület helyére egy teljesen új, a mai kor igényeinek megfelelő létesítmény került, melyre méltán lehetünk büszkék.
A nehézségek kezelése mellett sikerült az önkormányzatnak visszavásárolni Bag hányattatott sorsú
kúria épületét, a Neuman-házat. A házban rejlő lehetőségek tökéletesen illeszkednének abba az elképzelésbe, ami már az alakuló ülésen is elmondott, a régi
hagyományokra épülő kulturális élet és a közösség
összetartása.
A kúria jellegű épület és a hozzá tartozó nagyméretű
kert nem csak a település értékeinek tárolására, kiállítására,
megőrzésére biztosítana elegendő helyet, hanem a civil szervezetek számára is közösségi helyként szolgálna. Bag Nagyközség Önkormányzata támogatja a helyi civil szervezeteket és
fontosnak tartja a közösségépítő tevékenységet. Szálláslehetőséget is biztosítani tudnánk testvértelepüléseink – Zabola és
Malsfeld - küldöttségeinek.
Óriási néprajzi értékei vannak a településnek. A XIX.
században már eljártak a bagi emberek követ törni, utat építeni. Sok kövező volt, ezeket a kockakővel borított utakat bagi
kövezők építették, rakták le. Sajnos ma már nincs meg az ehhez szükséges szaktudás, ami azért is jelent gondot, mert a
közmunkások nem értenek hozzá. Nincs, aki irányítson, nincs,
aki mutatná nekik, hogy mit kell csinálni. Két idős kövezőnk
van, akik már 80 felett vannak, ők már nem tudják vállalni.
Abban az időben ők csinálták, a segédmunkát pedig azok a
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lakók, akik előtt történt a kövezés, vagy összefogott az utca,
nem került pénzbe. Sok kövezett utcát fel lehetne újítani,
rendbe lehetne hozni összefogással, ha a szakmai tudást valaki
hozzátenné.
A kövezőknek is vannak olyan eszközei, amelyeket
meg kellene őrizni. Az ilyen szerszámok muzeális értékek, Bag
történetének szerves részei. De nem csak a kövező eszközök,
hanem a régi paraszti szerszámok, népviseleti ruhák, edények
ugyanilyen kiemelt jelentőséggel bírnak egy település múltjában, jelenében és jövőjében is. Egyre fogynak ezek a tárgyak,
pedig meg kellene őrizni a jövő nemzedéke számára. Bízom
bene, hogy lesz olyan pályázati kiírás, amely lehetőséget ad az
kúria jellegű régi, értékes épületek megmentésére.
Véleményem szerint ahhoz, hogy helyi közösségek
létezzenek, tér kell. Ha nincs tér, ahol összejönnek és beszélgetni tudnak, nem alakul ki összetartás. Tudom, hogy teljesen
megváltozott minden, a fiatalok igényei is. Mégis azt tapasztalom, hogy az elmúlt öt évben a korábbiakhoz képest nagyon
sokan eljönnek nemzeti ünnepeinkre, hagyományteremtő
kezdeményezéseinkre, rendezvényeinkre, ilyen például a Nőnapi köszöntő, népszerű családi program a Majális, nagy közösségépítő ereje van a 2017-ben indult Élő Advent sorozatnak, a lakosok örömmel vesznek részt civil kezdeményezésekben és mindenki együtt dolgozik a Falunap és Rétesfesztivál
sikeréért. Messze földről vonzza az érdeklődőket a Bagi Muharay Elemér Népi Együttes két napos gálaműsora, melyet
minden évben telt házzal rendeznek.
Fontos mérföldkő volt a Nepomuki Szent János szobor restaurálása és eredeti helyére történő kihelyezése, melyet 2019, május 19-én ünnepélyes keretek
között kapott vissza a bagi lakosság.
A Nepomuki Szent János szobor restaurálása Bag
Nagyközség Önkormányzata, a Bagi Muharay Népművészeti
Egyesület és névtelen felajánlók támogatásával valósult meg.
Mindig örömmel tölt el, hogy friss virág van a szobor előtt, ez is
azt mutatja, hogy a bagiaknak hiányzott Szent Jánoska, szeretik és boldogok, hogy újra a helyén van.
Jelenleg egyenesben van az önkormányzat? Hogy tervezi a következő éveket?
Természetesen, jelenleg minden rendben van. Az önkormányzatnak nincs adóssága, nincsenek kifizetetlen szám-
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lái, igen fegyelmezett gazdálkodást folytatott a jelenlegi önkormányzat. A beadott pályázatokra terveket készítettünk, de
sajnos nem minden esetben kaptunk támogatást, ezért sok
ember szemében fölöslegesnek tűnik a tervkészítés. Bízom
abban, hogy ezeket a terveket a következő években ismételten
beadhatjuk és eredményesek lesznek. Büszke vagyok önkormányzatunkra, hiszen kevés önkormányzat támogatja a fiatal
családokat lakásvásárlás céljából. Az elmúlt két évben rendelettel biztosítottuk a fiatal családok lakásvásárlását. 2019 júniusáig több mint húsz család kapott 350 000-500 000 Ft-ig
terjedő anyagi hozzájárulást lakásvásárláshoz, építéshez, felújításhoz. Az önkormányzatunk jó szívvel vállalja a 70 éven felüliek szemétszállítási díjának elengedését, melyet a hulladékszállító cég részére az önkormányzat kifizet.
Visszatekintve azt gondolom, hogy ebben az öt éves
ciklusban jó és eredményes csapatunk volt, 2014 őszén a bagiak jól választottak. A település szempontjából is jó lenne, ha
mindenki folytatná és dolgoznánk tovább, bízom benne, hogy
a többség elindul. Én is szeretnék újra indulni. Az önkormányzati választások előtt tartunk majd egy választói gyűlést,
ahol ismertetjük a következő öt évre tervezett feladatokat.
Egyúttal megköszönöm a katolikus egyház támogatását, településünk minden lakosának, Bag minden vállalkozójának,
gazdasági társaságoknak, civil szervezeteknek, intézményeink
dolgozóinak, polgármesteri hivatal dolgozóinak, képviselőtársaimnak jó szándékú és segítő együttműködését.
Tisztességesen végigcsináltam ezt az öt évet (ugyanúgy, ahogy már korábban is). Amit lehetett, megtettünk, de
nem dőlhetünk hátra, nem vagyok elégedett. Soha nem lehetünk elégedettek, hiszen egy településen mindig van mit jobbá
tenni, mindig van mit fejleszteni, szépíteni, parkosítani, biztonságossá tenni településünket. Nehéz öt év volt, nagyon
mélyről indultunk gazdaságilag, de sikerült visszafizetni a település több tíz millióra hizlalt adósságát és a nehézségek mellett szép sikereket értünk el együtt. Szeretnénk folytatni a
munkát. Nyugodt szívvel, tiszta lélekkel nézek tükörbe és szeretettel várom a lakosságot a ciklust lezáró, értékelő közmeghallgatásra, melyet 2019. szeptember 26-án 18 órakor tartunk
a Dózsa György Művelődési Házban.
T.A.

Köszönet a zarándokok fogadásáért
A zarándoklat szervezői nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a bagi szeretetvendégséghez bármivel hozzájárultak,
akik szívesen láttak bennünket. Nehéz
szavakat találni arra, hogy egy csapat
ismeretlenért mennyi időt és fáradságot
lehet áldozni, tiszta, önzetlen szívvel, a felebaráti szeretet szép példájaként! 135
évvel ezelőtt az Aszódi Javítóintézet azért
jött létre, hogy a bűn útjára tévedt fiatalokat mentse, mentse a menthetőt! Az
intézet alapítói ezt az embert próbáló feladatot Istennel együtt tudták csak elképzelni. Ezért épült fel a javítóintézet Jézus
Szent Szíve temploma, melynek tartozéka
volt az a hordozható szív-szobor, amelyet
2011-ben először a vállukon vittek a növendékek engesztelésül a Mária Úton. Ezt
tették idén is, hetedszer, a 135. jubileumi
év alkalmából, hálaadásként.

A bagiak szíve mindig nyitott zarándokok fogadására! Most is ezt tapasztalhatta meg az a kb. 60 résztvevő (növendékek, nevelőikkel, környékbeli és
távoli helyekről érkező hívek, jótevők,
számosan a cursilló mozgalom tagjaiként) és köztük Székely János püspök atya
is, aki régóta szívén viseli a nehéz sorsú
fiatalok sorsát, és most is szívesen csatlakozott hozzánk. A javítós fiúk a mai napig
emlegetik a nagyon kedvesen kínált finomságokat, amelyeket ismeretlen jóemberek készítettek a számukra is. Sokuknak
ez volt a legnagyobb élménye, hiszen sosem tapasztalhatták meg azt az ingyenes
szeretetet, amelyet a bagiak hívő közössége mutatott meg a számukra, de mindannyiunk számára is. Az egyik fiú azt is
kimondta: „Úgy éreztem magam, mintha
a mennyországban lettem volna!”

Ferenc pápa következő gondolatai támasztják alá talán legjobban a fiú
szavait:
„Fokozatosan hozzászokva Krisztus világosságához, fáradhatatlanul keressük
azt, ahol a szívek laknak, azzal a törékeny,
de elpusztíthatatlan bizonysággal, hogy a
szeretet nem hatástalan... hogy a megbocsátásnak van ereje, hogy megváltoztasson és kiengeszteljen...”
Az Aszódi Javítóintézet HÁLAADÓ zarándoklatához nagyon sok, nevelő hatású momentumot tettek hozzá a
bagiak, életre szóló egyházélményt adva
és példát mutatva egy keresztény közösség erejéről, hatásáról. Hála és köszönet mindenkinek, aki ehhez bármivel hozzájárult! Isten áldja meg őket jóságukért!
A szervezők nevében: Lakos Mária Lujza
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Köszöntünk újra, Szent Jánoska!

Fotó: Szásziné Győri Éva, Vécsey László (Facebook)

Több éves várakozást követően 2019. május 19-én vasárnap délután ünnepélyes keretek között került sor a megújult Nepomuki Szent János szobor átadására.
Azt, hogy a szobor rendkívül fontos tagja a bagi lakosságnak, nem csak a civil összefogás a szobor megmentésére, vagy az ünnepségre kilátogatók rendkívül nagy száma
jelzi. Az emberek szeretetét és ragaszkodását az is hűen tükrözi a falun átutazóknak,
hogy a megújult Szent Jánoska szobor talapzata mindig friss virágokkal van tele.
Nepomuki Szent János több mint negyed évezrede
őrzi, vigyázza a települést. De ki is volt ő?
Nepomuki Szent János cseh pap volt, aki Wolfflin János néven született a csehországi Pomukban, valamikor 1340
körül. Párizsi és római tanulmányait követően a prágai érsek
helyettese lett. IV. Vencel cseh király és német-római császár
feleségének gyóntatója volt. Csehország egyik védőszentjét a
gyónási titok mártírjaként tartják számon, továbbá minden,
ami vízzel kapcsolatos, folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok,
halászok, tengerészek védőszentje is egyben. A legenda szerint
egy ízben cseh Vencel király rá akarta venni felesége gyónásának elárulására. Mivel azonban semmi módon nem ért célt,
Nepomuki Jánost a Moldvába ölette 1383-ban.
A 16-17. századtól kezdett kialakulni kultusza, számos mitikus történetet szőttek köré, majd 1729-ben avatták
szentté. A 18. században sok új templomot az ő tiszteletére
szenteltek fel. Szobrait jellemzően a barokk korban faragták,
elsősorban kőből. Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal,
fején birétummal, karján feszülettel ábrázolják. Legtöbbször
vízparton, révátkeléseknél, kisebb hidak mellett találkozhatunk vele.
Eleink Bagon is szobrot állítottak Nepomuki Szent
János tiszteletére a régi patak partján. Felállításának pontos
idejét nem ismerjük, talán azonos az 1760-ban felállított, de fa
oszlopra helyezett szoborral. A műemléki nyilvántartás 18.
századi barokk alkotásként tartja számon. A szobor 1958 óta
áll védettség alatt. Tulajdonosa 1994-ig a magyar állam volt,
attól kezdve Bag Nagyközség Önkormányzata.
Az idő vas foga nem kegyelmezett a Bagon Szent Jánoskaként emlegetett szobornak sem, így leromlott állaga miatt 2011-ben Bag Nagyközség Önkormányzata elindította a
szobor restaurálásának hivatalos eljárását. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyezte a szobor ideiglenes eltávolítását, annak kutatását és restaurálást. 2012 tavaszán a szobrot
leemelték helyéről, és a parókián biztonságba helyezve várta,
hogy a felújítás költsége rendelkezésre álljon. Mivel az önkormányzatnak nem volt ennyi pénze, a szobor megmentése
érdekében kérte a lakosok támogatását.

A 2014-ben megválasztott Képviselő-testület egyik
fő feladat volt, hogy a szobor restaurálása megtörténjen. 2015ben a Bagi Muharay Elemér Népi Együttes pünkösdi műsorának bevételét, közel fél millió forintot ajánlott fel a Nepomuki
Szent János szobor felújítására.
Bag Nagyközség Önkormányzata felkérte falunk szülöttét, Balázs Bálint kőszobrász-restaurátort a tervek elkészítésére, amelyet a műemlékvédelem 2018-ban fogadott el.
Megkezdődhetett hát a régi talapzat bontása, az új talapzat
megépítése, miközben Balázs Bálint és segítői folyamatosan
azon dolgoztak, hogy Szent Jánoska újra éke legyen a falunak.
Az átadó ceremónián Jamrik László polgármester a
szobor története mellett a szobor volt és jelenlegi műszaki állapotáról is tájékoztatta a megjelenteket. Elmondta, hogy az archív felvételeken látható látvány visszaállítása volt a cél, ennek
érdekében a szobor megközelítőleg egy méterrel lett magasabban elhelyezve. Az eredetileg csupán néhány nagyobb kődarabra állított oszlop a gyenge alapozás és a csapadékvíz megrekedése folytán hátrafelé megdőlt. A jelenlegi alapozás korszerű és stabil, valamint a csapadékvíz elvezetése is megoldott.
Az alapozás és a nagymértékben károsodott, menthetetlen
oszloptörzs műkő öntvénnyel lett rekonstruálva. A szoborról
letört részek rozsdamentes csapolással újra rögzítve lettek, a
hiányos részek pótlása és az apró hibák javítása megtörtént.
A szoboravató ünnepséget megtisztelte jelenlétével
Vécsey László országgyűlési képviselő úr. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kereszténység egyik meghatározó alakjának
szobra méltón emlékeztet bennünket civilizációnk alapértékeire: a megbocsájtásra és a hűségre. Ezeket az értékeket őrizzük meg a következő nemzedékek számára is!
Az ünnepi gondolatokat követően Jamrik László
polgármester, Vécsey László országgyűlési képviselő, Karácsondi Mihály plébános és Balázs Bálint kőszobrász restaurátor közösen vágták át a nemzeti színű szalagot és emelték le
a vásznat a szoborról. Nepomuki Szent János szobra Karácsondi Mihály plébános atya megszentelő ceremóniáját
követően, újra régi fényében ragyogva őrzi, vigyázza településünket.
A szobor eszmei értéke felbecsülhetetlen, melynek
rekonstrukciója névtelen felajánlásokkal, a Bagi Muharay
Népművészeti Egyesület és Bag Nagyközség Önkormányzata
anyagi hozzájárulásával, mintegy 4,5 millió forint összegből
valósult meg. Köszönjük mindenkinek, aki pénzbeli adományával vagy a munkálatokban való részvételével hozzájárult
Nepomuki Szent János szobrának felújításához!
K.H. és T.A.
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A karitász csoportok munkájáról keveset
tud a széles nyilvánosság. Csak azok ismerik valamennyire tevékenységüket, akik kapcsolatba kerülnek velük: adományt kapnak tőlük, vagy rendszeresen támogatják szolgálatukat.
A Szent Rita Karitász csoport 25 éve alakult
Bagon. Névadójuk és védőszentjük névnapján, május 22-én hálaadó szentmisével emlékeztek meg az
eltelt negyed évszázadról.

Segítő kezek

Fotó: Szásziné Győri Éva, Torda Jánosné

25 ÉVES A SZENT RITA KARITÁSZ CSOPORT
Ebből az alkalomból a környékbeli karitász csoportokat és
az atyákat meghívták a szentmisére és azt követő ünnepségre.
Alakuláskor 8 fővel kezdte karitatív tevékenységét a csoport. Jelenleg 10 fővel működik, az alapító tagok közül még hárman
tevékenykednek a csoportban. A munkájukhoz segítséget és útmutatást az alapító atyától, Tóth Ferenctől és a jelenlegi plébánostól
Karácsondi Mihálytól kaptak és kapnak. A csoport feladatának tekinti a rászoruló és krízishelyzetben került családok felkutatását és a
szükséges segítség nyújtását (közüzemi számlák átvállalása, gyógyszer kiváltáshoz anyagi segítségnyújtás, élelmiszer-adományozás),
és a Váci Egyházmegyei Karitásztól kapott élelmiszer adományok
rászorulok részére történő szétosztását. Idős és beteg testvérek meglátogatásakor Isten szeretetét és egy kis fényt visznek a betegek mindennapjaikba. Otthonba került betegeket is rendszeresen látogatják
(Tura, Dány, Gödöllő). A megalakulás óta évente egy alkalommal 40
hátrányos helyzetű gyermeket visznek kirándulni. Hajléktalanok részére is rendszeresen gyűjtenek használható, de mások számára feleslegessé vált ruhákat. Gyermekruha-gyűjtést Budapestre Anyaotthonba és helyi óvodába szerveztek a hátrányos helyzetű gyerekek
részére. November hónapban idős testvéreket látják vendégül külön
szentmisével és rövid műsorral megörvendeztetve őket, ami után
egy kis szeretetvendégségben részesülnek. Az egyházközség által
szervezett rendezvényeken (BECSES nap, Oratórium, GÉZ) is soksok segítséget nyújtanak. Település rendezvényein részt vesznek, és
igény esetén segítenek a lebonyolításban (Falukarácsony) A település civil szervezeteivel jó kapcsolatot ápolnak. Óvodával és általános
iskolával is szoros a kapcsolat, rendezvényeiken műsorral kedveskednek a résztvevőknek. A kerek évfordulós születésnaposokat (90
és 95 éveseket) meglátogatják, felköszöntik őket.
Havi rendszerességgel találkozik a csoport, ahol a feladatok megbeszélése mellett imaórát is tartanak, a munkájukhoz Szent
Rita közbenjárását kérik, hogy a jövőben is adjon kellő erőt és útmutatást a feladataik ellátására.

„Amíg élsz, magadat mindig adhatod,
Adj jó szót, vigaszt, ha van: falatot.
Derűt, tudást, vagy békülő kezet,
Mindez tiéd, Vesd másba s nézheted:
hogy nő vetésed, hozva dús kalászt,
meggazdagítva lelked asztalát,
Csoda történik. Minél többet adsz,
te magad annál gazdagabb maradsz.”
(Bódás János)
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A bagi Iglice Óvoda hírei
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Óvodai életünk
eseményei
Áprilisban a szülők újra nagy munkába fogtak. Az új
tető alatti teraszt elbontották, majd újra betonozták, lapozták,
járdát javítottak. Köszönjük a Szülői Összefogás Szülőfalunkért csapatának és az Óvoda a gyermekekért alapítványnak. A
hónap végén sok gyermeket beírattak óvodánkba, köszönjük a
szülőknek a bizalmat.
A Majális megünneplése is óvodánk jeles napja. Ilyenkor tavaszi dalokkal, népi játékokkal köszöntjük a tavaszt,
felidézzük a nagyszülők, dédszülők májusfa állítását. Igaz, mi
nem kivágott fát, hanem az udvar egyik fáját díszítjük fel szalagokkal. Anyák napjára ajándékot készítettünk, melyet otthon kaptak meg az édesanyák verssel, dallal kisérve.
Május 11-én Tavaszköszöntő ünnepségre- Gyereklakodalomba hívtuk a szülőket, hozzátartozókat a Művelődési
házba. A Madaras csoport lakodalomba hívta a többi csoportot, Czira Benedek vőfélyként, Bódi Barnabás vőlegényként,
Remenár Nóra mennyasszonyként vállalta a főbb szerepeket.
A csoportok, mint vendégek, vidáman énekeltek, mondogatták a felnőttektől hallott csujogatókat. Mindenki népviseletbe
öltözve táncolt, mulatott, a jó hangulatot segítette Rónai Lala
és Suszter Balázs muzsikája. Köszönjük mindenkinek a támogatást.
Az Iglice díjat idén a Szülői Összefogás Szülőfalunkért, az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány és Bódi Szilárd kapta a tető és terasz elkészítéséért.
Május 22-én a 25 éves Szent Rita Karitasz csoport
köszöntésén is részt vettek óvodásaink.
A Gyerek- és sport napon most az Óperencia megtisztításában segítettek a gyerekek és szülők. Az akadályokat,
feladatokat a környezetvédelemhez kapcsolódva alakítottuk

ki, így játékosan is megismerkedtek a környezet és természetvédelmével. A délelőttöt a szülők által sütött palacsinta elfogyasztása, majd a Répa retek mogyoró duó zenés, táncos műsora zárta.
Május végén a kisebb csoportok megtartották a Tanévzáró műsorukat, június 7-én pedig a Katica és Madaras
csoport nagycsoportosai búcsúztak az óvodától és társaiktól. A
kirándulások sem maradtak el, a középsősök a Budakeszi Vadasparkba, a nagyok Poroszlóra az ÖKO centrumba kirándultak. Idén az Alapítvány segítségével az iskolába indulók
ellátogattak a Gyöngyösi Állatkertbe. Köszönjük, hogy egész
évben segítették óvodánkat.
A Pünkösdöt is együtt ünnepelte az óvoda. Virág koszorút fontunk, bokrétát kötöttünk, pünkösdi királyt, királykisasszonyt választottunk és közösen énekeltük – „Máma vagyon, máma vagyon piros pünkösd napja, napja”. A Falunapon délelőtt, a Madaras csoport a kedvenc népi dalos játékait
játszotta el, közben az óvó nénik szélforgót, napellenzőt készítettek az érdeklődő gyerekekkel.
Iglice óvoda

Iskolai hírek
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Tanév végén
lános Iskolában Benedek Luca 4., Kanalas Rajmund 5., Paltán Veronika 6.a,
Fördős Péter 7.a, és Macsala Norbert 8.
osztályos tanuló teljesített legjobban
ezen a versenyen. Jutalmul a Dunakeszi
Tankerület iskoláinak legjobbjaival augusztus 30-án Mogyoródra, a Hungaroringre mehetnek kirándulni.
De nem csak rájuk vagyunk
büszkék, hiszen iskolai eredményei,
magatartása, szorgalma alapján 26 diákunk ért el kiemelkedő eredményt, több
tantárgyból külön dicséretben is részesülve:
Évfolyami bontásban a nagyon
jól teljesítő tanulók:
1. évfolyamon: kitűnő: Abonyi Kinga és
Kajári Gergő; jeles rendű: Bognár Gergely és Márkos Zoltán Koppány.
2. évfolyamon: kitűnő: Bartók Kristóf
Zoltán és Katona Veronika; jeles rendű:
Hrúz Bálint, Katona Júlia és Katona Milán László.
3. évfolyamon: jeles rendű: Lendvai Miranda és Bakos Botond.
4. évfolyamon: kitűnő: Benedek Luca,
Paltán Eszter, Palya Alex és Tóth Debóra; jeles rendű: Albert Benedek Gáspár
Liliána;
5. évfolyamon kitűnő: Balázs Ákos és Fényes Benedek; jeles rendű: Horváth Noa.
6. évfolyamon kitűnő: Gyalus Noémi
(6.a) Kánai Mína Katalin (6.a) Kajári
Dorottya (6.a); jeles rendű: Deme Adrienn Éva (6. a)
7. évfolyamon jeles tanuló: Szabados Tamás János (7. a)
8. évfolyamon kitűnő tanuló: Györgyfi
Gergely
Nyolcadikos tanulóink 8 éven át tartó kiemelkedő munkát külön is értékeltük,
így Arany János Díjat sport és közösségi
tevékenységéért Hackerscmidt Regina;
Arany János emlékplakettet jó magatartásáért, kiváló tanulmányi és közösségi
munkájáért Györgyfi Gergely kapott.
Gyerekek és felnőttek részéről
is nagy munka van/volt még a legkisebb

Különös élmény egy tanévet lezárni, beszámolni róla. Ilyenkor mindig
szembesülünk azzal a ténnyel, hogy valaminek megint vége van, hogy itt az ideje
végiggondolni, hogy vajon mindent jól
csi-náltunk-e?
Kell-e valamin változtatnunk a
következő tanévben?!
Látszólag, nagyon rövid idő telt
el az első becsengetés óta, mégis nagyon
tartalmasan telt el a tanév; sok iskolai és
sok szabadidős programunk is volt.
A 2018/19-es tanévben is megtartottunk az ünnepi műsorokat, a bálokat. Iskolahívogató programot, iskolanapot, gálát szerveztünk. Tevékenyen
részt vettünk az iskolát és a községet
érintő rendezvényeken is. Volt Kávészünet Zenekar és Rajkó Tálentum koncert,
és volt a nyolcadikosoknak vizsga is.
Egymást váltották a szórakoztató, iskolánkat megszerettető programok és a
nem mindig egyszerű, rákészülést igénylő, oktatással kapcsolatos történések.
Jártunk cirkuszban, állatkertben, múzeumpedagógiai foglalkozáson,
gyalogtúrán, erdei iskolában, osztálykiránduláson is. Kirándultunk a Bonifác
Alapítvánnyal és a Szent Rita Karitásszal
is. A hagyományoktól eltérő módon szerveztük meg a pályaválasztási napot: helyi
mesteremberek mutatták be szakmájukat a gyerekeknek. Szeretnénk jövőre
még több szakembert bevonni a programba, ezért már most örömmel fogadjuk a szülők, nagyszülők ötleteit, jelentkezését.
A versenyeken ebben a tanévben is jól szerepeltünk: a tankerületi
komplex versenyben továbbra is dobogósok, ebben a tanévben is másodikak
lettünk.
Idén a tankerület is hirdetett
egy versenyt 4-8. évfolyamig: „Önmaga
félévi eredményéhez képest ki tud a lehető legtöbbet javítani?” címmel. A pedagógusok véleménye (és az eredmények) szerint a Bagi Arany János Álta-

eredmények mögött is. Hálás köszönetet
mondunk azoknak a szülőknek, akik
nem csak gyermekük tanulmányi eredményét kísérték figyelemmel, hanem azt
is, hogy hol, miben tudnának segíteni nekünk, hogy a gyerekeknek még jobb legyen. Sokan ott voltak mellettünk a
rendezvények, események háttérmunkásaként. Észrevétlenül tették a dolgukat.
Ha kellett szerveztek, szállítottak, büféztek, felújítottak… ellenszolgáltatás nélkül.
Köszönjük Nekik, hogy mindig
mellettünk vannak, és mindenben számíthatunk rájuk. De köszönettel tartozunk a Bag Polgárőrség Egyesületnek,
amiért biztosítják rendezvényeink helyszínét; a Képviselő-testületnek, és a védőnőnek, hogy soha nem utasítják el kéréseinket… Lehetetlen felsorolni azt a
sok-sok támogatót, aki valamilyen formában segített az év folyamán. Mindenkinek - akinek legalább egy kicsit is
számít a Bagi Arany János Általános
Iskola - köszönöm azt a sok jót, amit
kaptunk Önöktől!
Az ide járó gyerekek versenyeredményei, a kitűnő és jeles rendű gyerekek száma bizonyítja, hogy a bagi iskolában jó helyen vannak a gyerekek,
hiszen aki akar, tud tanulni, tud fejlődni.
Tanítványainknak gratulálok a kiemelkedő tanulmányi munkákhoz, sikeres
tanévzáráshoz.
Köszönöm kollégáimnak és helyetteseimnek a színvonalas szakmai
munkát, mellyel eredményessé tették az
elmúlt tanévet! Azon munkálkodtunk
mindannyian, hogy a ránk bízott gyerekekből előhozzuk a bennük rejlő értékeket. Kívánom, hogy mindenki számára
legalább ilyen tartalmas, élményekkel,
programokkal teli legyen a nyári szünet
is!
Várunk mindenkit szeptemberben!
Szásziné Győri Éva igazgató

Ügysegéd

Nyári közigazgatási szünet

Az Aszódi Járási Hivatalból ügysegéd

Bag Nagyközség Önkormányzata ezúton tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a Bagi Polgármesteri Hivatal
nyári közigazgatási szünetet tart

2019. május 20. napjától minden héten
kedden 08:00-09:00 óra között
fogadja az ügyfeleket.

Kormányablak
Aszódi Járási Hivatal
Kormányablak
ügyfélfogadási rendje
2019. július 01. napjától
az alábbiak szerint módosult:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

07:00 - 17:00
09:00 - 17:00
10:00 - 20:00
09:00 - 17:00
09:00 - 13:00

2019. augusztus 5-20-ig.
Ezen idő alatt a hivatal csak az ügyfélfogadási napokon tart nyitva
08:00-12:00 között.

Telefonszám változás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a

Dózsa György úti II. sz. orvosi rendelő
telefonszáma az alábbira változott:

06 (28) 514-020
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színvonalas és szórakoztató programokkal várta az érdeklődőket az idei Falunap és Réteszfesztivál
Június utolsó hétvégéjén került megrendezésre a regionális szinten is nagy népszerűségnek örvendő Bagi Falunap és Rétesfesztivál. A hatalmas, árnyat adó fákkal körbe ölelt füves edzőpálya első ragú helyszín
nem csak a színpadi programoknak, hanem a szabadtéri
ügyességi játékok, kézműves programok, vásárosok, bemutatók számára is ideális, tágas és biztonságos.
Már a pénteki rockzenei programok alatt is kapható
volt a fesztivál védjegyévé vált rétes, így a keményebb műfaj
kedvelői is hozzájuthattak a többféle ízesítésű csemegéhez.
Este 6 órakor a Gesarol zenekar csapott a húrok közé, 8 órakor
a Rock Fanatic fokozta a hangulatot, majd este 10 órakor első
alkalommal lépett a bagi színpadra a Zorall zenekar, hatalmas
sikert aratva.
A hagyományokhoz híven a bagi gyerekek bemutatkozásával vette kezdetét a Falunap és Rétesfesztivál szombat
délelőtti programja. Jamrik László polgármester köszöntőjét
a Bagi Muharay Népi Együttes legkisebbjei követték. A gyerekek nagy létszámára való tekintettel külön óvodás csoport
alakult, akik Bakonyiné Gyetvan Anita szárnyai alatt készültek
Ess, eső ess című műsorukkal a falunapi bemutatkozásra. A
Muharay Elemér Népi Együttes alsó tagozatos csoportja következett Rábaközi délután című műsorukkal. Mindkét koreográfiát Veresné Hajdú Zsuzsanna készítette. A bagi Iglice Óvoda Madaras csoportja mondókás, dalos, játékos műsorral készült a faluünnepre, majd színpadra léptek a Bagi Arany János
Általános Iskola diákjai. A negyedik osztályosok moldvai táncokkal készültek Bertók Adrienn néptánc pedagógus, Gigorné
Pórlaki Judit és Tóth Zsuzsanna irányítása alatt. Az iskolai és a
községi ünnepségeket színesíti az idei tanévben alakult mazsorett szakkör Czibula Mária tanárnő vezetésével. A modern
balett motívumait ötvöző ritmikus mozgásos táncforma mai
zenére, színes pomponok használatával szórakoztatta a közönséget. A dinamikus és látványos produkciót az általános
iskola dráma tanszakos növendékeinek Pletykás asszonyok
című darabja követte, melyet Kustra Éva tanárnő rendezett. A

színvonalas és szórakoztató délelőtti programok sorát a Muharay Elemér Népi Együttes felsős korosztályának táncos
műsora zárta, ami ezúttal is elismerésre méltó volt.
Már javában főttek a bográcsokban a különböző finomságok, az edzőpályát belengték a finom illatok. A gyereksereg és a jó hangulat is adott volt a kísérőprogramokon való
részvételre. A Bonifác Alapítvány és az Iglice óvoda pedagógusai kézműves foglalkozással, a Könyvtáras sátor különféle
játékos, mesés programokkal, a Szent Rita Karitász csoport
palacsintával várta a gyerekeket. Kicsik és nagyok egyaránt
kipróbálhatták a középkori gyalogos bajvívás eszközeit,
közelről is megtekinthették a lovagi sátrakat, miután a Diósdi
Történelmi Bajvívó Egyesület látványos bemutatóján ámultak.
Délután 3 órakor újra a színpadi programok kerültek
a középpontba. Jamrik László polgármester ünnepi köszöntőjében a közösségi élet fontosságát hangsúlyozta, szükség van
időnként kikapcsolódni, kiszabadulni a mókuskerékből, a monotonitásból. Időt kell szánnunk önmagunkra, családunkra,
barátainkra. Karácsondi Mihály plébános úr Isten áldását kérte a lakosságra és a településre. Az ünnepi gondolatokat a helyi
kitüntetések átadása követte.
Bag Nagyközség Önkormányzata posztumusz Bag
Díszpolgára címet adományozott Iglói Éva részére, a Muharay
Elemér Népi Együttesben végzett kiemelkedő munkája és életműve elismeréseként.
Bag Nagyközség Önkormányzata posztumusz Bag
Nagyközségért elismerést adományozott Svehla Pál részére, a
településért végzett munkájáért, mely a bagi gyerekek citeraoktatásában csúcsosodott ki.
Bag Nagyközség Önkormányzata Bag Nagyközségért
kitüntetést adományozott Nagyné Bakti Zsófia részére a településért végzett példamutató munkássága elismeréseként.
Nagyné Bakti Zsófia a kezdetektől tolmácsként közreműködik
a német testvértelepülésünkkel való kapcsolat fenntartásában, majd később évekig a Bag és Testvérvárosai Baráti Egye-

Fotó: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, Tóth Anita
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sület elnökeként szervezte a németországi Malsfelddel és erdélyi Zabolával való kapcsolataink ápolását.
Bag Nagyközség Önkormányzata Bag Nagyközségért
elismerést adományozott Palya Bea részére, aki kimagasló
művészeti tevékenységével Bag hírnevét öregbíti. Sajnos egyéb kötelezettsége miatt ő nem volt jelen, hogy átvegye a kitüntetést, de levélben tolmácsolta meghatottságát és köszönetét fejezte ki a bagiaknak.
Az ünnepi perceket színpadi műsorok követték,
elsőként a Muharay Elemér Népi Együttes hagyományőrző
csoportja, valamint állandó kísérőjük, a Fix-Stimm zenekar.
Nagy büszkeség a település számára, hogy június közepén az
együttes immáron 10. alkalommal kiválóan minősült a Hagyományőrző Együttesek Bemutató Színpada és Minősítése rendezvényen. A Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyeskórusa
Galgamenti dalcsokorral készült a Faluünnepre, a Muharay
Elemér Népi Együttes ifjúsági csoportja pedig kalotaszegi táncokat mutatott be.
A színpadi produkciókkal párhuzamosan falunéző
lovas-kocsikázás indult a könyvtáras sátor mellől, a Tálentum
Lovas Sportegyesület gyermekei bemutatót tartottak. A Kezes-lábas játszóház sok érdekes szerkentyűvel várta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, a könyvtáras sátornál pedig érdekes kvízek, folyóiratok, játékok várták a kicsit megpihenni vágyókat. Az önkormányzat jóvoltából folyamatosan kapható
volt a házi rétes, a Karitász sátrában pedig a palacsinta sült,
melynek fogyasztásával jótékony célokat támogattak a vendégek!
A helyi amatőr művészeti csoportokat szépen fokozatosan felváltották a könnyebb zenei műfajok, a BrassTime
zenekar koncertje következett. A BrassTime a Magyar Honvédség Központi Zenekarának művészeiből alakult 2018-ban
azzal a céllal, hogy megmutassák hogyan is lehet akusztikus
fúvós hangszerekkel fesztiválhangulatot, élőzenés show műsort varázsolni bárhol a lehető legtöbb korosztály számára.
Repertoárjuk az együttes saját szerzeményei mellett, olyan
könnyűzenei slágereket tartalmaz, melyek szinte minden korosztály számára ismerősen csengenek. A Falunap és Rétesfesztivál állandó résztvevői, a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület által szervezett motoros felvonulás idén is igazi
motor különlegességekkel szolgált. A motorosok vonulását újabb színpadi produkció követte, a Bagi Ritmus Tánccsoport
fantasztikus rock and roll hangulatot varázsolt. Szendy Szilvi
és Peller Károly, a Budapesti Operettszínház művészei is érkeztek hozzánk, és a legismertebb operett slágerekből hoztak
magukkal egy csokorra valót.
A végéhez közeledett ez a fantasztikus, eseménydús,
izgalmas és szórakoztató programokkal tarkított nap, a Tancevaty Partyzans zenekar koncertje alatt pedig már azok is átadhatták magukat az önfeledt szórakozásnak, akik tevékenyen
kivették a részüket a munkálatokból is. Az esti tűzijáték csodálatos fényei méltó zárása volt a település legjelentősebb kulturális és közösségi eseményének. Reméljük, jövőre is együtt
ünnepelünk!
K.H. és T.A.
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10 csapat - 10 remek étel
Falunap - főzőverseny
A zsűri elnöke vitéz sir. Aranyi János
Sándor, a Pest Megyei Történelmi Vitéz
Rend tagja és vitéze, a Máltai Spirituális
Akadémia tagja és lovagja, a Szabad Tűzi
Lovagrend tagja és lovagja, a Panoráma
Világklub Gyömrői térség elnöke.
A Főzőverseny eredményei:
I.
Bag Polgárőrség Egyesület
II.
Galga Moped Klub
III.
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete
Különdíj Bagi Polgármesteri Hivatal
Öregfiúk Hévízgyörk • Piros Bagért Egyesület csapata • Generáli Biztosító bagi fiókja • Szinkron Nyugdíjas Egyesület • Szülői Összefogás Szülőfalunkért (SZöSZ) • Korona Takarék Takarékszövetkezet bagi fiókja

Bag Nagyközség Önkormányzata ezúton is köszöni a helyi és Galgamenti támogatóknak mind az anyagi, mind az egyéb támogatásukat, munkájukat! Külön köszönet a polgárőrségnek a rendezvény biztosításáért, valamint a szervezésben és lebonyolításban
közreműködő valamennyi vállalkozónak, cégeknek, magánszemélyeknek, civil szervezetnek, intézményi dolgozóknak, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a fesztivál!

A Falunapon ünnepelte fennállásának 7. születésnapját
a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület
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Közösségi élet
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A múltunk erőt ad... A jelenben cselekszünk... A jövő rajtunk múlik…
Az elmúlt 2 hónapban
sem tétlenkedtünk
Nemzetközi kerekasztal beszélgetésen való részvétel
Téma: A hátrányos helyzetű gyermekek iskolai előrehaladásának megsegítése szüleik bevonásával
A Szülői Összefogás Szülőfalunkért töretlenül hisz
benne, hogy a helyi nevelési, oktatási intézmények jövője szorosan összefügg azzal, hogy megoldást találjunk a hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatására. A nemzetközi összefogás, a problémák széleskörű megközelítése nagyobb lehetőséget kínál a jó gyakorlatok megismerésére, helyi szinten való
alkalmazásuk kidolgozására. A SzÖSz meghívása erre a kerekasztal beszélgetésre, elismerése a falu intézményeiért tett erőfeszítéseinknek.
Társadalmi munka az iskolában
Ablakcsere, falburkolatok felrakása, tisztasági festés,
tetőbeázás megszüntetése, előtető cseréje, járda felújítás, csak
néhány a feladatok közül, melyet a drámaterem felújítása kapcsán végeztünk az általános iskolában. A munkálatok még
folyamatban vannak, tanévkezdésre teljesen megújul a dráma- és néptánc oktatáshoz használatos épület, hogy a gyermekeket szeptemberben megfelelő körülmények fogadják!
Pedagógus nap
Köszöntöttük az óvoda és iskola jelenlegi és már
nyugdíjba vonult pedagógusait, dolgozóit.
Falunap és Rétesfesztivál
Idén ismét egy vidéki hangulatban berendezett, virágos udvarban vártuk a falunapra kilátogatókat. Egy finom
ebéd melletti beszélgetés során megismerhették eddigi tevékenységünket és jövőbeni céljainkat. Köszönjük a sok érdeklődést, támogatást!
Palya Zoltán
Szülői Összefogás Szülőfalunkért

Nemzetközi kerekasztal beszélgetés

Társadalmi munka az iskolában

Falunap és Rétesfesztivál

Pedagógusok köszöntése
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RÓNAI LAJOS
1953 - 2019

Civil oldalak

„Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltünt. A láng, - az voltam én.”
Gárdonyi Géza

Kedves Lajos!
Gondoltad-e volna, mikor friss diplomáddal a
Galgamentére érkeztél, hogy micsoda kaland vár itt
téged? Merthogy nem csak munkára, hivatásra leltél új
lakhelyeden, hanem letetted valaminek az alapjait, mely a
múltat idézi, de a jövőnek szól. Új otthonra leltél itt,
szívedbe zártad a dimbes-dombos Galgamentét völgyeivel, falvaival, horgásztavaival együtt és a Galgamente is
szívébe zárt, hiszen helyiként tisztelnek Bagon, Aszódón,
Hévízgyörkön, sőt minden környékbeli településen.
Ismerik és elismerik 40 éves munkásságod, mely során
megtanítottál minket a zene, a dal, az ének szeretetére.
Folyamatosan dolgoztál azon, hogy fejlődjön és
minél több gyermek számára elérhetővé váljon a zenei
oktatás, és tanítványaid kezébe nem csak a zenélés örömét adtad, hanem példát is mutattál számukra, hogy
hogyan lehet folyamatosan tanulni, fejlődni, mindig valami újon, valami máson dolgozni. Munkád során olyan
zenészeket neveltél, akik ma országos, sőt világhírűek, és a
tőled tanult elhivatottsággal és alázattal játszák megunhatatlanul a tőled is tanult dalokat, nótákat.
Nem Erdélyben vagy a Felvidéken, hanem itt, a
főváros szomszédságában kezdted el gyűjteni a népdalokat, és olyan kincsekre akadtál, melyek feltehetőleg veszendőbe mentek volna az akkor elvégzett munka nélkül.
Bag különösen hálás lehet neked, hiszen talán
ott teljesedett ki népzenei munkád, az együttes szakmai
munkájában még most is, és úgy gondolom még hosszú
időn keresztül meghatározó lesz az a kitartó és állhatatos
munka, melynek aktív részese voltál és aminek köszönhetően szinte a semmiből épült újra a hagyományőrző
csoport, és kialakult egy olyan népművészeti műhely, mely
akkor is és azóta is példaként szolgál a néptánc-mozgalomban. Ennek köszönhetően már 25-30 évvel ezelőtt
ország-világ láthatta, hogy a magyar népzene, néptánc él
és nem sorvadt el, nem merült feledésbe még itt a
folyamatosan modernizálódó Budapest szomszédságában sem. Összeszámolni sem lehet, hogy munkád hány
díjhoz, elismeréshez segítette Együttesünket és az évek
során a te zenélésedet hallva hány gyermek vált a népzene, a néptánc szerelmesévé és elhivatott tolmácsolójává
a bagi kultúrházban töltött próbák és előadások során,
vagy hány kecske bőréből lett szépen szóló duda a kezed
munkájának köszönhetően. Te alapítottad a Galgamente
első népi zenekarát, a Tarisnyást, majd felnevelted a FixStimm zenekar tagjait is, akikkel az utolsó pillanatig együtt
zenéltél.

Terveid, álmaid közül rengeteget megvalósítottál, és biztos vagyok benne, hogy még voltak előtted a
magad számára kitűzött célok és feladatok, ám ez a kaland
számodra véget ért. Tudtuk, hogy betegséggel küzdesz,
de bíztunk benne, hogy erősebb leszel annál és visszatérsz
közénk a színpadra, fáradhatatlanul fújod tovább a klarinétot, gyönyörű kíséretet adsz a körmenetünknek vagy
éppen harmonikán kíséred a kalotaszegit táncoló legényeket.
Váratlanul ért minket halálhíred, de tudd, hogy
mi most csak a testedtől búcsúzunk, lelked, szellemiséged
itt marad közöttünk és ott lesz a cimbalom acél húrjainak
minden rezdülésében és a sarkantyú réz taréjának minden
pendülésében.
Bár most szomorúan állunk koporsód mellett, de
emlékezni rád nótázással, mulatással, koncerttel vagy
örömzenéléssel fogunk, mert hiszem, hogy ez lesz a szívednek, lelkednek tetsző dolog, és ha fentről lenézel ránk,
örömmel látod, hogy munkád nem veszett kárba, tovább
él a zenészek kezében, az éneklők ajkain, a táncosok
lábaiban.
És mi, akik még itt maradtunk, ne felejtsük el,
hogy örökségünk gyönyörű, ám súlyos teher. Hiszen most
már a mi felelősségünk, hogy ezt a tudást ugyanazzal a
hittel, lelkesedéssel, szorgalommal, alázattal, elhivatottsággal és vidámsággal adjuk tovább, ahogy azt tőle
kaptuk.
Ez a mi feladatunk és kötelességünk, hogy méltó
emléket állítsunk neked, aki egész életben a zenéért, a
népzenéért dolgoztál.
Búcsúzik tőled a Muharay Elemér Népi Együttes
minden jelenlegi és volt táncosa, a Bagi Muharay Népművészeti Egyesület elnöksége, a Fix-Stimm zenekar, A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöksége és tageggyüttesei, a bagi Dózsa György Művelődési Ház, Bag
Nagyközség és annak minden lakója.
Köszönjük, hogy tettél szellemi örökségünk
megőrzéséért, folytatjuk ezt a munkát, hogy tovább éltessük hagyományainkat és megőrizhessük gyökereinket
a jövő nemzedékek számára is.
Kedves Lajos, nyugodj békében!
Péter Tibor, a Muharay Népművészeti Egyesület elnöke
(elhangzott a július 2-i szertartáson, a hévízgyörki temetőben)

Rónai Lajost Bag Nagyközség Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
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Az ügyvéd válaszol

Élettársi kapcsolatok
jogi vonatkozásai

Legelőször érdemes tisztáznunk, hogy jogi értelemben
kiket tekinthetünk élettársaknak? Élettársi kapcsolatról akkor
beszélünk, ha a felek házasságkötés nélkül, érzelmi-gazdasági
közösségben, közös háztartásban élnek egymással. Az élettársi
kapcsolat automatikusan megszűnik, ha házasságot kötnek
vagy véget vetnek az életközösségüknek.
Bár az élettársi kapcsolathoz nem szükséges „papír”,
sok esetben az élettársaknak mégis bizonyítaniuk kell az összetartozásukat, például adókedvezmények igénybevételéhez,
szolgálati lakás igényléséhez vagy lombikprogramban való
részvételhez.
Az élettársi kapcsolathoz speciális – a házasságtól merőben eltérő – szabályok kapcsolódnak. Lássuk a legfontosabbakat:
Az élettársak például csak hozzátartozónak minősülnek, nem pedig közeli hozzátartozónak. A házastársakhoz képest például eltérés, hogy illetéket kell fizetniük a párjuknak
történő ajándékozás esetén. Viszont ugyanúgy joguk van információt kapni egy baleset után a párjuk egészségügyi állapotáról, büntetőeljárás során pedig megtagadhatják a tanúvallomást az élettársuk ellen. Amennyiben az élettársaknak nem
lombikprogramban való részvétel következtében születik közös
gyermekük, az édesapának apai elismerő nyilatkozatot kell tennie ahhoz, hogy a nevére vehesse a gyermekét és élhessen szülői
felügyeleti jogaival, a gyermek pedig örökölhessen utána. Ezt
megteheti anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál,
konzuli tisztviselőnél vagy közjegyzőnél. Az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.
Az élettársak közösen nem fogadhatnak örökbe gyermeket, mert csak az egyikük külön lehet örökbefogadó. Ebből
következik, hogy az élettárs nem lesz jogilag szülője az örökbefogadott gyereknek. Ha később összeházasodnak, ezt követően
sem lesz automatikusan az örökbe fogadott gyermek szülője, de
ekkor már, mint házastárs ő is örökbe fogadhatja a gyermeket.
Az élettársak együttélésük során végig külön-külön
önálló vagyonszerzők maradnak, így szétválásukkor nem felefele arányban (mint házastársak esetében), hanem szerzésük
arányában kell a közösen megszerzett vagyonon osztozkodniuk.
Ha viszont az arány nem állapítható meg, akkor azt egyenlőnek
kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene. A vagyoni viszonyok rendezése érdekében az élettársaknak azt gondolom, mindenképp érdemes vagyonjogi szerződést kötni kapcsolatuk fennállása idejére, amellyel elkerülhetik a későbbi, akár évekig is eltartó is
igen költséges jogvitákat.
Hiába élnek hosszabb ideig – akár 10-15 éven keresztül is – együtt az élettársak, csak abban az esetben örökölhetnek

egymástól, ha végrendelkeztek egymás javára. Érdemes a végrendeletet ügyvéddel vagy közjegyzővel készíttetni, mert akkor
az biztosan megfelel majd a törvény által előírt alaki feltételeknek.
Volt élettársától tartást követelhet az, aki önhibáján
kívül nem képes eltartani magát, de csak abban az esetben, ha az
életközösség legalább egy évig fennállt, és a kapcsolatból gyermek született. Nem jogosult azonban például élettársi tartásra
az, akinek súlyosan kifogásolható életvitele vagy magatartása
okozta az élettársi kapcsolat megszűnését. A volt élettárs pedig
felmentést kaphat a tartás alól, ha az veszélyeztetné saját vagy
gyermekének megélhetését. Az élettársi tartáshoz való jog
megszűnik, ha az eltartott fél újabb élettársi kapcsolatot létesít
vagy házasságot köt.
Az élettársak lakáshasználata is a házastársakétól eltérően alakul. Ha közös tulajdon volt a lakásuk, akkor tulajdonrészük arányában osztozhatnak az ingatlanon. Ha csupán az
egyiküké volt, akkor a másiknak főszabály szerint el kell hagynia
az addig közösen használt otthont. Ha viszont az élettársi kapcsolatból gyermek születik, a bíróság elrendelheti az ingatlan
osztott használatát, még akkor is, ha a lakás kizárólag egyikük
tulajdonában van.
Az élettársak szétválásukkor megegyezhetnek a vagyon felosztásáról ügyvéd által ellenjegyzett okiratban. Az így
létrejövő egyezséggel végérvényesen tiszta helyzetet teremthetnek egymás között, és elkerülhetik a később felmerülő jogvitákat.
Lehetőség van arra is, hogy azonos neműek éljenek hivatalos formában élettársi kapcsolatban. A bejegyzett élettársi
kapcsolat azonos nemű személyek között jön létre anyakönyvvezető előtti közös nyilatkozattal, és a szabályai alapvetően
megegyeznek a házasságéval, azaz például közös vagyonuk
keletkezik, örökölhetnek egymástól és közeli hozzátartozónak
számítanak. Élettársi kapcsolatban viszont azonos és különböző nemű személyek egyaránt élhetnek, és regisztráltathatják
magukat az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába.
Emellett az élettárs halálát követően nem jár holtig
tartó haszonélvezeti jog a közös lakáson és berendezésein, míg
házastársak esetében ez szintén jár.
Figyelemmel arra, mely szerint az élettársakra speciális, a házastársaktól eltérő szabályok vonatkoznak, érdemes
ügyvédnél tájékozódniuk az egyes részletszabályokról.
További kérdése esetén forduljon hozzám bizalommal!
dr. Péter Viktória ügyvéd
2170 Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.
Tel: 20/9353-286

Szúnyog - helyzet
A csapadékos időjárás és a nyári meleg miatt érdemes odafigyelnünk az ezzel járó szúnyog invázióra is.
A fejlődéstörténetben a szúnyogok 93 millió évvel
ezelőtt jelentek meg. Jelenleg több mint 2500 fajuk él a földön.
Európában közel 100 fajukat tartjuk nyílván. Magyarország
területéről eddig 49 faj és 1 alfaj előfordulását észlelték, de
várható, hogy az éghajlatváltozás miatt a számuk nő. (Szepesszentgyörgyi 2004. Tóth 2007.) „A klímaváltozás emberi
alkalmazkodás által kiváltott közvetett hatása drámaian
megnövelheti a szúnyogok elterjedési területét a jelenlegihez
képest”(Kearney)
A csípő szúnyogok tömeges kifejlődőséhez rövid idő
és kis tér szükséges (pocsolyák, esővízgyűjtők), de az ökoszisztémák széles palettáján életképesek. (Seidel 2008.) A csípő-

szúnyogok nem vízi élőlények, viszont fejlődésükhöz elengedhetetlen feltétel a víz. A nőstény szúnyog által lerakott petékből, csak víz jelenlétében tudnak kifejlődni a lárvák és később a
repülő egyedek. Célszerű, hogy itt avatkozzunk be, így megszakíthatjuk a szúnyogok szaporodását, amely a populáció összeomlásához is vezethet.
A szúnyogok látása nem túl jó, de a szaglásuk és a hő
érzékelésük rendkívül kifinomult. A vérszívó nőstényszúnyogokat a testből kisugárzódó hő, néhány jellemző illatkomponens, verejték, tejsav, valamint a kilélegzett szén-dioxid vezeti
el áldozatához. Az embert támadó fajok zöme a hajnali és az
esti szürkületben aktívak, amikor a levegő hőmérséklete csökken, páratartalma emelkedik. A Gyötrő szúnyog ideális időjárási körülmények között 1 km-t képes megtenni egy éjszaka
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alatt. Aktív migrációval (repüléssel) a faj nősténye heti 5-7 kmt képes megtenni. Bizonyos kedvező időjárási körülmények
között passzív migrációval (szél segítségével) 20 km-t meghaladó távolságokra is eljuthat (Becker et al. 2003).
A Gyötrő szúnyog fejlődése
Pete alakban telel át. A nőstény petéit egyesével nem
a vízre, hanem a növényekre, vagy a nedves talajra rakja le,
ahol az esőzések, áradások, esetleg hóolvadás alkalmával,
vagy a talajvíz emelkedésekor előbb-utóbb víz alá kerül. A pete
hosszú ideig, akár évekig életképes marad. Téli vizekben fejlődése nem indul meg, csak akkor, amikor a tavaszi nap a vizet
felmelegíti (8.40°C felett). Növekedésük hihetetlenül gyors, a
lárvák meleg nyári időben 4-5 nap alatt kifejlődnek, amelyhez
napos, sekély víz (pl. pocsolya, vizesárok, gödör, kocsinyom
stb.) is elegendő. A nyári esők után víz alá került rétek, a megáradt folyók árterei nyüzsögnek a lárváktól. A bábok víz nélkül, a sárban is befejezik fejlődésüket. Évente több nemzedéke
van. Bármely élőlény vérével táplálkozni képes. Késő tavasztól
kora őszig okoz ártalmat, ligetekben, parkokban, erdőkben
egész nap támad. Csípése fájdalmas. Az imágó nappal a fák
között húzódik meg, a növényzet nélküli területeket kerüli.
Tenyészőhelyétől messzire, akár 5-20 km távolságra is elvándorol, ezért olyan területeket is eláraszt, ahol nincs alkalmas
tenyészőhelye.
Mit tehetünk a szúnyogok elszaporodása ellen?
Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket,
amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Ha környezetében
észleli szúnyoglárvák fejlődését, hívja fel családtagjai, ismerősei figyelmét is a szúnyogok elleni védekezés fontosságára.
• Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot,
stb. úgy fordítsa, tárolja, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni.
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• Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen
cserélje friss vízre.
• Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót, stb. fedje le vagy sűrű hálóval takarja le.
• Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban, hogy a
csapadékvíz elfolyhasson.
• A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát, stb. olyan módon
terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta.
• Ne hagyja, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon.
A temetői virágvázát töltse fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal és erre öntse a vizet.
• Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot, stb. melyben a víz összegyűlhet.
• Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel. A garázs, pince, akna, istálló stb. nyílászáróit tartsa zárva az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.
• Ültessünk szúnyog riasztó növényeket, pl.: levendula, citromfű, macskamenta, büdöske, menta, bazsalikom, eukaliptusz, kamilla, rozmaring, körömvirág, bojtocska, varádics,
kakassarkantyú, zsálya, citronella.
Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési környezet védelméről, szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
6/2009.(03.26.) sz. rendelete szerint:
10.§ (8) A közterületen lévő árkok, áteresz tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(9) Jármű behajtók átereszeinek építése, karbantartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége.
Bagi Polgármesteri Hivatal

AUGUSZTUS 20.
Bag Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN
és az ÚJ KENYÉR ünnepén
a bagi római katolikus templomban

2019. AUGUSZTUS 20-án
9 órakor kezdődő
ünnepi szentmisére
és a 10 órakor kezdődő
megemlékezésre a templomkertbe.
Beszédet mond:
Jamrik László polgármester
A szentmisét celebrálja
és az új kenyeret megáldja:
Karácsondi Mihály plébános

Szeretettel
várunk
mindenkit!
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Közérdekű információk
BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
munkanapokon, munkaidőben:

06 28 504-140 /22-es mellék
HÁZIORVOSOK
RENDELÉSI
IDEJE
I. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Balatoni Gyöngyi • Hősök tere 1.
Tel.: 06 (28) 504 – 215
Rendel: hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16 (időpontkérés)
csütörtök: 8-12
péntek: 8-11
Gyermektanácsadás:
hétfő 14-15 óráig
II. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Takács Beatrix
Dózsa György út 53.
Tel.: 06 (28) 514–020
Sürgős esetben hívható:
06 (30) 663 – 0356
Rendelési idő:
hétfő:
12-16
kedd:
12-16
szerda: 7:30-11:30
csütörtök: 12-16
péntek: 8-12

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI
ÜGYELET
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a turai Központi
Ügyelet látja el. Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén
péntek délután 14 órától hétfő reggel
8 óráig hívható, illetve kereshető fel.
Címe: Tura, Petőfi tér 2. Telefon: 104
TURA Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969
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
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BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.:
+36 (28) 504-135,
504-140, 504-141
Fax:
+36 (28) 504-136
Web:
www.bagfalu.hu
TITKÁRSÁG (11-es mellék)
Soltész Lászlóné
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu,
titkarsag@bagfalu.hu
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása:
Hétfő:
13:00-16:30
Kedd:
nincs
Szerda:
7:30-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: nincs
Péntek:
7:30-12:00
POLGÁRMESTER
Jamrik László
Telefon:
+36 30 667 0734
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
ALPOLGÁRMESTER
Varga András
Alpolgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
JEGYZŐ (18-as mellék)
Burghardtné Tóth Ilona
Tel.:
+36 30 667 4590
E-mail:
jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
PÉNZÜGYI CSOPORT
(17-es mellék)
Bognár Anita Tel.: +36 20 438 7788
Nagy Katalin Tel.: +36 20 275 2576
Palya Szilvia Tel.: +36 20 297 7735
E-mail:
penzugy@bagfalu.hu
PÉNZTÁROS (15-ös mellék)
Horváth Andrásné +36 20 297 7865
E-mail:
penztar@bagfalu.hu
IGAZGATÁS
Balázsné Drávay Evelin
Tel..:
+36 20 438 7275
ANYAKÖNYV (25-ös mellék)
Benke Henriett
Tel.:
+36 20 388 8224
E-mail:
anyakonyv@bagfalu.hu
ADÓ ÉS SZOCIÁLIS CSOPORT
(23-as mellék)
Albert Csabáné
Tel.:
+36 20 297 7990
E-mail:
szocial@bagfalu.hu
Szabó Henrietta
Tel.:
+36 20 297 8435
E-mail:
ado@bagfalu.hu

IGAZGATÁS ÉS HR
(12-es mellék)
Marosi Hajnalka
Tel.:
+36 30 667 0471
E-mail:
igazgatas@bagfalu.hu
MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.:
+36 30 667 2540
E-mail:
muszaki@bagfalu.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(22-es mellék)
E-mail: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
(16-os mellék)
E-mail:
bag@szocgond.aszod.hu
FALUGONDNOK
Fekete László Tel.: +36 20 401 7711
TEMETŐGONDNOK
Varga István
Tel.: +36 20 983 7592
DÓZSA GYÖRGY
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Intézményvezető: Katona Hargita
Tel.: 06 28 504 145; +36 20 438 7373
E-mail:
kulturhazbag@gmail.com
Könyvtár: Horváthné Görög Viktória
E-mail:
konyvtar.bag@gmail.com
TORNACSARNOK ÉS USZODA
Gondnok: Benke Zoltán
Tel.:
06 28 409 939
IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS
ÓVODA
Intézményvezető: Labáthné Gódor
Anna
Tel.:
+36 20 438 7074
06 28 504 150
06 28 408 316
E-mail:
bagiovoda@freemail.hu
Web:
www.igliceovoda.hu
BAGI ARANY JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Intézményvezető: Szásziné Győri
Éva
Tel.:
+36 30 935 73 05
06 28 504 155
E-mail:
bagiskola@bagiiskola.hu
Web:
www.bagiiskola.hu
ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI
DÍJAK
Kozáné Sztrehovszki Mariann
Tel.: 06 28 408 316, +36 30 665 8477
KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor Tel.: +36 20 289 1764
POLGÁRŐRSÉG
Tel.:
+36 30 515 69 45
E-mail:
bagpolgarorseg@gmail.com
EBRENDÉSZ
Aranyi János Tel.: +36 20 938 5192
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