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Az önkormányzat közéleti kiadványa • Ingyenes

A TARTALOMBÓL

bővebben: 3. oldal bővebben: 8. oldal

I. CSALÁDI NAP A SZÜRET 

JEGYÉBEN

hagyományteremtő kezdeményezés

Polgármester jelöltek:
(sorsolás szerinti sorrendben)

1. BERKI GYULA

2.  JAMRIK LÁSZLÓ

3.  MEZŐFI FERENC LÁSZLÓ

4.  DELI JÓZSEF

5.  TÓTH GÁBOR

6.  PALYA ZOLTÁN

Egyéni listás jelöltek:
(sorsolás szerinti sorrendben)

1.  KATONA ZOLTÁNNÉ

 (asszisztens Kati)

2.  GYÓNI JÁNOS

3.  SIMA JÓZSEF

4.  DR. PÉTER MIHÁLY (1982)

5.  ANTAL ISTVÁN LÁSZLÓNÉ

 (virágos Ági)

6.  JÁMBOR CSABA

7.  VERES ZOLTÁN

8.  MAKÁDI LÁSZLÓ

9.  SZENDI-BERECZKI BEÁTA

10.  DÉNES MIKLÓS

11.  VARGA ANDRÁS

12.  GEIGER PÁL

13.  MEZŐFI FERENC LÁSZLÓ

14.  MAGYAR RENÁTA

15.  HRNCSÁRNÉ VARGA LÍVIA

16.  BÓDI SZILÁRD

17.  DEME ISTVÁN

18.  CSEJTEI JÁNOSNÉ

19.  KARÁCSONDI BENCE CSABA

20.  BARANYI RICHÁRD

21.  CSÜG CSABA ISTVÁN

22.  BUZÁS RICHÁRD

23.  DEME LÁSZLÓNÉ

24.  BERKI GYULA

25.  KATONA ERVIN

26.  BEGIDSÁN OTTÓ LÁSZLÓ

27.  TÓSZEGI LAJOS

28.  TÓTH PÉTER

29.  VOLTERNÉ JAMRIK ÉVA

30.  KÁDÁR LÁSZLÓ

31.  DR. PÉTER MIHÁLY (1957)

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019. OKTÓBER 13.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019. OKTÓBER 13.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019. OKTÓBER 13.

ÁTADTÁK A TELEPÜLÉS

ELSŐ KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTERÉT

ÁTADTÁK A TELEPÜLÉS

ELSŐ KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTERÉT

TÜDŐSZŰRÉS

2019. október 31 -től

2019. november 06 -ig
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Magyarország helyi önkormányza-
tokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biz-
tosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatokat 
hozta:
70/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Gödöllői Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről szóló írásos 
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
71/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Bagi Arany János 
Általános Iskola 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló 
írásos és szóbeli tájékoztatóját.
72/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a Dózsa 
György Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai 
beszámolójáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját.
73/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 
2019/20. évi munkatervét egyhangúlag elfogadta.
74/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tárgyalta intézményeinek 2019. I. féléves 
pénzügyi beszámolóját és egyhangúlag a következő határoza-
tot hozta:

A. Bag Nagyközség Önkormányzata 2019. I. félévi 
összesített kiadások főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bon-
tásban 283 521 896 Ft összegben, melyből 

- működési célú kiadás 178 172 605 Ft
- felhalmozási célú kiadás 3 852 172 Ft 
- finanszírozási célú kiadás 101 497 119 Ft-tal fogadja el.

B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2019. I. félévi 
összesített bevételeinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti 
bontásban 326 301 640 Ft összegben, melyből

- működési célú bevétel 197 167 117 Ft
- felhalmozási bevétel 0 Ft
- finanszírozási bevétel 129 134 523 Ft-tal hagyja jóvá.

C. Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt 
előirányzatainak alakulását a 1/a-1/d. sz. melléklet szerinti 
bontásban fogadja el. 

D. Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási 
célú kiadásainak összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja 
jóvá.
75/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangú döntést hozott arról, hogy csat-
lakozik a 2019./2020. tanévi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz.
76/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel megbízza a víziközmű 
szolgáltató DAKÖV Kft.-t a BGHVGY-SZV víziközmű rendszer 
GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészének 
elkészítésével.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházási 
tervrész elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli, de 
ezt a költséget - a bérleti díj terhére - üzemeltetőként a DAKÖV 
Kft. átvállalja.
77/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Bag és 
Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rendszer megnevezésű, 
BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-002-00-03 MEKH 
azonosító kódú, Bag Nagyközség Önkormányzatának ellátási 
felelősségben lévő víziközmű rendszer 2020-2034 évekre 
kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő 
Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészét véleményeltérés nélkül 
7  igen szavazattal jóváhagyja.
78/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Bag és 

Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rendszer megnevezésű, 
BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-002-00-03 MEKH 
azonosító kódú, Bag Nagyközség Önkormányzatának ellátási 
felelősségben lévő víziközmű rendszer 2020-2034 évekre 
kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő 
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészét vélemény-
eltérés nélkül egyhangúlag jóváhagyja.
79/2019. (IX. 26.) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF Zrt.), hivatkozva az Egyes közlekedésfejlesztési projek-
tekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá-
nításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 
(XII. 6.) Korm. rendeletre, megkereste önkormányzatunkat az 
1/1 tulajdoni hányadban Bag Nagyközség tulajdonában lévő, 
kivett csatorna besorolású, Bag külterület 0211/6 és 0211/3 
hrsz. ingatlanjaink, azaz az Aszód és Bag határában lévő, ún. 
Breda-patak mederszakaszainak alvízi oldalán a meder-
karbantartási munkák elvégzésére. A NIF Zrt. levelében 
kifejti, hogy a munka elvégzésére azért van szükség, mert a 
hidrológiai számítás szerint csak a kitakarított meder képes 
elvezetni a vasúti pályatest e szakaszán összegyűlő csa-
padékvizet. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel határozott attól, hogy vállal-
kozót keres, és kér fel a feladat kivitelezésére, melyről tájé-
koztatja a NIF Zrt.-t. 

Rendeletek:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
6/2019. (IX.26.) számú rendelete, amely módosítja 

az 1/2019. (II.21.) számú Rendeletét

1. §
    2019. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként 
biztosított normatívák és egyéb felhalmozási bevételből az 
1/2019. (II.21.) számú költségvetési rendelet 2. paragrafu-
sában megállapított
- kiadási főösszeget  1 364 871 Ft-tal
- bevételi főösszeget 1 364 871 Ft-tal
a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét  611 272 651 Ft-ban,
melyből: működési:  598 846 159 Ft
felhalmozási:   12 426 492 Ft

bevételi főösszegét 611 272 651 Ft-ban,
melyből: működési:              611 272 651 Ft
 felhalmozási                          0 Ft
   állapítja meg.

A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
7/2019.( IX. 26.) önkormányzati rendelete,

amely módosítja 6/2009. (III. 26.) sz. 
önkormányzati rendeletet

a települési környezet védelméről, szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbiakra módosítja a „Bag Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2009. (III. 26.) sz. rendeletét, a te-
lepülési környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcso-
latos hulladékkezelésről” szóló rendeletét:

T.A. (hivatalos jegyzőkönyv alapján készült)

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2019. október 18.

2019. november 15.

2019. december 20.

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

10 § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

 A belterületi ingatlant a tulajdonosnak kötelessége 
körbekeríteni a saját telekhatárán. A kerítés minimális ma-
gassága: 1,0 m; maximális magassága: 2,5 m. Ettől eltérni csak 
a Képviselő-testülethez benyújtott, és a testület által elfoga-
dott külön kérelem alapján lehet.
 Állattartás esetén a kerítés anyagának a terepszinttől 
legalább 30 cm magas betonalappal ellátott drót, keményfa, 
vagy vasnak kell lennie, és ilyen kerítéssel kell az ingatlan tu-
lajdonosának az ingatlanát körbekerítenie - az utcafronton 
szembeállva az ingatlannal, az ingatlan előtti, az ingatlan jobb 
oldalán, és a hátsó részén (amennyiben a hátsó rész összeér 
másik ingatlannal, úgy megegyezés tárgya).

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. szeptember 12-től

2019. november 15-ig

Rákos – Hatvan állomások között végzett 

pályakarbantartási munkák miatt a 80a Budapest – Hatvan 

vasútvonalon a vonatok módosított menetrend 

szerint közlekednek.
Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan vasútállomás 

között  az InterCity vonatok helyett,  Pécel – Hatvan 

állomások között a gyors  és sebesvonatok helyett, (kivéve 

5500 és 1511 sz. gyorsvonatok Rákos – Hatvan 

viszonylatban), Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan, Pécel – 

Gödöllő autóbusz állomás, Rákos – Aszód és Rákos – 

Hatvan állomások között  a személyvonatok helyett  

vonatpótló autóbuszok közlekednek. 

FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT

hogy BAG 
nagyközségben

2019. október 31 -től
2019. november 06 -ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

Csütörtökön  8-18 óráig
Hétfőn    8-18  óráig
Kedden    8-18  óráig
Szerdán    8-18  óráig

A tüdőszűrés helye:
Bag, Dózsa György Művelődési Ház

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! A szűrővizsgálat 40 év feletti 
lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által 
országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek 
szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező 
nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve 
a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

2017-től ÚJ DIGITÁLIS GÉPPEL történik a szűrés!

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más 

tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra, hozza magával személyi igazolványát, 
TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

HIRDETMÉNY

Bag Nagyközség Önkormányzata

TÉRÍTÉSMENTESEN TŰZIFÁT BIZTOSÍT

AZON SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLYNEK,

aki Bag községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tar-

tózkodási helyén életvitelszerűen él és az alábbi valamely felté-

telnek megfelel:

a)  aktív korúak ellátására jogosult

ab) időskorúak járadékában részesülő vagy egyedülálló 

nyugdíjas

ac)  települési támogatásban részesülő

ad) lakásfenntartási támogatásban részesülő

b)  halmozottan hátrányos helyzetű gyereket (egyedül) 

nevelő szülő

ba) három vagy többgyermekes család

bc) a családban tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

családtag él.

Kérelmek benyújtásának határideje: 

2019. október 1-től 2019. november 30-ig 

 Kérelem nyomtatvány az ügyfélszolgálaton kérhető, 

valamint letölthető a www.bagfalu.hu internetes oldalon.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Hatvani telephely:  3000 Hatvan, 054/14 hrsz.
  (Csány felé vezető úton Hatvantól kb. 2 km-re)
Ügyfélfogadás:  hétköznap 9:00 - 14:30
honlap:   www.szelektivkft.hu;
e-mail:   info@szelektivkft.hu
telefon:   +36 37/340-402
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Magyarország helyi önkormányza-
tokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biz-
tosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatokat 
hozta:
70/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Gödöllői Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Kirendeltségének 2018. évi tevékenységéről szóló írásos 
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
71/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Bagi Arany János 
Általános Iskola 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló 
írásos és szóbeli tájékoztatóját.
72/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a Dózsa 
György Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi szakmai 
beszámolójáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját.
73/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Iglice Napközi Otthonos Óvoda 
2019/20. évi munkatervét egyhangúlag elfogadta.
74/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tárgyalta intézményeinek 2019. I. féléves 
pénzügyi beszámolóját és egyhangúlag a következő határoza-
tot hozta:

A. Bag Nagyközség Önkormányzata 2019. I. félévi 
összesített kiadások főösszegét a 1. sz. melléklet szerinti bon-
tásban 283 521 896 Ft összegben, melyből 

- működési célú kiadás 178 172 605 Ft
- felhalmozási célú kiadás 3 852 172 Ft 
- finanszírozási célú kiadás 101 497 119 Ft-tal fogadja el.

B. Bag Nagyközség Önkormányzata 2019. I. félévi 
összesített bevételeinek főösszegét az 1. sz. melléklet szerinti 
bontásban 326 301 640 Ft összegben, melyből

- működési célú bevétel 197 167 117 Ft
- felhalmozási bevétel 0 Ft
- finanszírozási bevétel 129 134 523 Ft-tal hagyja jóvá.

C. Bag Nagyközség költségvetési szerveinek kiemelt 
előirányzatainak alakulását a 1/a-1/d. sz. melléklet szerinti 
bontásban fogadja el. 

D. Bag Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási 
célú kiadásainak összegét az 2. sz. melléklet alapján hagyja 
jóvá.
75/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangú döntést hozott arról, hogy csat-
lakozik a 2019./2020. tanévi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz.
76/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel megbízza a víziközmű 
szolgáltató DAKÖV Kft.-t a BGHVGY-SZV víziközmű rendszer 
GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészének 
elkészítésével.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházási 
tervrész elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli, de 
ezt a költséget - a bérleti díj terhére - üzemeltetőként a DAKÖV 
Kft. átvállalja.
77/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Bag és 
Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rendszer megnevezésű, 
BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-002-00-03 MEKH 
azonosító kódú, Bag Nagyközség Önkormányzatának ellátási 
felelősségben lévő víziközmű rendszer 2020-2034 évekre 
kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő 
Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészét véleményeltérés nélkül 
7  igen szavazattal jóváhagyja.
78/2019. (IX. 26.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által készített, Bag és 

Hévízgyörk Szennyvízelvezető Rendszer megnevezésű, 
BGHVGY-SZV rövid kódú, 22-09131-1-002-00-03 MEKH 
azonosító kódú, Bag Nagyközség Önkormányzatának ellátási 
felelősségben lévő víziközmű rendszer 2020-2034 évekre 
kiterjedő - a határozat mellékleteként csatolt - Gördülő 
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrészét vélemény-
eltérés nélkül egyhangúlag jóváhagyja.
79/2019. (IX. 26.) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF Zrt.), hivatkozva az Egyes közlekedésfejlesztési projek-
tekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá-
nításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 
(XII. 6.) Korm. rendeletre, megkereste önkormányzatunkat az 
1/1 tulajdoni hányadban Bag Nagyközség tulajdonában lévő, 
kivett csatorna besorolású, Bag külterület 0211/6 és 0211/3 
hrsz. ingatlanjaink, azaz az Aszód és Bag határában lévő, ún. 
Breda-patak mederszakaszainak alvízi oldalán a meder-
karbantartási munkák elvégzésére. A NIF Zrt. levelében 
kifejti, hogy a munka elvégzésére azért van szükség, mert a 
hidrológiai számítás szerint csak a kitakarított meder képes 
elvezetni a vasúti pályatest e szakaszán összegyűlő csa-
padékvizet. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel határozott attól, hogy vállal-
kozót keres, és kér fel a feladat kivitelezésére, melyről tájé-
koztatja a NIF Zrt.-t. 

Rendeletek:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
6/2019. (IX.26.) számú rendelete, amely módosítja 

az 1/2019. (II.21.) számú Rendeletét

1. §
    2019. január 01. és június 30. között pótelőirányzatként 
biztosított normatívák és egyéb felhalmozási bevételből az 
1/2019. (II.21.) számú költségvetési rendelet 2. paragrafu-
sában megállapított
- kiadási főösszeget  1 364 871 Ft-tal
- bevételi főösszeget 1 364 871 Ft-tal
a képviselő testület megemeli, így a módosított
kiadási főösszegét  611 272 651 Ft-ban,
melyből: működési:  598 846 159 Ft
felhalmozási:   12 426 492 Ft

bevételi főösszegét 611 272 651 Ft-ban,
melyből: működési:              611 272 651 Ft
 felhalmozási                          0 Ft
   állapítja meg.

A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta:

Bag Nagyközség Önkormányzatának
7/2019.( IX. 26.) önkormányzati rendelete,

amely módosítja 6/2009. (III. 26.) sz. 
önkormányzati rendeletet

a települési környezet védelméről, szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbiakra módosítja a „Bag Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2009. (III. 26.) sz. rendeletét, a te-
lepülési környezet védelméről, szilárd hulladékkal kapcso-
latos hulladékkezelésről” szóló rendeletét:

T.A. (hivatalos jegyzőkönyv alapján készült)

Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)

hulladék szállítási napok 

2019. október 18.

2019. november 15.

2019. december 20.

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

10 § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

 A belterületi ingatlant a tulajdonosnak kötelessége 
körbekeríteni a saját telekhatárán. A kerítés minimális ma-
gassága: 1,0 m; maximális magassága: 2,5 m. Ettől eltérni csak 
a Képviselő-testülethez benyújtott, és a testület által elfoga-
dott külön kérelem alapján lehet.
 Állattartás esetén a kerítés anyagának a terepszinttől 
legalább 30 cm magas betonalappal ellátott drót, keményfa, 
vagy vasnak kell lennie, és ilyen kerítéssel kell az ingatlan tu-
lajdonosának az ingatlanát körbekerítenie - az utcafronton 
szembeállva az ingatlannal, az ingatlan előtti, az ingatlan jobb 
oldalán, és a hátsó részén (amennyiben a hátsó rész összeér 
másik ingatlannal, úgy megegyezés tárgya).

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. szeptember 12-től

2019. november 15-ig

Rákos – Hatvan állomások között végzett 

pályakarbantartási munkák miatt a 80a Budapest – Hatvan 

vasútvonalon a vonatok módosított menetrend 

szerint közlekednek.
Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan vasútállomás 

között  az InterCity vonatok helyett,  Pécel – Hatvan 

állomások között a gyors  és sebesvonatok helyett, (kivéve 

5500 és 1511 sz. gyorsvonatok Rákos – Hatvan 

viszonylatban), Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan, Pécel – 

Gödöllő autóbusz állomás, Rákos – Aszód és Rákos – 

Hatvan állomások között  a személyvonatok helyett  

vonatpótló autóbuszok közlekednek. 

FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT

hogy BAG 
nagyközségben

2019. október 31 -től
2019. november 06 -ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

Csütörtökön  8-18 óráig
Hétfőn    8-18  óráig
Kedden    8-18  óráig
Szerdán    8-18  óráig

A tüdőszűrés helye:
Bag, Dózsa György Művelődési Ház

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT! A szűrővizsgálat 40 év feletti 
lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által 
országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek 
szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező 
nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve 
a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt 
előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

2017-től ÚJ DIGITÁLIS GÉPPEL történik a szűrés!

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más 

tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra, hozza magával személyi igazolványát, 
TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

HIRDETMÉNY

Bag Nagyközség Önkormányzata

TÉRÍTÉSMENTESEN TŰZIFÁT BIZTOSÍT

AZON SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ SZEMÉLYNEK,

aki Bag községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tar-

tózkodási helyén életvitelszerűen él és az alábbi valamely felté-

telnek megfelel:

a)  aktív korúak ellátására jogosult

ab) időskorúak járadékában részesülő vagy egyedülálló 

nyugdíjas

ac)  települési támogatásban részesülő

ad) lakásfenntartási támogatásban részesülő

b)  halmozottan hátrányos helyzetű gyereket (egyedül) 

nevelő szülő

ba) három vagy többgyermekes család

bc) a családban tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

családtag él.

Kérelmek benyújtásának határideje: 

2019. október 1-től 2019. november 30-ig 

 Kérelem nyomtatvány az ügyfélszolgálaton kérhető, 

valamint letölthető a www.bagfalu.hu internetes oldalon.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Hatvani telephely:  3000 Hatvan, 054/14 hrsz.
  (Csány felé vezető úton Hatvantól kb. 2 km-re)
Ügyfélfogadás:  hétköznap 9:00 - 14:30
honlap:   www.szelektivkft.hu;
e-mail:   info@szelektivkft.hu
telefon:   +36 37/340-402
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 Minden település életében óriá-
si dolog egy-egy intézmény, vagy létesít-
mény felavatása. Különleges jelentősé-
get kap ez az esemény akkor, ha egy te-
lepülés első közterületi játszóterének át-
adásáról van szó. Régóta vártak már a 
bagiak egy korszerű, minden igényt ki-
elégítő, európai szabványoknak is meg-
felelő játszótérre, melynek megvaló-
sulása mindannyiunk örömére szolgál.
 A Vidékfejlesztési Program ke-
retein belül a Galgamente és térsége Le-
ader Egyesület támogatásával megva-
lósuló játszótér ünnepélyes átadására 
szeptember 13-án délután került sor.
 Jamrik László polgármester 
ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy 
az önkormányzat számára kiemelten 
fontos a gyermekekről való gondosko-
dás, a családok helyben tartása. A ját-
szótér megépítése hiánypótló beruházás, 
amely még komplexebbé tette a gyer-
mekek számára helyben kínált lehetősé-
geket a színvonalas óvoda, általános is-
kola és tanuszoda mellett. Hozzátette, 
hogy épp a napokban írták alá a bölcsőde 

kivitelezéséhez a támogatói okiratot, a 
404 millió forint értékű új bölcsőde meg-
építésével tovább szeretnék erősíteni a 
kisgyermekes családok megtartását és 
Bag vonzóvá tételét az ide települni szán-
dékozók számára.
 Vécsey László országgyűlési 
képviselő úr egyéb elfoglaltságai miatt 
nem tudott jelen lenni, de levélben gra-
tulált a sikeres pályázathoz és kifejezte 
jókívánságait.
 A játszótér tervező-kivitelezője 
Szikura Tamás építészmérnök megkö-
szönte a lehetőséget és elmondta, hogy a 
Hunyadi téren az EU szabványnak meg-
felelő játékok telepítését közösen a gyár-
tóval végezték. Mindegyik elem stabilan 
rögzítve van az alaphoz, a talaj 30 cm 
gyöngykavics esővédő burkolatot és gu-
miszegély körbekerítést kapott. Sikerült 
némi pluszt is eszközölni a kivitelezés-
kor, két padot telepítettek, fákat ültettek, 
valamint az eredetileg natúr színű játék-
elemeket színesre festették és szép színes 
tartós műanyag tetőt kapott a torony. 

 A technikai részletek ismerte-
tését követően Karácsondi Mihály atya 
megáldotta a játszóteret, majd az Iglice 
Óvoda Süni csoportosainak játékos mű-
sorát láthattuk Péli Melinda és Melegné 
Svella Bernadett vezetésével. A nemzeti 
színű szalagot Jamrik László polgár-
mester, Karácsondi Mihály plébános és 
Szikura Tamás, tervező- építészmérnök 
vágta el.
 S azt, hogy ez a játszótér mek-
kora örömet okozott a bagi gyermekek-
nek, mi sem érzékeltetheti jobban, mint-
hogy a kisfiúk és kislányok a szalagvágás 
ceremónia ideje alatt végig - futóverseny 
rajtot imitálva - alig várták, hogy birtok-
ba vehessék az izgalmas gyermekparkot. 
S mikor elérkezett ez az ünnepélyes pil-
lanat, a lovacskák, hinták, mászókák és 
vártornyok sorát egy pillanat alatt roha-
mozta és hódította meg a boldog gyerek-
sereg. Bag Nagyközség Önkormányzata 
és a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár cukorkákkal és üdítővel vendé-
gelte meg a nagy játékban elfáradt kis 
katonahősöket.

Enyém a vár..!
Átadták Bag első

közterületi játszóterét

 A nyári zárva tartás után, augusztusban sok gyermek töltötte napjait az óvodában. 
Folyamatosan használtuk a pancsolókat a fák alatti részen, melyekben papírcsónakokat úsz-
tattak a gyerekek. Buborékfújáshoz is készült folyadék, gyakorolták a fújást, a buborék elka-
pását. A homokozóban csodálatos vár épült, zászlót tűztek a tetejére.
 Az udvaron gyülekeztünk reggelente, közösen tornáztunk. A terasz alatt csúszdáz-
tak, tölcsérekben egyensúlyoztak, forogtak, közben fejlődött egyensúlyérzékük, megtapasz-
talták a test tengely körüli forgást. A gyerekek kezdeményezésével a fa játékokon búvóhelyek 
készültek terítők segítségével. A szép, napos időt kihasználtuk, de a nagy melegben a torna-
szobában felnőttek előadásában mesejátékokat néztek meg.
 Megnéztük a mezőgazdasági gépeket a tsz-ben, megbeszéltük a búza útját a kenyé-
rig. Erzsike dajka néni segítségével kenyeret dagasztottuk, sütöttünk, kóstoltunk. Sétákat 
szerveztünk, megfigyelve a természet változását, közlekedést. Szeptemberben megérkeztek 
az új ovisok is és a gyerekek megtapasztalták, hogy kiscsoportosból középsős, középsősből 
nagycsoportossá nőttek. A Sünis csoport részt vett a játszótér átadásának ünnepén. Készü-
lődünk a szüretre, szüreti bálra, turai vásárra, állatok világnapjára. A sok jó tevékenység rö-
píti a napokat, heteket, hónapokat és az átélt élmények egyre gazdagabbá tesznek.

Iglice óvoda

 Amilyen gyorsan elkezdődött, 

olyan gyorsan el is múlt a nyári szünet. Bí-

zunk benne, hogy mindenki feltöltődött és 

újult erővel kezdett bele a 2019/20-as 

tanévbe, melynek fő célkitűzése továbbra is 

a meglévő erősségek megtartása mellett az 

alapvető készségek, képességek fejleszté-

se, a házirend és a társadalmi normák tel-

jeskörű elfogadtatása. Mindig elgondolko-

dunk azon, hogy az első tanítási napon 

vagy az azt megelőző estén tartsuk-e ta-

névnyitó ünnepélyünket. Végül most is a 

vasárnap este mellett döntöttünk, hogy ün-

nepélyesebb legyen az év megnyitása, 

hogy egyelőre „csak” örüljünk egymásnak, 

fokozatos legyen a ráhangolódás a tényle-

ges munkára. Jó volt látni a mosolygó gyer-

mekarcokat, az anyukák, apukák, nagyszü-

lők várakozásteljes pillantásait, a már is-

merős szülők valódi örömtől sugárzó arcát. 

Ugyanakkor ez az ünnep az, amikor fájda-

lommal vegyes beletörődéssel szembesü-

lünk vele, hogy néhány arcot hiába kere-

sünk a tömegben. A gyermekek, akik 6-8 

évig a mieink voltak, már nem állnak ott a 

sorban, nem keresik a tekintetünket…

 Idén először - ugyanakkor hagyo-

mányteremtő szándékkal- iskolai jelvényt 

ajándékoztunk az elsősöknek, erősítve 

bennük a hozzánk, a Bagi Arany János Ál-

talános Iskolához tartozás érzését. Talán ez 

a parányi tárgy is segíti majd, hogy eszükbe 

jussunk akkor is, amikor már nem a mi is-

kolánk padját koptatják. Az ünnepély elen-

gedhetetlen része volt az ünnepi műsor, 

melyre idén is a harmadikosok és az ének-

karosok készültek. Felkészítő tanáruk Tóth-

né Irsán Ágnes és Szekeresné Fercsik Anna 

volt. Szereplésükhöz az iskolai dobogót 

használták, melyhez Aszódi Lajos nyugdíjas 

támogatónk és Boda Gábor asztalos mester 

készítettek lépcsőt a nyári szünetben. Kö-

szönjük Nekik, hogy bár nincs személyes 

kötődésük az iskolához, mégis segítettek 

nekünk. Az ünnepség után mindenki az 

osztálytermébe vonult, ahol az osztályfő-

nökök elmondták a tudnivalókat, a gyere-

kek szokták a légkört és az alsósok is meg-

kapták a könyveiket. 

 Az iskola helyiségei tisztán, a tor-

naszoba/drámaterem a szülők társadalmi 

munkájának és a BAGázs támogatásának 

köszönhetően pedig megújult, szép külső-

vel várta a tanítványokat. Az önkormányzat 

elvégeztette a kátyúzást, így mind a temp-

lomba, mind az iskolába érkezőknek köny-

nyebb a parkolás. Köszönjük a magunk és a 

gyerekek nevében is. Minden készen áll ar-

ra, hogy sikeres legyen a tanévünk.

 Az idei év nagy kihívása (szülő és 

pedagógus részére is) az e-napló teljes körű 

bevezetése. Mivel nincs már papír alapú 

napló, ezért nagyon fontos, hogy a szülők 

rendelkezzenek e-mail címmel, hogy nap-

rakészen lássák gyermekeik tanulmányi 

eredményét, hiányzásait, esetleges maga-

tartási problémáit. Az idei évet főként a ha-

gyományos jó dolgokra építve szerveztük. 

A programokat is tartalmazó éves munka-

tervet jóváhagyták a pedagógusok, a diá-

kok, és a szülők képviselői is. A munkaterv 

megtekinthető az iskola honlapján:

( bagiiskola.sulinet.hu )

Karácsondi Mihály katolikus plébános atya 

megáldotta az idei tanévünket is. Beszédé-

nek néhány kiragadott jótanácsával kívá-

nok sikeres évet mindannyiunknak:

„A megkezdett munkát ne hagyjuk félbe!” 

„Ha nehézséggel találjuk szemben ma-

gunkat, oldjuk meg!” „Ha képességeinket, 

lehetőségeinket meghaladja az adott fela-

dat, kérjünk segítséget!” „Ha ellenséggel 

találjunk szemben magunkat, küldjünk 

hozzá követeket és törekedjünk a meg-

egyezésre!”

T.A.

Aranyat izzó augusztus és szőlő szagú szeptember

Újult erővel a 2019/20-as tanévben

 Mindig szívmelengető érzés azt látni, 
amikor egy gondolatból tett lesz, és ezáltal egy 
olyan érték születik vagy él tovább, amely hasz-
nára válik egy közösségnek. Ezt történt a bagi álta-
lános iskola drámatermével is, ahol hosszú évek 
óta számos néptáncos és színházi foglalkozást tar-
tanak a gyerekeknek, ám az idő vasfoga alapos 
munkát végzett rajta.
 Már korábban felmerült a Szülői Össze-
fogás Szülőfalunként (továbbiakban SzÖSz) tag-
jaiban, hogy szeretnék felújítani a helyet, ám már 
akkor látták, hogy ez egy nagyobb „falat” annál, 
mint, hogy egyedül megbirkózhatnának vele. Szá-
moltak, ötleteltek, mozgósítottak annak érdeké-
ben, hogy miként tudnák mégis megcsinálni a le-
hetetlent, amikor a BAGázs részéről kaptak egy fe-
lajánlást, hogy egy programjuk keretében támo-
gatnák ezt a projektet nem csak anyagiakkal, ha-
nem konkrét munkával is. Miután a BAGázs és a 
SzÖSz megegyezett a részletekről, kezdődhetett az 
előkészítés. Immár a rendelkezésre álló anyagi és 
emberi erőforrások birtokában megkérték a szük-
séges engedélyeket Bag Nagyközség Önkormány-
zatától és a Dunakeszi Tankerületi Központtól, fel-
mérték a helyszínt, elkészült a költségvetés, és má-
jus végén megkezdődött a tatarozás: a rácsok, fal-
felületek előkészítése, a járda felújítása, a vizes-
blokk javítása, új falburkolatok felszerelése, ablak-
csere, padló lerakása, festés. A nagy nyári záporok 
következményeként egy beázás is „befutott”, de a 

Szásziné Győri Éva igazgató

Megújult a Bagi Arany János Általános Iskola drámaterme

tetőjavítás után rendben folytatódtak a 
munkák.  
 Már csak egy alapos nagytaka-
rítás és egy kis csinosítás kellett ahhoz, 
hogy az iskolakezdéskor a gyerekek és a 
pedagógusok nagy örömmel birtokba ve-
hessék a helyszínt.
 Ezúttal is nagyon köszönjük 
mindenkinek, aki bármilyen módon se-
gítette a munkát. Ismét bebizonyosodott, 
hogy egy jó és nemes cél érdekében ér-
demes összefogni. Reméljük, hogy még 
hosszú ideig fogja a boldog gyerekzsivaj 
betölteni a megújult drámatermet, és szá-
mos emlékezetes előadás születési helye 
lesz. 

Vravuska-Tóth Erika

Fotók: felújítás előtti és a felújítás utáni állapotok
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 Minden település életében óriá-
si dolog egy-egy intézmény, vagy létesít-
mény felavatása. Különleges jelentősé-
get kap ez az esemény akkor, ha egy te-
lepülés első közterületi játszóterének át-
adásáról van szó. Régóta vártak már a 
bagiak egy korszerű, minden igényt ki-
elégítő, európai szabványoknak is meg-
felelő játszótérre, melynek megvaló-
sulása mindannyiunk örömére szolgál.
 A Vidékfejlesztési Program ke-
retein belül a Galgamente és térsége Le-
ader Egyesület támogatásával megva-
lósuló játszótér ünnepélyes átadására 
szeptember 13-án délután került sor.
 Jamrik László polgármester 
ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy 
az önkormányzat számára kiemelten 
fontos a gyermekekről való gondosko-
dás, a családok helyben tartása. A ját-
szótér megépítése hiánypótló beruházás, 
amely még komplexebbé tette a gyer-
mekek számára helyben kínált lehetősé-
geket a színvonalas óvoda, általános is-
kola és tanuszoda mellett. Hozzátette, 
hogy épp a napokban írták alá a bölcsőde 

kivitelezéséhez a támogatói okiratot, a 
404 millió forint értékű új bölcsőde meg-
építésével tovább szeretnék erősíteni a 
kisgyermekes családok megtartását és 
Bag vonzóvá tételét az ide települni szán-
dékozók számára.
 Vécsey László országgyűlési 
képviselő úr egyéb elfoglaltságai miatt 
nem tudott jelen lenni, de levélben gra-
tulált a sikeres pályázathoz és kifejezte 
jókívánságait.
 A játszótér tervező-kivitelezője 
Szikura Tamás építészmérnök megkö-
szönte a lehetőséget és elmondta, hogy a 
Hunyadi téren az EU szabványnak meg-
felelő játékok telepítését közösen a gyár-
tóval végezték. Mindegyik elem stabilan 
rögzítve van az alaphoz, a talaj 30 cm 
gyöngykavics esővédő burkolatot és gu-
miszegély körbekerítést kapott. Sikerült 
némi pluszt is eszközölni a kivitelezés-
kor, két padot telepítettek, fákat ültettek, 
valamint az eredetileg natúr színű játék-
elemeket színesre festették és szép színes 
tartós műanyag tetőt kapott a torony. 

 A technikai részletek ismerte-
tését követően Karácsondi Mihály atya 
megáldotta a játszóteret, majd az Iglice 
Óvoda Süni csoportosainak játékos mű-
sorát láthattuk Péli Melinda és Melegné 
Svella Bernadett vezetésével. A nemzeti 
színű szalagot Jamrik László polgár-
mester, Karácsondi Mihály plébános és 
Szikura Tamás, tervező- építészmérnök 
vágta el.
 S azt, hogy ez a játszótér mek-
kora örömet okozott a bagi gyermekek-
nek, mi sem érzékeltetheti jobban, mint-
hogy a kisfiúk és kislányok a szalagvágás 
ceremónia ideje alatt végig - futóverseny 
rajtot imitálva - alig várták, hogy birtok-
ba vehessék az izgalmas gyermekparkot. 
S mikor elérkezett ez az ünnepélyes pil-
lanat, a lovacskák, hinták, mászókák és 
vártornyok sorát egy pillanat alatt roha-
mozta és hódította meg a boldog gyerek-
sereg. Bag Nagyközség Önkormányzata 
és a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár cukorkákkal és üdítővel vendé-
gelte meg a nagy játékban elfáradt kis 
katonahősöket.

Enyém a vár..!
Átadták Bag első

közterületi játszóterét

 A nyári zárva tartás után, augusztusban sok gyermek töltötte napjait az óvodában. 
Folyamatosan használtuk a pancsolókat a fák alatti részen, melyekben papírcsónakokat úsz-
tattak a gyerekek. Buborékfújáshoz is készült folyadék, gyakorolták a fújást, a buborék elka-
pását. A homokozóban csodálatos vár épült, zászlót tűztek a tetejére.
 Az udvaron gyülekeztünk reggelente, közösen tornáztunk. A terasz alatt csúszdáz-
tak, tölcsérekben egyensúlyoztak, forogtak, közben fejlődött egyensúlyérzékük, megtapasz-
talták a test tengely körüli forgást. A gyerekek kezdeményezésével a fa játékokon búvóhelyek 
készültek terítők segítségével. A szép, napos időt kihasználtuk, de a nagy melegben a torna-
szobában felnőttek előadásában mesejátékokat néztek meg.
 Megnéztük a mezőgazdasági gépeket a tsz-ben, megbeszéltük a búza útját a kenyé-
rig. Erzsike dajka néni segítségével kenyeret dagasztottuk, sütöttünk, kóstoltunk. Sétákat 
szerveztünk, megfigyelve a természet változását, közlekedést. Szeptemberben megérkeztek 
az új ovisok is és a gyerekek megtapasztalták, hogy kiscsoportosból középsős, középsősből 
nagycsoportossá nőttek. A Sünis csoport részt vett a játszótér átadásának ünnepén. Készü-
lődünk a szüretre, szüreti bálra, turai vásárra, állatok világnapjára. A sok jó tevékenység rö-
píti a napokat, heteket, hónapokat és az átélt élmények egyre gazdagabbá tesznek.

Iglice óvoda

 Amilyen gyorsan elkezdődött, 

olyan gyorsan el is múlt a nyári szünet. Bí-

zunk benne, hogy mindenki feltöltődött és 

újult erővel kezdett bele a 2019/20-as 

tanévbe, melynek fő célkitűzése továbbra is 

a meglévő erősségek megtartása mellett az 

alapvető készségek, képességek fejleszté-

se, a házirend és a társadalmi normák tel-

jeskörű elfogadtatása. Mindig elgondolko-

dunk azon, hogy az első tanítási napon 

vagy az azt megelőző estén tartsuk-e ta-

névnyitó ünnepélyünket. Végül most is a 

vasárnap este mellett döntöttünk, hogy ün-

nepélyesebb legyen az év megnyitása, 

hogy egyelőre „csak” örüljünk egymásnak, 

fokozatos legyen a ráhangolódás a tényle-

ges munkára. Jó volt látni a mosolygó gyer-

mekarcokat, az anyukák, apukák, nagyszü-

lők várakozásteljes pillantásait, a már is-

merős szülők valódi örömtől sugárzó arcát. 

Ugyanakkor ez az ünnep az, amikor fájda-

lommal vegyes beletörődéssel szembesü-

lünk vele, hogy néhány arcot hiába kere-

sünk a tömegben. A gyermekek, akik 6-8 

évig a mieink voltak, már nem állnak ott a 

sorban, nem keresik a tekintetünket…

 Idén először - ugyanakkor hagyo-

mányteremtő szándékkal- iskolai jelvényt 

ajándékoztunk az elsősöknek, erősítve 

bennük a hozzánk, a Bagi Arany János Ál-

talános Iskolához tartozás érzését. Talán ez 

a parányi tárgy is segíti majd, hogy eszükbe 

jussunk akkor is, amikor már nem a mi is-

kolánk padját koptatják. Az ünnepély elen-

gedhetetlen része volt az ünnepi műsor, 

melyre idén is a harmadikosok és az ének-

karosok készültek. Felkészítő tanáruk Tóth-

né Irsán Ágnes és Szekeresné Fercsik Anna 

volt. Szereplésükhöz az iskolai dobogót 

használták, melyhez Aszódi Lajos nyugdíjas 

támogatónk és Boda Gábor asztalos mester 

készítettek lépcsőt a nyári szünetben. Kö-

szönjük Nekik, hogy bár nincs személyes 

kötődésük az iskolához, mégis segítettek 

nekünk. Az ünnepség után mindenki az 

osztálytermébe vonult, ahol az osztályfő-

nökök elmondták a tudnivalókat, a gyere-

kek szokták a légkört és az alsósok is meg-

kapták a könyveiket. 

 Az iskola helyiségei tisztán, a tor-

naszoba/drámaterem a szülők társadalmi 

munkájának és a BAGázs támogatásának 

köszönhetően pedig megújult, szép külső-

vel várta a tanítványokat. Az önkormányzat 

elvégeztette a kátyúzást, így mind a temp-

lomba, mind az iskolába érkezőknek köny-

nyebb a parkolás. Köszönjük a magunk és a 

gyerekek nevében is. Minden készen áll ar-

ra, hogy sikeres legyen a tanévünk.

 Az idei év nagy kihívása (szülő és 

pedagógus részére is) az e-napló teljes körű 

bevezetése. Mivel nincs már papír alapú 

napló, ezért nagyon fontos, hogy a szülők 

rendelkezzenek e-mail címmel, hogy nap-

rakészen lássák gyermekeik tanulmányi 

eredményét, hiányzásait, esetleges maga-

tartási problémáit. Az idei évet főként a ha-

gyományos jó dolgokra építve szerveztük. 

A programokat is tartalmazó éves munka-

tervet jóváhagyták a pedagógusok, a diá-

kok, és a szülők képviselői is. A munkaterv 

megtekinthető az iskola honlapján:

( bagiiskola.sulinet.hu )

Karácsondi Mihály katolikus plébános atya 

megáldotta az idei tanévünket is. Beszédé-

nek néhány kiragadott jótanácsával kívá-

nok sikeres évet mindannyiunknak:

„A megkezdett munkát ne hagyjuk félbe!” 

„Ha nehézséggel találjuk szemben ma-

gunkat, oldjuk meg!” „Ha képességeinket, 

lehetőségeinket meghaladja az adott fela-

dat, kérjünk segítséget!” „Ha ellenséggel 

találjunk szemben magunkat, küldjünk 

hozzá követeket és törekedjünk a meg-

egyezésre!”

T.A.

Aranyat izzó augusztus és szőlő szagú szeptember

Újult erővel a 2019/20-as tanévben

 Mindig szívmelengető érzés azt látni, 
amikor egy gondolatból tett lesz, és ezáltal egy 
olyan érték születik vagy él tovább, amely hasz-
nára válik egy közösségnek. Ezt történt a bagi álta-
lános iskola drámatermével is, ahol hosszú évek 
óta számos néptáncos és színházi foglalkozást tar-
tanak a gyerekeknek, ám az idő vasfoga alapos 
munkát végzett rajta.
 Már korábban felmerült a Szülői Össze-
fogás Szülőfalunként (továbbiakban SzÖSz) tag-
jaiban, hogy szeretnék felújítani a helyet, ám már 
akkor látták, hogy ez egy nagyobb „falat” annál, 
mint, hogy egyedül megbirkózhatnának vele. Szá-
moltak, ötleteltek, mozgósítottak annak érdeké-
ben, hogy miként tudnák mégis megcsinálni a le-
hetetlent, amikor a BAGázs részéről kaptak egy fe-
lajánlást, hogy egy programjuk keretében támo-
gatnák ezt a projektet nem csak anyagiakkal, ha-
nem konkrét munkával is. Miután a BAGázs és a 
SzÖSz megegyezett a részletekről, kezdődhetett az 
előkészítés. Immár a rendelkezésre álló anyagi és 
emberi erőforrások birtokában megkérték a szük-
séges engedélyeket Bag Nagyközség Önkormány-
zatától és a Dunakeszi Tankerületi Központtól, fel-
mérték a helyszínt, elkészült a költségvetés, és má-
jus végén megkezdődött a tatarozás: a rácsok, fal-
felületek előkészítése, a járda felújítása, a vizes-
blokk javítása, új falburkolatok felszerelése, ablak-
csere, padló lerakása, festés. A nagy nyári záporok 
következményeként egy beázás is „befutott”, de a 

Szásziné Győri Éva igazgató

Megújult a Bagi Arany János Általános Iskola drámaterme

tetőjavítás után rendben folytatódtak a 
munkák.  
 Már csak egy alapos nagytaka-
rítás és egy kis csinosítás kellett ahhoz, 
hogy az iskolakezdéskor a gyerekek és a 
pedagógusok nagy örömmel birtokba ve-
hessék a helyszínt.
 Ezúttal is nagyon köszönjük 
mindenkinek, aki bármilyen módon se-
gítette a munkát. Ismét bebizonyosodott, 
hogy egy jó és nemes cél érdekében ér-
demes összefogni. Reméljük, hogy még 
hosszú ideig fogja a boldog gyerekzsivaj 
betölteni a megújult drámatermet, és szá-
mos emlékezetes előadás születési helye 
lesz. 

Vravuska-Tóth Erika

Fotók: felújítás előtti és a felújítás utáni állapotok
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 Rendkívüli pillanat az életünkben az ünnep, 
ha tudunk ünnepelni, ha méltóak vagyunk arra, hogy 
tisztelettel és becsülettel emlékezzünk elődeinkre. A 
bölcsek azt mondják, a múlt gyökereiből táplálkozik a 
jövő, s annak a nemzetnek, amely nem ismeri, s nem 
tiszteli múltját, nem is lehet jövőképe. Augusztus 20-
a a béketeremtés, az európához tartozás, a megúju-
lás, vagyis a bizakodás, a jövőbe vetett hit maradék-
talan diadalát jelenti.
 Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep. Ál-
lamalapításunkra emlékezve gyűlt össze a közönség a bagi 
római katolikus templomban 9 órakor kezdődő szentmisére és 
az azt követő ünnepségre. Szent István királyra emlékezünk, s 
egyúttal ünnepe ez a nap a keresztény magyar államiság kiala-
kulásának, s a mindenkori új kenyér megszentelésének. A 
templomkertben celebrált ünnepség Ujvári Gábor Rómeó kö-
szöntő gondolataival és a Himnusz közös eléneklésével vette 
kezdetét. Ezt követően Szent István Király dicső emlékének 
megörökítéséről hangzott el néhány gondolat:
 „Mélységes tisztelettel emlékezik meg a nemzet első 
királyunknak, a szentnek, az uralkodónak és a hadvezérnek 
máig ható, dicsőséges tetteiről és maradandó történelmi al-
kotásairól. Ezek a tettek és ezek az alkotások örök időkre hir-
detik az ő csodálatos emberi nagyságát, kimagasló uralkodó 
erényeit és mélységes államférfiúi bölcsességét. Új szellemi és 
társadalmi formát adott a magyarság életének, de ugyan-
akkor tisztelte és óvta az ősi értékeket. A krisztusi hit elter-
jesztésével, a keresztény erkölcsök meghonosításával meg-
nyitotta a keletről jött magyarság előtt a nyugati művelődés 
kapuit s államépítő munkájával megvetette a magyar nem-
zet életének és fejlődésének szilárd alapjait.”
 A Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyeskara énekkel 
köszöntötte Szent István királyt, majd Jamrik László polgár-

 Augusztus első napja nem csak egy újabb nyári hónap kezdetét je-
lölte, hanem a már sokak által várt Don Bosco Nyári Oratórium kezdetét is, 
ami idén még különlegesebb volt, hiszen már 10. alkalommal rendeztük meg. 
A gyerekek reggelente 9 órára érkeztek és már ekkor is rengeteg játékkal vár-
tuk őket. Az első napon nyitó szentmisén vettünk részt, ahol Mihály atya 
felvezette az idei témánkat: „Életünk forrásai” címmel, és az azt követő 6 nap-
ban a szentségeket vettük végig a kiscsoportokban, de még mielőtt ez meg-
történt volna, a jelenetekben elutaztunk a Föld különböző pontjaira a kutató-
csoportunkkal, hogy megláthassuk azt, hogy a világon mindenhol jelen van a 
kereszténység. A kiscsoportot követték a kézműves foglalkozások. Mindenki 
nagy kedvvel készítette a választott művet, és a hét végére gyönyörű alkotá-
sok születtek, amiket a záróest előtt lehetett megtekinteni. Természetesen 
nem maradhattak el sem délelőtt, sem délután a táncok, amik hatalmas han-
gulatot teremtettek a programok közötti időben. A délelőttöket az Úrangyala 
elimádkozásával zártuk. A sok esőt ígérő délutánok ellenére, amit a meteoro-
lógia előrejelzett, mindig rengetegen jöttek vissza és bizonyára ez riaszthatta 
el az esőfelhőket. Délután 3-ra érkezhettek a gyerekek és 4-ig szabad játék 
volt, ezt követték a sokak által várt sorversenyek, ahol 4 csapat színeiben 
mérhették össze a gyerekek tudásukat és ügyességüket. A napokat különböző 
programokkal próbáltuk változatosabbá tenni. Az első péntek délelőttjén egy 
tematikus napot tartottunk, ahol különböző népek kultúráival ismerkedhet-
tek meg a gyerekek. Csütörtökön Emmanuel Ilodigwe szalézi testvér láto-
gatott meg minket, aki sokat mesélt nekünk a hazájáról, Nigériáról és az elő-
adása végén egy kis dalt is megtanított nekünk, amit még azóta is dúdol-
gatunk. Az utolsó pénteken már érződött, hogy lassan vége van a hétnek, 

 Az idei nyár is eseménydús időszak volt egyesületünk 
életében. Júniusban Jászapátin, júliusban pedig Egerben vol-
tunk fürödni. Turán és Versegen vendégeskedtünk az ottani 
nyugdíjas kluboknál. Augusztusban két napos Szolnoki strand 
partin szerepeltünk, természetesen fürdéssel egybekötve. 
 Szeptember 7-én rendeztük meg a Bagi Nyár-
búcsúztatót, hat nyugdíjas csoportot láttunk vendégül a mű-
velődési házban, kétszáz fő volt jelen.
 Szeptember 9-én Sopronba indultunk négy napos 
kirándulásra, amit az Országos Nyugdíjas Szövetség rendezett 
a Szieszta szállóban. Itt összesen 24 csoport szerepelt, ter-
mészetesen mi is felléptünk. Népviseletünkkel és az előadá-
sunkkal nagy sikert arattunk. A négy napba belefért a pihenés, 
fürdés, Sopron nevezetességeinek megtekintése, a vidámság 
és a jó kedv sem maradt otthon. Ismét egy fantasztikus él-
ménnyel gazdagodva tértünk haza.

Csejteiné Sándor Erzsébet

Ezer év múltán, ezer új évre…

mester osztotta meg ünnepi gondolatait. Az államalapítás hi-
vatalos ünnepéhez ma már hozzátartozik az új búzából sütött, 
nemzeti szalaggal átkötött kenyér megáldása, megszentelése 
és megszegése is, bár az új kenyér ünnepe nem kimondottan 
augusztus huszadikához köthető a néprajzi hagyományban. 
Az aratóünnep az egész magyar nyelvterületen ismeretes, 
látványos közösségi jellegű szokás volt, melynek eredete a kö-
zépkorig nyúlik vissza. A Pál-Péterkor learatott búzából sütött 
első kenyér megszentelésével megköszönjük az isteni aján-
dékot, ünnepeljük az életet, melynek legfőbb jelképe a magyar 
ember számára mindig is a kenyér marad.
 Településünkön immár hagyománnyá vált, hogy a 
szentmisét követő ünnepség keretében Mihály atya megszen-
teli és megáldja a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret. 
A nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet összekap-
csolódásának. A kenyér az ember számára az életet, a megél-
hetést, az otthont jelenti.
 A Mihály atya által megszentelt új búzából sütött új 
kenyér a bagi gazdák jóvoltából került az asztalra. Köszönjük a 
Mezőbag Kft. ügyvezető igazgatójának, Pintér András úrnak és 
a Péter családi gazdaságnak a felajánlást. Az ünnepség után a 
Péter család jóvoltából minden jelenlévő család hazavihetett 
egy cipót, így mindannyiunk asztalára került a megszentelt új 
kenyérből.
 A Muharay Elemér Népi Együttes hagyományőrző 
lányai és asszonyai aratóünnepet idéző dalcsokrot énekeltek, a 
Szózat közös eléneklése pedig méltó módon foglalta keretbe 
hazánk születésnapi ünnepségét.

KH és TA

A Szinkron Nyugdíjas Egyesület nyári programjai

Fotó: Zsarnai József
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Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas

Egyesület énekkara

 Bátran mondhatjuk, hogy immár hagyo-
mánnyá vált az augusztus utolsó szombatján 5. 
alkalommal megrendezett Bagi Egyházközségi 
Családi és Sport Nap. 5 évvel ezelőtt indult a kez-
deményezés, hogy egy olyan rendezvényt hoz-
zunk létre, ahol idősek, fiatalok, családok és egye-
dülállók közösségben lehetnek, beszélgethetnek, 
jobban megismerhetik egymást. Misi atya az évek 
folyamán többször felhívta már a figyelmünket, 
hogy „Nem jó az embernek egyedül lenni!” (Ter. 
2,18), hiszen közösségi lények vagyunk, közös-
ségbe tartozva tudunk egymásért is tenni, és így 
tudjuk formálni környezetünket, életünket. Az 
évek alatt kialakult szokás szerint a programok a 
templomban kezdődtek, köszöntéssel, közös 
imádsággal. A templom bejáratánál kiállítást le-
hetett megtekinteni, melyet a bagi hívek képei, 
emléktárgyai, prospektusai alkottak. Ezúttal a té-
ma a magyarországi és külföldi kegyhelyek bemu-
tatása volt. Ekkor került sor a vetítéssel egybe-
kötött előadásra is, mely a 14 bagi keresztet és az 
ehhez kapcsolódó nagyheti keresztjárást mutatta 
be. Ezután a Mária Rádiós Szent Kalkuttai Teréz 
anya imakörrel lehetett együtt imádkozni.
 A programok most is párhuzamosan zaj-
lottak, a plébánia kertjében a baba sátor alatt a 
legkisebbek gyurmáztak, színeztek, miközben a 
szüleik, nagyszüleik egymással beszélgethettek. 
Akik pedig a meséket kedvelik, azok a kertben sé-
tálva fedezhettek fel öt népszerű meséhez készült 
állóképet. A nagyobbakat is több program várta. 
Ismét volt kézműveskedés, népi játékok versenye 

(pl. diótöréssel, kukoricacsutka torony építéssel). 
Az iskola tornacsarnokában pedig játékos sport-
verseny zajlott, amely nagy sikernek örvendett 
minden korosztályban. A 2-6 éves korosztály örö-
mére ismét volt motorverseny a temető parkoló-
jában kjelölt pályán. A bagi Szent Rita Karitász 
tagjai már kora reggel óta készítették a finom 
ebédet, melyet közös imádkozás után a sátor alatt 
fogyasztottunk el. Délután pingpongozni is lehe-
tett, valamint Lothringer Éva testvért, családtera-
peutát a Szociális Testvérek Társasága tagját 
hallgathattuk meg, aki családi élet szépségeiről, 
nehézségeiről, a családok életének mai problémá-
iról és azok megoldási lehetőségeiről tartott ér-
dekes és hasznos előadást. A sportversenyek 
eredményeit is megtudtuk, és jutalmat is kaptak a 
helyezettek. A szombat esti szentmisét Tercsi Zol-
tán kanonok atya mutatta be a szép számban 
összegyűlt híveknek. Az estét Angyal Virág zárta 
két népdalcsokorral, majd a közönséget is bevon-
va együtt énekeltük el a Galga vize szép csendesen 
kanyarog kezdetű népdalt. Nem maradtuk most 
sem éhesek, a karitász tagjai agapéval kedvesked-
tek a jelenlévőknek. A gyerekek a nyári oratóri-
umra visszaemlékezve egymás után táncolták el 
kedvenc táncaikat, az felnőttek beszélgettek, míg 
be nem sötétedett. Karácsondi Mihály atya köszö-
netet mondott minden szervezőnek, minden 
résztvevőnek és reményét fejezte ki, hogy meg 
tudjuk ünnepelni majd, a BECSES nap 50. év-
fordulóját is.

Paltán Bernadett

V. BECSES NAP

„Ez az év más mint a többi, ünnepre virradtunk,
kis falunkban 10 éves lett az oratórium!” 

mert gőzerővel mentek az előadások próbái, ezek 
forgatagában időt szántunk arra is, hogy a jubi-
leum alkalmából elültessünk egy fát a gyerekekkel 
közösen a jövő nemzedékeinek. Aznap még 3 hely-
ről érkeztek hozzánk vendégek, hogy velünk 
ünnepelhessenek: Kazincbarcikáról Tóth Péter 
szalézi testvér és 2 kisanimátor, Óbudáról egy ani-
mátor, és Vácszentlászlóról Simon Zoltán szalézi 
munkatárssal 4 kisanimátor. Nagyon örülünk, 
hogy velünk tartottak, és remélhetőleg hamarosan 
újra meglátogatnak minket! A délutánunk a záró-
misével és a rengeteg tartalmas előadással lett tel-
jes, majd ezt követte a táncház, ahol a hét kedvenc 
táncait táncolhattuk el közösen. Ugyan véget ért a 
10. Nyári Oratórium, de jövő nyáron és évközben 
is hatalmas szeretettel várjuk a gyermekeket 
közösségünkbe! Legközelebb október 26-án tart-
juk oratóriumos kirándulásunkat. November 17-
én Hévízgyörkön, december 21-én pedig Bagon 
lesz oratórium délelőtt 9 órától a plébánián. 

Gazda Boglárka
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 Rendkívüli pillanat az életünkben az ünnep, 
ha tudunk ünnepelni, ha méltóak vagyunk arra, hogy 
tisztelettel és becsülettel emlékezzünk elődeinkre. A 
bölcsek azt mondják, a múlt gyökereiből táplálkozik a 
jövő, s annak a nemzetnek, amely nem ismeri, s nem 
tiszteli múltját, nem is lehet jövőképe. Augusztus 20-
a a béketeremtés, az európához tartozás, a megúju-
lás, vagyis a bizakodás, a jövőbe vetett hit maradék-
talan diadalát jelenti.
 Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep. Ál-
lamalapításunkra emlékezve gyűlt össze a közönség a bagi 
római katolikus templomban 9 órakor kezdődő szentmisére és 
az azt követő ünnepségre. Szent István királyra emlékezünk, s 
egyúttal ünnepe ez a nap a keresztény magyar államiság kiala-
kulásának, s a mindenkori új kenyér megszentelésének. A 
templomkertben celebrált ünnepség Ujvári Gábor Rómeó kö-
szöntő gondolataival és a Himnusz közös eléneklésével vette 
kezdetét. Ezt követően Szent István Király dicső emlékének 
megörökítéséről hangzott el néhány gondolat:
 „Mélységes tisztelettel emlékezik meg a nemzet első 
királyunknak, a szentnek, az uralkodónak és a hadvezérnek 
máig ható, dicsőséges tetteiről és maradandó történelmi al-
kotásairól. Ezek a tettek és ezek az alkotások örök időkre hir-
detik az ő csodálatos emberi nagyságát, kimagasló uralkodó 
erényeit és mélységes államférfiúi bölcsességét. Új szellemi és 
társadalmi formát adott a magyarság életének, de ugyan-
akkor tisztelte és óvta az ősi értékeket. A krisztusi hit elter-
jesztésével, a keresztény erkölcsök meghonosításával meg-
nyitotta a keletről jött magyarság előtt a nyugati művelődés 
kapuit s államépítő munkájával megvetette a magyar nem-
zet életének és fejlődésének szilárd alapjait.”
 A Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyeskara énekkel 
köszöntötte Szent István királyt, majd Jamrik László polgár-
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nagy kedvvel készítette a választott művet, és a hét végére gyönyörű alkotá-
sok születtek, amiket a záróest előtt lehetett megtekinteni. Természetesen 
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gulatot teremtettek a programok közötti időben. A délelőttöket az Úrangyala 
elimádkozásával zártuk. A sok esőt ígérő délutánok ellenére, amit a meteoro-
lógia előrejelzett, mindig rengetegen jöttek vissza és bizonyára ez riaszthatta 
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volt, ezt követték a sokak által várt sorversenyek, ahol 4 csapat színeiben 
mérhették össze a gyerekek tudásukat és ügyességüket. A napokat különböző 
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gatott meg minket, aki sokat mesélt nekünk a hazájáról, Nigériáról és az elő-
adása végén egy kis dalt is megtanított nekünk, amit még azóta is dúdol-
gatunk. Az utolsó pénteken már érződött, hogy lassan vége van a hétnek, 
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dékot, ünnepeljük az életet, melynek legfőbb jelképe a magyar 
ember számára mindig is a kenyér marad.
 Településünkön immár hagyománnyá vált, hogy a 
szentmisét követő ünnepség keretében Mihály atya megszen-
teli és megáldja a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret. 
A nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet összekap-
csolódásának. A kenyér az ember számára az életet, a megél-
hetést, az otthont jelenti.
 A Mihály atya által megszentelt új búzából sütött új 
kenyér a bagi gazdák jóvoltából került az asztalra. Köszönjük a 
Mezőbag Kft. ügyvezető igazgatójának, Pintér András úrnak és 
a Péter családi gazdaságnak a felajánlást. Az ünnepség után a 
Péter család jóvoltából minden jelenlévő család hazavihetett 
egy cipót, így mindannyiunk asztalára került a megszentelt új 
kenyérből.
 A Muharay Elemér Népi Együttes hagyományőrző 
lányai és asszonyai aratóünnepet idéző dalcsokrot énekeltek, a 
Szózat közös eléneklése pedig méltó módon foglalta keretbe 
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alkalommal megrendezett Bagi Egyházközségi 
Családi és Sport Nap. 5 évvel ezelőtt indult a kez-
deményezés, hogy egy olyan rendezvényt hoz-
zunk létre, ahol idősek, fiatalok, családok és egye-
dülállók közösségben lehetnek, beszélgethetnek, 
jobban megismerhetik egymást. Misi atya az évek 
folyamán többször felhívta már a figyelmünket, 
hogy „Nem jó az embernek egyedül lenni!” (Ter. 
2,18), hiszen közösségi lények vagyunk, közös-
ségbe tartozva tudunk egymásért is tenni, és így 
tudjuk formálni környezetünket, életünket. Az 
évek alatt kialakult szokás szerint a programok a 
templomban kezdődtek, köszöntéssel, közös 
imádsággal. A templom bejáratánál kiállítást le-
hetett megtekinteni, melyet a bagi hívek képei, 
emléktárgyai, prospektusai alkottak. Ezúttal a té-
ma a magyarországi és külföldi kegyhelyek bemu-
tatása volt. Ekkor került sor a vetítéssel egybe-
kötött előadásra is, mely a 14 bagi keresztet és az 
ehhez kapcsolódó nagyheti keresztjárást mutatta 
be. Ezután a Mária Rádiós Szent Kalkuttai Teréz 
anya imakörrel lehetett együtt imádkozni.
 A programok most is párhuzamosan zaj-
lottak, a plébánia kertjében a baba sátor alatt a 
legkisebbek gyurmáztak, színeztek, miközben a 
szüleik, nagyszüleik egymással beszélgethettek. 
Akik pedig a meséket kedvelik, azok a kertben sé-
tálva fedezhettek fel öt népszerű meséhez készült 
állóképet. A nagyobbakat is több program várta. 
Ismét volt kézműveskedés, népi játékok versenye 

(pl. diótöréssel, kukoricacsutka torony építéssel). 
Az iskola tornacsarnokában pedig játékos sport-
verseny zajlott, amely nagy sikernek örvendett 
minden korosztályban. A 2-6 éves korosztály örö-
mére ismét volt motorverseny a temető parkoló-
jában kjelölt pályán. A bagi Szent Rita Karitász 
tagjai már kora reggel óta készítették a finom 
ebédet, melyet közös imádkozás után a sátor alatt 
fogyasztottunk el. Délután pingpongozni is lehe-
tett, valamint Lothringer Éva testvért, családtera-
peutát a Szociális Testvérek Társasága tagját 
hallgathattuk meg, aki családi élet szépségeiről, 
nehézségeiről, a családok életének mai problémá-
iról és azok megoldási lehetőségeiről tartott ér-
dekes és hasznos előadást. A sportversenyek 
eredményeit is megtudtuk, és jutalmat is kaptak a 
helyezettek. A szombat esti szentmisét Tercsi Zol-
tán kanonok atya mutatta be a szép számban 
összegyűlt híveknek. Az estét Angyal Virág zárta 
két népdalcsokorral, majd a közönséget is bevon-
va együtt énekeltük el a Galga vize szép csendesen 
kanyarog kezdetű népdalt. Nem maradtuk most 
sem éhesek, a karitász tagjai agapéval kedvesked-
tek a jelenlévőknek. A gyerekek a nyári oratóri-
umra visszaemlékezve egymás után táncolták el 
kedvenc táncaikat, az felnőttek beszélgettek, míg 
be nem sötétedett. Karácsondi Mihály atya köszö-
netet mondott minden szervezőnek, minden 
résztvevőnek és reményét fejezte ki, hogy meg 
tudjuk ünnepelni majd, a BECSES nap 50. év-
fordulóját is.

Paltán Bernadett

V. BECSES NAP

„Ez az év más mint a többi, ünnepre virradtunk,
kis falunkban 10 éves lett az oratórium!” 

mert gőzerővel mentek az előadások próbái, ezek 
forgatagában időt szántunk arra is, hogy a jubi-
leum alkalmából elültessünk egy fát a gyerekekkel 
közösen a jövő nemzedékeinek. Aznap még 3 hely-
ről érkeztek hozzánk vendégek, hogy velünk 
ünnepelhessenek: Kazincbarcikáról Tóth Péter 
szalézi testvér és 2 kisanimátor, Óbudáról egy ani-
mátor, és Vácszentlászlóról Simon Zoltán szalézi 
munkatárssal 4 kisanimátor. Nagyon örülünk, 
hogy velünk tartottak, és remélhetőleg hamarosan 
újra meglátogatnak minket! A délutánunk a záró-
misével és a rengeteg tartalmas előadással lett tel-
jes, majd ezt követte a táncház, ahol a hét kedvenc 
táncait táncolhattuk el közösen. Ugyan véget ért a 
10. Nyári Oratórium, de jövő nyáron és évközben 
is hatalmas szeretettel várjuk a gyermekeket 
közösségünkbe! Legközelebb október 26-án tart-
juk oratóriumos kirándulásunkat. November 17-
én Hévízgyörkön, december 21-én pedig Bagon 
lesz oratórium délelőtt 9 órától a plébánián. 

Gazda Boglárka
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 A kellemesen meleg őszi időjá-
rást kihasználva sokan választották a 
Családi Napot szeptember utolsó vasár-
napján. Első alkalommal lehettünk ré-
szesei a hagyományos szüreti időszak és 
Szent Mihály Nap ünnepeink alkalmából 
életre hívott rendezvénynek, mely a gye-
rekek és felnőttek számára együtt, egy 
időben kínált érdekes programokat.
 Délelőtt 10 órától elkezdődött a 
közösségi főzés a művelődési ház parko-
lójában, melyhez az alapanyagot az ön-
kormányzat biztosította. Nyolc csapat, ci-
vil szervezetek és baráti társaságok egya-
ránt felvonultak és a gulyás különféle 
változatait készítették el. Volt erdélyi 
csorbaleves, több féle babgulyás és ter-
mészetesen sima gulyás is illatozott a 
bográcsokban. Az érkező vendégek és a 
csapattagok később, közösen fogyaszt-
hatták el az elkészült ételeket a felállított 
nagy sátorban. 
 A művelődési ház udvarán fél 
11-től népi játszótér és kézműveskedés 
várta a gyermekeket. Nagyon sok kis-
gyermekes család jött el, nem csak helyi-
ek, a környékről is érkeztek vendégek. 
Egész nap nagy volt az érdeklődés, mely 
alól nem jelentett kivételt a Sárosi mé-
hészet bemutatója sem. Különösen izgal-
mas volt a méhkaptárt megtekinteni, 

beszélgetni a mézekről és jótékony hatá-
sukról. Természetesen a kóstoló sem ma-
radhatott el.
A szeptember 30-i Népmese Napjához 
kapcsolódott a Batyu színház 11 órakor 
kezdődő műsora. A Ravaszdi mester cí-
mű színházi előadás magyar népmese fel-
dolgozásokkal emlékezett meg eme jeles 
napról. A bábelőadás után a Muharay-s 
legények segítségével a szüret folyamata 
került bemutatásra. A hátsó udvarban 
felállított szőlőlugasról szüretelhették le 
a gyerekek kis kosarakba a szőlőt, öntö-
gették a darálóba és ők is darálhatták, 
„sutulhatták” a felnőttek felügyeletével. 
Készült a must, amit körbekínáltak és 
minden gyerek-felnőtt megkóstolhatott. 
Dr. Németh Mihály, községünk állatorvo-
sa mátrai szőlejéből ajánlotta fel a finom 
nedű elkészítéséhez szükséges gyümöl-
csöt. 
 A fárasztó szüretelést követően 
szó szerint jó ebédhez szólt a nóta. Az el-
készült ételek fogyasztása közben a Fix-
Stimm zenekar jó hangulatú zenés blokk-
ja fokozta a jókedvet és valóban nótázásra 
késztette a résztvevőket.
 4 órától igazi, hagyományos 
gyalogos szüreti felvonulást láthattak az 
érdeklődők, a menet a falu főutcáján a 
templomig, majd a Szent András utcán 

vonulva érkezett vissza a művelődési ház-
hoz. A Muharay együttes legkisebbjeitől a 
legidősebbekig mindenki részt vett a fel-
vonuláson, a templomnál táncos megál-
lóval, a Fix-Stimm zenekar végig húzta a 
talpalávalót. A művelődési házhoz vissza-
térve a Muharay együttes bemutatta a ha-
gyományos szüreti mulatság műsorát, a 
kicsikék pedig Szent Mihály naphoz és 
természetesen a szürethez is kapcsolódó 
népszokásokat elevenítették fel a maguk 
játékos módján.
 A nap utolsó, de nem kevésbé 
várt szereplői Danics Dóra és Cimbali-
band zenekar, akik már nem először lép-
tek a művelődési ház színpadára. Mu-
zsikájuk, temperamentumuk és virtuozi-
tásuk ismét nagy sikert aratott. A koncer-
tet lezáró akkordok idejére beesteledett, 
kellemesen elfáradt mindenki és elfo-
gyott a gulyás is.
 Jamrik László polgármester 
zárszóként megköszönte a szép számú 
érdeklődést, az egyesületek, civil szerve-
zetek és résztvevők közreműködését, 
egyúttal örömmel jelentette be, hogy az I. 
Családi Nap a szüret jegyében hagyo-
mányteremtő szándékkal lett megren-
dezve, bízva abban, hogy jövőre újra 
együtt ünnepelhetünk. 

T.A.

 Idén 3. alkalommal rendeztük meg a nyári kézműves 
táborunkat, 6-12 éves gyerekek részére. Augusztus 12-én 16 fő-
vel indult el a színes programokkal teli hét, amely során több 
helyi kézműves és a tábor szervezőinek segítségével számtalan 
csodát alkothattak a gyerekek. A quilling technikáját Fodor Fló-
ra ismertette meg a fiúkkal és lányokkal, akik kitartóan teker-
gették a színes papírcsíkokat, s a végén mindenki egy-egy szép 
képpel térhetett haza. Feriancz Rozika segítségével megtanul-
ták, hogy akár maradék papír, újság vagy tapéta felhaszná-
lásával is csodálatos tárgyakat lehet készíteni. Készültek is a 
karkötők, fülbevalók, kulcstartók serényen. Remenár Kriszta 
vezetésével csodás képkereteket alkottak a gyerekek, amelyek-
be a hét végére egy-egy mókás fénykép került be a táborozókról. 
A képeken vagy egy nagy csokor lufi ragadta magával a gyere-
keket, vagy hatalmas súly alatt roskadoztak, néhányan pedig 
vidáman lebegtek az űrben. Csiki Lóránt, Lóri bácsi meséjével, 
vidámságával elvarázsolta a gyerekeket. Együtt készítettek sár-
kányt, bőr karkötőt, bugyellárist, és megtanulták azt is, hogy 
mindig rendet kell pakolni magunk után. Egyik nap kirándulni 
mentünk a gyerekekkel Katalinpusztára. Itt tanösvényen jár-
tunk, rágcsáló fészekbe kukucskálhattunk be, érdekességeket 
hallgattunk meg az erdei állatokról, sőt, a vállalkozó kedvűek 
még állatbőrbe is bújhattak. A végén természetesen nem ma-
radhatott el a játszótéren való kikapcsolódás sem. Tartalmas, 

jókedvű hetet zártunk pénteken. Az idei tábor alatt két fiatal, 
Katona Janka és Paltán Csenge is segítségünkre volt, akik kö-
zösségi munkájuk egy részét töltötték nálunk. Köszönjük a Szü-
lői Összefogás Szülőfalunkért közösségnek, a bagi zöldség gyü-
mölcs boltnak, valamint Bag Nagyközség Önkormányzata Szo-
ciális, oktatási és művelődési bizottságának támogatását. 
 A tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron is megtartottuk 
a júliusi gyerek keddeket és csütörtököket a könyvtárban. A ki-
csi babák tornáztak-mondókáztak szüleikkel, a nagyobbak me-
sét hallgattak és dolgoztak fel, és természetesen mozgásos játé-
kokat játszottak. Közben az anyukák megosztották egymással 
gyermeknevelési tapasztalataikat, női témákról csevegtek, vagy 
éppen a világ dolgairól cseréltek gondolatokat. Nagy népszerű-
ségnek örvendtek ezek a programok a kisgyermekes családok 
körében. 
 Az intézményben működő klubok a nyáron is megtar-
tották összejöveteleiket. Így havonta egyszer a Filmbarátok- és 
az októberben megalakulásának 3. évfordulóját ünneplő 
Könyvklub tagjai is találkoztak, a Társasjáték klub tagjai pedig 
kéthetente ültek össze egy-egy jókedvű közös játékra. A klubok 
továbbra is nyitottak, minden új érdeklődőt nagy szeretettel 
várnak. 

Horváthné Görög Viktória

I. Családi Nap a szüret jegyében

Sok éve terveztük, hogy nekilátunk a művelődési ház színpa-
dának felújításához, hiszen az elmúlt évtizedek során nem 
csak a kopófelület, hanem a színpad szerkezeti elemei is el-
használódtak. A munkát a nyári szünetre időzítettük, hogy a 
munka a lehető legkevesebb fennakadást okozza a kultúr-
házban működő csoportok életében. A régi színpad elbontá-
sa után teljesen új szerkezeti elemekből építettük újra a szín-
pad tartószerkezetét és felületét, amit aztán új, prémium mi-
nőségű balettszőnyeggel fedtünk le. 

2 A színpad építéséhez felhasználtunk 110 m  balett-
3 2 3szőnyeget, 3 m  fenyő fűrészárut, 115 m  OSB-lapot, 3 m  ho-

mokot, 40 liter sört és jó néhány kilogramm szeget és csa-
vart. Köszönjük Fercsik Gábornak, Balatoni Lászlónak, Nagy 
Krisztiánnak, Péter Andrásnak, Czira Tibornak, Recski János-
nak, Pelsőczi Krisztiánnak, Volter Domonkosnak, Rónai La-
josnak és Suszter Balázsnak, hogy energiájukat és szabad-
idejüket feláldozva dolgoztak a színpadunk felújításán, és 
köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a 
munkánkat. Bízunk benne, hogy az új színpad évtizedeken 
keresztül szolgálja településünk kulturális és közösségi életét 
és rengeteg felejthetetlen produkciónak ad helyet.

 Idén augusztus 24-25-én immár má-
sodik alkalommal került megrendezésre a Dózsa 
György Művelődési Házban a nyári társastánc 
tábor. A nyílt, bárki számára elérhető két napos 
kurzust ezúttal is Végh Zoltán professzionista 
táncos oktató – a társastánc tanfolyam vezetője - 
tartotta. A résztvevők behatóbban ismerkedhet-
tek a latin technikával, csacsa, argentin tangó, 
salsa figurákkal és koreográfiákkal. A nagy hő-
ség nem könnyítette meg táncosaink helyzetét, 
ennek ellenére lelkesen és kitartóan gyakoroltak 
és tanulták az új lépéseket, koreográfiákat. 
Szombaton este egy kis közös összejövetellel la-
zítottak, ám másnap reggel a csapat időben, 
táncra készen állt. Gyorsan elrepült a két nap, és 
bár sajgó lábakkal és izomlázzal, ugyanakkor 
kellemes fáradtsággal és jóleső érzéssel búcsúz-
tak egymástól annak reményében, hogy ismét 
lesz lehetőségük a tanultakat bemutatni a köz-
ség lakóinak egy újabb közösségi eseményen.  

Vravuska-Tóth Erika

Nyári események a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban

„Nem próbálok másoknál jobban
táncolni. Csak magamnál jobban.”

Nyári társastánc tábor a művelődési házban

Mihail Barisnyikov
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Megújult a művelődési ház színpada

Péter Tibor, a Bagi Muharay Népművészeti Egyesület elnöke
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 A kellemesen meleg őszi időjá-
rást kihasználva sokan választották a 
Családi Napot szeptember utolsó vasár-
napján. Első alkalommal lehettünk ré-
szesei a hagyományos szüreti időszak és 
Szent Mihály Nap ünnepeink alkalmából 
életre hívott rendezvénynek, mely a gye-
rekek és felnőttek számára együtt, egy 
időben kínált érdekes programokat.
 Délelőtt 10 órától elkezdődött a 
közösségi főzés a művelődési ház parko-
lójában, melyhez az alapanyagot az ön-
kormányzat biztosította. Nyolc csapat, ci-
vil szervezetek és baráti társaságok egya-
ránt felvonultak és a gulyás különféle 
változatait készítették el. Volt erdélyi 
csorbaleves, több féle babgulyás és ter-
mészetesen sima gulyás is illatozott a 
bográcsokban. Az érkező vendégek és a 
csapattagok később, közösen fogyaszt-
hatták el az elkészült ételeket a felállított 
nagy sátorban. 
 A művelődési ház udvarán fél 
11-től népi játszótér és kézműveskedés 
várta a gyermekeket. Nagyon sok kis-
gyermekes család jött el, nem csak helyi-
ek, a környékről is érkeztek vendégek. 
Egész nap nagy volt az érdeklődés, mely 
alól nem jelentett kivételt a Sárosi mé-
hészet bemutatója sem. Különösen izgal-
mas volt a méhkaptárt megtekinteni, 

beszélgetni a mézekről és jótékony hatá-
sukról. Természetesen a kóstoló sem ma-
radhatott el.
A szeptember 30-i Népmese Napjához 
kapcsolódott a Batyu színház 11 órakor 
kezdődő műsora. A Ravaszdi mester cí-
mű színházi előadás magyar népmese fel-
dolgozásokkal emlékezett meg eme jeles 
napról. A bábelőadás után a Muharay-s 
legények segítségével a szüret folyamata 
került bemutatásra. A hátsó udvarban 
felállított szőlőlugasról szüretelhették le 
a gyerekek kis kosarakba a szőlőt, öntö-
gették a darálóba és ők is darálhatták, 
„sutulhatták” a felnőttek felügyeletével. 
Készült a must, amit körbekínáltak és 
minden gyerek-felnőtt megkóstolhatott. 
Dr. Németh Mihály, községünk állatorvo-
sa mátrai szőlejéből ajánlotta fel a finom 
nedű elkészítéséhez szükséges gyümöl-
csöt. 
 A fárasztó szüretelést követően 
szó szerint jó ebédhez szólt a nóta. Az el-
készült ételek fogyasztása közben a Fix-
Stimm zenekar jó hangulatú zenés blokk-
ja fokozta a jókedvet és valóban nótázásra 
késztette a résztvevőket.
 4 órától igazi, hagyományos 
gyalogos szüreti felvonulást láthattak az 
érdeklődők, a menet a falu főutcáján a 
templomig, majd a Szent András utcán 

vonulva érkezett vissza a művelődési ház-
hoz. A Muharay együttes legkisebbjeitől a 
legidősebbekig mindenki részt vett a fel-
vonuláson, a templomnál táncos megál-
lóval, a Fix-Stimm zenekar végig húzta a 
talpalávalót. A művelődési házhoz vissza-
térve a Muharay együttes bemutatta a ha-
gyományos szüreti mulatság műsorát, a 
kicsikék pedig Szent Mihály naphoz és 
természetesen a szürethez is kapcsolódó 
népszokásokat elevenítették fel a maguk 
játékos módján.
 A nap utolsó, de nem kevésbé 
várt szereplői Danics Dóra és Cimbali-
band zenekar, akik már nem először lép-
tek a művelődési ház színpadára. Mu-
zsikájuk, temperamentumuk és virtuozi-
tásuk ismét nagy sikert aratott. A koncer-
tet lezáró akkordok idejére beesteledett, 
kellemesen elfáradt mindenki és elfo-
gyott a gulyás is.
 Jamrik László polgármester 
zárszóként megköszönte a szép számú 
érdeklődést, az egyesületek, civil szerve-
zetek és résztvevők közreműködését, 
egyúttal örömmel jelentette be, hogy az I. 
Családi Nap a szüret jegyében hagyo-
mányteremtő szándékkal lett megren-
dezve, bízva abban, hogy jövőre újra 
együtt ünnepelhetünk. 

T.A.

 Idén 3. alkalommal rendeztük meg a nyári kézműves 
táborunkat, 6-12 éves gyerekek részére. Augusztus 12-én 16 fő-
vel indult el a színes programokkal teli hét, amely során több 
helyi kézműves és a tábor szervezőinek segítségével számtalan 
csodát alkothattak a gyerekek. A quilling technikáját Fodor Fló-
ra ismertette meg a fiúkkal és lányokkal, akik kitartóan teker-
gették a színes papírcsíkokat, s a végén mindenki egy-egy szép 
képpel térhetett haza. Feriancz Rozika segítségével megtanul-
ták, hogy akár maradék papír, újság vagy tapéta felhaszná-
lásával is csodálatos tárgyakat lehet készíteni. Készültek is a 
karkötők, fülbevalók, kulcstartók serényen. Remenár Kriszta 
vezetésével csodás képkereteket alkottak a gyerekek, amelyek-
be a hét végére egy-egy mókás fénykép került be a táborozókról. 
A képeken vagy egy nagy csokor lufi ragadta magával a gyere-
keket, vagy hatalmas súly alatt roskadoztak, néhányan pedig 
vidáman lebegtek az űrben. Csiki Lóránt, Lóri bácsi meséjével, 
vidámságával elvarázsolta a gyerekeket. Együtt készítettek sár-
kányt, bőr karkötőt, bugyellárist, és megtanulták azt is, hogy 
mindig rendet kell pakolni magunk után. Egyik nap kirándulni 
mentünk a gyerekekkel Katalinpusztára. Itt tanösvényen jár-
tunk, rágcsáló fészekbe kukucskálhattunk be, érdekességeket 
hallgattunk meg az erdei állatokról, sőt, a vállalkozó kedvűek 
még állatbőrbe is bújhattak. A végén természetesen nem ma-
radhatott el a játszótéren való kikapcsolódás sem. Tartalmas, 

jókedvű hetet zártunk pénteken. Az idei tábor alatt két fiatal, 
Katona Janka és Paltán Csenge is segítségünkre volt, akik kö-
zösségi munkájuk egy részét töltötték nálunk. Köszönjük a Szü-
lői Összefogás Szülőfalunkért közösségnek, a bagi zöldség gyü-
mölcs boltnak, valamint Bag Nagyközség Önkormányzata Szo-
ciális, oktatási és művelődési bizottságának támogatását. 
 A tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron is megtartottuk 
a júliusi gyerek keddeket és csütörtököket a könyvtárban. A ki-
csi babák tornáztak-mondókáztak szüleikkel, a nagyobbak me-
sét hallgattak és dolgoztak fel, és természetesen mozgásos játé-
kokat játszottak. Közben az anyukák megosztották egymással 
gyermeknevelési tapasztalataikat, női témákról csevegtek, vagy 
éppen a világ dolgairól cseréltek gondolatokat. Nagy népszerű-
ségnek örvendtek ezek a programok a kisgyermekes családok 
körében. 
 Az intézményben működő klubok a nyáron is megtar-
tották összejöveteleiket. Így havonta egyszer a Filmbarátok- és 
az októberben megalakulásának 3. évfordulóját ünneplő 
Könyvklub tagjai is találkoztak, a Társasjáték klub tagjai pedig 
kéthetente ültek össze egy-egy jókedvű közös játékra. A klubok 
továbbra is nyitottak, minden új érdeklődőt nagy szeretettel 
várnak. 

Horváthné Görög Viktória

I. Családi Nap a szüret jegyében

Sok éve terveztük, hogy nekilátunk a művelődési ház színpa-
dának felújításához, hiszen az elmúlt évtizedek során nem 
csak a kopófelület, hanem a színpad szerkezeti elemei is el-
használódtak. A munkát a nyári szünetre időzítettük, hogy a 
munka a lehető legkevesebb fennakadást okozza a kultúr-
házban működő csoportok életében. A régi színpad elbontá-
sa után teljesen új szerkezeti elemekből építettük újra a szín-
pad tartószerkezetét és felületét, amit aztán új, prémium mi-
nőségű balettszőnyeggel fedtünk le. 

2 A színpad építéséhez felhasználtunk 110 m  balett-
3 2 3szőnyeget, 3 m  fenyő fűrészárut, 115 m  OSB-lapot, 3 m  ho-

mokot, 40 liter sört és jó néhány kilogramm szeget és csa-
vart. Köszönjük Fercsik Gábornak, Balatoni Lászlónak, Nagy 
Krisztiánnak, Péter Andrásnak, Czira Tibornak, Recski János-
nak, Pelsőczi Krisztiánnak, Volter Domonkosnak, Rónai La-
josnak és Suszter Balázsnak, hogy energiájukat és szabad-
idejüket feláldozva dolgoztak a színpadunk felújításán, és 
köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a 
munkánkat. Bízunk benne, hogy az új színpad évtizedeken 
keresztül szolgálja településünk kulturális és közösségi életét 
és rengeteg felejthetetlen produkciónak ad helyet.

 Idén augusztus 24-25-én immár má-
sodik alkalommal került megrendezésre a Dózsa 
György Művelődési Házban a nyári társastánc 
tábor. A nyílt, bárki számára elérhető két napos 
kurzust ezúttal is Végh Zoltán professzionista 
táncos oktató – a társastánc tanfolyam vezetője - 
tartotta. A résztvevők behatóbban ismerkedhet-
tek a latin technikával, csacsa, argentin tangó, 
salsa figurákkal és koreográfiákkal. A nagy hő-
ség nem könnyítette meg táncosaink helyzetét, 
ennek ellenére lelkesen és kitartóan gyakoroltak 
és tanulták az új lépéseket, koreográfiákat. 
Szombaton este egy kis közös összejövetellel la-
zítottak, ám másnap reggel a csapat időben, 
táncra készen állt. Gyorsan elrepült a két nap, és 
bár sajgó lábakkal és izomlázzal, ugyanakkor 
kellemes fáradtsággal és jóleső érzéssel búcsúz-
tak egymástól annak reményében, hogy ismét 
lesz lehetőségük a tanultakat bemutatni a köz-
ség lakóinak egy újabb közösségi eseményen.  

Vravuska-Tóth Erika

Nyári események a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban

„Nem próbálok másoknál jobban
táncolni. Csak magamnál jobban.”

Nyári társastánc tábor a művelődési házban

Mihail Barisnyikov

BAGI HÍRLAP • 2019. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER-OKTÓBER

Fo
tó

: D
ó

zs
a
 G

yö
rg

y 
M

ű
ve

lő
d

é
si

 H
á
z 

é
s 

K
ö

n
yv

tá
r

Fo
tó

: D
ó

zs
a
 G

yö
rg

y 
M

ű
ve

lő
d

é
si

 H
á
z 

é
s 

K
ö

n
yv

tá
r

Megújult a művelődési ház színpada

Péter Tibor, a Bagi Muharay Népművészeti Egyesület elnöke
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Megválasztásunk esetén első lépésként javítunk a közbiztonságon!
 Első körben felvesszük a rendőrséggel a kapcsolatot, hogy kiemelt és folyamatos jelenlétet bizto-
sítsanak Bagon, illetve beüzemeljük a rendelkezésre álló térfigyelő kamerarendszert és megerősítjük a pol-
gárőrséget. Ezután felkutatjuk a leghatékonyabb hazai drogprobléma-megoldó szervezeteket és projekteket, 
amely példájával és segítségével elindíthatjuk a település rehabilitációját.

Pályázati forrásokat teremtünk Bag infrastrukturális fejlődéséhez!
 Az utak, járdák felújításához és a lakosság kényelmét szolgáló új padok, pihenőterek, közösségi 
terek létrehozásához pénzügyi források szükségesek. Mindemellett a temető rendbetétele, a csapadékvíz-
elvezetés megoldása sem várathat magára. A rendelkezésünkre álló kapcsolatok kihasználásával és egy új, 
motivált pályázatíró ügynökség segítségével elnyerhetővé válnak a kisebb-nagyobb pénzértékű pályázatok.

Bagot a siker és a fejlődés útjára állítjuk!
 Az ipari park helyzetét rendezzük és új befektetőket, vállalatokat kutatunk fel, akik nem csak új 
munkahelyeket teremtenek a bagi lakosok számára, de adó-befizetéseikkel támogatják a település költség-
vetését. Így elérhetjük távlati céljainkat: egy új szűrő- és egészségközpont létrehozását, legalább hetente 3 
napra a gyermekorvosi ellátás megszervezését, a kulturális és sportélet felvirágoztatását. Egy gyarapodó, si-
keres, aktív közösség megteremtésével elérhetjük, hogy gyermekeink és unokáink a helyi intézményekben 
nevelve ígéretes jövőben bízhassanak.

Az Önkormányzat legyen az Önöké, Mindannyiunké!
 Az önkormányzatot közelebb kell hozni az emberekhez, például, ha egy idős, elesett embernek 
segítségre van szüksége, akkor tudja, hogy a hivatalra számíthat. Szeretnénk, ha bármely bagi lakos bátran 
megkereshetné az önkormányzatot ötleteivel, elképzeléseivel, problémáival és ígérjük, hogy mi mindehhez 
partnerek leszünk.

villanyszerelő-mester, vállalkozó 
polgármester-jelölt

„Őszinte elhivatottsággal, 
tettre készen indulok a pol-
gármester választáson és 
nem hazug rágalmakkal, az itt 
élők félrevezetésével 
szeretném megnyerni azt.” 

„Van tapasztalatom a hivatali 
munkaszervezésben, és a magán-

vállalkozói tevékenységben egyaránt.”

„Mindig határozott véleményt 
fogalmazok meg Bag és az itt élők 

érdekében.”

„Büszke vagyok Bagra, ismerem és meg-
becsülöm az itt élő emberek szorgalmát, és 
megpróbálok hasznos tagja lenni Bag 
közéletének.” 

„Elkötelezett vagyok az 
iránt, hogy a település 
végre a lakosoknak ne 

csak az otthona legyen, de 
munkahelye is.”

„Bag fejlődését támogatom 
közügyekben való tapasztalatommal, 
jogi szakértelmemmel, a helyi és 
vidéki emberek ismeretével és állok 
elébe a feladatoknak, hogy egy új 
jövő épüljön.”

„Célunk egy olyan élhetőbb, nyugodtabb település építése,
amely lehetőségeket nyit az itt élők számára, mindemellett pedig biztonsággal, élettel, 
örömmel teli. Feladatunk van bőven, de közös erővel meg tudjuk oldani a kihívásokat,

és Bag végre a fejlődés útjára léphet.” 

Tegyünk együtt Bag jövőjéért! 
Bemutatkozik Deli József független polgármester-jelölt és az őt támogató képviselő-jelöltek

DELI JÓZSEF

Kérem támogassák
Deli József polgármester-jelöltet és csapatát

szavazataikkal
az október 13-ai önkormányzati választáson!

KÁDÁR LÁSZLÓ

közgazdász, 
független testületi tagjelölt

DR. PÉTER

MIHÁLY

ügyvéd, 
független testületi tagjelölt

CSÜG CSABA

ISTVÁN

vállalkozó, 
független testületi tagjelölt

GYÓNI JÁNOS VERES ZOLTÁN

nyugdíjas villanyszerelő mester
független testületi tagjelölt

mérnök, 
független testületi tagjelölt

Tisztelt választópolgárok, kedves bagiak!

Buzás Richárd vagyok, 34 éves, bagi lakos, kis-
vállalkozó, a Momentum képviselőjelöltje. Csalá-
dommal három éve, Gödöllőről költöztünk a tele-
pülésre. Tudatosan választottuk lakóhelyünknek

Bagot, nagyon szeretjük ezt a vidéket. Felmenőimnek köszönhetően kö-
tődöm Galgamentéhez, gyermekkorom legszebb nyarait tölthettem el 
itt. Tanulmányaimat Gödöllőn végeztem el, a Török Ignácz Gimnázium-
ban érettségiztem. Úgy érzem, rengeteg kihasználatlan lehetőség rejlik 
a falunkban. Ezért is döntöttem a képviselőjelöltség mellett. A foglal-
kozásom révén megszerzett tapasztalataimat és kapcsolati tőkémet 
igénybe véve kívánom Bag fejlődését elősegíteni. A Momentum jelölt-
jeként, kiemelten fontos számomra az európaiság, teljesítményelvűség, 
szolidaritás és tisztesség. Ezen értékek mentén kívánom végezni mun-
kámat a testületben. Településünknek szüksége van helyben működő 
körzeti megbízotti irodára és 24 órás rendőri jelenlétre. Korszerűsíteni 
és lehetőség szerint bővíteni kell a térfigyelő rendszert. Támogatni, bő-
víteni és népszerűsíteni kell a polgárőri szolgálatot.
 Az önkormányzatnak a tulajdonosokkal együttműködve min-
den eszközzel (marketing, adókedvezmények, pályázatok, stb.) segíte-
nie kell az ipari park benépesítését. Közösségünk érdeke, hogy piacot 
teremtsünk helyi szolgáltatásainknak és növelni tudjuk adóbevételein-
ket. Közterület építő terveim egyik fő eleme, a Petőfi tér rekonstrukciója. 
Egy szökőkúttal, pihenő helyekkel és az emlékmű kiemelésével gaz-
dagított közösségi térre az egész település méltán lehetne büszke.  
Ezen túlmenően a lakossági igényekhez igazodva, kezdeményezni 
fogom egy Bagot Aszóddal összekötő kerékpárút létesítését. Több 
rendezvénnyel erősítsük a helyi közösséget, ápoljuk kultúránkat és ha-
gyományainkat, fűzzük szorosabbra kapcsolatainkat a szomszédos te-
lepülésekkel! Javaslom velük együttműködve egy, a Galga mente érté-
keit kiemelő vándor fesztivál elindítását.

Buzás Richárd
független képviselő-jelölt

 Iskolánkban már több éve hagyomány Szent Mihály 
napjának megünneplése. Idén erre szeptember 30-án kellemes, 
napos időben került sor. Az alsó tagozatos gyerekek az edzőpá-
lyán, négy helyszínen tapasztalhatták meg az Európa-szerte is-
mert pásztorünnep hangulatát. 

„Gyere velem a vásárba
fussunk oda hamarjába.
Vehetsz, majd ott minden szépet,
Ha nincs pénzed, majd csak nézed.”

 A vers megtanulásával a gyerekek a vásárba indultak, és 
különböző mozgásos játékok segítségével tapasztalták meg egy 
vásár forgatagát. Egy másik helyszínen megismerkedtek a kuko-
rica növénnyel, lehetőség nyílt a kukorica morzsolására és kuko-
ricadarából készült étel kóstolására is. Mihály nap időjóslónap is, 
így szólásokkal ismerkedtek meg az alsósok, és memória játékkal 
tették izgalmassá a tanulást. Végül jócselekedetek napja is e jeles 
ünnep, a keresztény vallás Szent Mihály arkangyal ünnepnap-
jaként jegyzi. Drámajátékok segítségével szerezhettek tapaszta-
latot tanítványaink, hogy a jócselekedetek nemcsak adakozást je-
lenthetnek, hanem jó szóval, biztatással, kedvességgel is használ-
hatunk egymásnak.
 A felsősök is örülhettek a napsütésnek, hiszen a progra-
mokat a szőlődomra terveztük. Az osztályoknak öt állomásból álló 
pályát kellett teljesíteniük. Voltak feladatok Szent Mihály-nappal 
kapcsolatban (menetlevél díszítése, bárányka keresés, szólások, 
közmondások szavainak megfelelő sorrendbe állítása, kvíz), mivel 
ezen a napon van a magyar népmese napja (Benedek Elek szüle-
tésének 160. évfordulója) az egyik helyszínen a magyar népmesék 
világához kerülhettek közelebb az osztályok. Hogy ne csak a szel-

Szent Mihály-nap

lemet dolgoztassuk meg, két olyan állomás is volt, ahol az ügyes-
ségük és erejük lett próbára térve a csapatoknak (pl. íjászkodás, 
kötélhúzás, célba dobás, zsákban futás). A napnak tétje is volt, 
hiszen a legtöbb pontot összegyűjtött felső tagozatos osztály ju-
talma, egy szabadon választott tantárgyból kapott ötös lett.
 A mai nap szép példája annak, hogy az iskola falain kívül 
is remek lehetőség nyílik a tanulásra, s az együtt átélt élmény erő-
síti a közösséget.

Katonáné Kovács Erika, Paltán Bernadett

 Az önkormányzati választási kampány a célegyenes-

be fordult. A szemfülesebbek már tájékozódhattak a teljes lis-

táról a bagfalu.hu weboldalon, sokunk számára viszont a leg-

átfogóbb képet az újság hasábjain bemutatkozó jelöltek adják 

majd.

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete egyhangú döntéssel 2019. augusztus 29-én úgy határo-

zott, hogy a Bagi Hírlap 2019. szeptemberi számában az ön-

kormányzati választáson induló jelöltek bemutatkozásának 

lehetőségét térítésmentesen biztosítja. A Választási mellék-

letben azon polgármester- és képviselő-jelöltek bemutatko-

zóit, ill. célkitűzéseit olvashatják, akik éltek a képviselő-tes-

tülete által biztosított hirdetési lehetőséggel és eljuttatták be-

mutatkozójukat a szerkesztőséghez.

T.A.

Tisztelt olvasók,
tisztelt bagi választópolgárok!

Önkormányzati Választás 2019 - Választási melléklet
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Megválasztásunk esetén első lépésként javítunk a közbiztonságon!
 Első körben felvesszük a rendőrséggel a kapcsolatot, hogy kiemelt és folyamatos jelenlétet bizto-
sítsanak Bagon, illetve beüzemeljük a rendelkezésre álló térfigyelő kamerarendszert és megerősítjük a pol-
gárőrséget. Ezután felkutatjuk a leghatékonyabb hazai drogprobléma-megoldó szervezeteket és projekteket, 
amely példájával és segítségével elindíthatjuk a település rehabilitációját.

Pályázati forrásokat teremtünk Bag infrastrukturális fejlődéséhez!
 Az utak, járdák felújításához és a lakosság kényelmét szolgáló új padok, pihenőterek, közösségi 
terek létrehozásához pénzügyi források szükségesek. Mindemellett a temető rendbetétele, a csapadékvíz-
elvezetés megoldása sem várathat magára. A rendelkezésünkre álló kapcsolatok kihasználásával és egy új, 
motivált pályázatíró ügynökség segítségével elnyerhetővé válnak a kisebb-nagyobb pénzértékű pályázatok.

Bagot a siker és a fejlődés útjára állítjuk!
 Az ipari park helyzetét rendezzük és új befektetőket, vállalatokat kutatunk fel, akik nem csak új 
munkahelyeket teremtenek a bagi lakosok számára, de adó-befizetéseikkel támogatják a település költség-
vetését. Így elérhetjük távlati céljainkat: egy új szűrő- és egészségközpont létrehozását, legalább hetente 3 
napra a gyermekorvosi ellátás megszervezését, a kulturális és sportélet felvirágoztatását. Egy gyarapodó, si-
keres, aktív közösség megteremtésével elérhetjük, hogy gyermekeink és unokáink a helyi intézményekben 
nevelve ígéretes jövőben bízhassanak.

Az Önkormányzat legyen az Önöké, Mindannyiunké!
 Az önkormányzatot közelebb kell hozni az emberekhez, például, ha egy idős, elesett embernek 
segítségre van szüksége, akkor tudja, hogy a hivatalra számíthat. Szeretnénk, ha bármely bagi lakos bátran 
megkereshetné az önkormányzatot ötleteivel, elképzeléseivel, problémáival és ígérjük, hogy mi mindehhez 
partnerek leszünk.

villanyszerelő-mester, vállalkozó 
polgármester-jelölt

„Őszinte elhivatottsággal, 
tettre készen indulok a pol-
gármester választáson és 
nem hazug rágalmakkal, az itt 
élők félrevezetésével 
szeretném megnyerni azt.” 

„Van tapasztalatom a hivatali 
munkaszervezésben, és a magán-

vállalkozói tevékenységben egyaránt.”

„Mindig határozott véleményt 
fogalmazok meg Bag és az itt élők 

érdekében.”

„Büszke vagyok Bagra, ismerem és meg-
becsülöm az itt élő emberek szorgalmát, és 
megpróbálok hasznos tagja lenni Bag 
közéletének.” 

„Elkötelezett vagyok az 
iránt, hogy a település 
végre a lakosoknak ne 

csak az otthona legyen, de 
munkahelye is.”

„Bag fejlődését támogatom 
közügyekben való tapasztalatommal, 
jogi szakértelmemmel, a helyi és 
vidéki emberek ismeretével és állok 
elébe a feladatoknak, hogy egy új 
jövő épüljön.”

„Célunk egy olyan élhetőbb, nyugodtabb település építése,
amely lehetőségeket nyit az itt élők számára, mindemellett pedig biztonsággal, élettel, 
örömmel teli. Feladatunk van bőven, de közös erővel meg tudjuk oldani a kihívásokat,

és Bag végre a fejlődés útjára léphet.” 

Tegyünk együtt Bag jövőjéért! 
Bemutatkozik Deli József független polgármester-jelölt és az őt támogató képviselő-jelöltek

DELI JÓZSEF

Kérem támogassák
Deli József polgármester-jelöltet és csapatát

szavazataikkal
az október 13-ai önkormányzati választáson!

KÁDÁR LÁSZLÓ

közgazdász, 
független testületi tagjelölt

DR. PÉTER

MIHÁLY

ügyvéd, 
független testületi tagjelölt

CSÜG CSABA

ISTVÁN

vállalkozó, 
független testületi tagjelölt

GYÓNI JÁNOS VERES ZOLTÁN

nyugdíjas villanyszerelő mester
független testületi tagjelölt

mérnök, 
független testületi tagjelölt

Tisztelt választópolgárok, kedves bagiak!

Buzás Richárd vagyok, 34 éves, bagi lakos, kis-
vállalkozó, a Momentum képviselőjelöltje. Csalá-
dommal három éve, Gödöllőről költöztünk a tele-
pülésre. Tudatosan választottuk lakóhelyünknek

Bagot, nagyon szeretjük ezt a vidéket. Felmenőimnek köszönhetően kö-
tődöm Galgamentéhez, gyermekkorom legszebb nyarait tölthettem el 
itt. Tanulmányaimat Gödöllőn végeztem el, a Török Ignácz Gimnázium-
ban érettségiztem. Úgy érzem, rengeteg kihasználatlan lehetőség rejlik 
a falunkban. Ezért is döntöttem a képviselőjelöltség mellett. A foglal-
kozásom révén megszerzett tapasztalataimat és kapcsolati tőkémet 
igénybe véve kívánom Bag fejlődését elősegíteni. A Momentum jelölt-
jeként, kiemelten fontos számomra az európaiság, teljesítményelvűség, 
szolidaritás és tisztesség. Ezen értékek mentén kívánom végezni mun-
kámat a testületben. Településünknek szüksége van helyben működő 
körzeti megbízotti irodára és 24 órás rendőri jelenlétre. Korszerűsíteni 
és lehetőség szerint bővíteni kell a térfigyelő rendszert. Támogatni, bő-
víteni és népszerűsíteni kell a polgárőri szolgálatot.
 Az önkormányzatnak a tulajdonosokkal együttműködve min-
den eszközzel (marketing, adókedvezmények, pályázatok, stb.) segíte-
nie kell az ipari park benépesítését. Közösségünk érdeke, hogy piacot 
teremtsünk helyi szolgáltatásainknak és növelni tudjuk adóbevételein-
ket. Közterület építő terveim egyik fő eleme, a Petőfi tér rekonstrukciója. 
Egy szökőkúttal, pihenő helyekkel és az emlékmű kiemelésével gaz-
dagított közösségi térre az egész település méltán lehetne büszke.  
Ezen túlmenően a lakossági igényekhez igazodva, kezdeményezni 
fogom egy Bagot Aszóddal összekötő kerékpárút létesítését. Több 
rendezvénnyel erősítsük a helyi közösséget, ápoljuk kultúránkat és ha-
gyományainkat, fűzzük szorosabbra kapcsolatainkat a szomszédos te-
lepülésekkel! Javaslom velük együttműködve egy, a Galga mente érté-
keit kiemelő vándor fesztivál elindítását.

Buzás Richárd
független képviselő-jelölt

 Iskolánkban már több éve hagyomány Szent Mihály 
napjának megünneplése. Idén erre szeptember 30-án kellemes, 
napos időben került sor. Az alsó tagozatos gyerekek az edzőpá-
lyán, négy helyszínen tapasztalhatták meg az Európa-szerte is-
mert pásztorünnep hangulatát. 

„Gyere velem a vásárba
fussunk oda hamarjába.
Vehetsz, majd ott minden szépet,
Ha nincs pénzed, majd csak nézed.”

 A vers megtanulásával a gyerekek a vásárba indultak, és 
különböző mozgásos játékok segítségével tapasztalták meg egy 
vásár forgatagát. Egy másik helyszínen megismerkedtek a kuko-
rica növénnyel, lehetőség nyílt a kukorica morzsolására és kuko-
ricadarából készült étel kóstolására is. Mihály nap időjóslónap is, 
így szólásokkal ismerkedtek meg az alsósok, és memória játékkal 
tették izgalmassá a tanulást. Végül jócselekedetek napja is e jeles 
ünnep, a keresztény vallás Szent Mihály arkangyal ünnepnap-
jaként jegyzi. Drámajátékok segítségével szerezhettek tapaszta-
latot tanítványaink, hogy a jócselekedetek nemcsak adakozást je-
lenthetnek, hanem jó szóval, biztatással, kedvességgel is használ-
hatunk egymásnak.
 A felsősök is örülhettek a napsütésnek, hiszen a progra-
mokat a szőlődomra terveztük. Az osztályoknak öt állomásból álló 
pályát kellett teljesíteniük. Voltak feladatok Szent Mihály-nappal 
kapcsolatban (menetlevél díszítése, bárányka keresés, szólások, 
közmondások szavainak megfelelő sorrendbe állítása, kvíz), mivel 
ezen a napon van a magyar népmese napja (Benedek Elek szüle-
tésének 160. évfordulója) az egyik helyszínen a magyar népmesék 
világához kerülhettek közelebb az osztályok. Hogy ne csak a szel-

Szent Mihály-nap

lemet dolgoztassuk meg, két olyan állomás is volt, ahol az ügyes-
ségük és erejük lett próbára térve a csapatoknak (pl. íjászkodás, 
kötélhúzás, célba dobás, zsákban futás). A napnak tétje is volt, 
hiszen a legtöbb pontot összegyűjtött felső tagozatos osztály ju-
talma, egy szabadon választott tantárgyból kapott ötös lett.
 A mai nap szép példája annak, hogy az iskola falain kívül 
is remek lehetőség nyílik a tanulásra, s az együtt átélt élmény erő-
síti a közösséget.

Katonáné Kovács Erika, Paltán Bernadett

 Az önkormányzati választási kampány a célegyenes-

be fordult. A szemfülesebbek már tájékozódhattak a teljes lis-

táról a bagfalu.hu weboldalon, sokunk számára viszont a leg-

átfogóbb képet az újság hasábjain bemutatkozó jelöltek adják 

majd.

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete egyhangú döntéssel 2019. augusztus 29-én úgy határo-

zott, hogy a Bagi Hírlap 2019. szeptemberi számában az ön-

kormányzati választáson induló jelöltek bemutatkozásának 

lehetőségét térítésmentesen biztosítja. A Választási mellék-

letben azon polgármester- és képviselő-jelöltek bemutatko-

zóit, ill. célkitűzéseit olvashatják, akik éltek a képviselő-tes-

tülete által biztosított hirdetési lehetőséggel és eljuttatták be-

mutatkozójukat a szerkesztőséghez.

T.A.

Tisztelt olvasók,
tisztelt bagi választópolgárok!

Önkormányzati Választás 2019 - Választási melléklet
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Mezőfi Ferenc vagyok. 
A Polgárőrség alapítója 
17 éve, elnöke 12 éve.
Bag Nagyközség Ön-
kormányzati Képvise-
lője, a Jogi-ügyrendi Bi-
zottság elnöke 5 éve, a 
Szociális Bizottság és a 
Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság tag-
ja 5 éve.

 Ezek a közéleti tevékenységek mutatják, 
hogy tisztelettel, alázattal vagyok Bag település iránt. 
Önkormányzati Képviselői tisztségem során számos é-
pítő javaslattal, cselekedettel támogattam társaim mun-
káját, dolgoztam az itt élő emberekért.. 
Program, amely mentén dolgozni fogunk:
- Zajvédő fal telepítése az M3 Budapest felőli lehajtónál 
és a meglévőek korszerűsítése
- Utak karbantartása, újra burkolása (felmértük időköz-
ben, fotókkal dokumentáltuk utcáról-utcára haladva)
- Csapadékvíz-elvezetés korszerűstése

- Járdák, buszmegállók felújítása
- Kerékpárút építése a szomszédos településekkel való 
összekötés
- Közútkezelővel való kapcsolat felvételével gyalog át-
kelő helyek további felfestése
- Napelemes sebesség mérő-és figyelmeztető táblák ki-
helyezése a bevezető utakon
- Orvosi rendelők átépítése, új rendelő megépítése
- Orvosi szolgáltatás bővítése (gyermekorvos jelenléte a 
faluban szükséges!)
- A Művelődési Ház előtt parkrendezést tervezünk, sé-
tánnyal, padokkal, szép növényekkel
- Az Edző-pálya kihasználatlan, ezért szabadidő eltölté-
sére alkalmas helyszínné tesszük
- Óvoda udvarának modernizálása, játékok cseréje, par-
kosítás
- Folyamatos karbantartása az épületeinknek
- IPARI PARK – beüzemelés, cégekkel való feltöltése a 
tulajdonosokkal való szoros együttműködéssel, új és ré-
gi cégekkel, vállalkozókkal való összhang. Gazdasági 
fellendülés céljából adó optimalizálási lehetőség ki-
építése.

- KÖZBIZTONSÁG- az egyik legfontosabb- a megren-
delt új kamera rendszer kiépítésének sürgetése, mert a 
mai technológia alkalmazásával a Polgárőrség és Ren-
dőrség - hatékonyabb lesz- Az elmaradott, hátrányos 
helyzetű település részek felzárkóztatása. Illetékes szer-
vezetekkel való együttműködése, hatékonyság növelés 
(ld. BAGÁZS)Pontos nyilvántartások, egészségügyi 
normák elérése, fiatalok oktatása, képzése
 Biztos vagyok abban, hogy saját erőből, és 
a szomszédos településekkel, azok vezetőivel karöltve 
eredményesen tudok majd együtt dolgozni. Széles isme-
retségi köröm, jó kapcsolatteremtő képességem felhasz-
nálásával sikereket fogok elérni, hogy a felsorolt tervek, 
szándékok valósággá váljanak. A realitás talaján marad-
va, természetesen az összes pénzügyi forrást kihasznál-
va megvalósítható.Több évre visszanyúló Önkormány-
zati működtetéssel kapcsolatos tapasztalataim, a Kép-
viselői munkával, és a saját magán szektorban elért 
eredményeim felhasználásával sikerre vezetem Bagot!

Üdvözlettel
Mezőfi Ferenc Polgármester jelölt

Tisztelt bagi Választópolgárok!

Hrncsárné Varga Lívia vagyok, 50 éves, bagi lakos. Függetl-
en Önkormányzati képviselő jelöltként indulok a 2019. okt.13-i 
önkormányzati választáson. Bagon élek, itt dolgozom, itt él a 
családom. Szeretem a falumat. Büszke vagyok arra, hogy bagi 
vagyok. Méltán híres tánccsoportunk viszi a hírünket a világ-
ban. Tagja voltam én is , mintegy 15 éven át. Mindig szolgáltam 
településünket. Alapító tagja vagyok a Bonifác alapítványnak. 
Sokat tettünk az iskoláért, az ott tanuló gyermekekért több

éven keresztül. A bagi emberek büszkék, jó szívűek, szorgalmasak. Ilyen közösséget 
szolgálni, megoldani problémákat, együtt dolgozni a fejlődés érdekében- nagyszerű 
és megtisztelő feladat.Egy képviselőnek nem csak az a dolga, hogy ötleteljen, 
tervezgessen. Az is a dolga, hogy meghallgassa a település lakóit. Kicsiket, 
nagyokat, fiatalokat, időseket. Oda figyeljen rájuk, az igényeikre, ötleteikre. Ezeket 
kiaknázva, felhasználva megfelelő módszerrel (EU-s pályázati forrásból, állami segít-
séggel, ésszerű gazdálkodással) létre hozzon valami újat, szükségeset. Mindannyi-
unknak igénye van új utakra, járdákra, buszmegállókra, új bővített orvosi rendelőre, 
modern intézményekre, amelyeket gyermekeink, vagy az idős korosztály használna. 
Szeretnénk szép parkokat, sportolási lehetőséget, kerékpár utat. Lehet sorolni szám-
talan dolgot. Az lesz a dolgunk, hogy a sok kívánság valósággá váljon.

Hrncsárné Varga Lívia Képviselő jelölt

Kedves Bagiak!

Jámbor Csaba vagyok, független képviselőjelöltként indulok 
az Önkormányzati választásokon. Érettségiztem, tetőfedő-bá-
dogos szakmám van. Nyolc éve élek Bagon, három kiskorú 
gyermekem van. Gyerekeim Bagra járnak iskolába, óvodába.
Fontos számomra, hogy olyan helyen élhessünk, ahol tiszta, 
rendezett és karbantartott környezet várja haza az itt lakókat 
és nyújtson biztonságot, nyugalmat az itt élőknek. Ahol a gye-
rekeket egyedül is ki lehet engedni az utcára, mert biztonság-

ban tudhatják őket szüleik. Elsődleges célom a közbiztonság nagymértékű javí-
tása, melyet szívügyemnek tekintek egyénileg és csapatommal közösen is. Egy 
fejlettebb kamerarendszer kialakítása nem csak a főutcákban, hanem mellék-
utcákban is. A polgárőrség támogatása, segítése, új tagok toborzása a hatéko-
nyabb működés elérése érdekében. Hiszek abban, hogy megfelelő csapattal és a 
településen élőkkel közösen ez megvalósítható.

Jámbor Csaba Képviselő jelölt

Tisztelt választópolgárok! Kedves Bagiak!

 Katona Ervin vagyok, 46 éves, egy gyönyörű kislány 
édesapja. Közel 30 éve az építőiparban dolgozom, jelenleg 
egyéni vállalkozóként, mint bádogos. Az önök bizalmából, 5 
éve településünk önkormányzati képviselője, a szociális, ok-
tatási, és kulturális bizottság elnöke, a jogi-ügyrendi, és a 
pénzügyi bizottság tagja vagyok. Az eltelt időszakban kialakí-
tottunk egy minden korosztályt érintő tiszta, átlátható, pénz-
ügyileg naprakész támogatási rendszert a bizottságban.

Támogattunk egyéniben óvodást, iskolást, nyugdíjast, felsőfokú intézményekben ta-
nuló diákokat. Segítettünk intézményeinknek (óvoda, iskola, kultúrház) amikor kérés-
sel fordultak hozzánk. Mezőfi Ferenc barátom, és képviselőtársam javaslatára, meg-
alkottuk a fiatal házasok lakásvásárlás, lakásfelújítás támogatási rendszerét. Ezen 
támogatásokat a bizottság egyhangú egyetértésével sikerült kialakítani. Úgy érez-
zük, hogy az eltelt időszakban, egy nagyon jó, és jól működő kapcsolatot sikerült ki-
alakítanom, kialakítanunk intézményeinkkel. Értve ezalatt az óvoda, iskola, kultúr-
ház, családsegítő szolgálat. Kritikáimat, észrevételeimet továbbra sem fogom ma-
gamba tartani. Amennyiben úgy gondolják, hogy az elmúlt 5 évben volt eredménye a 
munkámnak, munkánknak, kérem tegyenek egy x-et a nevem, nevünk mellé.

Őszinte tisztelettel: Katona Ervin

Kedves Bagiak!

Ezúton is szeretném megköszönni a pozitív visszajelzései-
teket a képviselőjelöltségemmel kapcsolatban. Engedjék meg, 
hogy néhány szóban ismertessem a jelöltségem melletti dön-
tésemet. Magyar Renáta vagyok, 25 éves – és ezáltal talán a 
legfiatalabb képviselőjelölt. Tele ambícióval, tenni akarással, 
fiatalos ötletekkel.Bagon élek, éltem és a családalapítást is itt 
tervezem. Szeretnék egy élhető, biztonságos, fejlett kö-

zösségben élni és ezt szeretném születendő gyermekemnek, gyermekeimnek 
és persze sok más családalapítás előtt álló, fiatal pár számára megalapozni, 
biztosítani. Amire én, Mezőfi Ferenc polgármester – jelölt és Képviselőtársaim vál-
lalkozunk, az egy kemény, embert próbáló feladat lesz. Tudjuk, hogy odaadó, alá-
zatos, összefogást igénylő munkával elérhető a közös cél.

Tisztelettel, Magyar Renáta

Kedves Bagiak!

Makádi László vagyok. 41 éves családapa. Családommal 
születésem óta itt élek. A László, mostani Szentlászlói utcá-
ban töltöttem gyermekkorom. Számomra fontos, hogy az ott 
élőket újra békés együttéléshez segítsük hozzá! Három kis 
gyermekem, édesanyám, barátaim, ismerőseim jelene és jö-
vője sürgős segítséggel tehető szebbé. Az úgynevezett „al-
vég” helyzete épp olyan fontos számomra, mint például a főúti

közlekedés normalizálása. Ide értem a gépjárműforgalom, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés biztonságossá tételét. Fontos számomra a bagi gyermekek iskola idő-
szak és a nyári szünet alatti szervezett foglalkoztatásának kialakítása is! Elképze-
lésem szerint egy többcélú intézmény létrehozása lenne a feladatunk, amiben a pici 
gyermek és napközbeni figyelmet igénylő idős nagyszülő egyaránt helyet kaphat a 
falu frekventált helyén.. Hiszem, hogy a falu javára tudom munkámat fordítani egy 
lendületes csapat tagjaként. Kérem, szavazzon Nekem, Nekünk bizalmat az Októberi 
Önkormányzati Választáson!

Köszönettel, Makádi László Kedves Bagiak!

Tóth Péter vagyok, 47 éves, bagi lakos. Életem nagy részét 
Bagon éltem le. Itt jártam óvodába és iskolába. Miután meg-
szereztem a szakképesítésemet a fővárosban helyezkedtem 
el, mégis visszahúzott a szívem ide, Bagra.tt állapodtam meg, 
itt alapítottam családot és a bagi vízművek megbecsült alkal-
mazottja voltam hosszú éveken át.Bag Nagyközség Önkor-
mányzatának életében 5 éve veszek részt aktívan, mint külsős 
képviselő.Úgy gondolom, Bagnak komoly fejlesztésekre van

szüksége! Többek között az Európai Unió támogatásával megpályázható csapadék-
víz elvezetési rendszer korszerűsítésére, az I. számú orvosi rendelő felújítására, kor-
szerűsítésére – az Európai Uniós szabványnak megfelelően- vagy a közintézmények 
gépészeti felügyeletére, fejlesztési lehetőségeire, korszerűsítésére valamint, ha 
szükséges, akkor létrehozására. Szeretném, ha gyermekeink, unokáink biztonság-
ban lehetnének, ezért fontosnak tartom a közbiztonság javítását is.

Tisztelettel, Tóth Péter

KEDVES BAGIAK, FALUBELIEK! Tisztelt Választópolgárok!
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Kedves Választópolgárok!
 Megválasztásom esetén szeretném be-
fejezni a bölcsőde építését, a 2. sz. orvosi rendelő 
felújítását. Biztató ígéret van a hivatal tetőszerke-
zetének és elektromos hálózatának felújítására 
benyújtott pályázat elnyerésére, és az óvoda tetőszer-
kezetének felújítására is. Indokolt, hogy kockakőből az 
én időszakomban megépült utak és járdák felújítására is 
sor kerüljön. Átvállaljuk továbbra is a 70 éven felüliek 
szemétszállítási díjának befizetését. Szeretnénk to-
vábbra is támogatni a fiatalok lakásépítését, vásárlását. 
A 70 éven felüliek részére szintén szeretnénk karácso-
nyi ajándékcsomagot adni. Ma már tulajdonunkban lévő 
Neuman-házat civil szervezetek részére felújítani, ahol 
gazdag néprajzi hagyományainkat is bemutathatnánk. 
Az udvarán pedig vendégházat építünk, melyben külföl-

di vendégeinket is el tudnánk szállásolni. Központi or-
vosi rendelő kialakítását tervezzük a Petőfi téren. A 
jelenlegi orvosi rendelőből idősek otthonát is meg tudjuk 
valósítani. A múlt évben elkezdődött fásítási progra-
munkat bővíteni szeretnénk azzal, hogy az edzőpályán 
szabadidő parkot létesítünk. A belvízelvezetést meg-
oldjuk a következő ciklusban. Épületenergetikai pályá-
zatot fogunk benyújtani sport klubházra, és azokra az 
épületekre, ahol a korszerűsítés nem valósult meg. Az 
ipari park tulajdonosa évek óta ígérget, de a tulajdonvi-
szonyok rendezetlenek. Ezért sem a testvér települé-
sünk, sem általam közvetített befektetők nem tudtak 
szerződést kötni a jelenlegi tulajdonossal. A közbizton-
ság javítása érdekében a folyamatos rendőri jelenlét és 
polgárőrség létszámának növelése mellett mezőőri 
szolgálatot kell felállítanunk.

 Kedves Választópolgárok!
Csak néhány mondatban tájékoztattam Önöket a mun-
kámról, de biztos vagyok abban, hogy Önök is számta-
lan észrevétellel, javaslattal, jobbító szándékkal figye-
lemmel kísérték településünk jövőjét.
 Javaslataikat, gondolataikat kérem, hogy 
jutassák el részemre és ezúttal tisztelettel meghívom 
2019. október 11-én 18 órára a művelődési házba, 
ahol gondolatokat cserélhetünk közös jövőnkről.

Baranyi Richárd vagyok, 1995-ben születtem, gyermek-
koromtól kezdve Bagon élek a családommal együtt. Az 
általános iskolát Bagon végeztem, majd a középiskolai 
tanulmányaimat Budapesten egy humán gimnáziumban 
folytattam. Érettségi bizonyítványom megszerzése után 
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának magyar-történelem szakos hallga-
tója lettem, és jelenleg ötöd éves tanárjelölt vagyok.

Mindig is fontosnak éreztem, hogy a megszerzett tudásomat és a tehetségemet, 
falum javára is fordítsam. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az általános iskola 
elvégzését követően a bagi tantestület Arany János-díjjal jutalmazta az addigi mun-
kámat, mellyel az intézmény nevének öregbítéséhez járultam hozzá A Fapihe szín-
játszó kör tagjaként pedig szintén sokat tettünk azért, hogy Bag neve eljusson Pest 
megye határain kívülre is. 2018. októberétől a Független Diákparlamentben sikerült 
mandátumot szereznem, és jelenleg is itt tevékenykedem a Szervezeti Tanács 
tagjaként. A legfontosabbnak azt tartom, hogy közös lakóhelyünk fejlődését 
biztosítsam az oktatás és a szociális területeken. Pártpolitikának semmi értelmét 
nem látom helyi szinten, mert nézetem szerint nem erről kell szólni az önkormányzati 
munkának. Nekünk elsősorban a helyi lakossággal kell foglalkoznunk, és nem azzal, 
hogy az egyes politikai csoportosulások elvárásainak megfeleljünk. Számomra ezt 
jelenti a független jelző. Az egyik példaképem Mahatma Gandhi szavaival zárnám ezt 
a rövid bemutatkozást: „Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elve-
szünk mások szolgálatában.” Úgy érzem, hogy képviselőként tudok jelenleg a 
legtöbbet tenni a bagi emberekért, ezért kérem Önöket, hogy szavazzanak rám 
október 13-án!

Kedves Bagiak!  
 Több évtizedet töltöttem a közszolgálatban: Ba-
gon kezdtem, majd Versegen és Domonyban jegyzőként 
dolgoztam. Ezt követően közel másfél évtizeden keresz-
tül vezettem az aszódi okmányirodát és emellett részt 
vettem a képviselő-testület és a bizottságok munkájának 
szervezésében is. Ezáltal széleskörű rálátást szereztem 
több önkormányzat működésére, megismertem a tele-
pülések sajátosságait, gondjait, és a problémák megoldásának lehetőségeit. 
 Örömömre szolgálna, ha a szakmai tudásomat, a megszerzett ta-
pasztalataimat a lakóhelyem érdekében képviselői minőségben is tudnám 
kamatoztatni.

 A Bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület el-
nöke vagyok. Az idősebb generáció eddig is sokat 
tett már községünk fejlődéséért. Ezt szeretném 
ezután is, összefogással, együtt, közösen Bagért.
 Kérem, támogassanak szavazatukkal, 
hogy Jamrik László vezetésével tovább tudjunk dol-
gozni községünkért!

Tisztelt választópolgárok!
A következő évek legfontosabb feladatai: az utak, 
járdák felújítása és a felszíni csapadékvíz elvezetés 
megoldása mellett, legfontosabb a Bölcsöde meg-
építése ahhoz, hogy gyermekeink helyben marad-
janak, itt nevelkednek, itt éljenek! Továbbá a civil szer-
vezetek támogatása, aminek elengedhetetlen része 
lenne a Neuman-ház felújítása, ahol a települési értékek

mellett a civil szervezetek is méltó helyet kapnának. Ezek szorosan kapcsolódnak 
településünk élhetőségének fenntartásához, aminek fontos velejárója a közbiz-
tonság fenntartása, fokozása. Azért, hogy mindenki nyugodtan élhessen Bagon!

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Bagiak!

 Tisztelettel megköszönöm Önöknek a bizalmat, mely-
ben aláírásukkal támogatták, hogy polgármesterként indul-
hassak a 2019. október 13-ai önkormányzati választáson.
 2014-ben szembesültem a valósággal, hogy nincs 
körzeti rendőr, sőt megszüntették az irodájukat is. A geotermikus 
fűtési rendszert műszakilag átadták az óvodában, a művelődési 
házban és sportcsarnokban, de már az általam vezetett önkor-
mányzat súlyos hiányosságokat tárt fel, utólag kutakat kellett fúrat-
ni, hogy a rendszer működjön. Kifizetetlen számlákat örököltünk 
az előző önkormányzattól. Könyvtárat megszüntették, a néprajzi 
szobák helyén csak árok volt, a gyűjteményt különböző helyeken 
tárolták. Nem volt igazgatója a művelődési háznak, vezetője a 
könyvtárnak. Testvér településekkel, szomszéd településekkel 
nem volt együttműködés. Az iskolánkban megszüntették az alap-
fokú művészeti oktatást. 
 Kedves Bagiak!
A 2014. október 12-ei választás után tapasztaltuk, hogy egyetlen 

engedélyezett tervet sem hagyott ránk az előző önkormányzat. 
Első helyen szerepelt a közbiztonság visszaállítása. Ezért lakást 
biztosítunk a körzeti megbízott és a polgárőrség részére kiala-
kítottuk az irodát. A polgárőrség részére pályázati pénzből gépjár-
művet vásároltunk. Ezzel egy időben a vízmű mellett saját erőből 
elkészítettük a gyalogos járdát. Programunkban azt hirdettük, 
hogy játszóteret és bölcsődét építünk. A játszótér átadásra került, 
a bölcsőde támogatói szerződését aláírtam több mint 400 millió fo-
rint értékben, a közbeszerzési eljárást elindítottuk, ugyanúgy, mint 
a 2. sz. orvosi rendelőnél, az épület felújítására elnyert 30 millió 
forint összegben. 2017-ben átadásra került Magyarország legú-
jabb és legmodernebb postaépülete. 2018 júniusában megtörtént 
az OMV kút előtti útszakasz aszfaltozása, majd december 6-án 
beüzemelték az M3-as autópálya bejáratánál a forgalomirányító 
lámparendszert. Járhatóvá tettük a Rét utca, Rózsa utca és Tóth 
Árpád utca közötti szakaszát. 2019 májusában átadásra került a 
restaurált Nepomuki Szent János szobor. 

(2)JAMRIK LÁSZLÓ
független polgármester-jelölt

(20) Baranyi Richárd
függelten képviselő-jelölt

(3) Sima József
független képviselő-jelölt!

(23) Deme Lászlóné
független képviselő-jelölt

(18) Csejtei Jánosné
független képviselő-jelölt

(11) Varga András
független képviselő-jelölt

JAMRIK LÁSZLÓ
független

polgármester-jelölt

 Az Önök bizalmát megköszönve 2010-től 
önkormányzati képviselőként, 2014-től alpolgármester-
ként tettem a dolgomat a testületben.
 Fő feladatomnak tartottam a közhasznú dol-
gozók irányításával a falu közterületeinek, útjainak rend-
be tételét. Teljes tiszteletdíjammal, 7,5 millió forinttal tá-
mogattam a civil szervezeteket, óvodát, egyházat és a 
rászorulókat.
 Úgy érzem, hogy van még tennivalóm. Bag további fejlődéséért, az 
elnyert pályázataink sikeres kivitelezéséért, a lakosságért szeretnék továbbra 
is dolgozni önzetlenül, tiszta szívvel.
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Mezőfi Ferenc vagyok. 
A Polgárőrség alapítója 
17 éve, elnöke 12 éve.
Bag Nagyközség Ön-
kormányzati Képvise-
lője, a Jogi-ügyrendi Bi-
zottság elnöke 5 éve, a 
Szociális Bizottság és a 
Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság tag-
ja 5 éve.

 Ezek a közéleti tevékenységek mutatják, 
hogy tisztelettel, alázattal vagyok Bag település iránt. 
Önkormányzati Képviselői tisztségem során számos é-
pítő javaslattal, cselekedettel támogattam társaim mun-
káját, dolgoztam az itt élő emberekért.. 
Program, amely mentén dolgozni fogunk:
- Zajvédő fal telepítése az M3 Budapest felőli lehajtónál 
és a meglévőek korszerűsítése
- Utak karbantartása, újra burkolása (felmértük időköz-
ben, fotókkal dokumentáltuk utcáról-utcára haladva)
- Csapadékvíz-elvezetés korszerűstése

- Járdák, buszmegállók felújítása
- Kerékpárút építése a szomszédos településekkel való 
összekötés
- Közútkezelővel való kapcsolat felvételével gyalog át-
kelő helyek további felfestése
- Napelemes sebesség mérő-és figyelmeztető táblák ki-
helyezése a bevezető utakon
- Orvosi rendelők átépítése, új rendelő megépítése
- Orvosi szolgáltatás bővítése (gyermekorvos jelenléte a 
faluban szükséges!)
- A Művelődési Ház előtt parkrendezést tervezünk, sé-
tánnyal, padokkal, szép növényekkel
- Az Edző-pálya kihasználatlan, ezért szabadidő eltölté-
sére alkalmas helyszínné tesszük
- Óvoda udvarának modernizálása, játékok cseréje, par-
kosítás
- Folyamatos karbantartása az épületeinknek
- IPARI PARK – beüzemelés, cégekkel való feltöltése a 
tulajdonosokkal való szoros együttműködéssel, új és ré-
gi cégekkel, vállalkozókkal való összhang. Gazdasági 
fellendülés céljából adó optimalizálási lehetőség ki-
építése.

- KÖZBIZTONSÁG- az egyik legfontosabb- a megren-
delt új kamera rendszer kiépítésének sürgetése, mert a 
mai technológia alkalmazásával a Polgárőrség és Ren-
dőrség - hatékonyabb lesz- Az elmaradott, hátrányos 
helyzetű település részek felzárkóztatása. Illetékes szer-
vezetekkel való együttműködése, hatékonyság növelés 
(ld. BAGÁZS)Pontos nyilvántartások, egészségügyi 
normák elérése, fiatalok oktatása, képzése
 Biztos vagyok abban, hogy saját erőből, és 
a szomszédos településekkel, azok vezetőivel karöltve 
eredményesen tudok majd együtt dolgozni. Széles isme-
retségi köröm, jó kapcsolatteremtő képességem felhasz-
nálásával sikereket fogok elérni, hogy a felsorolt tervek, 
szándékok valósággá váljanak. A realitás talaján marad-
va, természetesen az összes pénzügyi forrást kihasznál-
va megvalósítható.Több évre visszanyúló Önkormány-
zati működtetéssel kapcsolatos tapasztalataim, a Kép-
viselői munkával, és a saját magán szektorban elért 
eredményeim felhasználásával sikerre vezetem Bagot!

Üdvözlettel
Mezőfi Ferenc Polgármester jelölt

Tisztelt bagi Választópolgárok!

Hrncsárné Varga Lívia vagyok, 50 éves, bagi lakos. Függetl-
en Önkormányzati képviselő jelöltként indulok a 2019. okt.13-i 
önkormányzati választáson. Bagon élek, itt dolgozom, itt él a 
családom. Szeretem a falumat. Büszke vagyok arra, hogy bagi 
vagyok. Méltán híres tánccsoportunk viszi a hírünket a világ-
ban. Tagja voltam én is , mintegy 15 éven át. Mindig szolgáltam 
településünket. Alapító tagja vagyok a Bonifác alapítványnak. 
Sokat tettünk az iskoláért, az ott tanuló gyermekekért több

éven keresztül. A bagi emberek büszkék, jó szívűek, szorgalmasak. Ilyen közösséget 
szolgálni, megoldani problémákat, együtt dolgozni a fejlődés érdekében- nagyszerű 
és megtisztelő feladat.Egy képviselőnek nem csak az a dolga, hogy ötleteljen, 
tervezgessen. Az is a dolga, hogy meghallgassa a település lakóit. Kicsiket, 
nagyokat, fiatalokat, időseket. Oda figyeljen rájuk, az igényeikre, ötleteikre. Ezeket 
kiaknázva, felhasználva megfelelő módszerrel (EU-s pályázati forrásból, állami segít-
séggel, ésszerű gazdálkodással) létre hozzon valami újat, szükségeset. Mindannyi-
unknak igénye van új utakra, járdákra, buszmegállókra, új bővített orvosi rendelőre, 
modern intézményekre, amelyeket gyermekeink, vagy az idős korosztály használna. 
Szeretnénk szép parkokat, sportolási lehetőséget, kerékpár utat. Lehet sorolni szám-
talan dolgot. Az lesz a dolgunk, hogy a sok kívánság valósággá váljon.

Hrncsárné Varga Lívia Képviselő jelölt

Kedves Bagiak!

Jámbor Csaba vagyok, független képviselőjelöltként indulok 
az Önkormányzati választásokon. Érettségiztem, tetőfedő-bá-
dogos szakmám van. Nyolc éve élek Bagon, három kiskorú 
gyermekem van. Gyerekeim Bagra járnak iskolába, óvodába.
Fontos számomra, hogy olyan helyen élhessünk, ahol tiszta, 
rendezett és karbantartott környezet várja haza az itt lakókat 
és nyújtson biztonságot, nyugalmat az itt élőknek. Ahol a gye-
rekeket egyedül is ki lehet engedni az utcára, mert biztonság-

ban tudhatják őket szüleik. Elsődleges célom a közbiztonság nagymértékű javí-
tása, melyet szívügyemnek tekintek egyénileg és csapatommal közösen is. Egy 
fejlettebb kamerarendszer kialakítása nem csak a főutcákban, hanem mellék-
utcákban is. A polgárőrség támogatása, segítése, új tagok toborzása a hatéko-
nyabb működés elérése érdekében. Hiszek abban, hogy megfelelő csapattal és a 
településen élőkkel közösen ez megvalósítható.

Jámbor Csaba Képviselő jelölt

Tisztelt választópolgárok! Kedves Bagiak!

 Katona Ervin vagyok, 46 éves, egy gyönyörű kislány 
édesapja. Közel 30 éve az építőiparban dolgozom, jelenleg 
egyéni vállalkozóként, mint bádogos. Az önök bizalmából, 5 
éve településünk önkormányzati képviselője, a szociális, ok-
tatási, és kulturális bizottság elnöke, a jogi-ügyrendi, és a 
pénzügyi bizottság tagja vagyok. Az eltelt időszakban kialakí-
tottunk egy minden korosztályt érintő tiszta, átlátható, pénz-
ügyileg naprakész támogatási rendszert a bizottságban.

Támogattunk egyéniben óvodást, iskolást, nyugdíjast, felsőfokú intézményekben ta-
nuló diákokat. Segítettünk intézményeinknek (óvoda, iskola, kultúrház) amikor kérés-
sel fordultak hozzánk. Mezőfi Ferenc barátom, és képviselőtársam javaslatára, meg-
alkottuk a fiatal házasok lakásvásárlás, lakásfelújítás támogatási rendszerét. Ezen 
támogatásokat a bizottság egyhangú egyetértésével sikerült kialakítani. Úgy érez-
zük, hogy az eltelt időszakban, egy nagyon jó, és jól működő kapcsolatot sikerült ki-
alakítanom, kialakítanunk intézményeinkkel. Értve ezalatt az óvoda, iskola, kultúr-
ház, családsegítő szolgálat. Kritikáimat, észrevételeimet továbbra sem fogom ma-
gamba tartani. Amennyiben úgy gondolják, hogy az elmúlt 5 évben volt eredménye a 
munkámnak, munkánknak, kérem tegyenek egy x-et a nevem, nevünk mellé.

Őszinte tisztelettel: Katona Ervin

Kedves Bagiak!

Ezúton is szeretném megköszönni a pozitív visszajelzései-
teket a képviselőjelöltségemmel kapcsolatban. Engedjék meg, 
hogy néhány szóban ismertessem a jelöltségem melletti dön-
tésemet. Magyar Renáta vagyok, 25 éves – és ezáltal talán a 
legfiatalabb képviselőjelölt. Tele ambícióval, tenni akarással, 
fiatalos ötletekkel.Bagon élek, éltem és a családalapítást is itt 
tervezem. Szeretnék egy élhető, biztonságos, fejlett kö-

zösségben élni és ezt szeretném születendő gyermekemnek, gyermekeimnek 
és persze sok más családalapítás előtt álló, fiatal pár számára megalapozni, 
biztosítani. Amire én, Mezőfi Ferenc polgármester – jelölt és Képviselőtársaim vál-
lalkozunk, az egy kemény, embert próbáló feladat lesz. Tudjuk, hogy odaadó, alá-
zatos, összefogást igénylő munkával elérhető a közös cél.

Tisztelettel, Magyar Renáta

Kedves Bagiak!

Makádi László vagyok. 41 éves családapa. Családommal 
születésem óta itt élek. A László, mostani Szentlászlói utcá-
ban töltöttem gyermekkorom. Számomra fontos, hogy az ott 
élőket újra békés együttéléshez segítsük hozzá! Három kis 
gyermekem, édesanyám, barátaim, ismerőseim jelene és jö-
vője sürgős segítséggel tehető szebbé. Az úgynevezett „al-
vég” helyzete épp olyan fontos számomra, mint például a főúti

közlekedés normalizálása. Ide értem a gépjárműforgalom, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés biztonságossá tételét. Fontos számomra a bagi gyermekek iskola idő-
szak és a nyári szünet alatti szervezett foglalkoztatásának kialakítása is! Elképze-
lésem szerint egy többcélú intézmény létrehozása lenne a feladatunk, amiben a pici 
gyermek és napközbeni figyelmet igénylő idős nagyszülő egyaránt helyet kaphat a 
falu frekventált helyén.. Hiszem, hogy a falu javára tudom munkámat fordítani egy 
lendületes csapat tagjaként. Kérem, szavazzon Nekem, Nekünk bizalmat az Októberi 
Önkormányzati Választáson!

Köszönettel, Makádi László Kedves Bagiak!

Tóth Péter vagyok, 47 éves, bagi lakos. Életem nagy részét 
Bagon éltem le. Itt jártam óvodába és iskolába. Miután meg-
szereztem a szakképesítésemet a fővárosban helyezkedtem 
el, mégis visszahúzott a szívem ide, Bagra.tt állapodtam meg, 
itt alapítottam családot és a bagi vízművek megbecsült alkal-
mazottja voltam hosszú éveken át.Bag Nagyközség Önkor-
mányzatának életében 5 éve veszek részt aktívan, mint külsős 
képviselő.Úgy gondolom, Bagnak komoly fejlesztésekre van

szüksége! Többek között az Európai Unió támogatásával megpályázható csapadék-
víz elvezetési rendszer korszerűsítésére, az I. számú orvosi rendelő felújítására, kor-
szerűsítésére – az Európai Uniós szabványnak megfelelően- vagy a közintézmények 
gépészeti felügyeletére, fejlesztési lehetőségeire, korszerűsítésére valamint, ha 
szükséges, akkor létrehozására. Szeretném, ha gyermekeink, unokáink biztonság-
ban lehetnének, ezért fontosnak tartom a közbiztonság javítását is.

Tisztelettel, Tóth Péter

KEDVES BAGIAK, FALUBELIEK! Tisztelt Választópolgárok!
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Kedves Választópolgárok!
 Megválasztásom esetén szeretném be-
fejezni a bölcsőde építését, a 2. sz. orvosi rendelő 
felújítását. Biztató ígéret van a hivatal tetőszerke-
zetének és elektromos hálózatának felújítására 
benyújtott pályázat elnyerésére, és az óvoda tetőszer-
kezetének felújítására is. Indokolt, hogy kockakőből az 
én időszakomban megépült utak és járdák felújítására is 
sor kerüljön. Átvállaljuk továbbra is a 70 éven felüliek 
szemétszállítási díjának befizetését. Szeretnénk to-
vábbra is támogatni a fiatalok lakásépítését, vásárlását. 
A 70 éven felüliek részére szintén szeretnénk karácso-
nyi ajándékcsomagot adni. Ma már tulajdonunkban lévő 
Neuman-házat civil szervezetek részére felújítani, ahol 
gazdag néprajzi hagyományainkat is bemutathatnánk. 
Az udvarán pedig vendégházat építünk, melyben külföl-

di vendégeinket is el tudnánk szállásolni. Központi or-
vosi rendelő kialakítását tervezzük a Petőfi téren. A 
jelenlegi orvosi rendelőből idősek otthonát is meg tudjuk 
valósítani. A múlt évben elkezdődött fásítási progra-
munkat bővíteni szeretnénk azzal, hogy az edzőpályán 
szabadidő parkot létesítünk. A belvízelvezetést meg-
oldjuk a következő ciklusban. Épületenergetikai pályá-
zatot fogunk benyújtani sport klubházra, és azokra az 
épületekre, ahol a korszerűsítés nem valósult meg. Az 
ipari park tulajdonosa évek óta ígérget, de a tulajdonvi-
szonyok rendezetlenek. Ezért sem a testvér települé-
sünk, sem általam közvetített befektetők nem tudtak 
szerződést kötni a jelenlegi tulajdonossal. A közbizton-
ság javítása érdekében a folyamatos rendőri jelenlét és 
polgárőrség létszámának növelése mellett mezőőri 
szolgálatot kell felállítanunk.

 Kedves Választópolgárok!
Csak néhány mondatban tájékoztattam Önöket a mun-
kámról, de biztos vagyok abban, hogy Önök is számta-
lan észrevétellel, javaslattal, jobbító szándékkal figye-
lemmel kísérték településünk jövőjét.
 Javaslataikat, gondolataikat kérem, hogy 
jutassák el részemre és ezúttal tisztelettel meghívom 
2019. október 11-én 18 órára a művelődési házba, 
ahol gondolatokat cserélhetünk közös jövőnkről.

Baranyi Richárd vagyok, 1995-ben születtem, gyermek-
koromtól kezdve Bagon élek a családommal együtt. Az 
általános iskolát Bagon végeztem, majd a középiskolai 
tanulmányaimat Budapesten egy humán gimnáziumban 
folytattam. Érettségi bizonyítványom megszerzése után 
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának magyar-történelem szakos hallga-
tója lettem, és jelenleg ötöd éves tanárjelölt vagyok.

Mindig is fontosnak éreztem, hogy a megszerzett tudásomat és a tehetségemet, 
falum javára is fordítsam. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az általános iskola 
elvégzését követően a bagi tantestület Arany János-díjjal jutalmazta az addigi mun-
kámat, mellyel az intézmény nevének öregbítéséhez járultam hozzá A Fapihe szín-
játszó kör tagjaként pedig szintén sokat tettünk azért, hogy Bag neve eljusson Pest 
megye határain kívülre is. 2018. októberétől a Független Diákparlamentben sikerült 
mandátumot szereznem, és jelenleg is itt tevékenykedem a Szervezeti Tanács 
tagjaként. A legfontosabbnak azt tartom, hogy közös lakóhelyünk fejlődését 
biztosítsam az oktatás és a szociális területeken. Pártpolitikának semmi értelmét 
nem látom helyi szinten, mert nézetem szerint nem erről kell szólni az önkormányzati 
munkának. Nekünk elsősorban a helyi lakossággal kell foglalkoznunk, és nem azzal, 
hogy az egyes politikai csoportosulások elvárásainak megfeleljünk. Számomra ezt 
jelenti a független jelző. Az egyik példaképem Mahatma Gandhi szavaival zárnám ezt 
a rövid bemutatkozást: „Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elve-
szünk mások szolgálatában.” Úgy érzem, hogy képviselőként tudok jelenleg a 
legtöbbet tenni a bagi emberekért, ezért kérem Önöket, hogy szavazzanak rám 
október 13-án!

Kedves Bagiak!  
 Több évtizedet töltöttem a közszolgálatban: Ba-
gon kezdtem, majd Versegen és Domonyban jegyzőként 
dolgoztam. Ezt követően közel másfél évtizeden keresz-
tül vezettem az aszódi okmányirodát és emellett részt 
vettem a képviselő-testület és a bizottságok munkájának 
szervezésében is. Ezáltal széleskörű rálátást szereztem 
több önkormányzat működésére, megismertem a tele-
pülések sajátosságait, gondjait, és a problémák megoldásának lehetőségeit. 
 Örömömre szolgálna, ha a szakmai tudásomat, a megszerzett ta-
pasztalataimat a lakóhelyem érdekében képviselői minőségben is tudnám 
kamatoztatni.

 A Bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület el-
nöke vagyok. Az idősebb generáció eddig is sokat 
tett már községünk fejlődéséért. Ezt szeretném 
ezután is, összefogással, együtt, közösen Bagért.
 Kérem, támogassanak szavazatukkal, 
hogy Jamrik László vezetésével tovább tudjunk dol-
gozni községünkért!

Tisztelt választópolgárok!
A következő évek legfontosabb feladatai: az utak, 
járdák felújítása és a felszíni csapadékvíz elvezetés 
megoldása mellett, legfontosabb a Bölcsöde meg-
építése ahhoz, hogy gyermekeink helyben marad-
janak, itt nevelkednek, itt éljenek! Továbbá a civil szer-
vezetek támogatása, aminek elengedhetetlen része 
lenne a Neuman-ház felújítása, ahol a települési értékek

mellett a civil szervezetek is méltó helyet kapnának. Ezek szorosan kapcsolódnak 
településünk élhetőségének fenntartásához, aminek fontos velejárója a közbiz-
tonság fenntartása, fokozása. Azért, hogy mindenki nyugodtan élhessen Bagon!

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Bagiak!

 Tisztelettel megköszönöm Önöknek a bizalmat, mely-
ben aláírásukkal támogatták, hogy polgármesterként indul-
hassak a 2019. október 13-ai önkormányzati választáson.
 2014-ben szembesültem a valósággal, hogy nincs 
körzeti rendőr, sőt megszüntették az irodájukat is. A geotermikus 
fűtési rendszert műszakilag átadták az óvodában, a művelődési 
házban és sportcsarnokban, de már az általam vezetett önkor-
mányzat súlyos hiányosságokat tárt fel, utólag kutakat kellett fúrat-
ni, hogy a rendszer működjön. Kifizetetlen számlákat örököltünk 
az előző önkormányzattól. Könyvtárat megszüntették, a néprajzi 
szobák helyén csak árok volt, a gyűjteményt különböző helyeken 
tárolták. Nem volt igazgatója a művelődési háznak, vezetője a 
könyvtárnak. Testvér településekkel, szomszéd településekkel 
nem volt együttműködés. Az iskolánkban megszüntették az alap-
fokú művészeti oktatást. 
 Kedves Bagiak!
A 2014. október 12-ei választás után tapasztaltuk, hogy egyetlen 

engedélyezett tervet sem hagyott ránk az előző önkormányzat. 
Első helyen szerepelt a közbiztonság visszaállítása. Ezért lakást 
biztosítunk a körzeti megbízott és a polgárőrség részére kiala-
kítottuk az irodát. A polgárőrség részére pályázati pénzből gépjár-
művet vásároltunk. Ezzel egy időben a vízmű mellett saját erőből 
elkészítettük a gyalogos járdát. Programunkban azt hirdettük, 
hogy játszóteret és bölcsődét építünk. A játszótér átadásra került, 
a bölcsőde támogatói szerződését aláírtam több mint 400 millió fo-
rint értékben, a közbeszerzési eljárást elindítottuk, ugyanúgy, mint 
a 2. sz. orvosi rendelőnél, az épület felújítására elnyert 30 millió 
forint összegben. 2017-ben átadásra került Magyarország legú-
jabb és legmodernebb postaépülete. 2018 júniusában megtörtént 
az OMV kút előtti útszakasz aszfaltozása, majd december 6-án 
beüzemelték az M3-as autópálya bejáratánál a forgalomirányító 
lámparendszert. Járhatóvá tettük a Rét utca, Rózsa utca és Tóth 
Árpád utca közötti szakaszát. 2019 májusában átadásra került a 
restaurált Nepomuki Szent János szobor. 

(2)JAMRIK LÁSZLÓ
független polgármester-jelölt

(20) Baranyi Richárd
függelten képviselő-jelölt

(3) Sima József
független képviselő-jelölt!

(23) Deme Lászlóné
független képviselő-jelölt

(18) Csejtei Jánosné
független képviselő-jelölt

(11) Varga András
független képviselő-jelölt

JAMRIK LÁSZLÓ
független

polgármester-jelölt

 Az Önök bizalmát megköszönve 2010-től 
önkormányzati képviselőként, 2014-től alpolgármester-
ként tettem a dolgomat a testületben.
 Fő feladatomnak tartottam a közhasznú dol-
gozók irányításával a falu közterületeinek, útjainak rend-
be tételét. Teljes tiszteletdíjammal, 7,5 millió forinttal tá-
mogattam a civil szervezeteket, óvodát, egyházat és a 
rászorulókat.
 Úgy érzem, hogy van még tennivalóm. Bag további fejlődéséért, az 
elnyert pályázataink sikeres kivitelezéséért, a lakosságért szeretnék továbbra 
is dolgozni önzetlenül, tiszta szívvel.
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  Bódi Szilárd vagyok, 37 éves, vállalkozó. 
Immár 15 éve családi vállalkozásunkban dolgozom és ennek révén 
megtanultam, hogy kitartó és szorgalmas munka által tud az ember 
igazán fejlődni, sikeressé válni. Célom, hogy ezt a kitartást, szorgal-
mat és tettrekészséget falum és közösségünk javára fordítsam. 
Hiszem, hogy összefogással egy település életében is sok minden 
megvalósítható, elérhető, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Szü-
lői Összefogás Szülőfalunkért csapatával végzett munkáink ered-
ménye.

A múltunk erőt ad...A jelenben cselekszünk...A jövő rajtunk múlik!

Tisztelt Bagi Választópolgárok!

 Palya Zoltán vagyok, 47 éves, fele-
ségemmel és három gyermekemmel Bagon élek, 
és polgármesterjelöltként indulok az önkor-
mányzati választáson.
 Tősgyökeres bagi vagyok, édesapám, 
Palya Gáspár a híres bagi kőtörők-kövezők közé 
tartozott. Születésem óta Bagon élek, itt voltam 
óvodás, itt jártam iskolába. A gimnázium befeje-
zése után villamosmérnöki diplomát szereztem. Az 
elmúlt húsz évben a versenyszférában, pénzügyi 
szektorban dolgoztam informatikai vezetőként. 
 Fontosnak tartom, hogy minél több em-
bert szólítsunk meg annak érdekében, hogy kö-
zösen tegyünk településünk megújulásáért.

 A fejlődés mellett élhető mindennapokat 
szeretnék biztosítani az itt élők számára. Friss 
szemlélettel és tiszta lelkülettel állok a feladat elé. 
A település fejlődéséért, biztonságáért, gondozott-
ságáért, közösségi életének fellendítéséért fogok 
dolgozni.
 Hiszem, hogy egy együttműködő testü-
lettel céljainkat el tudjuk érni, képviselőjelölt tár-
saim és magam is ezen fogunk munkálkodni. A 
problémák nem oldódnak meg maguktól, nekünk 
kell azért tenni, hogy Bag újra egy virágzó, meg-
tartó és hívogató, folyamatosan fejlődő település 
legyen. Önökkel és képviselőjelölt társaimmal 
együtt sikerülni fog, mert a jövő rajtunk múlik! Ké-
rem, tiszteljenek meg minket bizalmukkal és sza-
vazzanak ránk október 13-án!

Tisztelettel: Palya Zoltán
független polgármesterjelölt

 Begidsán Ottó vagyok, 51 éves, díszlet-
építész, vállalkozó. Több mint 30 éves szé-
leskörű tapasztalatomat az építészet, építő-
ipar és vállalkozási téren kívánom települé-

sünk és a bagi lakosok szolgálatába állítani a korszerű üzemeltetés, 
fejlesztések, felújítások, valamint új beruházások során (beleértve 
az esztétikus, ugyanakkor funkcionális faluképet, az orvosi rendelők 
kérdését, utak-járdák kérdését, csapadékvíz elvezetési teendőket, 
ipari park kérdését, hulladékgazdálkodási teendőket...). Meggyő-
ződésem, hogy Palya Zoltán polgármesterjelölt mögött felsorakozó 
társaimmal közösen erősíteni tudjuk Bag megtartó szerepét és 
fejlődését minden itt élő lakos számára!

 Volterné Jamrik Éva vagyok, 54 éves, peda-
gógus a bagi általános iskolában. Szakmai tu-
dásom, tapasztalatom és elhivatottságom révén 
elsősorban a falu és a helyi oktatási intézmé-
nyek elismertségéért és fejlődéséért szeretnék tenni. A szülői kö-
zösséget és általuk a gyermekeiket szeretném meghallgatni, képvi-
selni és segíteni. Célom továbbá egy olyan értékrend képviselete, 
ami elfogadásra, empátiára és alázatra tanít. Hiszem azt, hogy 
fiatalos lendületre, összefogásra van szükség, amit csak az itt élő 
emberek együttműködésével, segítségével lehet megvalósítani.

 Szendi-Bereczki Beáta vagyok, 38 éves, 
közgazdász, pénzügyi-számviteli területen dol-
gozom. Szívemhez nagyon közel áll az egyházi
szolgálattétel, a kántori szolgálat és nagyra értékelek minden olyan 
egyházi és világi kezdeményezést mely községünk lelki és közös-
ségi életéért tesz. Mindennél fontosabbnak tartom egymás tiszte-
letét és a csapatmunkát annak érdekében, hogy nagyközségünk az 
elkövetkező 5 évben a fejlődés útjára léphessen, megújulhasson és 
méltó helyet foglalhasson el Pest megye többi dinamikusan fejlődő 
települése között.

 Dr. Péter Mihály vagyok, 37 éves, jogász-
közgazdász. Családom több generáción át-
ívelően kötődik Baghoz, számomra is mindig 
Bag jelentette a szülőfalut és az otthont.
Célom és alapelvem, hogy eddig megszerzett tudásomat és a közi-
gazgatásban, nagyvállalati és piaci környezetben szerzett szakmai 
tapasztalatomat szülőfalum szolgálatába állítsam, közös élőhe-
lyünk fejlesztésének, fejlődésének elősegítésére fordítsam. Véle-
ményem szerint a helyi önkormányzat társadalmi-közösségi létünk 
egy olyan alappillére, amely közvetlenül hatással van életminősé-
günkre, amelyért mindannyiunknak tennie kell. Össze kell kössön 
minket a szándék ennek integritásának megőrzésére, felvirágozta-
tására, különböző nézetektől és napjainkban olyan gyakran hangoz-
tatott pártállásoktól függetlenül.

Bódi Szilárd
független képviselőjelölt

Begidsán Ottó
független képviselőjelölt

Dr. Péter Mihály (1982)
független képviselőjelölt

Szendi-Bereczki Beáta
független képviselőjelölt

Volterné Jamrik Éva
független képviselőjelölt
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megtanultam, hogy kitartó és szorgalmas munka által tud az ember 
igazán fejlődni, sikeressé válni. Célom, hogy ezt a kitartást, szorgal-
mat és tettrekészséget falum és közösségünk javára fordítsam. 
Hiszem, hogy összefogással egy település életében is sok minden 
megvalósítható, elérhető, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Szü-
lői Összefogás Szülőfalunkért csapatával végzett munkáink ered-
ménye.

A múltunk erőt ad...A jelenben cselekszünk...A jövő rajtunk múlik!

Tisztelt Bagi Választópolgárok!

 Palya Zoltán vagyok, 47 éves, fele-
ségemmel és három gyermekemmel Bagon élek, 
és polgármesterjelöltként indulok az önkor-
mányzati választáson.
 Tősgyökeres bagi vagyok, édesapám, 
Palya Gáspár a híres bagi kőtörők-kövezők közé 
tartozott. Születésem óta Bagon élek, itt voltam 
óvodás, itt jártam iskolába. A gimnázium befeje-
zése után villamosmérnöki diplomát szereztem. Az 
elmúlt húsz évben a versenyszférában, pénzügyi 
szektorban dolgoztam informatikai vezetőként. 
 Fontosnak tartom, hogy minél több em-
bert szólítsunk meg annak érdekében, hogy kö-
zösen tegyünk településünk megújulásáért.

 A fejlődés mellett élhető mindennapokat 
szeretnék biztosítani az itt élők számára. Friss 
szemlélettel és tiszta lelkülettel állok a feladat elé. 
A település fejlődéséért, biztonságáért, gondozott-
ságáért, közösségi életének fellendítéséért fogok 
dolgozni.
 Hiszem, hogy egy együttműködő testü-
lettel céljainkat el tudjuk érni, képviselőjelölt tár-
saim és magam is ezen fogunk munkálkodni. A 
problémák nem oldódnak meg maguktól, nekünk 
kell azért tenni, hogy Bag újra egy virágzó, meg-
tartó és hívogató, folyamatosan fejlődő település 
legyen. Önökkel és képviselőjelölt társaimmal 
együtt sikerülni fog, mert a jövő rajtunk múlik! Ké-
rem, tiszteljenek meg minket bizalmukkal és sza-
vazzanak ránk október 13-án!

Tisztelettel: Palya Zoltán
független polgármesterjelölt

 Begidsán Ottó vagyok, 51 éves, díszlet-
építész, vállalkozó. Több mint 30 éves szé-
leskörű tapasztalatomat az építészet, építő-
ipar és vállalkozási téren kívánom települé-

sünk és a bagi lakosok szolgálatába állítani a korszerű üzemeltetés, 
fejlesztések, felújítások, valamint új beruházások során (beleértve 
az esztétikus, ugyanakkor funkcionális faluképet, az orvosi rendelők 
kérdését, utak-járdák kérdését, csapadékvíz elvezetési teendőket, 
ipari park kérdését, hulladékgazdálkodási teendőket...). Meggyő-
ződésem, hogy Palya Zoltán polgármesterjelölt mögött felsorakozó 
társaimmal közösen erősíteni tudjuk Bag megtartó szerepét és 
fejlődését minden itt élő lakos számára!

 Volterné Jamrik Éva vagyok, 54 éves, peda-
gógus a bagi általános iskolában. Szakmai tu-
dásom, tapasztalatom és elhivatottságom révén 
elsősorban a falu és a helyi oktatási intézmé-
nyek elismertségéért és fejlődéséért szeretnék tenni. A szülői kö-
zösséget és általuk a gyermekeiket szeretném meghallgatni, képvi-
selni és segíteni. Célom továbbá egy olyan értékrend képviselete, 
ami elfogadásra, empátiára és alázatra tanít. Hiszem azt, hogy 
fiatalos lendületre, összefogásra van szükség, amit csak az itt élő 
emberek együttműködésével, segítségével lehet megvalósítani.

 Szendi-Bereczki Beáta vagyok, 38 éves, 
közgazdász, pénzügyi-számviteli területen dol-
gozom. Szívemhez nagyon közel áll az egyházi
szolgálattétel, a kántori szolgálat és nagyra értékelek minden olyan 
egyházi és világi kezdeményezést mely községünk lelki és közös-
ségi életéért tesz. Mindennél fontosabbnak tartom egymás tiszte-
letét és a csapatmunkát annak érdekében, hogy nagyközségünk az 
elkövetkező 5 évben a fejlődés útjára léphessen, megújulhasson és 
méltó helyet foglalhasson el Pest megye többi dinamikusan fejlődő 
települése között.

 Dr. Péter Mihály vagyok, 37 éves, jogász-
közgazdász. Családom több generáción át-
ívelően kötődik Baghoz, számomra is mindig 
Bag jelentette a szülőfalut és az otthont.
Célom és alapelvem, hogy eddig megszerzett tudásomat és a közi-
gazgatásban, nagyvállalati és piaci környezetben szerzett szakmai 
tapasztalatomat szülőfalum szolgálatába állítsam, közös élőhe-
lyünk fejlesztésének, fejlődésének elősegítésére fordítsam. Véle-
ményem szerint a helyi önkormányzat társadalmi-közösségi létünk 
egy olyan alappillére, amely közvetlenül hatással van életminősé-
günkre, amelyért mindannyiunknak tennie kell. Össze kell kössön 
minket a szándék ennek integritásának megőrzésére, felvirágozta-
tására, különböző nézetektől és napjainkban olyan gyakran hangoz-
tatott pártállásoktól függetlenül.

Bódi Szilárd
független képviselőjelölt

Begidsán Ottó
független képviselőjelölt

Dr. Péter Mihály (1982)
független képviselőjelölt

Szendi-Bereczki Beáta
független képviselőjelölt

Volterné Jamrik Éva
független képviselőjelölt
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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: 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

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. október 31.
Következő megjelenés: 2019. november 3. hetében

On-line: www.bagfalu.hu

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

munkanapokon, munkaidőben:

06 28 504-140 /22-es mellék  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
 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

BAGI HÍRLAP • 2019. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER-OKTÓBER


