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Tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet
változásáról
Településükön az orvosi ügyeleti szolgáltatás 2020. január 01-től az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. Aszód Központi Orvosi Ügyeleti
telephelyén történik.
Az ügyelet központja:
2170 Aszód, Baross utca 4.
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 16:00-08:00
Hétvége: 08:00-08:00
Telefonszáma: 06/70-3703-104

A Bagi Hírlap szerkesztősége
és lapunk kiadója,
Bag Nagyközség Önkormányzata ezúton köszöni meg
kedves olvasóinak ezévi érdeklődését,
s kíván Áldott, Békés Karácsonyt
és az olvasás örömét is nyújtó
Sikerekben gazdag, Boldog Új Esztendőt!

Nagy tisztelettel és szeretettel
meghívjuk Önt és kedves családját a

december 15-én

Az Országos Mentőszolgálat hívószámai:
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Tisztelt Bagiak! 70 év feletti lakosok!
Bag Nagyközség Önkormányzata
2019.-ben is karácsonyi csomaggal
kedveskedik a 70. életévet betöltött
bagi lakosoknak.
Az előző évi tapasztalatok alapján, nehéz bejutni,
főleg az idősebb korosztályhoz. Ezért arra szeretnénk kérni az érintetteket, hogy legyenek szívesek
befáradni a csomagért a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.
A csomagok átvételét bármely családtag megteheti,
nem szükséges a közvetlen jelenlét.
A csomagok átvehetőek
2019. december 12-től december 18-ig
hivatali időben.
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Készüljünk együtt az ünnepekre!
Szeretettel várunk mindenkit!
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Áldott, békés ünnepet kívánunk!
Bag Nagyközség Önkormányzata

A TARTALOMBÓL
ÚJ SZELEK FÚJNAK
beszálomó a Képviselőtestület alakuló üléséről
bővebben: 2. oldal

ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS 2019
eredmények
bővebben: 5. oldal

A MULANDÓ S A
MÚLHATATLAN
Fodor Mihály emlékest
bővebben: 11. oldal

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy az alábbi napokon:
dec. 14. szombat, dec. 23. hétfő
dec. 30. hétfő, dec. 31. kedd
az ügyfélfogadás szünetel.
Kérjük szíves megértésüket!
Bagi Polgármesteri Hivatal
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Bódi Szilárd - Dr. Péter Mihály - Begidsán Ottó László - Palya Zoltán - Volterné Jamrik Éva - Katona Zoltánné - Szendi-Bereczki Beáta
alpolgármester

polgármester

Új szelek fújnak
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 17-én tartotta meg alakuló ülését.
Szarvas Frigyes Róbert, a Helyi Választási Bizottság
elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy nehéz és megtisztelő feladat a falu polgármesterének és képviselőjének lenni.
A lakosság sokat vár ettől a fiatalos, lendületes és lelkes csapattól. Lehetőséget és bizalmat kaptak, éljenek vele! Legjobb
tudásukkal tegyenek meg mindent Bagért, hogy ismét a Galga mente kiemelkedő faluja legyen. A fejlődést és közbiztonságot fontos feladatnak tekintsék, hogy a lakosság szeressen
itt élni.
Az elnök úr zárógondolataiban arra kérte a bagi lakosságot, hogy segítsék a polgármester és a képviselők munkáját, a testület tagjainak pedig erőt, egészséget és sok sikert
kívánt az elkövetkezendő önkormányzati ciklushoz. Ezt követően ismertette a 2019-es önkormányzati választás eredményét: 5 polgármester jelölt és 31 képviselő jelölt indult a választáson. A szavazatszámlálást követően kialakult eredmény:
polgármester: Palya Zoltán, képviselők: Volterné Jamrik Éva,
Dr. Péter Mihály, Begidsán Ottó László, Szendi-Bereczki
Beáta, Bódi Szilárd és Katona Zoltánné.
Az alakuló ülés a képviselők eskütételével folytatódott, majd az esküt tett Képviselő-testület előtt tette le esküjét
Palya Zoltán polgármester. A polgármesteri és képviselői
megbízóleveleket a HVB elnökétől vették át a testület tagjai.
Palya Zoltán polgármester javaslatát elfogadva, a
Képviselő-testület egyhangúlag megválasztotta Dr. Péter Mihályt Bag Nagyközség társadalmi megbízatású alpolgármesterének. Dr. Péter Mihály a Képviselő-testület és a jelenlévők
előtt letette az esküt és aláírta az esküokmányt.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatról
alkotott rendelet 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint:
A települési képviselők névsora
Palya Zoltán polgármester, Dr. Péter Mihály alpolgármester
Begidsán Ottó László, Bódi Szilárd, Katona Zoltánné, SzendiBereczki Beáta, Volterné Jamrik Éva

Az alakuló ülés törvényben meghatározott kötelező
napirendje és egyben közérdekű adat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. A polgármesteri
illetmény megállapítása során a Képviselő-testületnek nincs
mérlegelési jogköre, az illetményt törvény határozza meg,
ettől függetlenül a Képviselő-testület - mint a polgármester felett munkáltatói jogokat gyakorló szerv - az alakuló ülésen
meg kell, hogy állapítsa a polgármester illetményét. A Képviselő-testület a törvényi előírásoknak megfelelően határozott a polgármester 85/2019. (X. 17.), a társadalmi megbízatású alpolgármester 86/2019. (X. 17.), valamint a Képviselőtestület tagjainak tiszteletdíjáról 87/2019. (X. 17.).
A bizottsági struktúra meghatározása, bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása, külsős bizottsági tagok
eskütétele Palya Zoltán polgármester javaslatára a soron következő testületi ülésen kerül napirendre.
T.A. (készült az alakuló ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján)

Szeretném megköszönni a Sz.Sz.B elnökeinek,
jegyzőkönyv vezetőknek, tagoknak és a delegáltaknak a fárasztó, tisztességes munkát.
Köszönet a H.V.B elnökhelyettesének, a tagoknak és
a delegáltaknak a tisztességes választás érdekében végzett
munkáért.
Köszönet a Választási Iroda vezetőjének, az önkormányzat minden dolgozójának, a technikai és kiszolgáló személyzetnek, hogy sikeresen, problémamentesen tudtuk a szavazást lebonyolítani.
Köszönet a választóknak, hogy éltek jogaikkal és szavaztak. Meg kell említeni a polgármester-jelölteket és a képviselő-jelölteket, akik a falu jövőjének alakulásáért megméretteték magukat.
A megválasztott polgármester úrnak és a képviselőtestületnek gratulálok. Tegyenek meg mindent a falu érdekében. Végül pedig a polgármester úrnak, a képviselő-testület
tagjainak, az önkormányzat dolgozóinak és a falu minden polgárának sok sikert, jó egészséget kívánok.
Szarvas Frigyes Róbert, H.V.B elnök

BAGI HÍRLAP • 2019.
2019. NOVEMBER
MÁRCIUS - ÁPRILIS
- DECEMBER
- MÁJUS
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Bag Nagyközség Önkormányzata - Bizottságok
Pénzügyi Bizottság
Szendi-Bereczki Beáta – elnök
Bódi Szilárd – tag
Németh Péter – külsős tag

Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Kulturális Bizottság
Volterné Jamrik Éva – elnök
Begidsán Ottó László – tag
Katona Zoltánné – tag
Katona-Dénes Krisztina – külsős tag
Katona Ervin – külsős tag

Jogi és Ügyrendi
Bizottság
Begidsán Ottó László – elnök
Bódi Szilárd – tag
Katona Zoltánné – tag
Dr. Péter Mihály –külsős tag
Volter János- külsős tag

Összefoglaló a Képviselő-testület üléseiről
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatokat hozta:
84/2019. (X. 17.) A Képviselő-testület Dr. Péter Mihályt
egyhangúlag megválasztotta Bag Nagyközség Alpolgármesterének.
85/2019. (X. 17.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett határozott a polgármester illetményéről. Palya Zoltán Bag Nagyközség polgármestere részére, a Mötv. 71 §. (2) – (5) bekezdés
szerint a különböző lakosságszámú helyi önkormányzatok
polgármestereit megillető illetményét tartalmazó táblázat
szerint, a 2 001-5 000 fő lakosságszámú településen a polgármester illetménye 548 400 Ft, azaz ötszáznegyvennyolcezernégyszáz forint.
A Mötv. 71 § (6) bekezdése értelmében a polgármester költségtérítésre is jogosult, amely illetményének 15% -a, azaz 82
260 Ft, azaz nyolcvankettőezer-kétszázhatvan forint.
86/2019. (X. 17.) A Mötv. 74.§ (1) bekezdés szerint Bagon
társadalmi megbízatású alpolgármestert választott a Képviselő-testület.
A Mötv. 80 § (2) bekezdés alapján a különböző lakosságszámú
helyi önkormányzatok alpolgármestereit megillető tiszteletdíját tartalmazó táblázat szerint, a 2 001-5 000 fő lakosságszámú településen az alpolgármester tiszteletdíját 246 800 Ft,
azaz kettőszáznegyvenhatezer-nyolcszáz forintban állapította
meg.
A Mötv 80 § (3) bekezdése értelmében az alpolgármester
költségtérítésre is jogosult, amely tiszteletdíjának 15% -a, azaz
37 020 Ft, azaz harminchétezer-húsz forint.
87/2019. (XI. 7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel az alábbi illetményeket fogadta el Jamrik László volt polgármester 2019.10.
13.-i jogviszonya megszűnésével a Kttv. 225/D § (1) bek. alapján:
Illetménye október 13.-ig: 214 317 Ft (Br.) számfejtés és kifizetése 2019. 10. 31.
3 havi végkielégítés: 1 643 100 Ft (Br.) számfejtés és kifizetése
2019. 10. 31.
43 nap szabadság: 1 082 809 Ft (Br.)
88/2019. (XI. 7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Galga-menti Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsába egyhangú döntéssel delegálja Palya
Zoltán polgármestert, - akadályoztatása esetén a polgármester
eseti megbízás alapján meghatalmazza az alpolgármestert, a
jegyzőt, vagy a képviselő-testület bármely tagját a képviseletre
- hogy az a tanácsülésén eljárjon, szavazati jogával éljen.
89/2019. (XI. 7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú döntéssel a Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába delegálja Palya Zoltán polgármestert, akadályoztatása esetén a polgármester eseti megbízás alapján meghatalmazza az alpolgármestert, a jegyzőt,

vagy a képviselő-testület bármely tagját a képviseletre - hogy
az a tanácsülésén eljárjon, szavazati jogával éljen.
90/2019. (XI. 7.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába
egyhangú döntéssel delegálja Palya Zoltán polgármestert, akadályoztatása esetén a polgármester eseti megbízás alapján
meghatalmazza az alpolgármestert, a jegyzőt, vagy a képviselő-testület bármely tagját a képviseletre -, hogy az a tanácsülésén eljárjon, szavazati jogával éljen.
A Képviselő-testület által delegált tag a Társulási Tanácsban a
szavazati jogát kizárólag a képviselő-testület által az egyes
kérdések tekintetében meghozott határozatok alapján
gyakorolhatja.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
7 igen szavazattal rendeletet alkotott
[9/2019.(XI. 7.) önkormányzati rendelet],
amely módosítja 3/2015. (IV. 30.) sz. önkormányzati
rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatról.
A rendelet teljes terjedelmében megtalálható a település
hivatalos honlapján: www.bagfalu.hu
95/2019. (XI. 28.)
A.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. I-III. negyedév összesített kiadások főösszegét a
1. sz. melléklet szerinti bontásban 432 533 535 Ft összegben,
melyből
működési célú kiadás 274 869 412 Ft
felhalmozási célú kiadás 12 912 062 Ft
finanszírozási célú kiadás 144 752 061 Ft-tal fogadja el.
B.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. I-III. negyedév összesített bevételeinek főöszszegét az 1. sz. melléklet szerinti bontásban 511 588 451 Ft
összegben, melyből
- működési célú bevétel 308 389 935 Ft
- felhalmozási bevétel 30 409 999 Ft
- finanszírozási bevétel 172 788 517 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 a 2. sz. melléklet alapján hagyja
jóvá.
96/2019. (XI. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2020. év belső ellenőrzési vizsgálatának
az alábbi témákat jelöli meg a Vincent Auditor Kft. ajánlata
szerint:
1.
Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás,
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése
(akár saját gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény,
vagy nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában is!)
Célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás,
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pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati
eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e.
2.
Leltározás végrehajtásának ellenőrzése
Célja: annak megállapítása, hogy a 2019. évről december 31-ei
fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és
források soronkénti alátámasztására - készült-e az éves leltár.
A leltározás előkészítése, folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a törvényi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, kellően dokumentáltan történt-e.
97/2019. (XI. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 103/2010 (I. 27.)
NVT számú határozattal Bag Nagyközség Önkormányzat
tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft forgalmi értékű ingatlant az átvételtől számított 15 évig nem
idegenítheti el, azaz nem köthet olyan megállapodást (pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen olyan tranzakciót
(pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül az Önkormányzat tulajdonából. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ez
az időpont 2025.03.18-án jár le.
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy az ingatlanátadási szerződésben
foglalt átvevői vállalást teljesítette, az ingatlant nem idegenítette el, nem kötött olyan megállapodást (pl. ajándékozás), és
nem végzett semmilyen olyan tranzakciót (pl. apportálás),
melynek eredményeképpen az ingatlan kikerült volna az Önkormányzat tulajdonából, így az azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi. Nyilatkozza továbbá,
hogy a szerződés I.3. pontjában meghatározott feladatot teljesítette, az ingatlan a Polgármesteri Hivatal külső épületeként,
a Közfoglalkoztatottak Gazdasági Épületeként funkcionál.

BAGI HÍRLAP
BAGI
BAGI
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2018.
HÍRLAP
OKTÓBER
• 2019.
• 2019.
-NOVEMBER
NOVEMBER
JANUÁR---DECEMBER
DECEMBER
FEBRUÁR
109/2019. (XI. 28.) Bag Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete PMKH Törvényességi Felügyeleti Osztály
felhívására dr. Péter Mihály alpolgármester helyett, a Jogi és
Ügyrendi Bizottság tagjává Katona Zoltánné képviselőt választotta.
Közérdekű információk, tájékoztatás:
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében
támogatást kapott 11 bagi fiatal, akik felsőoktatási intézményben tanulnak.
A II. sz. orvosi rendelőben háziorvosi szolgáltatás ellátására szerződés meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület. A szerződés időtartama: 2020. január 01-től
2020. június 30-ig tart.
Bag Nagyközség Önkormányzatának
10/2019. (XI. 28.) számú rendelete, amely módosítja
az 1/2019. (II.21.) számú rendeletét
1. §
2019. július 01. és szeptember 30. között pótelőirányzatként
biztosított normatívákból és egyéb felhalmozási bevételekből
származó összegekkel az 1/2019. (II.21.) számú költségvetési
rendelet 2. paragrafusában megállapított
- kiadási főösszeget
47 157 851 Ft-tal
- bevételi főösszeget
47 157 851 Ft-tal
a képviselő testület megemeli, így a módosított konszolidált
bevételi és kiadási főösszegét 658 430 502 Ft-ban állapítja
meg.
T.A. (hivatalos jegyzőkönyv alapján készült)

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2019. december 8-tól
2019. december 14-ig
Rákos – Hatvan állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a 80a sz. Budapest –
Hatvan vasútvonalon

a vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek.

Fotó: Benedek Miklós

Mérföldkő
a Budapest – Hatvan
vasútvonal
korszerűsítésében
Javában tart az építkezés, így elsőre kissé hihetetlennek tűnik a hír, mely szerint még az idén helyreáll a vonatközlekedés a településen. A www.bagfalu.hu weboldalon és a
Bagi Hírlapban is igyekeztünk megfelelő információkat adni a
beruházás előrehaladásáról, de talán a legfontosabb információkat most tesszük közzé. Munkatársunk kérdéseire Hideg András, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója a következő tájékoztatást adta:
„Bag megállóhelyen decemberre elkészülnek az új
peronok. 2020-ban a munka folytatódik, megépül az új állomásépület és a gyalogos felüljáró liftekkel. Ezen kívül P+R
parkolók és buszforduló létesülnek. Az idei év eleje óta érvényben lévő teljes kizárásos vágányzárat várhatóan december közepén feloldják, és az év végi ünnepek előtt megindulhat a vonatforgalom Pécel és
Aszód között a felújított szakaszon. A kivitelezési munkák az
eredeti ütemtervnek megfelelően 2020-ban is folytatódnak.
Decemberben a vasútvonal állomásai és megállóhelyei még
ideiglenes megoldásokkal kerülnek visszaadásra az utazó-

közönség számára annak érdekében, hogy a pótlóbuszokkal
történő eljutás helyett a lehető leghamarabb induljon meg a
vasúti közlekedés Pécel és Aszód között is.”
A 2020-ban befejeződő beruházásnak köszönhetően fejlődik az elővárosi közlekedés, nő a pályasebesség,
csökken az utazási idő, javul az utaskomfort az állomásokon és
megállóhelyeken. A projekt átfogó célja, hogy javítsa az ország
nemzetközi elérhetőségét és a vasúti közlekedési kapcsolatokat az Európai Unió országai között, a TEN-T folyosók
elemeinek fejlesztésével. A beruházás során a teljes Rákos –
Hatvan vonalszakaszon, 53 km hosszban ETCS 2 szintű
vonatbefolyásoló rendszert telepítenek, megvalósul a központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakítása, valamint az összes állomáson és a nagyobb forgalmú megállóhelyen új utastájékoztató és térfigyelő rendszert építenek ki.
December 15-én vasárnap lép életbe a MÁVSTART 2019/2020-as menetrendje. Az új vasúti menetrend számos olyan változást hoz az utasok számára, ami bővíti a választható vonatok számát és minőségét, figyelembe
veszi az utazási szokásokat, javítja a szolgáltatási színvonalat.
T.A.
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Önkormányzati választás 2019 - Eredmények
Polgármester-választás
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 111 fő
Megjelent: 1 729 fő (55,58%) Nem szavazott: 1 382 fő (44,42%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 729
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 12
Érvényes szavazólapok száma: 1 717
PALYA ZOLTÁN - Érvényes szavazatok: 780 (45.43%)
Jelölő szervezet: Független
TÓTH GÁBOR - Érvényes szavazatok: 368 (21.43%)
Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
JAMRIK LÁSZLÓ - Érvényes szavazatok: 271 (15.78%)
Jelölő szervezet: Független
DELI JÓZSEF - Érvényes szavazatok: 207 (12.06%)
Jelölő szervezet: Független
MEZŐFI FERENC LÁSZLÓ - Érvényes szavazatok: 91 (5.3%)
Jelölő szervezet: DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-PÁRBESZÉD

Egyéni listás választás
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 111 fő
Megjelent: 1 729 fő (55,58%) Nem szavazott: 1 382 fő (44,42%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 729
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 27
Érvényes szavazólapok száma: 1 702
VOLTERNÉ JAMRIK ÉVA - Érvényes szavazatok: 817 (48.0%)
Jelölő szervezet: Független
DR. PÉTER MIHÁLY (1982) - Érvényes szavazatok: 753 (44.24%)
Jelölő szervezet: Független
BEGIDSÁN OTTÓ LÁSZLÓ - Érvényes szavazatok: 682 (40.07%)
Jelölő szervezet: Független
SZENDI-BERECZKI BEÁTA - Érvényes szavazatok: 598 (35.14%)
Jelölő szervezet: Független
VARGA ANDRÁS - Érvényes szavazatok: 476 (27.97%)
Jelölő szervezet: Független
BÓDI SZILÁRD - Érvényes szavazatok: 476 (27.97%)
Jelölő szervezet: Független
KATONA ZOLTÁNNÉ - Érvényes szavazatok: 435 (25.56%)
Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
DEME ISTVÁN - Érvényes szavazatok: 325 (19.1%)
Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
KATONA ERVIN - Érvényes szavazatok: 319 (18.74%)
Jelölő szervezet: DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD

DR. PÉTER MIHÁLY (1957) - Érvényes szavazatok: 318 (18.68%)
Jelölő szervezet: Független
DÉNES MIKLÓS - Érvényes szavazatok: 317 (18.63%)
Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
ANTAL ISTVÁN LÁSZLÓNÉ - Érvényes szavazatok: 315 (18.51%)
Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
KARÁCSONDI BENCE CSABA - Érvényes szavazatok: 314 (18.45%)
Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
DEME LÁSZLÓNÉ - Érvényes szavazatok: 263 (15.45%)
Jelölő szervezet: Független
BARANYI RICHÁRD - Érvényes szavazatok: 259 (15.22%)
Jelölő szervezet: Független
GEIGER PÁL - Érvényes szavazatok: 258 (15.16%)
Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
GYÓNI JÁNOS - Érvényes szavazatok: 240 (14.1%)
Jelölő szervezet: Független
SIMA JÓZSEF - Érvényes szavazatok: 233 (13.69%)
Jelölő szervezet: Független
MEZŐFI FERENC LÁSZLÓ - Érvényes szavazatok: 219 (12.87%)
Jelölő szervezet: DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-PÁRBESZÉD
TÓSZEGI LAJOS - Érvényes szavazatok: 188 (11.05%)
Jelölő szervezet: Független
CSEJTEI JÁNOSNÉ - Érvényes szavazatok: 185 (10.87%)
Jelölő szervezet: Független
MAKÁDI LÁSZLÓ - Érvényes szavazatok: 156 (9.17%)
Jelölő szervezet: DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-PÁRBESZÉD
HRNCSÁRNÉ VARGA LÍVIA - Érvényes szavazatok: 145 (8.52%)
Jelölő szervezet: DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-PÁRBESZÉD
KÁDÁR LÁSZLÓ - Érvényes szavazatok: 141 (8.28%)
Jelölő szervezet: Független
TÓTH PÉTER - Érvényes szavazatok: 119 (6.99%)
Jelölő szervezet: DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-PÁRBESZÉD
BUZÁS RICHÁRD - Érvényes szavazatok: 110 (6.46%)
Jelölő szervezet: MOMENTUM
VERES ZOLTÁN - Érvényes szavazatok: 102 (5.99%)
Jelölő szervezet: Független
CSÜG CSABA ISTVÁN - Érvényes szavazatok: 96 (5.64%)
Jelölő szervezet: Független
MAGYAR RENÁTA - Érvényes szavazatok: 92 (5.41%)
Jelölő szervezet: DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-PÁRBESZÉD
JÁMBOR CSABA - Érvényes szavazatok: 85 (4.99%)
Jelölő szervezet: DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP-PÁRBESZÉD
BERKI GYULA - Érvényes szavazatok: 71 (4.17%)
Jelölő szervezet: független
T.A. (forrás: valasztas.hu)

HULLADÉKGYŰJTÉSI IDŐPONTOK - 2020
A szelektív hulladék szállítás napjai:
minden hónap 3. péntek
A zöldhulladék szállítás napjai: februártól novemberig
minden hónap 1. szombat
A kommunális hulladék elszállítása változatlanul a csütörtöki napokon
történik.
Elkülönítetten gyűjtött (szelektív)
hulladék szállítási napok

Komposztálható (zöld)
hulladékok gyűjtése

2020. január 17.

2020. február 1.

2020. februárr 21.

2020. március 7.

2020. március 20.
Hatvani telephely:
Ügyfélfogadás:
honlap:
telefon:

3000 Hatvan, 054/14 hrsz. (Csány felé vezető úton)
hétköznap 9:00 - 14:30
www.szelektivkft.hu; e-mail: info@szelektivkft.hu
+36 37/340-402

Ne dobja ki
külterületen!

Elszállítják!
A Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy 2020. január hónap utolsó
két hetében a kommunális
hulladék gyűjtési napján
elszállítják a fenyőfákat is.
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A polgármesteri
Közösségi
Hivatal
élethírei
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„Ne feledd a tért,
ahol elestek ők”

Illyés Gyula „Ne feledd a tért” című versében
a hősök emlékezetére szólít bennünket. 2019. október 23-án a Hősök terén az ’56-os emlékműnél a magyar nemzet hőseire emlékeztünk.
Emlékük megőrzése az utókornak olyan kötelessége,
amely önbecsülésünk, nemzeti azonosságtudatunk megtartásának alapvető feltétele. Erkölcsi követelmény, hogy méltó
ünnepség keretében rójuk le tiszteletünket és hálánkat a nemzet hősei és áldozatai előtt. Merítsünk erőt abból a hitből és bátorságból, ami az ’56-os hősöket jellemezte, hogy átsegítsen
bennünket a mindennapok nehézségein.
A falu lakói nevében Palya Zoltán polgármester és
Szendi-Bereczki Beáta képviselő, majd a Piros Bagért Egyesület nevében Deme István és Dénes Miklós helyezték el az
emlékezés virágait.
Az ünnepség a Dózsa György Művelődési Házban
folytatódott. A Himnusz közös eléneklése után a Bagi Arany
János Általános Iskola diákjai léptek színpadra. Az Emlékezzünk! című műsorukat összeállította Czibula Mária
tanárnő.
Palya Zoltán polgármester első ízben osztotta meg
ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.
„Tudjuk, hogy 1956 soha el nem évülő felelősséget
rakott a vállunkra: nekünk, a szabad Magyarország polgárainak nagyobb gonddal és tisztább lélekkel kell őrködnünk
nemzeti létünk méltósága fölött.
Emlékezni és tiszteletet leróni gyűltünk ma össze,
apáink és nagyapáink nemzedéke előtt, akik több mint fél évszázada felkeltek egy zsarnoki rendszer ellen, amelyik elvette
tőlük még a gondolkodás szabadságát is.
…
Túlzás nélkül kimondhatjuk: aligha van a közelmúltunknak olyan darabja, amelyet annyira átitatott volna
a felelősség tudata, érzése, mint 1956 eseményeit, történéseit.
Október 23-a a nemzeti öntudat feltámadásának és megújulásának ünnepe is.
Az '56-os szabadságharcosok nemcsak a diktatúra,
az önkényuralom és az idegen katonai megszállás ellen harcoltak: egy nemzeti gyökereitől megfosztott, felháborodott

nép utasította el az internacionalista elidegenedést, és találta
meg újra önmagát.
Ünnepeljük hát őket, mert példát tudtak nekünk
mutatni egy olyan korban, amikor az emberek gerince
meghajolt, a sorssal, a hatalommal szemben az egyéni boldogulás és túlélés fontosabbá vált az összetartásnál, becsületnél. Most az 1956-os forradalom és szabadságharc 63.
évfordulóján azt kívánom, hogy múltunk dicső, nagy pillanatai segítsenek minket az összefogásban, a haza, s ezáltal
településünk, Bag felvirágoztatásában. Hogy az előttünk álló
példát követve, mi bagiak egymást segítve, erőinket egyesítve, s nem szétforgácsolva, tegyünk Bag fejlődéséért. Ehhez
kérem mindnyájuk együttműködését!”
Az ünnepi megemlékezés folytatásaként a Muharay
Elemér Népi Együttes ifjúsági-felnőtt csoportja lépett színpadra. Részleteket láthattunk a forradalom 60. évfordulójára
készült '56 perc című táncszínházi előadásukból. A műsort Rónai Lajos rendező-koreográfus állította össze.
1956 őszének eseményei nehezen feledhetők azok
számára, akiket megkínoztak, akikben soha el nem múló sebeket ejtettek. A történtekkel kapcsolatban az emberi megnyilvánulásokba még ma is gyakran közöny vegyül. Igaz, 1989 óta
jelentős változás következett be az 56-os események megítélésében. 1956 világtörténeti jelentőségét elismerik, minden évben emlékezünk, koszorúzunk, fejet hajtunk a sok áldozat
előtt. Jelentős előrelépést tettünk annak érdekében, hogy ez az
ünnep a rangjának méltó helyre kerüljön az emberek, itthon és
külföldön élő magyarság tudatában és a nemzetközi megítélés
szintjén is. A hazafiasságra nevelés különös jelentőséggel bír
napjainkban. Elengedhetetlenül fontos, hogy gyermekeink ismerjék történelmünk dicső eseményeit, személyiségeit, akik a
haza, a haladás érdekében kiemelkedőt tettek. Tisztelettel,
megbecsüléssel emlékezzenek azokra, akik a magyarság
jövőjéért sokat szenvedtek, életüket áldozták.
K.H. és T.A.

Fotó: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

„Ne feledd a tért, ahol elestek ők,
a földet se feledd, bárhol hulltak el ők,
fajtánk hű férfiai,
az a föld szent ügy hős-helye lett.”
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Óvodai és iskolai hírek

Óvodánkban az őszi időszakot is
élményekkel töltöttük meg.

Állatok világnapja,
állatsimogatás

Tök jó nap

A Szüreti bálok
örömét is átéltük, népviseletben sok
mulatással

Márton napi
libanap

Felidéztük "Nagymama" finom
szilvalekvár,- és savanyúság
Egészséghéten gyümölcssaláta készült
receptjének elkészítését
és részesei voltunk a "mézes reggeli" programnak

„Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadó nélkül.”(Démokritosz)
Az októberben az is szép, hogy tele van ünnepekkel,
alkalmat ad az ünnepi együttlétekre.
A hónapot mindjárt az aradi vértanúkra való emlékezéssel kezdtük. Mivel október 6-a idén vasárnapra esett, a
napját követő hétfő reggel 8 órára iskolánk zsibongójába vonultak le a felsős osztályok. A színpad felállítva, a paravánok
feldíszítve, a projektor összeszerelve, a szereplő gyerekek ünneplőben várták társaikat. A hatodikos tanulók adták a műsort, akiket magyartanáruk, Kustra Éva készített fel az alkalomra. A gyerekek tisztán csengő szavai, a megemlékezéshez
illő zene, a kivégzett tisztek kivetített képei, a tiszteletükre
meggyújtott gyertyák fénye méltó emléket állított történelmi
nagyjainknak. A műsor végén, mint mindig, most is közösen
énekeltük el az aradi vértanúk balladáját. Aztán ismét, az alsós
osztályoknak, az ő részvételükkel megismétlődött az egész
műsor.
A 2016/2017-es tanévben iskolánk névadójának,
Arany János születésének márciusi kerek 200. évfordulója
alkalmából több programot szerveztünk, amivel a költőre
emlékeztünk. Ilyen volt a halála napjához (október 22.) kapcsolódó emléktúra a Petőfi-forráshoz, amivel Arany és Petőfi
barátsága előtt tisztelegtünk. Azóta minden évben megtesszük
ezt a rövid kis távot, és mára már hagyománnyá vált, hogy egy
szombat délelőtt felkerekedjünk és békákat keressünk a forrás

Köszönjük Aszódi Ferencnek
a színpadhoz készített lépcsőt!

fölötti erdőben. A tavalyi évben az oratóriummal közösen szerveztük a programot, s mivel ez nagyon jónak bizonyult, így
történt idén is. Az október 26-ai túrán családok vettek részt,
kis- és nagy testvérek szüleikkel együtt kapcsolódtak be iskoláskorú gyermekeik mellé. A lelkes csapattal egy-két számolási kísérlet után (és azt feladva) indultunk neki az iskola elől a
csípős, de tiszta időben. Eddig még mindig változtattunk egy
kicsit az útvonalon. Idén a Szent András úton, az M3-as feletti
hídon, a Nepomuki Szent János szobrot megkerülve a patak
mellett haladtunk, majd az aszfaltozott ipari úton tovább. Mikor beértünk az erdőbe, egy kis meglepetésben volt részünk. A
vasúti munkálatok éppen azon a pályaszakaszon történtek,
ezért a Csinto Hotellel szemben lévő földútra csak kisebbnagyobb akadályokkal nehezített átkelés után értünk ki. A forrásnál ittunk egy jót a friss vízből, megtízóraiztunk, élveztük a
napsütéses időt. Ez idő alatt az animátorok segítségével elrejtettük a kis békákat az erdőben, ahol a gyerekek mindent tűvé
tettek az „elkóborolt” békaporontyokért. A Hotel előtti parkolóban az animátorok megtáncoltatták a gyerekeket, amiért
nagy köszönet jár nekik. Sajnos esélyünk sem volt rá, hogy
visszafelé is átkeljünk a vasúti síneken és a tervezett Máriaúton térhessünk vissza a faluba. A felnőttek között nagy volt a
tanácskozás, merre tovább, végül a 30-as utat kísérő erdősáv
és szántóföld határán, a körforgalomnál leereszkedve, kicsit
kalandosan, de épségben, jóleső fáradtsággal értünk vissza a
már ismerős útra.
Szekeresné Fercsik Anna

Január
1. 1
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2. 6
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3. 13
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4. 20
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5. 27
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ÚJÉV, Fruzsina
Ábel
Genovéva,Benjámin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér, Keve
Marcell
Melánia
Ágota
Tatjana, Ernõ
Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

Február
6.

7.

8.

9.
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23
24
25
26
27
28
29

Bag egyik nevezetessége
a Szent András templom
A nagy, egyhajós barokk stílusú római katolikus templomot gróf Grassalkovich
Antal végrendelete szerint 1772–1774 között
építették. Bejárata mellett az egyik oldalon
Szent András, a másikon Szent János apostol
szobra áll – magát a templomot is András
apostol tiszteletére szentelték fel. Homlokzati
tornya 1945-ben súlyosan megrongálódott,
ezért részben újjá kellett építeni: a torony felső
része és sisakja 1963-ban készült. Tágas, csehsüveg boltozatos belső terét újabb keletű festmények díszítik. Berendezése késő barokk,
illetve kora klasszicista stílusú.
2012-ben megújult a templom főhomlokzata és harangtornya, 2014-ben a
templomhajó és a sekrestyék tetőszerkeztének
teljes felújítására, héjazatcserére, a homlokzat
restaurálására, valamint a villámvédelmi
rendszer és főpárkányok felújítására került
sor.
Az épület műemlékvédelem alatt áll.
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Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia, Cirill
Ellák, Liza
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenõ
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek, Lotti
Frigyes
Emília
Illés, Margaréta
Dániel, Daniella
Magdolna, Léna
Lenke, Brigitta
Kinga, Kincsõ
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Ignác

Ignác, Brigitta
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint,Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett, Konrád
Zsuzsanna, Elza
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd, Mirtil
Szökõnap
Mátyás
Géza, Cézár
Edina
Ákos, Bátor
Elemér, Oszvald
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Boglárka, Alfonz
Lehel, Özséb
Hermina, Lídia
Domonkos,Dominik
Krisztina, Dominika
Berta, Bettina
Ibolya
László, Eszmeralda
Emõd
Lõrinc, Csilla
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Diána
Ipoly, Vitália
Marcell, Özséb
Mária
Ábrahám, Rókus
Jácint, Réka
Ilona
Huba, Emília
ÁLLAMI ÜNNEP,István,Vajk
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence, Fülöp
Bertalan, Alíz
Lajos, Patrícia
Izsó, Natália
Gáspár, Cézár
Ágoston, Mózes
Beatrix, Erna
Rózsa, Félix
Erika, Bella
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Albin, Lea
Lujza, Henriett
Kornélia, Frigyes
Kázmér, Lúciusz
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás, Felicitász
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó, Emil
Szilárd, Konstantin
Gergely, Maximilián
Krisztián, Ajtony
Matild, Paulina
NEMZETI ÜNNEP, Kristóf
Henrietta, Herbert
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia, Hubert
Benedek, Bence
Beáta, Izolda
Emõke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon,Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád
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Egyed, Ella
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália, Ida
Viktor, Lõrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra, Igor
Mária
Kornél, Ludovika
Szeréna, Roxána
Enikõ, Melitta, Lola
Edit, Ciprián
Zsófia, Szofi
Diána
Vilhelmina, Vilma
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla, Líviusz
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Május

Április
Hugó
Áron, Ferenc
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes
Erhard
NAGYPÉNTEK, Zsolt
Leó, Szaniszló
HÚSVÉT, Gyula
HÚSVÉT, Ida
Tibor
Tas, Anasztázia
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk, Ányos
Ervin, Aida
Zita, Mariann
Valéria
Péter
Katalin, Kitti
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Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány, Etelka
Dénes, Lora
Gedeon, Bendegúz
Brigitta, Gitta
Miksa, Rezsô
Kálmán, Ede
Helén. Lívia
Teréz
Gál
Hedvig, Rudolf
Lukács
Nándor, Ferdinánd
Vendel
Orsolya, Klementina
Elõd, Korinna
NEMZETI ÜNNEP, Gyöngyi
Salamon, Herold
Blanka, Bianka
Dömötör, Albin
Szabina, Antonietta
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz, Stefánia
Farkas, Cseke

Bagi Polgármesteri Hivatal
H - 2191 Bag, Szent Imre u. 52.

A MUNKA ÜNNEPE, Fülöp
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi, Gotthárd
Ivett, Frida, Tamara
Gizella, Gusztáv
Mihály, Gyôzô
Gergely, Alberta
Ármin, Pálma
Ferenc, Fábiusz
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác, Gyöngyi
Zsófia, Szonja
Mózes,Botond
Paszkál, Ditmár
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezsõ, Renáta
Eszter, Elza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella, Pelbárt
Emil, Csanád
Magdolna, Ervin
Janka, Zsanett
PÜNKÖSD, Angéla
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PÜNKÖSD, Tünde, Paulina
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú, Kerény
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd, Helga
Félix, Annamária
Margit, Gréta
Barnabás
Villõ, Orfeusz
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Armond, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén, Lora
Péter, Pál
Pál

December

MINDENSZENTEK,Marianna
Achilles, Tóbiás
Gyõzõ
Károly
Imre
Lénárd
Rezsõ, Csenger
Zsombor, Gottfrid
Tivadar
Réka, Virgínia
Márton, Nimród
Jónás, Renátó
Szilvia, Szaniszló
Alíz, Szidónia
Albert, Lipót
Ödön,Edmond
Hortenzia, Gergõ
Jenõ
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília, Filemon
Kelemen,Klementina
Emma, Virág
Katalin, Liza
Virág, Lénárd
Virgil, Virgínia
Stefánia
Taksony, Ilma
András, Andor
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Elza, Natália
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma, Sebô
Miklós, Csinszka
Ambrus, Ambrózia
Mária, Emôke
Natália, Valéria
Judit
Árpád
Gabriella,Franciska
Luca, Ottília
Szilárda
Valér, Detre
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta, Töhötöm
Viola, Anasztáz
Teofil
Tamás
Zénó, Flórián
Viktória
Ádám, Éva
KARÁCSONY, Eugénia
KARÁCSONY, István
János, Teodor
Kamilla
Tamás,Tamara
Dávid, Hunor
Szilveszter

www.bagfalu.hu
bagpolghiv@bagfalu.hu
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Ősszel is pezsgő élet zajlott a könyvtárban
Az ősz folyamán is igyekeztünk
jó programokkal várni az érdeklődőket a
könyvtárban. Az őszi szünetben idén is
pizsama partit tartottunk a 10-14 éves
korosztály számára. A létszám ezúttal is
betelt, és mindenki jól érezte magát. Idén
az Igazi csoda című filmet néztük meg,
amelyről a vetítés után tartalmasan tudtunk beszélgetni a gyerekekkel. Természetesen nem maradhatott el a finom
pizza vacsora, némi üdítővel leöblítve; a
társasozás és a késő éjjelbe nyúló beszélgetés sem. Az alvás rövidke volt, de talán
csak a könyvtáros néni érezte ezt meg, a
gyerekeknek meg sem kottyant. Reggeli
után mindenki elégedetten távozott.
Az első osztályosokat Csapody
Kinga írónő délelőtti programjával vár-

tunk, aki mesélt a könyves világról, és a
sok kirándulásról, amelyek élményeiből
írta az Utazik a család sorozat népszerű
könyveit.
A második osztályt mesével vártuk a könyvtárban, amiben az ő kezük
munkája is benne volt. Az előző találkozáskor ugyanis ők színezték ki a mese képeit, s már akkor megbeszéltük, hogy a
legközelebbi alkalommal a képekhez írt
mesét hallgathatják meg. Sikerült azzal
meglepni a gyerekeket, hogy mindenki
név szerint benne volt a mesében, amihez
természetesen a tanár néni nyújtott titkos segítséget.
Rendszeres vendégeink a könyvtárban az Iglice óvoda csoportjai. Nagy
szeretettel várjuk és fogadjuk őket, hiszen

ovis korban kezdődik az olvasóvá nevelés. Bizony gyakori eset, hogy a gyermek
csak az óvodában és a könyvtári látogatások során fog könyvet a kezébe. Ezért is
nagy öröm, ha egy-egy kisgyermek később a szüleivel együtt is eljön a
könyvtárba.
A könyvtári könyvklub megünnepelte 3. születésnapját, mindannyiunk
nagy örömére és megelégedésére. Továbbra is töretlen lelkesedéssel találkoznak a könyvtárban havonta a Filmbarátok klubjának tagjai és kéthetente a
Társasjáték klubosok. Mindenkit szeretettel biztatunk, hogy ha kedvet érez,
csatlakozzon bármelyik társasághoz!
H.G.Viktória

Szüreti bál az általános iskolában
Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói, pedagógusai és
a szülők is minden évben nagy izgalommal várják a hagyományos szüreti felvonulást és bált. Idén erre október 19-én
került sor. A gyerekek már hetekkel korábban elkezdték a felkészülést. A próbák többségét az iskola tornaszobájában
tartottuk Katonáné Hegedűs Csilla vezetésével. Az, hogy a termet ilyen megszépült állapotban vehettük birtokba, a Szülői
Összefogás Szülőfalunkért (SZÖSZ) tagjainak és támogatóiknak (Bagázs, Prezi) köszönhetjük. Amikor összeállt a koreográfia - a felkészülés utolsó szakaszában már a művelődési
házban táncoltunk.
Iskolánk jelenlegi nyolcadikos tanulói mellé kaptunk
segítséget a hetedik osztályosoktól és volt tanítványainktól is.
Bárány Evelin azonnal ajánlkozott lovas kísérőnek és a kocsik
beszerzésében is segítettek. Felemelő érzés volt az is, hogy az
iskolánkból hatodik évfolyam után elment tanulók szívesen
jöttek vissza táncolni a volt osztálytársakkal. További érdekesség még az idei tanévben, hogy a kocsmárosi teendőket egy 10.
osztályos tanuló vállalta el.

A jó hangulatban telt próbák után elérkezett a várvavárt nap. Szombaton délben a művelődési háztól indult a
szüreti felvonulás. A templom előtt Karácsondi Mihály atya
megáldotta a kenyeret és a bort, majd különböző helyszíneken
meg-megállva folytatódott a vidám felvonulás a feldíszített
lovas kocsikon. Nemcsak a táncok helyszínén, az utcán is
kisebb csoportosulások kísérték figyelemmel a zenére vonuló
menetet a szép bagi viseletbe öltözött lányok és fiúk legnagyobb örömére. A művelődési ház elé visszaérve kint és a hagyományoknak megfelelően a ház nagytermében is táncoltak
a fiatalok. A szépen sikerült műsor után a szereplők megtán-

SZEREPLŐK
Bíró: Terék Mátyás. Bíróné: Pászti Laura, Kocsmáros: Szilágyi Dániel. Kocsmárosné: Szilágyi Nikolett. Kisbíró: Benke Dániel. További párok: Kajári Dorottya Kajári Máté, Katona Janka – Palya Félix, Lukács Emília - Szabados Tamás, Meleg
Eszter – Gergely Balázs, Paltán Veronika – Paltán Benedek

coltatták a hozzátartozókat is, majd mindenki számára kezdetét vette a bál, ahol a GPS zenekar húzta a talpalávalót. A
híres galga-menti vendéglátásról a hetedikes és a süteményeket sütő nyolcadikos szülők gondoskodtak.
Idén is volt tombola; a nyereményeknek csak egy
részét kellett megvásárolnunk, mert kaptunk a SZÖSZ-től és a
Tesco-tól is ajándékokat. Köszönjük!
A jól sikerült nap rengeteg ember összehangolt munkáját dicséri, akik közül szeretnék néhányat kiemelni. Köszönetet szeretnénk mondani a gyerekek nevében is Katonáné
Hegedűs Csillának a tánc betanításáért, Torda Jánosné Panni
néninek a ruhákért, a művelődési ház dolgozóinak és vezetőjének, Katona Hargitának a helyszín biztosításáért, a polgárőröknek és vezetőjüknek Mezőfi Ferencnek a rend fenntartásáért, és mindenkinek, aki segített a gyerekek számára csodálatos élmény megszervezésében. Külön köszönet jár Jamrik
László polgármester úrnak és az előző képviselő testületnek,
amiért a nem kis költséget felemésztő rendezvényt 150 ezer
forinttal támogatták.
Dobosné Szilágyi Gabriella és Szásziné Győri Éva
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A „mulandó s a múlhatatlan…”
November 8-án került sor Fodor Mihály halálának tízedik évfordulója alkalmából rendezett emlékestre.
A műsorban egykori kollégák, diákok és a Bagi Arany
János Általános Iskola diákjai léptek fel. Fodor Mihály
1981-től tanítója, majd 1990-től igazgatója volt az iskolának. Munkája nyomán Bag országosan ismert és elismert lett. Elsősorban mégsem ezért az érdeméért emlékeztünk rá, sokkal fontosabb számunkra az a példa,
ahogyan szerette és nevelte a gyermekeket. Szenvedélyesen hitte, hogy a játék, kimeríthetetlen örömforrás,
mely építi a lelket. Olyan közvetlenséggel tudta színpadon
megszólaltatni, és a néző számára is teljes értékű színházi
élménnyé tenni a 6-7-8 évesek szinte még öntörvényű
gyermeki játékát, mellyel maradandó értéket teremtett. A
művészeti nevelés elkötelezett híve volt. Bár mindannyiunk élete mulandó, mégis amit teremthetünk vele
múlhatatlan. Fodor Mihály olyan szellemi örökséget
hagyott ránk, melyet tovább vinni, megtisztelő és felemelő érzés. A műsorban Bankó Edit tanárnő idézte fel a kiváló
pedagógus felejthetetlen alakját.
Tisztelt Közönség!
Kedves Családtagok, Kollégák, Munkatársak, Tanítványok, Barátok, Ismerősök, Bagiak és nem Bagiak, Kedves megjelentek!
Portfólióm szakmai önéletrajzának első gondolatai között
szerepelt az alábbi mondat: „Pályakezdésemet jelentősen befolyásolta a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas száma miatt
nehéz terepnek számító, ugyanakkor a környéken a művészeti oktatás magas színvonala miatt méltán neves bagi Általános Iskola és
annak vezetője, Fodor Mihály.”
Nem tudom pontosan, hogyan hárult rám az a megtisztelő feladat, hogy Fodor Mihály alakját felidézzem. Amikor azonban
felkértek az ünnepi beszéd megtartására, hálás szívvel vállaltam,
hogy annak személyét méltassam, aki munkásságával és emberi
nagyságával bármiféle minősítő eljárás nélkül kiérdemelte a „Mesterpedagógus” címet a szó legnemesebb értelmében. Mégis, engedjék meg, hogy ünnepi beszéd helyett egy mesét olvassak fel Önöknek! Talán Misi is jobban örül ennek!
„Túl a kiszáradt vízárkon, volt egy falu a világon. Annak az
alsó szegében élt egy jóember szerényen. Vagyona csak a családja,
asszony…” s két kicsi pulyája. (Nagy László: A csodamalac) A jóembernek hamar meghalt a felesége, a két fiúgyermeket hátrahagyva a nagy árvaságra. Telt-múlt az idő, s a szegény ember rátalált
új asszonyára, aki a másik két fiú mellé egy harmadikat szült neki. A
legkisebb fiú a Mihály nevet kapta a Gonoszt legyőzni tudó Szent
Mihály arkangyal után.
Egy sorházban laktak egy nagy mező mellett. A nagyobb
fiúk szorgalmas, erős, elszánt apjuknak segítettek a mezei munkákban, a kis Misi meg leginkább a libalegelőn játszott „az egyforma
korású virgoncokkal”. (Fazekas Mihály: Lúdas Matyi) Hol fogócskáztak, labdáztak, hol megmászták a nagy jegenyefákat a magasból
nézve a legelő birkákat. „Földtől az égig mind övék volt ott a tér.”
(Fodor Mihály: Földtől az égig..) Máskor mindig daloló édesanyjának segített a ház körüli teendőkben: főzni, csirkét vágni. Tőle
kapta első hangszerét, egy kis játékzongorát, ő adta neki első verseskötetét, Petőfiét, és vele ment először az Isten házába, vagy inkább
színházába, ahol a görög-katolikus szertartás teljesen elvarázsolta a
kisfiút. Nagyon szerette még, amikor esténként a szomszédok

összejártak, és kukoricamorzsolás közben a sparhelt meleget adó
fénye mellett, a petróleumlámpa világánál az idős szomszédasszony meséit hallgatta.
A legkisebb fiú szépen felcseperedett, és iskolába kezdett
járni. Tanítói szerették, mert szorgalmasan tanult. Amikor még nagyobb lett, verseket és újságot írt, sokat szavalt, színjátszózott, s
végül leérettségizett. Na, de most már mihez kezdjen a nagy tudományával? Hát beszegődött kocsmáros inasnak, aztán meg népművelőnek. Csakhogy a kis művész lelkű legényre nem sok mindent
mertek bízni. Aztán elkerült egy osztatlan tanyasi iskolába. „Azok a
tanyasi gyerekek, olyanok voltak, mint a mesében: tiszták, egyszerűek, szorgalmasak: tanulásban, de munkában is.” (Fodor Mihály) Eldőlt a sorsa: tanító lesz belőle.
Miután elvégezte a tanítóképzőt és megházasodott, egy
kis patak dimbes-dombos partján telepedett le, s az idők folyamán
két gyönyörű kislány édesapja, a falu tanítója, majd az iskola igazgatója lett. Szeretett a szomszédos erdőben gombát szedni. Egyik
sétája során nagy fényesség támadt a közelében. Ahogy fölpillantott, ráismert a Hétfejű Tündérre, akinek „Fénylett a szeme, mint a
szép távoli csillag… Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma,
templomok békéje, májusi rétek szépsége. Ilyen volt az arca.” (Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér) „A Hétfejű tündér mosolya beszivárgott a szívébe.” (Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika) Hirtelen könnyű lett a lelke, mint a „Fapihe”. Úgy érezte, ezt a fényt tovább kell adnia gyerekeknek-felnőtteknek, tanítványoknakmunkatársaknak, a körülötte élőknek. Dramatizált meséin generációk nőttek fel. Csillogó mosolyából, bátorító tekintetéből nemzedékek merítettek erőt. A művészet, a színjátszás, a mesék birodalmában ugyanis a csúnya szép, az ügyetlen ügyes, a félénk bátor, a
bűnös tiszta lett, és a legkisebb fiúk mindig elnyerték jutalmukat.
Történt aztán, hogy a legkisebb fiú megöregedett, háta az
élet terheitől meggörnyedt, sűrű hajába, szakállába egyre több ősz
szál keveredett, mígnem elfáradt teste a síré lett. Ekkor a Hétfejű
Tündér már alig pislákoló szívét gyengéden karjaiba vette, a csillagok közé repítette, és ott Szent Mihályra bízta. Azóta is gyakran
„köréje gyülnek szeliden s nézik, nézik a csillagok.” (József Attila:
Lassan, tünődve) Tanítványai, munkatársai, barátai, szerettei, legyenek is bárhol a világban, ha feltekintenek a csillagos égre, látják,
hogy az egyik különös fénnyel ragyog rájuk. Ekkor megjelenik
előttük Misi bácsi arca: „Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma,
templomok békéje, májusi rétek szépsége. Ilyen volt az arca.” (Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér) Forrás:Tóth Zsuzsa Fodor Mihállyal
készült interjúja
A műsorban elhangzottak a Misi-dalok az első osztályosok előadásában, Boda Tibor saját versében mondta el mindazt,
amit egykor rendezőjétől tanult, majd az ő rendezésében láthattunk
egy rövid jelenetet a János Vitézből. Kustra Éva tanárnő, egykori
Fapihés, a Pletykás asszonyok című népmesét vitte színre a 3. 4. és
5. osztályos tanulókból álló színjátszó csoportjával. A kedvenc költők verseit a Valaki jár a fák hegyén című verses összeállításban,
valamint Baranyi Richárd előadásában hallhatta a közönség. Zárásként Szabóné Szonda Gabriella és Vargáné Boda Bernadett
Wilhelm Popp Kis fuvolaverseny című művét szólaltatta meg. A
megemlékezést Boda Regina és Benedek Kata által készített kiállítás tette teljessé.
Az estét a színvonalas produkciók sorából összeállított
műsor tette felejthetetlen élménnyé. Hála és köszönet a szereplőknek és a szervezőknek.
K. K. E.

Közösség, kultúra
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TÖK JÓ DÉLUTÁN-HAGYOMÁNYT TEREMTÜNK
Három évvel ezelőtt a Szülői Összefogás Szülőfalunkért
közösség tagjai és a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársai arra gondoltak, hogy családi programot szerveznek a
magyar kultúra részeként is ismert töklámpás faragás köré. Az esemény olyannyira jól sikerült, hogy hagyománnyá vált, azóta minden év október utolsó szombatján egy Tök jó délutánt töltünk
együtt. Nem volt ez másként idén sem. Régi magyar népszokásokat
felelevenítő, változatos programok tették tartalmassá az együtt töltött órákat. Tökfaragás, tökös sütik versenye, kukoricamorzsoló
játszóház, játékos táncház várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Gyerekek és szülők ragadtak tökfaragó eszközöket, hogy kivájják,
fúrják-faragják a megtervezett mintákat. Habár a vicsori és ijesztő
tökfejek is megjelentek, egyre népszerűbbek az olykor már művészinek is mondható alkotások. A kifaragott tökök a mécsesek által
töklámpássá változtak, s beragyogták a művelődési ház udvarát,
ahol mindenki megcsodálta a délutáni munka eredményét. Deja vu

érzés kerített hatalmába mindenkit, mikor kihirdetésre került a
közönség szavazatai alapján legszebbnek ítélt töklámpás. A többség
ezúttal is Fülöp Andrea alkotását díjazta. Közben tökös sütemények
is érkeztek bőséggel, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga, amikor
ki kellett választania a legfinomabb és egyben legcsinosabb sütit a
sok közül. Végül szoros versenyben ugyan, de Fodor Flóra diadalmaskodott sütőtökös kockájával. Miután a vendégsereg jóízűen elfogyasztotta a sütiket, Katonáné Hegedűs Csilla hívta táncba az aprónépet. A sok kisgyerek, szülők és nagyszülők mind jól érezték magukat ezen a tök jó délutánon, amely ismét bebizonyította, hogy
közösségben lenni jó!
A szervezők nevében szeretnék köszönetet mondani Bognár Károlynak a tökfelajánlásért, Horváth Gergőnek a hangosításért és mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a rendezvény
megvalósulását.
Katona Hargita

Szülői Összefogás Szülőfalunkért - őszi események
Magyar delegáció Portugáliában
A Szülői Összefogás Szülőfalunkért még májusban meghívást kapott
egy nemzetközi kerekasztal-beszélgetésre,
amit a Bagázs Közhasznú Egyesület szervezett. Témája: telepi szülők bevonásával segíteni a gyermekek iskolai előrehaladását
és a helyi közösségbe való beilleszkedést.
Most ez a nemzetközi projekt folytatódott
Portugáliában. A konferencia Lisszabonban került megrendezésre. Több ország is
részt vett ebben a programban: Portugália,
Spanyolország, Románia és Magyarország.
A 9 fős magyar delegációban Katona-Dénes
Krisztina és Kustra Éva képviselte a SzÖSzt. „Hasznos tapasztalatcsere volt. Szembesültünk azzal, hogy nem vagyunk egyedül
a nehézségeinkkel, más országok is hasonló problémákkal küzdenek. Nagyobb segítséggel és nagyobb rálátással a továbbiakban is közösen keressük a megoldási lehetőségeket. Kell a felismerés mindannyiunk részéről, hogy egy községben élünk,
meg kell találnunk az együttműködés útját.” A projekt és ezzel együtt a tapasztalatcsere folytatódik. Köszönjük szépen a
lehetőséget, meggyőződésünk, hogy hasznos és jó ügyet szolgált!
Tök jó délután
Erről a rendezvényről külön cikkben olvashatnak részletesen.
Nagy Dia Nap
Egy új programra gyűltünk össze november
7-én kora délután a könyvtárban. A SzÖSz
szervezésében csatlakoztunk a Nagy Dia
Naphoz. A könyvekkel teli félhomályban a
gyerekek megismerkedtek a diafilmvetítés
hangulatával. Közben az előtérben bábokat
is készíthettek szülői segítséggel. Kellemes
beszélgetéssel, diafilmnézéssel töltöttünk
el egy órát a könyvtárban.
November 26-án Ünnepre várva
címmel téli, karácsonyi meséket láthattak a
gyerekek. A mesék mellett kézműveskedésre is volt lehetőség, ahol ajándéknak

való alkotások kerültek ki a gondos kezek
közül.
Ismét egy jó kezdeményezésen vettünk
részt, s reméljük ez is hagyománnyá válik,
hogy a családok egyre inkább otthon érezzék magukat a megújult könyvtárunkban.
Nők és az ünnepek
A Szülői Összefogás Szülőfalunkért a BAGázs Közhasznú Egyesülettel karöltve sikeresen pályázott a Nyílt Társadalom Alapítvány által civil szervezeteknek
kiírt pályázaton. A megvalósítandó program célja a szülői aktivizmus támogatása a
hátrányos helyzetű iskolás és óvodás korú
gyermekek oktatási, nevelési nehézségeivel
és egyéb nevelési, oktatási szükségleteivel
kapcsolatban. Projektfelelős – a SzÖSz részéről – Katonáné Kovács Erika. A megvalósítás során havi egy alkalommal találkozunk a telepen élő szülőkkel, főleg anyukákkal, és a családi, valamint társadalmi
ünnepek köré fonódó témákkal kapcsolatosan cseréljük ki gondolatainkat. Első ízben
az ismerkedésé volt a főszerep. Barátságos,
baráti hangulatban, különböző játékok során próbáltunk minél több mindent megtudni egymásról. Reméljük, hogy mindenki
jól érezte magát, és a jövőben egyre több érdeklődőt vonz ez a program.
„A Nők és az ünnepek elnevezésű programsorozat második alkalma 2019. november
15-én került megrendezésre a Bagázs Liget
utcai konténerében. A SzÖSz önkéntes tagjai és a roma asszonyok a névadással kapcsolatos szokásaikról, névnapok ünnepléséről beszélgettek. Több jeles névnap is említésre került, az ezekkel kapcsolatos népi
hiedelmekről, valamint az időjósló megfigyelésekről is szó esett. A résztvevők szívesen meséltek családi hagyományaikról,
ünneplési szokásaikról. Az együtt töltött
alkalom emlékére mindenki készíthetett
egy karkötőt, amelyre felfűzhette vagy a saját, vagy a gyermeke nevét. Ezúton köszönjük Remenár Krisztinának, hogy a szép a-

jándék elkészítésében a segítségünkre volt!
Tartalmas, jó hangulatú délutánt tudhatunk magunk mögött, már most várjuk a
következőt.” K-D. Krisztina
Élő Advent Bagon
A SzÖSz és a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár közös szervezésében idén immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Élő Advent Bagon. Az
esti séták lényege, meghittsége a közösségben, a közösen megélt békés ünnepvárás
örömében rejlik. „Akinek nincs karácsony
a szívében, az nem találja meg egy fa alatt
sem.” (Roy L. Smith)
Minden kedves olvasónknak
meghitt, békés ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!
A résztvevők beszámolói alapján összeállította: Boros Mariann és Gyalog Éva

Fotó: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
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Közeledik a Karácsony,
a szeretet ünnepe, amely mindig melegséggel tölti el
még talán a legdurvább lelkű ember szívét is. Ez az a melegség,
amely fellelkesíti az ember szívét, amely jóleső érzéssel tölti el
mindenki lelkét. Ám ezt a melegséget csak azok érezhetik, akik
megértik ennek az ünnepnek mibenlétét. Megértik, hogy nem
pusztán csak a mindennapi szeretet vagy még kevésbé az ajándékozás ünnepe, s főleg nem „fenyőünnep” a Karácsony, hanem
ettől sokkal több.
Több, mert nem valamit, hanem Valakit ünneplünk.
Olyan Valakit, Aki az igazi és önfeláldozó szeretet mintaképe,
Aki maga a Szeretet. Mert azt ünnepeljük Karácsony ünnepén,
hogy a végtelenül szerető Isten megjelent közöttünk, emberi
testet vett magára, megalázta magát, elhagyta égi trónját, hogy
közöttünk lakva megtanítson az igazi életre, és feláldozva magát
örök életet szerezzen nekünk.
Éppen ezért a Karácsony az öröm ideje. Az örömé,
amely - úgy látszik – mintha manapság kiveszőben lenne. (Gondoljunk csak arra, hogy mindenki panaszkodik, akkor is, amikor igazából mindene megvan, amire igazán szüksége van.)
Pedig Jézus, a földre született Isten Fia, örömet hozott a világra,

azt az örömet, amely képes legyőzni a nehézségeket, képes túltenni magát a bajokon, amely megédesíti a szenvedést is; azt az
örömet, amely szüntelenül ott ragyog az igazán keresztény ember szemében, arcán, amely világít a bűn sötétjében, reményt és
vigaszt nyújtva a csüggedteknek és a szomorkodóknak.
Ezért a Karácsony éppen azt akarja belevésni minden
ember szívébe, elméjébe, arról akarja meggyőzni a ma emberiségét, hogy az élet igenis szép! Minden látszat és híresztelés ellenére is Szép, mert a teremtő Isten körülöleli soha meg nem
szűnő szeretetével, mert az ember nincs magára hagyva küzdelmeiben, mert a vége az örök és boldog élet.
Jön tehát, itt van a Karácsony, a szeretet ünnepe. De az
ünnep napjai ne maradjanak számunkra és szeretteink számára
sem üres, semmitmondó, unalmas napok, amelyeken jobb, ha
gyorsan túlvagyunk. Töltsük meg a szeretet ajándékaival: mosollyal, kedvességgel, szelídséggel, örömmel, hogy az idei a Karácsony igazi ünnep, lélekmelegítő és lelkesítő boldog nap
legyen mindnyájunknak, és elmúltával hétköznapjainkban is
megőrizhessük annak melegét, örömét és szeretetét.
-km-

Ünnepi miserend:
A Karácsonyra való felkészülésre, lelkigyakorlatra hívjuk a kedves testvéreket:
december 16-17-18-án este 6 órakor
kezdődő szentmisében Vaslabán Csaba atya, a
gödöllői premontrei rend jelöltje (korábban
kaposvári egyházmegyés plébános) tart elmélkedéseket; mindhárom nap gyónási lehetőség.

December 24:
December 25:
December 26:
December 29:
December 31.
Január 1.

Mikor van Karácsony?
Ha valakinek ismerős a történet, akkor az a véletlen műve.Egy nap korareggel utaztam egy baráti
társasággal. A társaság viccelt, mesélt jó hangulat volt.
Az egyik állomáson felszállt egy fiatal anyuka két gyermekkel.
A kislány szőke göndör hajú bakfis, a fiú tüskés hajú óvodás.
Az anyuka fiatal rendezett ápolt, de a szeme tele szomorúsággal. Szóba elegyedtünk majd elmesélte, hogy anyaotthonban laknak, rendkívül szigorú feltételek között.
Közben a fiú gyermek egyre közelebb került hozzám,
érezte, hogy én is szeretném. Elkezdtünk játszani. Sajnos a vonat nem késett (pedig úgy szerettem volna, ha megáll). Nagyon gyorsan megérkeztünk a végállomásra és leszálltunk, de
a fiú nem engedte el a kezem szeretett volna velem jönni.
Szeme sarkából olvastam, hogy veled akarok lenni, ne menj el.
Szomorú szívvel és könnyezve váltunk el. Az anyuka sietett,
mert nem volt sok ideje, de a kicsi csak hátrafordulva haladt
szorosan az anyja mellett.
Nekem, akinek az unokái külföldön vannak, most
volt karácsony. Úgy éreztem, hogy most adtam és most kaptam karácsonyi ajándékot.
Ha feldíszítem a karácsonyfát, ennek a két gyermeknek a mosolya és az anyukának a könnyező csillogó szeme lesz
a csillagszóró.
A történet igaz.
Feljegyezte Szarvas Frigyes Róbert

a hajnali (reggel 6 óra) szentmise
azt követően szentségimádás lesz délig.
du. 3 óra: pásztorjáték
Éjfélkor ünnepi szentmise
de. 9 óra és este 6 óra szentmise
de. 9 óra szentmise
Szent Család vasárnapja: szombat este 6 óra;
de. 9 óra és este 6 óra szentmise
este 6 óra: Hálaadás
de. 9 óra és este 6 óra Újévi szentmise.
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Közérdekű információk
BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
munkanapokon, munkaidőben:

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

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI
ÜGYELET
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a turai Központi
Ügyelet látja el. Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén
péntek délután 14 órától hétfő reggel
8 óráig hívható, illetve kereshető fel.
Címe: Tura, Petőfi tér 2. Telefon: 104
TURA Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969
A FOGORVOS rendelési ideje
Dr. Szabó Melánia
(Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
Mobil: 06 30 902-2890
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök
14-19 óráig, szerda, péntek 9-14 óráig
VÉDŐNŐ SZOLGÁLAT
vedono.bag@invitel.hu
1 KÖRZET
Védőnő: Botyik Katalin
Tel.: 06 20 566 6548
Elérhető: kedd 10-14 óráig
2 KÖRZET
Védőnő: Szemán Erzsébet
Elérhető: hétfő 12-17 óráig
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 237 1441
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BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Tel.:
+36 (28) 504-135,
504-140, 504-141
Fax:
+36 (28) 504-136
Web:
www.bagfalu.hu
TITKÁRSÁG, HR, MUNKAÜGY
(11-es mellék)
Marosi Hajnalka
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu,
titkarsag@bagfalu.hu
igazgatas@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
Palya Zoltán
Telefon:
+36 30 667 0734
E-mail:
bagpolghiv@bagfalu.hu
Polgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
ALPOLGÁRMESTER
Dr. Péter Mihály
Alpolgármester ügyfélfogadása
előzetes bejelentkezés szerint:
Minden hónap első hétfő: 14:00-16:30
JEGYZŐ (18-as mellék)
Burghardtné Tóth Ilona
Tel.:
+36 30 667 4590
E-mail:
jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes
bejelentkezés szerint:
Hétfő:
13:00-16:00
PÉNZÜGYI CSOPORT
(17-es mellék)
Bognár Anita Tel.: +36 20 438 7788
Nagy Katalin Tel.: +36 20 275 2576
Palya Szilvia Tel.: +36 20 297 7735
E-mail:
penzugy@bagfalu.hu
PÉNZTÁROS (15-ös mellék)
Horváth Andrásné +36 20 297 7865
E-mail:
penztar@bagfalu.hu
ANYAKÖNYV (12-es mellék)
Benke Henriett
Tel.:
+36 20 388 8224
E-mail:
anyakonyv@bagfalu.hu
ADÓ ÉS SZOCIÁLIS CSOPORT
(23-as mellék)
Albert Csabáné
Tel.:
+36 20 297 7990
E-mail:
szocial@bagfalu.hu
Szabó Henrietta
Tel.:
+36 20 297 8435

E-mail:
ado@bagfalu.hu
HATÓSÁGI ÉS SZOCIÁLIS
ÜGYEK (25-ös mellék)
Balázsné Drávay Evelin
Tel.:
+36 30 667 0471
E-mail:
hatosagi@bagfalu.hu
MŰSZAKI ELŐADÓ, HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS (19-es mellék)
Benedek Miklós
Tel.:
+36 30 667 2540
E-mail:
muszaki@bagfalu.hu
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(22-es mellék)
E-mail: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
(16-os mellék)
E-mail:
bag@szocgond.aszod.hu
FALUGONDNOK
Fekete László Tel.: +36 20 401 7711
TEMETŐGONDNOK
Varga István
Tel.: +36 20 983 7592
DÓZSA GYÖRGY
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Intézményvezető: Katona Hargita
Tel.: 06 28 504 145; +36 20 438 7373
E-mail:
kulturhazbag@gmail.com
Könyvtár: Horváthné Görög Viktória
E-mail:
konyvtar.bag@gmail.com
IGLICE NAPKÖZI OTTHONOS
ÓVODA
Intézményvezető:
Labáthné Gódor Anna
Tel.:
+36 20 438 7074
06 28 504 150
06 28 408 316
E-mail:
bagiovoda@freemail.hu
Web:
www.igliceovoda.hu
BAGI ARANY JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Intézményvezető:
Szásziné Győri Éva
Tel.:
+36 30 935 73 05
06 28 504 155
E-mail:
bagiskola@bagiiskola.hu
Web:
www.bagiiskola.hu
ÓVODA ÉS ISKOLA ÉTKEZÉSI
DÍJAK
Kozáné Sztrehovszki Mariann
Tel.: 06 28 408 316, +36 30 665 8477
KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor Tel.: +36 20 289 1764
POLGÁRŐRSÉG
Tel.:
+36 30 515 69 45
E-mail:
bagpolgarorseg@gmail.com
EBRENDÉSZ
Aranyi János Tel.: +36 20 938 5192

LAPZÁRTA: 2020. január 31.
Következő megjelenés: 2020. február 3. hetében
On-line: www.bagfalu.hu
IMPRESSZUM - Bagi Hírlap
Felelős kiadó: Palya Zoltán polgármester
Tördelés: 2D Grafikai Studio
Nyomdai munkák: Barabás nyomda.
E-mail: bagihirlap@bagfalu.hu
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