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A TARTALOMBÓL

Polgármesteri beszámoló 2. oldal

Iskolába hívogató 5. oldal

Szülői mentorprogram

a Bagázzsal 8. oldal

Tájékoztatás kéményseprőipari

tevékenység ellátása ügyében 10. oldal

 Vécsey László országgyűlési képviselő április 

16-án, személyesen adta át Palya Zoltán polgármester 

úrnak Dr. Gyuricza Csaba, Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ főigazgatójának feljaánlását, a 

kézfertőtlenítő szer csomagot.

 A kézfertőtlenítő gél kézbesítését a telepü-

lésen működő házi-, gyermek- és fogorvosi rendelők-

be, védőnői szolgálatokhoz polgármesterek, alpol-

gármesterek, képviselők, jegyzők, intézményvezetők 

vállalták. Vigyázzunk egymásra!

 Az önkormányzat és a közmunkások a veszély-

helyzet ideje alatt sem tétlenkednek. Folyamatosan dol-

goznak azon, hogy Bag közterületeit megszépítsék.

 Anyák Napját hagyományosan, május első vasárnapján ün-
nepeljük. Maga az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögországban 
is tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák tiszteletére. A történelem 
során később is mindig volt egy olyan nap, amikor az anyákat is kö-
szöntötték.
 Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már 
előtte is) először kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a láthatatlan kö-
telék megmarad egész életünkben. Ő az, akihez örömünkkel, bána-
tunkkal fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül 
szeret, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, 
akárhány évesek legyünk is.
 Ő tartotta, és tartja ma is össze a családot, jelenléte, gon-
doskodása életünk része. Ő az, aki aggódik miattunk, aki őszintén 
örül sikereinknek, akihez mindig visszatérhetünk, és aki mindent 
megbocsát. Május első vasárnapján köszöntsük hát az édesanyákat. 
Ilyenkor illik legalább pár szál virággal a kezünkben odaállni anyánk 
elé, megölelni, és akár egy szép verssel, vagy pár szívből jövő szóval 
felköszönteni. 

Május első vasárnapján
köszöntjük az édesanyákat!

Egy kéz

Egy kéz érintette meg szívemet,
Egy kéz, mely sokáig fogta kezemet.

Tartott, mikor járni még nem tudtam,
Támasztott, mikor lábamon először álltam,
S támogatott, mikor az életbe belevágtam.

Egy kéz, mely mos, főz, takarít,
Gondoz minket, sosem lazít,

Egy kéz, mely szeret, ölel,
Kezünket sosem engedi el.

Édesanyám, ma van a napja,
Hogy neked hálát adva,

Megköszönjem, hogy a világra hoztál,
S szerető kezeiddel, féltően gondoztál.
Boldog Anyák napját kívánok néked,

Az anyának ki nélkül nem lenne,
ily boldog ez az élet.
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 A járványügyi védekezéshez, valamint a járvány 
okozta gazdasági problémák megoldásához önkor-
mányzatunktól is átcsoportosításra kerül 11 millió fo-
rint, illetve az év második felében csökkenő iparűzési 
adóbevételekkel kell számolnunk. A költségvetésünkből 
kikerülő összeg sok tervünket felülírja, de még ebben a 
helyzetben is stabil pénzügyi tervvel rendelkezünk. Az 
új helyzethez alkalmazkodva a feladatainkat úgy alakít-
juk, hogy településünkön és intézményeinkben a szük-
séges karbantartásokat el tudjuk végezni. 
 Ezek mellett az idei évben az új kamerarendszer 
kommunikációs és központi rendszerét szeretnénk be-
üzemelni. A „régi” kamerarendszert újból üzembe állí-
tottuk. Mellette működik egy újabb eszközökből felépí-
tett rendszer is. A már üzemelő kamerák segítségével 
több esetben be tudtuk azonosítani az illegális szemetet 
lerakó személyeket és gépjárműveiket. Ezekben az ese-
tekben büntetést szabtunk ki, illetve, ha olyan mértékű 
volt a lerakott szemét mennyisége, rendőrségi felje-
lentést tettünk.  

 Február végén már vártuk a jó időt, hogy 
megkezdhessük a karbantartási munkákat. Az idei év 
első feladata a Templom közben az út kiszélesítése és 
javítása volt. Mivel a reggeli órákban jelentősen megnö-
vekedett a forgalom a Szent Imre utcáról a templom felé, 
ezért a bekanyarodás problémás volt. Két autó nehezen 
fért el egymás mellett, így az útról lehajtva kátyúk, göd-
rök keletkeztek. Szerettük volna ezt a problémát mi-
előbb megoldani az út kiszélesítésével. Az összefogás 
ebben az esetben is segített.

Kedves Bagiak!

Kérésemre Kocsis Mihály, Maschek László és Aszódi 
Ferenc vállalták, hogy közmunkásainkkal ezt a feladatot 
elvégzik. Amint a munkálatok megkezdődtek, 
csatlakozott Németh Miklós is, aki munkájával, vala-
mint vízzel, villannyal segítette a csapatot. Misi bácsiék 
nem csak irányították a munkálatokat, hanem tanítot-
ták is segítőiket és példaértékű munkát végeztek. Ezú-
ton is szeretném megköszönni áldozatos és kitartó 
munkájukat, amit településünkért tettek!
 Mire a munkálatokat befejeztük, hazánkban is 
megjelent a koronavírus. A kialakult járvány miatt a 
március 15-i megemlékezés koszorúit szűk körben 
helyeztük el a Hősök terén, valamint a temetőben. Az új 
helyzet miatt a tervezett faluszépítési programunkat 
sem tudtuk megtartani, valamint a tavaszra tervezett 
családi programok sem valósulhatnak meg. 
 Április második hetében a temetőben építettük 
meg az utat a vasútállomástól felszedett betonpane-
lekből. A temető végében lerakott temetői és zöldhulla-
dékot elszállítottuk, a területet kitakarítottuk. Hamaro-
san itt is épül egy körbekerített temetői hulladéklerakó 
hely. Kérem a tisztelt látogatókat, hogy addig is a kijelölt 
helyeken rakják le a hulladékot! 

 Szeretném köszönetemet kifejezni az önkéntes 
varrónőknek, akik az elmúlt hetekben több száz masz-
kot készítettek a bagi lakosok számára. Hálás köszönet 
azon támogatóknak, akik felajánlásaikkal segítették ezt 
a munkát.
 Balázs Péter – anyag: Symbole Textil Kft., 
Katona Ilona – varrás, Varga Tünde – varrás, Pipó Mó-
nika – varrás, Kovács Győzőné – anyag, Kovács István-
né Ilonka – varrás, Mile Mária - varrás, Semsei Eszter – 
szabás, Labáthné Gódor Anna – szabás, Búzás Erzsébet 
– varrás, Kochné Ildikó – varrás, Harmos Piroska – 
szabás, Katonáné He-gedűs Csilla – varrás, Tóth 
Mihályné Ildikó – varrás, Deme Istvánné Marika – 
anyag, Mondok Ervin – anyag-beszerzés felajánlás, 
Karácsondi Mihály Atya – anyag-beszerzés felajánlás, 
Boda Valéria – anyagbeszerzés felajánlás, Boros Mari-
ann – anyagbeszerzés  felajánlás, és aki mindezt koordi-
nálta és varrta: Tóth Csabáné Ildikó.
 Ugyancsak köszönetet mondok azoknak, akik 
az idős és beteg lakosok ellátásában segédkeztek.
 Ezúton kérek mindenkit, hogy vegyük komo-
lyan a kialakult járványügyi helyzetet! Legyünk türel-
mesek és tartsuk be a szabályokat, mert csak így tudjuk 
legyőzni az előttünk álló nehézségeket.

Palya Zoltán polgármester
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   A Szülői Összefogás Szülőfalunkért 
közösség immár harmadik éve munkálkodik azon, hogy is-
kolánk megtartó ereje növekedjen. Kis lépéssel sikerült pozitív 
irányba indulni a beiratkozási létszámokat tekintve, de még 
számos megoldásra váró feladat áll előttünk. Egyike volt ezek-
nek, hogy párbeszédet kezdeményeztünk azokkal a szülőkkel, 
akik nem a bagi iskolát választották, vagy valamilyen okból ki-
íratták innen gyermeküket. Őszintén kíváncsiak voltunk a véle-
ményükre, tapasztalataikra, mert azt gondoljuk, ha változást 
szeretnénk elérni oktatási intézményeink létszámának növelé-
sében, mindenki véleményét meg kell hallgatnunk. Hiszünk az 
egymás közti kommunikáció erejében és abban, hogy az építő 
jellegű gondolatok, javaslatok nélkülözhetetlenek a helyi iskola 
megújulásában. E gondolatok mentén állítottunk össze egy kér-
dőívet, melyet személyesen juttattunk el az említett családok-
hoz. Összesen 45 kérdőívet osztottunk ki, és ebből 37 érkezett 
vissza kitöltve. A kérdések megválaszolása mellett lehetőség volt 
arra is, hogy kötetlenül leírják észrevételeiket, javaslataikat.
 A kitöltött kérdőívek értékelése és elemzése alapján az 
alábbiakat állapítottuk meg:
 A szülők nagy többsége, azaz 80 %-a a biztonságot je-
lölte meg legfontosabb kritériumként, tehát nem érezte bizton-
ságban gyermekét a helyi általános iskolában. Ez az egyik fő oka, 
hogy nem ide járatják gyermeküket.
 A másik figyelemre méltó válasz az volt, hogy a szülők 
kértek ugyan segítséget több helyről - az önkormányzattól és az 
iskolától is -, de senki nem tudott arra megnyugtató választ adni 
és ígéretet tenni, hogy a helyi oktatási intézményben biztosított 
gyermeke testi, szellemi és lelki fejlődése. Ezért a szülők kilátás-
talan helyzetbe kerültek, és úgy érezték, hogy önmaguknak kell 
megoldani a problémát gyermekük érdekében.
 A harmadik érv a helyi oktatási intézmény ellen azon 
szülők véleménye alapján fogalmazódott meg, akik ugyan Bagra 
íratták be gyermekeiket, de a problémák kezelését nem tartották 
megfelelőnek, ezért lépés kényszerbe kerültek.
 A Szülői Összefogás Szülőfalunkért közösség szeretné 
köszönetét kifejezni mindazoknak, akik ebben a témában őszin-
tén megosztották velünk tapasztalataikat és véleményüket.
 Fontosnak tartjuk, hogy segítsük településünk oktatási 
intézményét és annak minden dolgozóját abban, hogy iskolánk 
ne csak korszerű és jól felszerelt legyen, hanem sok-sok gyermek 
tudjon mind szellemileg, mind érzelmileg megfelelő módon 
fejlődni. Ehhez azonban teljes körű összefogásra és gyakori pár-
beszédre van szükség mindazon intézményvezetők és civil 
szervezetek között, akiknek ráhatása van és lehet a problémák 
feltárására és azok megoldására.
 Mi szülők, akik a helyi általános iskolába írattuk be 
gyermekeinket tudatában vagyunk annak, hogy nehézségek 
vannak és lesznek. Mindamellett, hogy féltjük és óvjuk gyer-
mekeinket, szeretnénk arra is megtanítani őket, hogyan kell bi-
zonyos helyzetekben problémákat kezelni, megoldani, mert itt 
élünk, ezen a településen, ahol nem csak az iskolában találják 
szembe magukat megoldandó szituációkkal. Természetesen eb-
ben számítunk az iskolavezetés és a pedagógusuk segítségére, és 
bízunk abban, hogy tudásuk legjavát adják ehhez. 
 Örömmel osztjuk meg azon észrevételünket is, hogy az 
elmúlt két évben pozitív változásokat tapasztalunk a helyi álta-
lános iskolában. Egyre kevesebbszer hallunk olyan atrocitásról 
és inzultusról, ami gyermekeinket érné. A problémák kezelésé-
ben és megoldásában is előrelépéseket látunk. Ezért köszöne-
tünket fejezzük ki az iskola pedagógusainak és mindenkinek, 
akinek része van ebben. 

Szülői Összefogás Szülőfalunkért

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 

április 10-től Országos tűzgyújtási 

tilalom lépett életbe.

Ennek értelmében TILOS:

Ÿ a tűzgyújtás a külterületi ingatlanokon fekvő 

erdőkben és fásításokban

Ÿ azok 200 méteres körzetében, ideértve a 

tűzrakóhelyeket, a vasút és közút menti 

fásításokat

Ÿ a parlag- és gazégetés

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete 12/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

16.§(4) bekezdése alapján: „TILOS az égetés a település 

területére érvényes, központilag elrendelt „Országos 

tűzgyújtási tilalom” ideje alatt. Tehát a belterületi 

ingatlanokon való kerti hulladék égetése TILOS ez idő 

alatt!

 A tiltásra vonatkozó rendelkezések az Országos 

tűz-gyújtási tilalom visszavonásáig érvényesek.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Segítettek,
hogy segíteni tudjunk!
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 A járványügyi védekezéshez, valamint a járvány 
okozta gazdasági problémák megoldásához önkor-
mányzatunktól is átcsoportosításra kerül 11 millió fo-
rint, illetve az év második felében csökkenő iparűzési 
adóbevételekkel kell számolnunk. A költségvetésünkből 
kikerülő összeg sok tervünket felülírja, de még ebben a 
helyzetben is stabil pénzügyi tervvel rendelkezünk. Az 
új helyzethez alkalmazkodva a feladatainkat úgy alakít-
juk, hogy településünkön és intézményeinkben a szük-
séges karbantartásokat el tudjuk végezni. 
 Ezek mellett az idei évben az új kamerarendszer 
kommunikációs és központi rendszerét szeretnénk be-
üzemelni. A „régi” kamerarendszert újból üzembe állí-
tottuk. Mellette működik egy újabb eszközökből felépí-
tett rendszer is. A már üzemelő kamerák segítségével 
több esetben be tudtuk azonosítani az illegális szemetet 
lerakó személyeket és gépjárműveiket. Ezekben az ese-
tekben büntetést szabtunk ki, illetve, ha olyan mértékű 
volt a lerakott szemét mennyisége, rendőrségi felje-
lentést tettünk.  

 Február végén már vártuk a jó időt, hogy 
megkezdhessük a karbantartási munkákat. Az idei év 
első feladata a Templom közben az út kiszélesítése és 
javítása volt. Mivel a reggeli órákban jelentősen megnö-
vekedett a forgalom a Szent Imre utcáról a templom felé, 
ezért a bekanyarodás problémás volt. Két autó nehezen 
fért el egymás mellett, így az útról lehajtva kátyúk, göd-
rök keletkeztek. Szerettük volna ezt a problémát mi-
előbb megoldani az út kiszélesítésével. Az összefogás 
ebben az esetben is segített.

Kedves Bagiak!

Kérésemre Kocsis Mihály, Maschek László és Aszódi 
Ferenc vállalták, hogy közmunkásainkkal ezt a feladatot 
elvégzik. Amint a munkálatok megkezdődtek, 
csatlakozott Németh Miklós is, aki munkájával, vala-
mint vízzel, villannyal segítette a csapatot. Misi bácsiék 
nem csak irányították a munkálatokat, hanem tanítot-
ták is segítőiket és példaértékű munkát végeztek. Ezú-
ton is szeretném megköszönni áldozatos és kitartó 
munkájukat, amit településünkért tettek!
 Mire a munkálatokat befejeztük, hazánkban is 
megjelent a koronavírus. A kialakult járvány miatt a 
március 15-i megemlékezés koszorúit szűk körben 
helyeztük el a Hősök terén, valamint a temetőben. Az új 
helyzet miatt a tervezett faluszépítési programunkat 
sem tudtuk megtartani, valamint a tavaszra tervezett 
családi programok sem valósulhatnak meg. 
 Április második hetében a temetőben építettük 
meg az utat a vasútállomástól felszedett betonpane-
lekből. A temető végében lerakott temetői és zöldhulla-
dékot elszállítottuk, a területet kitakarítottuk. Hamaro-
san itt is épül egy körbekerített temetői hulladéklerakó 
hely. Kérem a tisztelt látogatókat, hogy addig is a kijelölt 
helyeken rakják le a hulladékot! 

 Szeretném köszönetemet kifejezni az önkéntes 
varrónőknek, akik az elmúlt hetekben több száz masz-
kot készítettek a bagi lakosok számára. Hálás köszönet 
azon támogatóknak, akik felajánlásaikkal segítették ezt 
a munkát.
 Balázs Péter – anyag: Symbole Textil Kft., 
Katona Ilona – varrás, Varga Tünde – varrás, Pipó Mó-
nika – varrás, Kovács Győzőné – anyag, Kovács István-
né Ilonka – varrás, Mile Mária - varrás, Semsei Eszter – 
szabás, Labáthné Gódor Anna – szabás, Búzás Erzsébet 
– varrás, Kochné Ildikó – varrás, Harmos Piroska – 
szabás, Katonáné He-gedűs Csilla – varrás, Tóth 
Mihályné Ildikó – varrás, Deme Istvánné Marika – 
anyag, Mondok Ervin – anyag-beszerzés felajánlás, 
Karácsondi Mihály Atya – anyag-beszerzés felajánlás, 
Boda Valéria – anyagbeszerzés felajánlás, Boros Mari-
ann – anyagbeszerzés  felajánlás, és aki mindezt koordi-
nálta és varrta: Tóth Csabáné Ildikó.
 Ugyancsak köszönetet mondok azoknak, akik 
az idős és beteg lakosok ellátásában segédkeztek.
 Ezúton kérek mindenkit, hogy vegyük komo-
lyan a kialakult járványügyi helyzetet! Legyünk türel-
mesek és tartsuk be a szabályokat, mert csak így tudjuk 
legyőzni az előttünk álló nehézségeket.

Palya Zoltán polgármester
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   A Szülői Összefogás Szülőfalunkért 
közösség immár harmadik éve munkálkodik azon, hogy is-
kolánk megtartó ereje növekedjen. Kis lépéssel sikerült pozitív 
irányba indulni a beiratkozási létszámokat tekintve, de még 
számos megoldásra váró feladat áll előttünk. Egyike volt ezek-
nek, hogy párbeszédet kezdeményeztünk azokkal a szülőkkel, 
akik nem a bagi iskolát választották, vagy valamilyen okból ki-
íratták innen gyermeküket. Őszintén kíváncsiak voltunk a véle-
ményükre, tapasztalataikra, mert azt gondoljuk, ha változást 
szeretnénk elérni oktatási intézményeink létszámának növelé-
sében, mindenki véleményét meg kell hallgatnunk. Hiszünk az 
egymás közti kommunikáció erejében és abban, hogy az építő 
jellegű gondolatok, javaslatok nélkülözhetetlenek a helyi iskola 
megújulásában. E gondolatok mentén állítottunk össze egy kér-
dőívet, melyet személyesen juttattunk el az említett családok-
hoz. Összesen 45 kérdőívet osztottunk ki, és ebből 37 érkezett 
vissza kitöltve. A kérdések megválaszolása mellett lehetőség volt 
arra is, hogy kötetlenül leírják észrevételeiket, javaslataikat.
 A kitöltött kérdőívek értékelése és elemzése alapján az 
alábbiakat állapítottuk meg:
 A szülők nagy többsége, azaz 80 %-a a biztonságot je-
lölte meg legfontosabb kritériumként, tehát nem érezte bizton-
ságban gyermekét a helyi általános iskolában. Ez az egyik fő oka, 
hogy nem ide járatják gyermeküket.
 A másik figyelemre méltó válasz az volt, hogy a szülők 
kértek ugyan segítséget több helyről - az önkormányzattól és az 
iskolától is -, de senki nem tudott arra megnyugtató választ adni 
és ígéretet tenni, hogy a helyi oktatási intézményben biztosított 
gyermeke testi, szellemi és lelki fejlődése. Ezért a szülők kilátás-
talan helyzetbe kerültek, és úgy érezték, hogy önmaguknak kell 
megoldani a problémát gyermekük érdekében.
 A harmadik érv a helyi oktatási intézmény ellen azon 
szülők véleménye alapján fogalmazódott meg, akik ugyan Bagra 
íratták be gyermekeiket, de a problémák kezelését nem tartották 
megfelelőnek, ezért lépés kényszerbe kerültek.
 A Szülői Összefogás Szülőfalunkért közösség szeretné 
köszönetét kifejezni mindazoknak, akik ebben a témában őszin-
tén megosztották velünk tapasztalataikat és véleményüket.
 Fontosnak tartjuk, hogy segítsük településünk oktatási 
intézményét és annak minden dolgozóját abban, hogy iskolánk 
ne csak korszerű és jól felszerelt legyen, hanem sok-sok gyermek 
tudjon mind szellemileg, mind érzelmileg megfelelő módon 
fejlődni. Ehhez azonban teljes körű összefogásra és gyakori pár-
beszédre van szükség mindazon intézményvezetők és civil 
szervezetek között, akiknek ráhatása van és lehet a problémák 
feltárására és azok megoldására.
 Mi szülők, akik a helyi általános iskolába írattuk be 
gyermekeinket tudatában vagyunk annak, hogy nehézségek 
vannak és lesznek. Mindamellett, hogy féltjük és óvjuk gyer-
mekeinket, szeretnénk arra is megtanítani őket, hogyan kell bi-
zonyos helyzetekben problémákat kezelni, megoldani, mert itt 
élünk, ezen a településen, ahol nem csak az iskolában találják 
szembe magukat megoldandó szituációkkal. Természetesen eb-
ben számítunk az iskolavezetés és a pedagógusuk segítségére, és 
bízunk abban, hogy tudásuk legjavát adják ehhez. 
 Örömmel osztjuk meg azon észrevételünket is, hogy az 
elmúlt két évben pozitív változásokat tapasztalunk a helyi álta-
lános iskolában. Egyre kevesebbszer hallunk olyan atrocitásról 
és inzultusról, ami gyermekeinket érné. A problémák kezelésé-
ben és megoldásában is előrelépéseket látunk. Ezért köszöne-
tünket fejezzük ki az iskola pedagógusainak és mindenkinek, 
akinek része van ebben. 

Szülői Összefogás Szülőfalunkért

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 

április 10-től Országos tűzgyújtási 

tilalom lépett életbe.

Ennek értelmében TILOS:

Ÿ a tűzgyújtás a külterületi ingatlanokon fekvő 

erdőkben és fásításokban

Ÿ azok 200 méteres körzetében, ideértve a 

tűzrakóhelyeket, a vasút és közút menti 

fásításokat

Ÿ a parlag- és gazégetés

 Bag Nagyközség Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete 12/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

16.§(4) bekezdése alapján: „TILOS az égetés a település 

területére érvényes, központilag elrendelt „Országos 

tűzgyújtási tilalom” ideje alatt. Tehát a belterületi 

ingatlanokon való kerti hulladék égetése TILOS ez idő 

alatt!

 A tiltásra vonatkozó rendelkezések az Országos 

tűz-gyújtási tilalom visszavonásáig érvényesek.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Segítettek,
hogy segíteni tudjunk!
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PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTÁCIÓVAL – orvosi vénnyel 
vagy eRecepthez kapcsolódó „felírási igazolással”
Amennyiben az orvos

• papír alapú vényt ír vagy
• elektronikus vényt (eRecept) ír (a beteg adatai bekerülnek 

a „felhőbe” – hivatalos nevén az EESZT-be (Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Térbe) és

• a beteg kérésére, illetve 14 éves kor alatti beteg esetén 
kötelezően kinyomtatja a felírási igazolást és átadja azt 
a betegnek, szülőnek

a beteg vagy a beteg által megbízott személy a papír 
alapú orvosi vénnyel vagy az eReceptről készült papír alapú 
felírási igazolással bármelyik gyógyszertárban 
kiválthatja a felírt gyógyszereket. A gyógyszerész 
kiadja a beteg számára felírt gyógyszereket. A gyógyszer 
átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával 
hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő gyógyszerek kiadása és 
átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási bizonylatot 
megőrzi.
PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTÁCIÓ NÉLKÜL
Amennyiben az orvos

• elektronikus vényt (eRecept) ír (a beteg adatai bekerülnek 
a „felhőbe” – hivatalos nevén az EESZT-be (Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Térbe) és

• nem készül róla nyomtatott felírási igazolás
A beteg a gyógyszertárban TAJ kártyájának és személyes 
azonosításra alkalmas okmányának bemutatásával kiválthat-
ja a saját névre felírt elektronikus vényen szereplő gyógysze-
reit. A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
gyógyszer kiadója a „felhőben lévő” gyógyszer kiadását felírási 
igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg 
TAJ-át közli, és a saját természetes személyazonosító adatait 
hitelt érdemlően bizonyítja. A gyógyszer kiadója a gyógyszert 
kiváltó személy személyazonosító adatait elektronikusan rög-
zíti. A gyógyszer átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizony-
laton aláírásával hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő gyógy-
szerek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási 
bizonylatot megőrzi.

Tájékoztató gyógyszerkiváltási
lehetőségekről

- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban -

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi 
elérhetőségeken állunk az Ön szíves rendelkezésére:
 • telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
 • email cím: koronavirus@bm.gov.hu
 • honlap: https://koronavirus.gov.hu/
 • facebook oldal és messenger:
 https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

 A koronavírus terjedéséről szóló hírek mellett megje-
lentek a témával kapcsolatban elkövetett csalások, csalás kísérle-
tek. Kérjük, figyelmesen olvassa el felhívásunkat!
 Legyen körültekintő, ha lakásánál, házánál megjelen-
nek védőruhát/maszkot viselő személyek és felajánlják az ingat-
lan fertőtlenítését, orvosi vizsgálatot, vagy koronavírus mintavé-
telét öntől! Koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas 
gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédesz-
köz-boltokban, sem telefonon, sem személyesen nem kapható! A 
fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg 
kizárólag állami egészségügyi ellátó rendszerben végeznek!
 Amennyiben a vírusos időszakban online vásárol, bizo-
nyosodjon meg arról, hogy biztonságos a weboldal! A termék szol-
gáltatójával kapcsolatban olvasson el vásárlói véleményeket és 
győződjön meg az eladó hitelességéről, valamint a reklamációs le-
hetőségről! Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csa-
tolmányt, amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól 
érkezett! Fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi 
felszereléseket kínálnak, vagy egészségügyi vizsgálat címén sze-
mélyes adatokat kérnek! A legálisan működő egészségügyi 
szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel.
 Egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen 
be, ne dőljön be koronavírus ellen hirdetett csodaszereknek!
 Amennyiben hatóság tagjaként bemutatkozó személy 
csenget be önhöz, kérje az azonosítást, kérdezze meg, honnan ér-
kezett, majd anélkül, hogy beengedné otthonába, telefonáljon az 
adott hatósághoz, a valóságtartalom ellenőrzése céljából! Ne fe-
ledje, a rendőrigazolványon azonosító szám is szerepel, nem csak 
a POLICE felirat!
 Ha ön egyedül él, és nincs olyan családtagja, rokona, aki 
segíteni tudná a mindennapokban a bevásárlásban, gyógyszerei 
beszerzésében, kérje megbízható szomszéd segítségét, vagy az ön-
kormányzattól kérjen segítséget, és csak azt a személyt engedje be, 
akit a segítségnyújtásra kijelöltek az önkormányzatnál és megne-
veztek!
 Ne higgyen a különböző adománygyűjtő felhívásoknak, 
ne utaljon pénzt azonnali segítségnyújtás címén különböző mega-
dott számlaszámokra, személyesen se adjon támogatást, amíg 
meg nem győződik arról, hogy valóban legálisan működő szerve-
zet, aktuálisan szervezett kampánytevékenységéről van szó!
 Amennyiben úgy gondolja, csalás áldozatává vált, azon-
nal értesítse a rendőrséget, pénzügyi tranzakció esetén a számla-
vezető bankját is, a későbbi, esetleges kártalanítás érdekében!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN INGYENESEN HÍVHATÓ 
TELEFONSZÁMOK:

107 vagy a 112 (segélyhívó számok)

A KORONAVÍRUSSAL TERJEDNEK
A CSALÓK! NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

 Idén is a szokások szerint 
készülődtünk, tevékenykedtünk miután 
eljött a farsang ideje.
 Minden csoportban és a folyo-
són, a felnőttek, gyerekek közös mun-
kája nyomán megjelentek a bohócok, 
álarcok, szemüvegek, egy szóval minden 
ami a farsangot jelképezi. Vidám, tréfás   
névcsúfolók, csujogatók, mondókák, 
versek, dalok, dalos játékok hangzottak 
el nap mint nap.
 A népi játékok, mint pl. a For-
dulj bolha, Székfoglaló, Kútba estem 
idézték elődeink játékait, amit a mai 
gyerekek is nagyon élveztek.
 Sokat kézműveskedtünk, nem 
csak a díszítések, de a tevékenykedés és 
a magunk örömére is. 
 A rajzolás, festés mellett több 
csoportban varrtak, hajtogattak, vágtak, 
volt ahol szőttek a gyerekek.
 Természetesen sokat táncol-
tunk. A kisebbek és nagyobbak is tu-
dásuk szerint, főként népzenére.
 Katonáné Hegedűs Csilla is-
mét fergeteges, jó hangulatú táncházat 
tartott a művelődési házban, ezzel is 
közelebb hozta a gyerekekhez a nép-
táncot. Ez a jó hangulatú közös mozgás, 
tánc most is segítette a farsangi han-
gulat erősítését, a közösség össze-
kovácsolódását.
 Elérkezett a Farsangi Karnevál 
napja.
 A gyerekek már nagyon várták 
ezt a napot. A nagyobbak a naptárba 
berajzolás után még számolgatták, 
hányat kell addig aludni, míg eljön.
 Február 24-én reggel sorra 
érkeztek az óvodába a kalózok, pók-
emberek, hercegnők és ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezbe öltözött gyerekek és 
felnőttek.
 Vidám zeneszó közben néze-
gették egymást és a kiegészítőket, amik 
a jelmezekhez tartoztak. A gyerekek sok 

 A farsangi időszak
és Iskolába hívogató az óvodában

finomságot, gyümölcsöt, innivalót is 
fogyasztottak a délelőtt folyamán. 
 A bemutatkozásnál minden 
jelmezes hatalmas tapsot kapott. A 
felnőttek is beöltöztek, és a gyerekek 
mint mindig, most is nagyon élvezték, 
hogy anya, apa is átváltozott valamivé, 
valakivé.
 Ezután következett az éneklés, 
mondókázás, verselés, tánc, népi játék, 
közösen énekelve, mondogatva, el-
játszva.
 Idén először minden csoport 
megmutatta magát a többieknek is a 
folyosón, ahol  körbementünk énekelve, 
csujogatva. Itt a gyerekek örömmel 
figyelték más csoportba járó testvé-
rüket, barátjukat.
 Ezzel le is záródott a farsang és 
kezdődött a böjt, tavaszvárás időszaka.

 A nagycsoportosok március 
12-én tartották Gergely napi-Iskolába 
hívogató, adománykérő játékukat.
 A Süni csoportba járó gyereke 
nagy része megy iskolába, ezért úgy gon-
doltuk megismertetjük a gyerekekkel 
ezt a szokást.
 Meséltünk nekik arról, hogy 
régen hogyan jártak a már iskolás  gye-
rekek házról házra, hívogatván az ott 
lakó  kicsi, hat év körülieket is iskolába. 
A hívogatás során, mivel szegények 
voltak, kértek adományként pénzt, 
ennivalót maguknak és tanítójuknak.
 Mindezt katonai formába ölt-
ve, Szent Gergely vitézeinek nevezve 
magukat. A kompániában a vitézek mel-
lett voltak papok és még pápa is.
 Az előkészületek során kér-
tünk a szülőktől fakardokat (szeren-
csére mindenkinek jutott), az ügyes 
kezű dajka nénink megvarrták a papok 
palástját, elkészítették a csákókat a 
vitézeknek, pásztorbotot a Gergely 
pápát játszó gyermek részére.

 Gergely napján felöltöztünk, a 
lányok népviseletbe, belinderkendőbe, 
a fiúk mellénybe, és felvették a csákót, 
fakardot, fejdíszt, palástot.
 Énekelve, verselve, ügyesen, 
bátran, igazi iskolába készülő nagy-
csoportosként adták elő a tanultakat, 
(ami a régies szöveg mellett eleinte ide-
gen volt számukra, de amellett vonzó is) 
hiszen itt az iskolába hívogatás volt a 
téma és ők már oda készülnek.
 Nagy tapsot kaptunk minden 
csoportban és adományt, főként finom-
ságokat.
 A végén még a konyhás nénik-
nek is énekeltünk kicsit és ők is meg-
tapsoltak bennünket.
 Jó volt látni ahogy ez a szokás 
felelevenedik a gyerekek által.

Gné P. M.

Tisztelt Lakosság!

Több esetben tapasztaltuk, hogy az 
Önkormányzat által közzétett 

információk, hírek, felhívások nem 
jutnak el mindenkihez.

Kérjük Önöket, hogy kövessék 
a www.bagfalu.hu 

honlapunkat, valamint az 
Önkormányzat facebook 

oldalát, annak  (BAG címeres ), 

érdekében, hogy minél 
gyorsabban hiteles 

tájékoztatáshoz jussanak. 

Bag Nagyközség Önkormányzata

A kialakult járványügyi helyzetben a Szelektív Nonprofit Kft. zöldhulladék 
szállításának szüneteltetése alatt,

az Önkormányzat FELÜGYELET MELLETT, biztosítja 
KIZÁRÓLAG zöldhulladék lerakását a homokbánya területére. 

Faleveleket és egyéb zöld hulladékot a zsákból ki kell önteni a helyszínen, faágakat, 
nyesedéket maximum egy méteres darabokba összevágva és kötegelve, átkötve lehet 

kiszállítani.
2020. április 30.-tól  minden páros hét  lehet kivinni a zöldet,

csütörtökén 10:00- 18:00 óráig a homokbányába.
Ettől eltérő időpontban a zöldhulladék lerakása hatóságilag TILOS!

 Kérjük, hogy legyenek segítségére a családtagoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek a szállításban. Érdeklődni a 06 28 504 140-es telefonszámon, vagy az 
ugyfelszolgalat@bagfalu.hu email címen lehet. 

Bag Nagyközség Önkormányzata

A szelektív hulladék szállítási napjai változatlanul minden hónap 3. péntek

VÁLTOZÁS  A  ZÖLDHULLADÉK  GYŰJTÉSBEN
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PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTÁCIÓVAL – orvosi vénnyel 
vagy eRecepthez kapcsolódó „felírási igazolással”
Amennyiben az orvos

• papír alapú vényt ír vagy
• elektronikus vényt (eRecept) ír (a beteg adatai bekerülnek 

a „felhőbe” – hivatalos nevén az EESZT-be (Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Térbe) és

• a beteg kérésére, illetve 14 éves kor alatti beteg esetén 
kötelezően kinyomtatja a felírási igazolást és átadja azt 
a betegnek, szülőnek

a beteg vagy a beteg által megbízott személy a papír 
alapú orvosi vénnyel vagy az eReceptről készült papír alapú 
felírási igazolással bármelyik gyógyszertárban 
kiválthatja a felírt gyógyszereket. A gyógyszerész 
kiadja a beteg számára felírt gyógyszereket. A gyógyszer 
átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával 
hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő gyógyszerek kiadása és 
átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási bizonylatot 
megőrzi.
PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTÁCIÓ NÉLKÜL
Amennyiben az orvos

• elektronikus vényt (eRecept) ír (a beteg adatai bekerülnek 
a „felhőbe” – hivatalos nevén az EESZT-be (Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Térbe) és

• nem készül róla nyomtatott felírási igazolás
A beteg a gyógyszertárban TAJ kártyájának és személyes 
azonosításra alkalmas okmányának bemutatásával kiválthat-
ja a saját névre felírt elektronikus vényen szereplő gyógysze-
reit. A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
gyógyszer kiadója a „felhőben lévő” gyógyszer kiadását felírási 
igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg 
TAJ-át közli, és a saját természetes személyazonosító adatait 
hitelt érdemlően bizonyítja. A gyógyszer kiadója a gyógyszert 
kiváltó személy személyazonosító adatait elektronikusan rög-
zíti. A gyógyszer átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizony-
laton aláírásával hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő gyógy-
szerek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási 
bizonylatot megőrzi.

Tájékoztató gyógyszerkiváltási
lehetőségekről

- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban -

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi 
elérhetőségeken állunk az Ön szíves rendelkezésére:
 • telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
 • email cím: koronavirus@bm.gov.hu
 • honlap: https://koronavirus.gov.hu/
 • facebook oldal és messenger:
 https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/

 A koronavírus terjedéséről szóló hírek mellett megje-
lentek a témával kapcsolatban elkövetett csalások, csalás kísérle-
tek. Kérjük, figyelmesen olvassa el felhívásunkat!
 Legyen körültekintő, ha lakásánál, házánál megjelen-
nek védőruhát/maszkot viselő személyek és felajánlják az ingat-
lan fertőtlenítését, orvosi vizsgálatot, vagy koronavírus mintavé-
telét öntől! Koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas 
gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédesz-
köz-boltokban, sem telefonon, sem személyesen nem kapható! A 
fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg 
kizárólag állami egészségügyi ellátó rendszerben végeznek!
 Amennyiben a vírusos időszakban online vásárol, bizo-
nyosodjon meg arról, hogy biztonságos a weboldal! A termék szol-
gáltatójával kapcsolatban olvasson el vásárlói véleményeket és 
győződjön meg az eladó hitelességéről, valamint a reklamációs le-
hetőségről! Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csa-
tolmányt, amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól 
érkezett! Fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi 
felszereléseket kínálnak, vagy egészségügyi vizsgálat címén sze-
mélyes adatokat kérnek! A legálisan működő egészségügyi 
szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel.
 Egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen 
be, ne dőljön be koronavírus ellen hirdetett csodaszereknek!
 Amennyiben hatóság tagjaként bemutatkozó személy 
csenget be önhöz, kérje az azonosítást, kérdezze meg, honnan ér-
kezett, majd anélkül, hogy beengedné otthonába, telefonáljon az 
adott hatósághoz, a valóságtartalom ellenőrzése céljából! Ne fe-
ledje, a rendőrigazolványon azonosító szám is szerepel, nem csak 
a POLICE felirat!
 Ha ön egyedül él, és nincs olyan családtagja, rokona, aki 
segíteni tudná a mindennapokban a bevásárlásban, gyógyszerei 
beszerzésében, kérje megbízható szomszéd segítségét, vagy az ön-
kormányzattól kérjen segítséget, és csak azt a személyt engedje be, 
akit a segítségnyújtásra kijelöltek az önkormányzatnál és megne-
veztek!
 Ne higgyen a különböző adománygyűjtő felhívásoknak, 
ne utaljon pénzt azonnali segítségnyújtás címén különböző mega-
dott számlaszámokra, személyesen se adjon támogatást, amíg 
meg nem győződik arról, hogy valóban legálisan működő szerve-
zet, aktuálisan szervezett kampánytevékenységéről van szó!
 Amennyiben úgy gondolja, csalás áldozatává vált, azon-
nal értesítse a rendőrséget, pénzügyi tranzakció esetén a számla-
vezető bankját is, a későbbi, esetleges kártalanítás érdekében!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN INGYENESEN HÍVHATÓ 
TELEFONSZÁMOK:

107 vagy a 112 (segélyhívó számok)

A KORONAVÍRUSSAL TERJEDNEK
A CSALÓK! NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

 Idén is a szokások szerint 
készülődtünk, tevékenykedtünk miután 
eljött a farsang ideje.
 Minden csoportban és a folyo-
són, a felnőttek, gyerekek közös mun-
kája nyomán megjelentek a bohócok, 
álarcok, szemüvegek, egy szóval minden 
ami a farsangot jelképezi. Vidám, tréfás   
névcsúfolók, csujogatók, mondókák, 
versek, dalok, dalos játékok hangzottak 
el nap mint nap.
 A népi játékok, mint pl. a For-
dulj bolha, Székfoglaló, Kútba estem 
idézték elődeink játékait, amit a mai 
gyerekek is nagyon élveztek.
 Sokat kézműveskedtünk, nem 
csak a díszítések, de a tevékenykedés és 
a magunk örömére is. 
 A rajzolás, festés mellett több 
csoportban varrtak, hajtogattak, vágtak, 
volt ahol szőttek a gyerekek.
 Természetesen sokat táncol-
tunk. A kisebbek és nagyobbak is tu-
dásuk szerint, főként népzenére.
 Katonáné Hegedűs Csilla is-
mét fergeteges, jó hangulatú táncházat 
tartott a művelődési házban, ezzel is 
közelebb hozta a gyerekekhez a nép-
táncot. Ez a jó hangulatú közös mozgás, 
tánc most is segítette a farsangi han-
gulat erősítését, a közösség össze-
kovácsolódását.
 Elérkezett a Farsangi Karnevál 
napja.
 A gyerekek már nagyon várták 
ezt a napot. A nagyobbak a naptárba 
berajzolás után még számolgatták, 
hányat kell addig aludni, míg eljön.
 Február 24-én reggel sorra 
érkeztek az óvodába a kalózok, pók-
emberek, hercegnők és ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezbe öltözött gyerekek és 
felnőttek.
 Vidám zeneszó közben néze-
gették egymást és a kiegészítőket, amik 
a jelmezekhez tartoztak. A gyerekek sok 

 A farsangi időszak
és Iskolába hívogató az óvodában

finomságot, gyümölcsöt, innivalót is 
fogyasztottak a délelőtt folyamán. 
 A bemutatkozásnál minden 
jelmezes hatalmas tapsot kapott. A 
felnőttek is beöltöztek, és a gyerekek 
mint mindig, most is nagyon élvezték, 
hogy anya, apa is átváltozott valamivé, 
valakivé.
 Ezután következett az éneklés, 
mondókázás, verselés, tánc, népi játék, 
közösen énekelve, mondogatva, el-
játszva.
 Idén először minden csoport 
megmutatta magát a többieknek is a 
folyosón, ahol  körbementünk énekelve, 
csujogatva. Itt a gyerekek örömmel 
figyelték más csoportba járó testvé-
rüket, barátjukat.
 Ezzel le is záródott a farsang és 
kezdődött a böjt, tavaszvárás időszaka.

 A nagycsoportosok március 
12-én tartották Gergely napi-Iskolába 
hívogató, adománykérő játékukat.
 A Süni csoportba járó gyereke 
nagy része megy iskolába, ezért úgy gon-
doltuk megismertetjük a gyerekekkel 
ezt a szokást.
 Meséltünk nekik arról, hogy 
régen hogyan jártak a már iskolás  gye-
rekek házról házra, hívogatván az ott 
lakó  kicsi, hat év körülieket is iskolába. 
A hívogatás során, mivel szegények 
voltak, kértek adományként pénzt, 
ennivalót maguknak és tanítójuknak.
 Mindezt katonai formába ölt-
ve, Szent Gergely vitézeinek nevezve 
magukat. A kompániában a vitézek mel-
lett voltak papok és még pápa is.
 Az előkészületek során kér-
tünk a szülőktől fakardokat (szeren-
csére mindenkinek jutott), az ügyes 
kezű dajka nénink megvarrták a papok 
palástját, elkészítették a csákókat a 
vitézeknek, pásztorbotot a Gergely 
pápát játszó gyermek részére.

 Gergely napján felöltöztünk, a 
lányok népviseletbe, belinderkendőbe, 
a fiúk mellénybe, és felvették a csákót, 
fakardot, fejdíszt, palástot.
 Énekelve, verselve, ügyesen, 
bátran, igazi iskolába készülő nagy-
csoportosként adták elő a tanultakat, 
(ami a régies szöveg mellett eleinte ide-
gen volt számukra, de amellett vonzó is) 
hiszen itt az iskolába hívogatás volt a 
téma és ők már oda készülnek.
 Nagy tapsot kaptunk minden 
csoportban és adományt, főként finom-
ságokat.
 A végén még a konyhás nénik-
nek is énekeltünk kicsit és ők is meg-
tapsoltak bennünket.
 Jó volt látni ahogy ez a szokás 
felelevenedik a gyerekek által.

Gné P. M.

Tisztelt Lakosság!

Több esetben tapasztaltuk, hogy az 
Önkormányzat által közzétett 

információk, hírek, felhívások nem 
jutnak el mindenkihez.

Kérjük Önöket, hogy kövessék 
a www.bagfalu.hu 

honlapunkat, valamint az 
Önkormányzat facebook 

oldalát, annak  (BAG címeres ), 

érdekében, hogy minél 
gyorsabban hiteles 

tájékoztatáshoz jussanak. 

Bag Nagyközség Önkormányzata

A kialakult járványügyi helyzetben a Szelektív Nonprofit Kft. zöldhulladék 
szállításának szüneteltetése alatt,

az Önkormányzat FELÜGYELET MELLETT, biztosítja 
KIZÁRÓLAG zöldhulladék lerakását a homokbánya területére. 

Faleveleket és egyéb zöld hulladékot a zsákból ki kell önteni a helyszínen, faágakat, 
nyesedéket maximum egy méteres darabokba összevágva és kötegelve, átkötve lehet 

kiszállítani.
2020. április 30.-tól  minden páros hét  lehet kivinni a zöldet,

csütörtökén 10:00- 18:00 óráig a homokbányába.
Ettől eltérő időpontban a zöldhulladék lerakása hatóságilag TILOS!

 Kérjük, hogy legyenek segítségére a családtagoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek a szállításban. Érdeklődni a 06 28 504 140-es telefonszámon, vagy az 
ugyfelszolgalat@bagfalu.hu email címen lehet. 

Bag Nagyközség Önkormányzata

A szelektív hulladék szállítási napjai változatlanul minden hónap 3. péntek

VÁLTOZÁS  A  ZÖLDHULLADÉK  GYŰJTÉSBEN
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 A Bagi Arany János Általános 
Iskola farsangi bálját hagyományosan 
ünnepélyes nyitótánc nyitja meg. Ebben 
az évben sem volt másként.  Már január 
eleje óta készültek a gyerekek. A keringőt 
Katonáné Hegedűs Csilla tanította be. A 
ballagni készülő 8. osztályosok ugya-
núgy, mint a szüreti bálon kiegészültek 
volt tanítványokkal, régi osztálytár-
sakkal, alsóbb évfolyamos tanulókkal. 
A bált megelőző pénteken a hercegi pár 
(Szilágyi Nikolett és Szabados Tamás) a 
hetedik osztályos hoppmesterrel (Benke 
Dániel) együtt végigjárta az általános 
iskola, a bagi óvoda termeit. Tiszteletét 
tette a polgármesteri hivatalban, a mű-
velődési házban is, hogy meghívja a far-
sangi bálra a falu apraját-nagyját.
Kellemes napos idő volt a farsangi bál 
napján. A Bagi Dózsa György Művelődési 
Ház és Könyvtár nagytereme ízlésesen 
feldíszítve várta a vendégsereget. A hete-
dik osztályosok szülei a büfével készül-
tek, az ötödikesek pedig szorgalmasan 
árulták a tombolát. A jelmezesek izgatot-
tan készülődtek a színfalak mögött. 14 
órakor kezdődött a mulatság a nyitó-
tánccal. A párok keringőjük után fel-
kérték szüleiket, testvéreiket, rokonai-

kat. A G.P.S zenekar szolgáltatta a talp-
alávalót.
A jelmezesek felvonulása az egyéni 
bemutatkozásokkal kezdődött. Minden-
ki örömére számos ötletes és kedves jel-
mezt csodálhattunk meg. Nem volt hiány 
a csoportos produkcióból sem. Az egy 
szülőből, egy tanárból és egy diákból álló 
zsűrinek nem volt könnyű dolga a helye-
zések kiosztásánál. A mohácsi busójárást 
idézte fel jelmezével Kajári Gergő és Bog-
nár Gergely (2.o.), Czira Benedek (1.o.) 
sárkányként ment fel a színpadra, ők első 
helyezettek lettek. Csonka Viktória (3.o.) 
boszorkány jelmeze és Bódi Barnabás 
(1.o.) motoros öltözete második helyet 
ért. Márkos Koppány (2.o.) Amerika ka-
pitányként ment fel a színpadra kistest-
vére kíséretében, ő 3. lett.
A csoportos jelmezesek kategóriájában a 
4. osztályosok balett- táncosai és kanni-
báljai szereztek vicces perceket nekünk. 
Ők elsők lettek. Az 5. osztályosok dzsun-
gel táncosai a 2. helyet szerezték meg. A 
harmadik pedig a 7. osztályosok Térd 
–balettelőadása lett.
Az eredményhirdetés után este 6-ig tar-
tott a bál. Közben a nyitótáncosok finom 
házi süteményeket kínáltak, volt tom-

bola sorsolás is sok-sok nyereménnyel. 
Aki ott volt, minden bizonnyal jól szóra-
kozott. 
Köszönettel tartozunk a művelődési ház 
minden dolgozójának, hogy helyszínt 
biztosítottak számunkra a próbák és a 
bál ideje alatt, a G.P.S zenekarnak a szo-
kásos színvonalas zenélésért, Katonáné 
Hegedűs Csillának a tánctanításért, min-
den szülőnek, aki jelmezt készített a gye-
rekének, minden kollégának, aki bár-
milyen módon segítette, hogy zökkenő-
mentesen teljen el ez a nap.

Paltán Bernadaett

Farsangi bál 2020. február 15.

 Szeretettel köszöntöm Önöket ebben a rendkívüli 
helyzetben. 
 Így vagy úgy - a médiából, a szomszédtól vagy saját 
családjának érintettsége okán - már mindenki értesült arról, 
hogy a koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány új 
munkarendet vezetett be a köznevelési intézményekben. A 
1102/2020 (III.14.) Kormányhatározatnak és a 3/2020. (III. 
14.) EMMI rendeletnek megfelelően március 16-át követő 
héttől a Bagi Arany János Általános Iskolában is átálltunk a 
tanterem kívüli, rendkívüli, digitális munkarendre. 
 Köszönet illeti meg a pedagógusokon kívül a szülőket 
is, hogy ez zökkenőmentesen megtörténhetett. Szerencsére a 
legtöbb gyerek nagyon jól teljesít ebben a nem túl egyszerű 
időszakban is. Folyamatos a többiek bevonása is az otthoni 
munkavégzésbe. 
 Jó volt érezni az összefogást, a tenni akarást és a fela-
jánlott segítségeket a településen élők részéről is. Mivel volt 
olyan segítő, aki a neve elhallgatását kérte, így nem sorolom fel 
a neveket - akik ilyen vagy olyan formában segítettek -, hiszen 
a köszönetnyilvánításom nem lenne teljes az ő nevük felso-
rolása nélkül. Sokszor történt segítségadás az iskola bevonása 
nélkül is. Köszönettel tartozunk a BAGázsnak is a folyamatos 
kapcsolattartásért és a hátrányos helyzetű családok megsegí-
téséért (eszközökkel, mentorálással).
 Kedves Szülők, kedves Segítők! Önök nélkül az átál-
lás nem valósulhatott volna meg, a gyerekek az újrakezdésig 
nagyon lemaradtak volna, aminek a következményeibe jobb 
bele se gondolni. Fontos hangsúlyozni, hogy otthoni tanulás 
van és nem a nyári szünet kezdődött meg a vártnál jóval ko-
rábban.
 KÖSZÖNJÜK ÖNÖKNEK! 
Büszke vagyok pedagógusainkra, akik ebbe a formában is 
bizonyítják hozzáértésüket. Bár rendkívüli óvintézkedések 
váltak szükségessé, ugyanakkor a szokásos dolgokat is intéz-
nünk kell, hiszen a „vírus utáni” időszakra is fel kell készül-
nünk. Ennek megfelelően idén áprilisban is be kell íratni a 
leendő elsősöket az iskolába. 

BEIRATKOZÁS MENETE

 Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai 
beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatko-
zóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) 
EMMI határozata alapján történik.
 A pontos és részletes tudnivalókat, az iskoláknak ki-
küldött levél teljes tartalmát (az iskolai tudnivalóval kiegészít-
ve) a honlapon olvashatják http://bagiiskola.sulinet.hu/ 
 Ebben a cikkben arról szeretném tájékoztatni az 
érintetteket, hogy a beiratkozás pontosan mit is jelent a Bagi 
Arany János Általános iskolába történő jelentkezés esetében:

Kedves Olvasók!

Szásziné Győri Éva

A Bagi Arany János
Általános Iskola hírei

 Családi sportnap

 A Bagi Arany János Általános Iskola első osztályosai, 
március 7-én szombaton is „mentek” iskolába. Igen, hétvégén is 
meglátogatták az iskolát, pontosabban szólva a falu sportcsarno-
kában gyűltek össze. Ezen a napon a gyerekek, a szüleikkel, test-
véreikkel együtt a tanító nénik jóvoltából családi sportnapon vehet-
tek részt. A délelőtt 10-12 óráig tartó rendezvény célja a jókedvű, 
vidám közösségépítés volt. A közös bemelegítő torna után csapa-
tokat alakítottunk, melyeknek egy-egy szülő volt a kapitánya. Az 
ügyességi sorversenyeken a szülők nosztalgikus hangulatba kerül-
hettek, mikor babzsákot, medicinlabdát, vagy zsámolyt kellett hasz-
nálni a feladatok megoldásához. A jókedv töretlen volt, a helyezés 
nem számított. A szülők és a gyerekek csapata kidobós csatát is ví-
vott, a szülők csak egy icipicivel voltak jobbak. Fogócskában is ki-
próbálhattuk, hogy ki milyen fürge, végül pedig szabad játékkal 
zártuk a délelőttöt. Mind a szülők, mind a gyerekek és a tanító nénik 
is jól érezték magukat. Reméljük lesz még hasonló rendezvény az 
iskolában!

 A határozatban foglaltak alapján a 2020/2021. ta-
névre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatban -
amennyiben a bagi lakcímmel rendelkezők Bagra szeretnék 
beíratni a gyermeket két féle lehetőség közül választhatnak: 
 1.)  A szülők online beíratják a gyerekeket 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Ebben az esetben a 
szükséges okmányokat is feltölthetik. (Megjegyzés: Az élet-
vitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakor-
lására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás 
esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását 
követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és 
aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.)
 2.) Az iskola automatikusan jelentkezteti a gyere-
keket. Ebben az esetben a szülőknek/törvényes képviselőknek 
csak az a dolga, hogy megerősítik a beíratást a felületen; a 
szükséges papírokat pedig a tanév első napján bemutatják. 
(Megjegyzés: Az online felületen https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap a gyermekek körzetes iskolába való beíra-
tási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek 
azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik 
az intézményt. 
 A beiratkozáshoz szükséges felület április 28-
május 15-ig lesz megnyitva.
 Fontos tudni, hogy amennyiben a szülő/törvényes 
képviselő nem jelentkezteti a gyermekét online módon, és más 
iskola (egyházi vagy nem körzetes) sem jelzi, hogy beíratták 
hozzájuk a gyerekeket, akkor 2020. április 28-án az iskola 
automatikusan elvégzi a jelentkeztetést.
 Ha bármilyen kérdés merül fel a beiratkozással kap-
csolatban 8-16 óráig telefonon is elérhetőek vagyunk a 06 28 
504 155 vagy 06 30 250 49-67-es telefonszámon, illetve a 
közösségi oldalon Szásziné Győri Éva néven vagyok elérhető.
 A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumen-
tumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi hely-
zetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első 
napján történik meg.

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolvány 

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány 
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakor-

lására vonatkozóan
Kérünk jelzést majd arról is, hogy a gyermek hittanos lesz-e 
(ha igen, melyik egyház hitoktatását kérik) vagy erkölcstanra 
fog járni. Kérnek-e napközit és étkezést? 
 Amennyiben az elektronikus úton történő beiratko-
zás az Önök számára semmiképpen nem megoldható, tele-
fonon egyeztetés után lehetőséget biztosítunk a személyes 
ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel 
történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüg-
gésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 
 A következő személyes találkozásig mindenkinek na-
gyon jó egészséget kívánok a magam és az iskola valamennyi 
dolgozója nevében: 

Korábbi évnyitó műsora
Paltán Bernadett
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 A Bagi Arany János Általános 
Iskola farsangi bálját hagyományosan 
ünnepélyes nyitótánc nyitja meg. Ebben 
az évben sem volt másként.  Már január 
eleje óta készültek a gyerekek. A keringőt 
Katonáné Hegedűs Csilla tanította be. A 
ballagni készülő 8. osztályosok ugya-
núgy, mint a szüreti bálon kiegészültek 
volt tanítványokkal, régi osztálytár-
sakkal, alsóbb évfolyamos tanulókkal. 
A bált megelőző pénteken a hercegi pár 
(Szilágyi Nikolett és Szabados Tamás) a 
hetedik osztályos hoppmesterrel (Benke 
Dániel) együtt végigjárta az általános 
iskola, a bagi óvoda termeit. Tiszteletét 
tette a polgármesteri hivatalban, a mű-
velődési házban is, hogy meghívja a far-
sangi bálra a falu apraját-nagyját.
Kellemes napos idő volt a farsangi bál 
napján. A Bagi Dózsa György Művelődési 
Ház és Könyvtár nagytereme ízlésesen 
feldíszítve várta a vendégsereget. A hete-
dik osztályosok szülei a büfével készül-
tek, az ötödikesek pedig szorgalmasan 
árulták a tombolát. A jelmezesek izgatot-
tan készülődtek a színfalak mögött. 14 
órakor kezdődött a mulatság a nyitó-
tánccal. A párok keringőjük után fel-
kérték szüleiket, testvéreiket, rokonai-

kat. A G.P.S zenekar szolgáltatta a talp-
alávalót.
A jelmezesek felvonulása az egyéni 
bemutatkozásokkal kezdődött. Minden-
ki örömére számos ötletes és kedves jel-
mezt csodálhattunk meg. Nem volt hiány 
a csoportos produkcióból sem. Az egy 
szülőből, egy tanárból és egy diákból álló 
zsűrinek nem volt könnyű dolga a helye-
zések kiosztásánál. A mohácsi busójárást 
idézte fel jelmezével Kajári Gergő és Bog-
nár Gergely (2.o.), Czira Benedek (1.o.) 
sárkányként ment fel a színpadra, ők első 
helyezettek lettek. Csonka Viktória (3.o.) 
boszorkány jelmeze és Bódi Barnabás 
(1.o.) motoros öltözete második helyet 
ért. Márkos Koppány (2.o.) Amerika ka-
pitányként ment fel a színpadra kistest-
vére kíséretében, ő 3. lett.
A csoportos jelmezesek kategóriájában a 
4. osztályosok balett- táncosai és kanni-
báljai szereztek vicces perceket nekünk. 
Ők elsők lettek. Az 5. osztályosok dzsun-
gel táncosai a 2. helyet szerezték meg. A 
harmadik pedig a 7. osztályosok Térd 
–balettelőadása lett.
Az eredményhirdetés után este 6-ig tar-
tott a bál. Közben a nyitótáncosok finom 
házi süteményeket kínáltak, volt tom-

bola sorsolás is sok-sok nyereménnyel. 
Aki ott volt, minden bizonnyal jól szóra-
kozott. 
Köszönettel tartozunk a művelődési ház 
minden dolgozójának, hogy helyszínt 
biztosítottak számunkra a próbák és a 
bál ideje alatt, a G.P.S zenekarnak a szo-
kásos színvonalas zenélésért, Katonáné 
Hegedűs Csillának a tánctanításért, min-
den szülőnek, aki jelmezt készített a gye-
rekének, minden kollégának, aki bár-
milyen módon segítette, hogy zökkenő-
mentesen teljen el ez a nap.

Paltán Bernadaett

Farsangi bál 2020. február 15.

 Szeretettel köszöntöm Önöket ebben a rendkívüli 
helyzetben. 
 Így vagy úgy - a médiából, a szomszédtól vagy saját 
családjának érintettsége okán - már mindenki értesült arról, 
hogy a koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány új 
munkarendet vezetett be a köznevelési intézményekben. A 
1102/2020 (III.14.) Kormányhatározatnak és a 3/2020. (III. 
14.) EMMI rendeletnek megfelelően március 16-át követő 
héttől a Bagi Arany János Általános Iskolában is átálltunk a 
tanterem kívüli, rendkívüli, digitális munkarendre. 
 Köszönet illeti meg a pedagógusokon kívül a szülőket 
is, hogy ez zökkenőmentesen megtörténhetett. Szerencsére a 
legtöbb gyerek nagyon jól teljesít ebben a nem túl egyszerű 
időszakban is. Folyamatos a többiek bevonása is az otthoni 
munkavégzésbe. 
 Jó volt érezni az összefogást, a tenni akarást és a fela-
jánlott segítségeket a településen élők részéről is. Mivel volt 
olyan segítő, aki a neve elhallgatását kérte, így nem sorolom fel 
a neveket - akik ilyen vagy olyan formában segítettek -, hiszen 
a köszönetnyilvánításom nem lenne teljes az ő nevük felso-
rolása nélkül. Sokszor történt segítségadás az iskola bevonása 
nélkül is. Köszönettel tartozunk a BAGázsnak is a folyamatos 
kapcsolattartásért és a hátrányos helyzetű családok megsegí-
téséért (eszközökkel, mentorálással).
 Kedves Szülők, kedves Segítők! Önök nélkül az átál-
lás nem valósulhatott volna meg, a gyerekek az újrakezdésig 
nagyon lemaradtak volna, aminek a következményeibe jobb 
bele se gondolni. Fontos hangsúlyozni, hogy otthoni tanulás 
van és nem a nyári szünet kezdődött meg a vártnál jóval ko-
rábban.
 KÖSZÖNJÜK ÖNÖKNEK! 
Büszke vagyok pedagógusainkra, akik ebbe a formában is 
bizonyítják hozzáértésüket. Bár rendkívüli óvintézkedések 
váltak szükségessé, ugyanakkor a szokásos dolgokat is intéz-
nünk kell, hiszen a „vírus utáni” időszakra is fel kell készül-
nünk. Ennek megfelelően idén áprilisban is be kell íratni a 
leendő elsősöket az iskolába. 

BEIRATKOZÁS MENETE

 Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai 
beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatko-
zóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) 
EMMI határozata alapján történik.
 A pontos és részletes tudnivalókat, az iskoláknak ki-
küldött levél teljes tartalmát (az iskolai tudnivalóval kiegészít-
ve) a honlapon olvashatják http://bagiiskola.sulinet.hu/ 
 Ebben a cikkben arról szeretném tájékoztatni az 
érintetteket, hogy a beiratkozás pontosan mit is jelent a Bagi 
Arany János Általános iskolába történő jelentkezés esetében:

Kedves Olvasók!

Szásziné Győri Éva

A Bagi Arany János
Általános Iskola hírei

 Családi sportnap

 A Bagi Arany János Általános Iskola első osztályosai, 
március 7-én szombaton is „mentek” iskolába. Igen, hétvégén is 
meglátogatták az iskolát, pontosabban szólva a falu sportcsarno-
kában gyűltek össze. Ezen a napon a gyerekek, a szüleikkel, test-
véreikkel együtt a tanító nénik jóvoltából családi sportnapon vehet-
tek részt. A délelőtt 10-12 óráig tartó rendezvény célja a jókedvű, 
vidám közösségépítés volt. A közös bemelegítő torna után csapa-
tokat alakítottunk, melyeknek egy-egy szülő volt a kapitánya. Az 
ügyességi sorversenyeken a szülők nosztalgikus hangulatba kerül-
hettek, mikor babzsákot, medicinlabdát, vagy zsámolyt kellett hasz-
nálni a feladatok megoldásához. A jókedv töretlen volt, a helyezés 
nem számított. A szülők és a gyerekek csapata kidobós csatát is ví-
vott, a szülők csak egy icipicivel voltak jobbak. Fogócskában is ki-
próbálhattuk, hogy ki milyen fürge, végül pedig szabad játékkal 
zártuk a délelőttöt. Mind a szülők, mind a gyerekek és a tanító nénik 
is jól érezték magukat. Reméljük lesz még hasonló rendezvény az 
iskolában!

 A határozatban foglaltak alapján a 2020/2021. ta-
névre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatban -
amennyiben a bagi lakcímmel rendelkezők Bagra szeretnék 
beíratni a gyermeket két féle lehetőség közül választhatnak: 
 1.)  A szülők online beíratják a gyerekeket 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Ebben az esetben a 
szükséges okmányokat is feltölthetik. (Megjegyzés: Az élet-
vitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakor-
lására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás 
esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását 
követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és 
aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.)
 2.) Az iskola automatikusan jelentkezteti a gyere-
keket. Ebben az esetben a szülőknek/törvényes képviselőknek 
csak az a dolga, hogy megerősítik a beíratást a felületen; a 
szükséges papírokat pedig a tanév első napján bemutatják. 
(Megjegyzés: Az online felületen https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap a gyermekek körzetes iskolába való beíra-
tási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek 
azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik 
az intézményt. 
 A beiratkozáshoz szükséges felület április 28-
május 15-ig lesz megnyitva.
 Fontos tudni, hogy amennyiben a szülő/törvényes 
képviselő nem jelentkezteti a gyermekét online módon, és más 
iskola (egyházi vagy nem körzetes) sem jelzi, hogy beíratták 
hozzájuk a gyerekeket, akkor 2020. április 28-án az iskola 
automatikusan elvégzi a jelentkeztetést.
 Ha bármilyen kérdés merül fel a beiratkozással kap-
csolatban 8-16 óráig telefonon is elérhetőek vagyunk a 06 28 
504 155 vagy 06 30 250 49-67-es telefonszámon, illetve a 
közösségi oldalon Szásziné Győri Éva néven vagyok elérhető.
 A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumen-
tumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi hely-
zetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első 
napján történik meg.

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolvány 

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány 
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakor-

lására vonatkozóan
Kérünk jelzést majd arról is, hogy a gyermek hittanos lesz-e 
(ha igen, melyik egyház hitoktatását kérik) vagy erkölcstanra 
fog járni. Kérnek-e napközit és étkezést? 
 Amennyiben az elektronikus úton történő beiratko-
zás az Önök számára semmiképpen nem megoldható, tele-
fonon egyeztetés után lehetőséget biztosítunk a személyes 
ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel 
történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüg-
gésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 
 A következő személyes találkozásig mindenkinek na-
gyon jó egészséget kívánok a magam és az iskola valamennyi 
dolgozója nevében: 

Korábbi évnyitó műsora
Paltán Bernadett
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 Szülők egymásért - és gyerme-
keinkért - ezzel a címmel tartott rendez-
vényt a Bagázs Egyesület február 26-án a 
bagi művelődési házban.
 A rendezvény apropóját egy ha-
marosan induló mentorprogram adta, 
amelyben helyi és környékbeli szülők 
nyújtanak majd segítséget egymásnak, 
illetve a telepen élő szülőknek a gyerekek 
nevelése körüli kérdésekben, bizonyta-
lanságokban.
 A február végi eseményt Orvos-
Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus 
nyitotta meg, aki az Örökölt sors c. 
könyvével szerzett hírnevet az ország-
ban. Utána dr. Both Emőke, az egyesület 
elnöke mesélt a Bagázs kezdetéről és 
céljairól, majd Szász Bea, gyógypeda-
gógus mutatta be a szervezet gyerek-
programjainak felépítését. 
 A Bagázs Egyesület idén tíz éve 
van jelen Bagon: az első nyári tábort 
2010-ben szervezték a telepen élő gyere-
keknek. Azóta az egyhetes táborok mel-
lett évről évre bővítették programjaikat: 
gyerekek fejlesztő programjai, felnőtt-
oktatás, adósságkezelés, és munkához 
segítés. Ma már a telepen élő 52 háztar-
tásból 40-et érnek el ezekkel a prog-

ramokkal, sok helyen a család több tagja 
is részt vesz rajtuk. 2017 óta pedig már 
nemcsak Bagon, hanem Dányban is 
elindították a fenti programokat. De a 
hangsúly soha nem a programok össze-
tételén volt, hanem azon, hogy azokra a 
problémákra nyújtsanak megoldást, 
amiken a telepen élők változtatni szeret-
nének. Fontos alapelv, hogy nem adomá-
nyoznak – sem pénzt, sem ételt, ruhát -, 
hiszen nem a meglévő mintákat szeret-
nék tovább erősíteni, hanem képessé 
tenni a helyieket az önellátásra.
 Hogy ha valaki tanulni szeret-
ne, legyen lehetősége tanulni. Ha dol-
gozni, legyen segítség az elhelyezke-
désben. Hogy a gyerekeknek jobb esé-
lyeik legyenek a továbbtanulásra. Hogy a 
bűncselekmények ellen közösen tudja-
nak fellépni. Vagy az említett program 
esetén: hogy szülőként legyen kihez for-
dulni, ha tanácsra lenne szükség.
 Míg a kezdetekben egy marék-
nyi önkéntes csapat tartotta a gyerekfog-
lalkozásokat, mára több mint tíz szakem-
berből (többek között gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, jogász, szociális 
munkás) áll a szervezet. Ennek ter-
mészetesen az anyagi fenntarthatóságot 

is meg kellett teremteni: a szervezet éves 
költségvetése 80 millió forint, amelynek 
50%-a nemzetközi, főleg EU-s pályáza-
tokból, másik 50%-a pedig hazai támo-
gatásokból áll. Olyan vállalatok, mint pl. 
a Morgan Stanley és a Prezi, valamint 
magánemberek néhány ezer forintos 
adománnyal álltak az ügy mellé.
 Emellett nem feledkezhetünk 
el a helyi ellátórendszerről sem, hiszen 
nélkülük elképzelhetetlen lenne ez a 
munka, elengedhetetlen a szoros együtt-
működés.
 Mert a cél közös: egy olyan tár-
sadalom, ahol nem az számít, hogy hova 
szület az ember, hanem az, hogy van-e 
lehetősége a változásra és előrelépésre; a 
szegénységből való kitörésre. Hiszen ha 
egy faluban kevesebb ember él szegény-
ségben, nehezebb körülmények között, 
akkor mindenkinek élhetőbb és bizton-
ságosabb lesz a település.
 Külön köszönjük Jamrik Évá-
nak és Kustra Évának, hogy segítségük-
kel ilyen sok érdeklődő vett részt a ren-
dezvényen! Reméljük, hogy a járvány-
helyzet végével folytatódik a megkezdett 
közös munka.

Dr. Both Emőke

Szülői mentorprogram a Bagázzsal

Both EmőkeSzász Bea dr. Orvos-Tóth Noémi

 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár jelenleg 

személyesen nem látogatható, de állandó olvasóinkat nem szeretnénk 

hosszú ideig olvasmány nélkül hagyni.

 Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy  e-mailen 

(konyvtar.bag@gmail .com) vagy facebook elérhetőségünkön 

(https://www.facebook.com/bagimuvelodesihaz/) könyvet kérjenek.  

 Kéréseiket telefonon (06-20-393-8567) is elmondhatják munka-

napokon 13-15 óra között. Kolléganőnk összekészíti a csomagot, és a 

megbeszélt időpontban átadja azt. 

 65 év feletti olvasóinknak kiszállítjuk a választott könyveket. 

 Használják ki az otthon töltött időt, olvassanak sokat! 

 Így köszönti egymást Húsvét áldott ünnepén a keresz-
tény ember. Még ha lassan eltűnőben is volt őseink efféle kö-
szöntése, most – hála Istennek – egyre többen térnek vissza eh-
hez a köszöntéshez Húsvét ünnepe környékén. És ez máris 
előre vetíti azt különleges változást, melyet a jelenleg is fennálló 
helyzet teremtett az emberi szívekben.
 Azt látjuk, hogy ez a vírus által létrehozott bezárkózás, 
mondhatnánk „karantén”, mintha több embert ráébresztett 
volna arra, hogy az ember kevés önmagának. Nincs akkora ere-
je, hogy befolyásolni tudja a maga elgondolása szerint élete fo-
lyását. Valaki fölötte áll, akitől függ az, hogy mi történik körü-
lötte. Sokan most ebben a járvány hozta időben ébrednek rá, 
hogy Isten az, aki irányítja életünk menetét, akitől függ minden. 
Igaz, vannak olyanok is, akik azt mondják (illetve írják az in-
ternet legkülönfélébb bugyraiban), hogy „ha lenne Isten, nem 
engedné, hogy ez történjen”. De nyilvánvaló, hogy akik ilyene-
ket mondanak, azok nem ismerik sem az Istent, sem az igaz, 
vallásos életet, urambocsá' magát az életet. (Persze érdekes, 
hogy akik nem hisznek Istenben, mégis leginkább Őt okolják 
minden rosszért.) És mindez azért van, mert gondolják végig, 
mi is az emberi élet célja. Az ilyen emberek nem tudják, hogy 
mennyivel másabb úgy élni ebben a világban, hogy tudom: van 
kibe kapaszkodnom, van, akihez bátran fordulhatok segítsé-
gért, és van e földi életnek is célja, amely egy egészen más utat 
szab meg az ember számára.
 A keresztény embernek éppen az az „előnye” a nem 
hívővel szemben, hogy van biztos reménye, van, akiben bízhat, 
s aki segíteni is tud és akar neki. Ez a bizalom az, amire szüksége 
van (vagy lenne) a ma emberének, hogy megtalálja azt az igazi 
életet, az igazi célt, az igazán boldog és örömteli életet, amelyre 
vágyik.
 Aki hisz és bízik Istenben, az biztosan megtalálja igazi 
útját, mert „Boldog az az ember, aki féli az Urat, akinek 
öröme telik törvényében”. (Zsolt 112,1) Mert az meg nem 

inog, az mindig a jó úton jár. Aki ismeri élete célját, azt mindig 
öröm és béke tölti el.
 Éppen ezért az Istenben hívő ember nem esik két-
ségbe, még egy ilyen világméretű járvány esetén sem, hiszen 
van szabadítója, van megmentője. Tudja, hogy „Áldott az az 
ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a re-
ménye.” (Jer 17,7) „Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltá-
masztotta, Jézussal minket is feltámaszt”. (2Kor 4,14) És mert 
tudjuk, ezért hisszük és valljuk, hogy: Krisztus feltámadott! Va-
lóban feltámadt!
 Ezt a feltámadásba vetett hitet, az Istenbe vetett bizo-
dalmat és az örök életbe vetett reményt adja és erősítse meg 
mindannyiunkban Megváltó Jézusunk, és az Ő Atyja a Szent-
lélek által, s tegyen igazán boldoggá az Isten!
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Krisztus feltámadott! Valóban feltámadt!

 Húsvét utáni ötvenedik na-
pon, az idén május 31-én ünnepli a 
keresztény világ a Szentlélek eljö-
vetelét, az egyház születésnapját, 
pünkösd napját. A keresztény egyház 
születésnapját jelentő pünkösd törté-
néseit megörökítő Újszövetség részle-
tesen leírja, miként szállt le azon a napon 
a Jézus Krisztus által mennybemenetele 
előtt megígért Szentlélek a tanítvá-
nyokra. A Szentlélek kiáradt az aposto-
lokra, betöltötte őket megvilágosító, lel-
kesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, 
hogy képessé váljanak Jézus Krisztus 
missziós parancsának teljesítésére, és ők 
különféle nyelveken kezdtek beszélni. 
Péter apostol prédikálásának hatására 
sokan megtértek, belőlük alakult meg az 
első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi 
ősegyház.
 A magyar kultúrában több szo-
kás kötődik a pünkösdhöz. A néphit sze-
rint ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó 
lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is 
él a pünkösdi királyválasztás szokása: i-
lyenkor a falu legényei különböző ügyes-
ségi próbákon (lóverseny, bikahajsza, 
bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, ka-
szálás) mérték össze ügyességüket. A 

győztes egy évig ingyen ihatott a kocs-
mában, neki tartoztak engedelmességgel 
a többiek, és viselhette a pünkösdi koro-
nát - uralkodásának rövid idejére utal a 
„pünkösdi királyság” kifejezés. Jellegze-
tes pünkösdi szokás a pünkösdi király 
vagy királyné körmenete: a legkisebb 
lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal ki-
rálynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot 
hullatva házról házra járnak köszönteni.
 A magyar nyelvterület nagy 
részén hagyományosan a május elsejére 
virradó éjszaka állítottak májusfát. Má-
sik jeles alkalma pünkösd volt. A május 
elsején állított fákat sokfelé pünkösdkor 
bontották le. A májusfa, a zöld ág a ter-
mészet megújhodásának a szimbóluma, 
és legtöbb esetben az udvarlási szándék 
bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A má-
jusfát csoportba szerveződve állították a 
legények a lányoknak, akiknek ez nagy 
megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák 
voltak erre alkalmasak, melyeket a kerí-
tésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora 
hajnalban. Színes szalagokkal, étellel-
itallal is díszítették. Általában az udvarló 
legény vezetésével állították, de egyes 
területeken a legények a rokon lányok-
nak is állítottak fát. Gyakran a közössé-

geknek is volt egy közös fájuk, aminek a 
kidöntését ünnepély és táncmulatság 
kísérte.
Csíksomlyói búcsú
 Az egyik legfontosabb magyar 
Mária-kegyhely Csíksomlyón található. 
A csíksomlyói búcsú hagyományáról a 
15. századból maradt fenn az első írásos 
emlék, amely beszámol a pünkösdi za-
rándoklatról. A katolikus hívek pün-
kösdszombatra érkeztek meg a csík-
somlyói kegytemplomhoz, majd mise 
után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. 
A népszokás ma is élő hagyomány, a 
csíksomlyói búcsú a magyarság egye-
temes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

T.A. (forrás: www.mult-kor.hu)

Miről szól Pünkösd ünnepe?

Katona Hargita intézményvezető

LEGYEN ÖN IS ALKALMI 
SZERKESZTŐJE A BAGI HÍRLAPNAK!

ü Rendelkezik némi írói vénával?
ü Van egy kis szabadideje, amit a falu-

újság színesítésével tudna tölteni?
ü Szívesen készítene interjút helyiekkel?
ü Alkalmanként írna egy-egy cikket 

valamilyen közérdeklődésre számot 
tartó témában?

Csatlakozzon szerkesztőségünkhöz, ha Ön is 
örömmel lenne részese a Bagi Hírlap 

megújulásának! Várjuk jelentkezését, kortól és 
iskolai végzettségtől függetlenül. 

Telefon: 06 20 989 7579

FELHÍVÁS FELHÍVÁS FELHÍVÁS 

KÉRJEN KÖNYVET!
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 Szülők egymásért - és gyerme-
keinkért - ezzel a címmel tartott rendez-
vényt a Bagázs Egyesület február 26-án a 
bagi művelődési házban.
 A rendezvény apropóját egy ha-
marosan induló mentorprogram adta, 
amelyben helyi és környékbeli szülők 
nyújtanak majd segítséget egymásnak, 
illetve a telepen élő szülőknek a gyerekek 
nevelése körüli kérdésekben, bizonyta-
lanságokban.
 A február végi eseményt Orvos-
Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus 
nyitotta meg, aki az Örökölt sors c. 
könyvével szerzett hírnevet az ország-
ban. Utána dr. Both Emőke, az egyesület 
elnöke mesélt a Bagázs kezdetéről és 
céljairól, majd Szász Bea, gyógypeda-
gógus mutatta be a szervezet gyerek-
programjainak felépítését. 
 A Bagázs Egyesület idén tíz éve 
van jelen Bagon: az első nyári tábort 
2010-ben szervezték a telepen élő gyere-
keknek. Azóta az egyhetes táborok mel-
lett évről évre bővítették programjaikat: 
gyerekek fejlesztő programjai, felnőtt-
oktatás, adósságkezelés, és munkához 
segítés. Ma már a telepen élő 52 háztar-
tásból 40-et érnek el ezekkel a prog-

ramokkal, sok helyen a család több tagja 
is részt vesz rajtuk. 2017 óta pedig már 
nemcsak Bagon, hanem Dányban is 
elindították a fenti programokat. De a 
hangsúly soha nem a programok össze-
tételén volt, hanem azon, hogy azokra a 
problémákra nyújtsanak megoldást, 
amiken a telepen élők változtatni szeret-
nének. Fontos alapelv, hogy nem adomá-
nyoznak – sem pénzt, sem ételt, ruhát -, 
hiszen nem a meglévő mintákat szeret-
nék tovább erősíteni, hanem képessé 
tenni a helyieket az önellátásra.
 Hogy ha valaki tanulni szeret-
ne, legyen lehetősége tanulni. Ha dol-
gozni, legyen segítség az elhelyezke-
désben. Hogy a gyerekeknek jobb esé-
lyeik legyenek a továbbtanulásra. Hogy a 
bűncselekmények ellen közösen tudja-
nak fellépni. Vagy az említett program 
esetén: hogy szülőként legyen kihez for-
dulni, ha tanácsra lenne szükség.
 Míg a kezdetekben egy marék-
nyi önkéntes csapat tartotta a gyerekfog-
lalkozásokat, mára több mint tíz szakem-
berből (többek között gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, jogász, szociális 
munkás) áll a szervezet. Ennek ter-
mészetesen az anyagi fenntarthatóságot 

is meg kellett teremteni: a szervezet éves 
költségvetése 80 millió forint, amelynek 
50%-a nemzetközi, főleg EU-s pályáza-
tokból, másik 50%-a pedig hazai támo-
gatásokból áll. Olyan vállalatok, mint pl. 
a Morgan Stanley és a Prezi, valamint 
magánemberek néhány ezer forintos 
adománnyal álltak az ügy mellé.
 Emellett nem feledkezhetünk 
el a helyi ellátórendszerről sem, hiszen 
nélkülük elképzelhetetlen lenne ez a 
munka, elengedhetetlen a szoros együtt-
működés.
 Mert a cél közös: egy olyan tár-
sadalom, ahol nem az számít, hogy hova 
szület az ember, hanem az, hogy van-e 
lehetősége a változásra és előrelépésre; a 
szegénységből való kitörésre. Hiszen ha 
egy faluban kevesebb ember él szegény-
ségben, nehezebb körülmények között, 
akkor mindenkinek élhetőbb és bizton-
ságosabb lesz a település.
 Külön köszönjük Jamrik Évá-
nak és Kustra Évának, hogy segítségük-
kel ilyen sok érdeklődő vett részt a ren-
dezvényen! Reméljük, hogy a járvány-
helyzet végével folytatódik a megkezdett 
közös munka.

Dr. Both Emőke

Szülői mentorprogram a Bagázzsal

Both EmőkeSzász Bea dr. Orvos-Tóth Noémi

 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár jelenleg 

személyesen nem látogatható, de állandó olvasóinkat nem szeretnénk 

hosszú ideig olvasmány nélkül hagyni.

 Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy  e-mailen 

(konyvtar.bag@gmail .com) vagy facebook elérhetőségünkön 

(https://www.facebook.com/bagimuvelodesihaz/) könyvet kérjenek.  

 Kéréseiket telefonon (06-20-393-8567) is elmondhatják munka-

napokon 13-15 óra között. Kolléganőnk összekészíti a csomagot, és a 

megbeszélt időpontban átadja azt. 

 65 év feletti olvasóinknak kiszállítjuk a választott könyveket. 

 Használják ki az otthon töltött időt, olvassanak sokat! 

 Így köszönti egymást Húsvét áldott ünnepén a keresz-
tény ember. Még ha lassan eltűnőben is volt őseink efféle kö-
szöntése, most – hála Istennek – egyre többen térnek vissza eh-
hez a köszöntéshez Húsvét ünnepe környékén. És ez máris 
előre vetíti azt különleges változást, melyet a jelenleg is fennálló 
helyzet teremtett az emberi szívekben.
 Azt látjuk, hogy ez a vírus által létrehozott bezárkózás, 
mondhatnánk „karantén”, mintha több embert ráébresztett 
volna arra, hogy az ember kevés önmagának. Nincs akkora ere-
je, hogy befolyásolni tudja a maga elgondolása szerint élete fo-
lyását. Valaki fölötte áll, akitől függ az, hogy mi történik körü-
lötte. Sokan most ebben a járvány hozta időben ébrednek rá, 
hogy Isten az, aki irányítja életünk menetét, akitől függ minden. 
Igaz, vannak olyanok is, akik azt mondják (illetve írják az in-
ternet legkülönfélébb bugyraiban), hogy „ha lenne Isten, nem 
engedné, hogy ez történjen”. De nyilvánvaló, hogy akik ilyene-
ket mondanak, azok nem ismerik sem az Istent, sem az igaz, 
vallásos életet, urambocsá' magát az életet. (Persze érdekes, 
hogy akik nem hisznek Istenben, mégis leginkább Őt okolják 
minden rosszért.) És mindez azért van, mert gondolják végig, 
mi is az emberi élet célja. Az ilyen emberek nem tudják, hogy 
mennyivel másabb úgy élni ebben a világban, hogy tudom: van 
kibe kapaszkodnom, van, akihez bátran fordulhatok segítsé-
gért, és van e földi életnek is célja, amely egy egészen más utat 
szab meg az ember számára.
 A keresztény embernek éppen az az „előnye” a nem 
hívővel szemben, hogy van biztos reménye, van, akiben bízhat, 
s aki segíteni is tud és akar neki. Ez a bizalom az, amire szüksége 
van (vagy lenne) a ma emberének, hogy megtalálja azt az igazi 
életet, az igazi célt, az igazán boldog és örömteli életet, amelyre 
vágyik.
 Aki hisz és bízik Istenben, az biztosan megtalálja igazi 
útját, mert „Boldog az az ember, aki féli az Urat, akinek 
öröme telik törvényében”. (Zsolt 112,1) Mert az meg nem 

inog, az mindig a jó úton jár. Aki ismeri élete célját, azt mindig 
öröm és béke tölti el.
 Éppen ezért az Istenben hívő ember nem esik két-
ségbe, még egy ilyen világméretű járvány esetén sem, hiszen 
van szabadítója, van megmentője. Tudja, hogy „Áldott az az 
ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a re-
ménye.” (Jer 17,7) „Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltá-
masztotta, Jézussal minket is feltámaszt”. (2Kor 4,14) És mert 
tudjuk, ezért hisszük és valljuk, hogy: Krisztus feltámadott! Va-
lóban feltámadt!
 Ezt a feltámadásba vetett hitet, az Istenbe vetett bizo-
dalmat és az örök életbe vetett reményt adja és erősítse meg 
mindannyiunkban Megváltó Jézusunk, és az Ő Atyja a Szent-
lélek által, s tegyen igazán boldoggá az Isten!

-km-

Krisztus feltámadott! Valóban feltámadt!
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a Jézus Krisztus által mennybemenetele 
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nyokra. A Szentlélek kiáradt az aposto-
lokra, betöltötte őket megvilágosító, lel-
kesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, 
hogy képessé váljanak Jézus Krisztus 
missziós parancsának teljesítésére, és ők 
különféle nyelveken kezdtek beszélni. 
Péter apostol prédikálásának hatására 
sokan megtértek, belőlük alakult meg az 
első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi 
ősegyház.
 A magyar kultúrában több szo-
kás kötődik a pünkösdhöz. A néphit sze-
rint ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó 
lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is 
él a pünkösdi királyválasztás szokása: i-
lyenkor a falu legényei különböző ügyes-
ségi próbákon (lóverseny, bikahajsza, 
bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, ka-
szálás) mérték össze ügyességüket. A 

győztes egy évig ingyen ihatott a kocs-
mában, neki tartoztak engedelmességgel 
a többiek, és viselhette a pünkösdi koro-
nát - uralkodásának rövid idejére utal a 
„pünkösdi királyság” kifejezés. Jellegze-
tes pünkösdi szokás a pünkösdi király 
vagy királyné körmenete: a legkisebb 
lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal ki-
rálynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot 
hullatva házról házra járnak köszönteni.
 A magyar nyelvterület nagy 
részén hagyományosan a május elsejére 
virradó éjszaka állítottak májusfát. Má-
sik jeles alkalma pünkösd volt. A május 
elsején állított fákat sokfelé pünkösdkor 
bontották le. A májusfa, a zöld ág a ter-
mészet megújhodásának a szimbóluma, 
és legtöbb esetben az udvarlási szándék 
bizonyítéka, szerelmi ajándék is. A má-
jusfát csoportba szerveződve állították a 
legények a lányoknak, akiknek ez nagy 
megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák 
voltak erre alkalmasak, melyeket a kerí-
tésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora 
hajnalban. Színes szalagokkal, étellel-
itallal is díszítették. Általában az udvarló 
legény vezetésével állították, de egyes 
területeken a legények a rokon lányok-
nak is állítottak fát. Gyakran a közössé-

geknek is volt egy közös fájuk, aminek a 
kidöntését ünnepély és táncmulatság 
kísérte.
Csíksomlyói búcsú
 Az egyik legfontosabb magyar 
Mária-kegyhely Csíksomlyón található. 
A csíksomlyói búcsú hagyományáról a 
15. századból maradt fenn az első írásos 
emlék, amely beszámol a pünkösdi za-
rándoklatról. A katolikus hívek pün-
kösdszombatra érkeztek meg a csík-
somlyói kegytemplomhoz, majd mise 
után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. 
A népszokás ma is élő hagyomány, a 
csíksomlyói búcsú a magyarság egye-
temes találkozóhelyévé nőtte ki magát.
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Katona Hargita intézményvezető

LEGYEN ÖN IS ALKALMI 
SZERKESZTŐJE A BAGI HÍRLAPNAK!

ü Rendelkezik némi írói vénával?
ü Van egy kis szabadideje, amit a falu-

újság színesítésével tudna tölteni?
ü Szívesen készítene interjút helyiekkel?
ü Alkalmanként írna egy-egy cikket 

valamilyen közérdeklődésre számot 
tartó témában?

Csatlakozzon szerkesztőségünkhöz, ha Ön is 
örömmel lenne részese a Bagi Hírlap 

megújulásának! Várjuk jelentkezését, kortól és 
iskolai végzettségtől függetlenül. 

Telefon: 06 20 989 7579

FELHÍVÁS FELHÍVÁS FELHÍVÁS 

KÉRJEN KÖNYVET!



10 Civil oldalak BAGI HÍRLAP • 2020. MÁRCIUS - ÁPRILIS Civil oldalakBAGI HÍRLAP • 2020. MÁRCIUS - ÁPRILIS 11

 Örülünk végre annak, hogy 
egyre többet süt a nap. A fák, a növények 
megkezdték a jelenlegi járványtól telje-
sen függetlenül rendes vegetációs műkö-
désüket. Az idei tél végén sikerült újabb 
30 juharfát elültetnünk Bag kevésbé 
frekventált utcáiban. Nagy örömöt jelen-
tett számomra az, hogy egyre többen 
csatlakoztak hozzánk munkával, pénz-
zel, lelkesítő szavakkal, vagy egyszerűen 
az öntözéshez szükséges vízzel segítették 
munkánkat. Nagyon jó és örömteli lenne 
megtapasztalni azt, hogy a közterüle-
teken lévő fákat, növényeket nem hagy-
juk kiszáradni, hanem adunk nekik is 
rendszeresen vizet. Nem tudom, talál-
koztak-e már azzal a közel keleten és Af-
rika fejlettebb országaiban megvalósult 
módszerrel, hogy a vasúton utazóknak a 
vizet térítésmentesen adják.  A Korán ezt 
a vallásos embereknek természetes kö-
vetelményként írja elő. Ezekben az ut-
cákban lakók legyenek a fákkal szemben 
nagyvonalúak és adjanak nekik heti 1-2 
alkalommal néhány liter vizet. 
 Bevallom, meglepetést okoz az, 
amikor azt lehet még mindig hallani, 
sokan nem értesülnek a faluban történő 
munkákról, akciókról. Ígérem, dolgo-
zunk azon, hogy minél több emberhez 
eljuttassuk a jövőbeni akcióinkról az in-
formációkat. Most a jól ismert ok miatt a 
terveinket még dédelgetjük csak, és 
olyan feladatokat végzünk el, amivel a ki-
járási korlátozás szabályait nem sértjük 
meg.
 Azt tapasztaljuk, helyi szinten 
erősödik az emberek közötti összetartás 
iránti igény, hajlandóság; járvány idő-
szakát is egybevetve, hiszen a maszkok 
sok helyi önkéntes összefogásával ké-
szültek, készülnek el és jutnak el térítés-
mentesen azokhoz, akik ezeket igénylik. 
 Gazdag országokban, mint pél-
dául Svájc, az emberek jelentős részénél 
a jó modor, a polgári szemlélet, a hiva-
talos előírások és az alapvető morális 
szabályok szerint nem szemetelnek, il-
letve a náluk képződött hulladékot az 
előírásoknak megfelelően kezelik. Ezzel 
is óva a köztulajdont, azaz a természetet 

 Még 2017-ben írtam egy cikket 
a Bagi Hírlapba a végrendelkezés szabá-
lyairól. Abban a végrendelkezés alapvető 
szabályait próbáltam ismertetni. Ennek 
a mostani cikknek a témája a kötelesrész, 
amellyel sok hozzám érkező ügyfél nem 
számol.
 Az elmúlt hónapokban több e-
setben kellett ügyfeleim részére végren-
deletet írnom, és minden esetben azt ta-
pasztaltam, hogy a végrendelkező felek 
nincsenek tisztában egyáltalán a köteles-
rész létéről, még inkább annak miben lé-
téről. A kötelesrészre való jogosultság 
legtipikusabb esete, amikor az örökha-
gyó végrendelkezik, és a végrendeletben 
nem a törvényes örökösre hagyja vagyo-
nát, pl. ha az örökhagyó nem a gyerme-
két, hanem másik személyt jelöl meg 
örököséül végrendeletében, vagy ha az 
örökhagyó két gyermeke közül kizárólag 
az egyik gyermekére végrendelkezik. 
Ezekben az esetekben az a személy, aki a 
végrendelet hiányában örökös lenne, kö-
telesrészre tarthat igényt. Szintén előfor-
dul, hogy az örökhagyó még életében ela-
jándékozza vagyonát, és ezzel lecsökken-
ti a hagyatékot. 
 A kötelesrész sok esetben kor-
látozza a végrendelkező végakaratát, és 
nem tud a végrendelkező olyan végren-
deletet tenni, amely tökéletesen egyezne 
szándékaival. Amennyiben végrendel-
kezünk ugyanis, számolnunk kell azzal, 
hogy a kötelesrész mindenképp megilleti 
leszármazóinkat, házastársunkat és szü-
leinket. A kötelesrész mértéke a törvé-
nyes örökrész egyharmada, azaz, annak 
az örökrésznek egyharmada, amennyit 
törvényes örökösként (azaz, ha nem ké-
szítenénk végrendeletet) örökölnének. 
Kötelesrész csak abban az esetben nem 
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döntéssel, azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett verseny-

programját és képzési eseményét, átmeneti időre, újabb döntéséig.

 A Bagi TC'96 felnőtt csapata a II. osztályú bajnokság Északi csoportjában a 7. 

helyről várja a folytatást. Az U19-es csapat a 6. helyen áll, az U14-es csapat és az öregfiúk 

pedig az ötödik helyről várják a bajnokság újra indulását bízva abban, hogy a veszélyhelyzet 

elmúltával szurkolóik előtt tudják lejátszani a mérkőzéseket.

T.A. (forrás: pmlsz.hu)

Értékeink
és az épített környezetet, így vigyáznak a 
saját értékeikre. 
 Mára már Magyarországon is 
jól ismert kép, ami eddig csupán a világ 
fejlett részein volt ilyenkor tavasszal ta-
pasztalható, hallható, hogy a civilek so-
kasága a szabadidejét, pénzét áldozzák a 
természet által kialakított „vadhajtások” 
korrigálására. A fák visszametszésére, 
patakok tisztítására, közös zöldterületek 
szépítésére. Arra biztatok mindenkit, 
hogy folytassuk mi is a megkezdett mun-
kánkat. 
 Látható már Bagon is, hogy az 
önkormányzat egyre szerényebbre sza-
bott forrásai ellenére próbál önerőből, de 
a helyi segítők bevonásával tenni a falu 
élhetőbbé tétele érdekében. Ennek kere-
tében elkészíttettek 8 darab közterületi 
hulladéktárolót, kijavítottak egy rövi-
debb út- és járdaszakaszt. Megtisztult a 
Dutka dűlő egy része, de még sok építési 
és egyéb hulladék maradt ott. A jó hír az, 
hogy beadott a bagi önkormányzat a 
szlovákiai Ipolyvisk önkormányzatával 
közösen egy EU-s pályázatot illegális 

hulladéklerakók felszámolására. Bag 
3esetében ez a mennyiség mintegy 400 m  

vegyes (azaz kommunális és építési hul-
ladék) felszámolását célozza meg, ami-
nek csupán a szállítási költsége 3 millió 
forint felett lesz. Reméljük sikeres pályá-
zatról fogunk értesülni! 
 A bagi önkormányzat a civil 
szervezetekkel közösen jó néhány tervvel 
rendelkezik még a település élhetőbbé 
tétele érdekében, amely munkához a falu 
lakóinak további összefogására, szolida-
ritására számítanak. Tudjuk, látjuk, Bag 
előtt még rengeteg feladat áll, csupán 
annak érdekében, hogy a szomszédos te-
lepülésekhez képest behozzuk a lemara-
dásunkat. Az is egyértelmű, a COVID-19 
vírus és az ehhez hasonló problémák 
mindenkinek a dinamikáját visszavetik, 
de ennek ellenére mennünk kell tovább a 
saját utunkon, hogy közösen megtapasz-
talhassuk mielőbb az eredményeinket, 
értékeinket.

Kádár László,  civil aktivista

Az MLSZ felfüggesztette szervezett versenyprogramjait

Kötelesrész, avagy a végrendelkezés korlátai

Az ügyvéd válaszol:

jár a fenti hozzátartozóknak, ha az örök-
hagyó végintézkedésében érvényesen 
kitagadta őket (vagy persze, ha az örö-
kösök lemondanak róla). A kitagadási 
okok szintén igen szigorúan szabályozot-
tak a Ptk-ban. Kitagadásnak csak akkor 
van helye, ha a kötelesrészre jogosult
a) az örökhagyó után öröklésre érdem-

telen lenne;
b) az örökhagyó sérelmére bűncselek-

ményt követett el;
c) az örökhagyó egyenesági rokonának, 

házastársának vagy élettársának éle-
tére tört vagy sérelmükre egyéb sú-
lyos bűncselekményt követett el;

d) az örökhagyó irányában fennálló tör-
vényes tartási kötelezettségét súlyo-
san megsértette;

e) erkölcstelen életmódot folytat;
f) - akit végrehajtandó szabadság-

vesztésre ítéltek - a büntetését még 
nem töltötte ki;

g) a tőle elvárható segítséget nem nyúj-
totta, amikor az örökhagyónak szük-
sége lett volna rá. stb.

Mint a fentiekből látható, igen szigorú és 
feszes feltételei vannak a kitagadásnak. 
Tehát, önmagában nem elegendő a kita-
gadáshoz az a tény, ha pl. a kiskorú uno-
ka nem látogatja akár éveken át a nagy-
szülőt. 
 Emellett fontos tudni, hogy ha 
az örökhagyó még életében elidegení-
tette (átruházta) a vagyonát, a köteles-
részre jogosultak még ebben az esetben 
is igénnyel léphetnek fel. Ugyanis pl. tar-
tási szerződés esetén a tartási szerződés 
megkötésétől számított két éven belül 
megnyílt öröklés esetén a kötelesrész 
alapjához hozzá kell számítani az átruhá-
zott (és tartással nem fedezett) vagyon 
értékét, ajándékozási szerződés esetén 

pedig az örökhagyó által a halálát mege-
lőző tíz éven belüli bárkinek juttatott in-
gyenes adomány értékét.
 Ha a végintézkedő fél nem sze-
retne kötelesrészt juttatni örököseinek, 
azonban a fent felsorolt kitagadási okok 
mégsem állnának fenn, természetesen 
van lehetőség ezt az örökhagyó végaka-
ratával szembenálló szabályt kikerülni. 
Ilyen megoldás lehet pl. az öröklési szer-
ződés. 
 Az öröklési szerződés lényege, 
hogy az örökhagyó a vele szerződő felet 
tartás, életjáradék, illetve gondozás elle-
nében örökösévé nevezi, a másik fél pe-
dig kötelezettséget vállal a tartás, életjá-
radék, illetve gondozás teljesítésére. 
Mindezt egy írásbeli szerződésben rög-
zítjük, amelybe az örökhagyó bármilyen 
végrendeleti rendelkezést tehet.
 Összességében tehát elmond-
ható, hogy a végrendelkezés sem olyan 
egyszerű, mint ahogyan talán azt elsőre 
gondolnánk, és eltekintve az igen szigorú 
formai követelményektől, tartalmilag is 
nagy körültekintést és jogi ismeretet igé-
nyel annak elkészítése.
 Ha végrendelet, vagy más oki-
rat készítésében segítségére lehetek, 
forduljon hozzám bizalommal!

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

 Tel: 20/9353-286

 Az utóbbi időben sok, némileg megtévesztő 
hírlevél, tájékoztató terjedt el községünkben a ké-
ménysepréssel kapcsolatban. Az alábbiakban pár sorban 
megpróbálom rendbe tenni az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
 1.) A lakossági kéményseprést Bag Nagyközség 
területén a Katasztrófavédelem megfelelő szakipari szerve vég-
zi, folyamatosan ütemezett sormunka keretében. Ez a tevékeny-
ség az első 2 kiszállás alkalmából INGYENES, fizetni csak és 
kizárólag akkor kell érte, ha esetleg már harmadszorra kell ki-
jönnie a kéményseprőnek, mert nem találta otthon a tulajdono-
sokat. Erről természetesen minden ottjártakor értesítést kell 
bedobnia a postaládába. Ezt a tevékenységet a lakosoknak nem 
kell külön megrendelniük, a kéményseprő érkezni fog, amikor 
az ütemezés szerint Bag kerül sorra.
 Pest Megyében több, mint fél tucat kéménysepréssel 
foglalkozó (és engedéllyel rendelkező) cég is végezhet kémény-
seprőipari szolgáltatást. A lakosságnak természetesen módja 
van rá, hogy ne várja meg a Katasztrófavédelem kéménysep-
rőjét, hanem megrendelje valamelyik engedélyezett cégtől, de 
ezért már természetesen fizetnie kell!

 A Katasztrófavédelem egy komplett honlapot üzemel-
tet, ahol minden tudnivalót, szükséges nyomtatványt, panasz-
kezelést és egyéb információkat megtalál a T. lakosság: 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
 2.) Közületekre, cégekre nem vonatkozik az üteme-
zett, ingyenes kéményseprőipari tevékenység. Nekik maguknak 
kell (kötelezően) évente legalább egyszer megrendelniük a már 
említett engedélyezett cégek egyikétől a kéményseprést/ 
kéményellenőrzést, de szabadon választhatnak az aktuális cé-
gek közül. Mivel minden kéménysepréssel foglalkozó cégnek 
honlapot kell üzemeltetnie, ahol az áraikat is fel kell tüntetniük, 
könnyedén lehet olcsóbb szolgáltatót választani.
 Ne dőljön be tehát a fél-, vagy álinformációkkal házaló 
cégeknek, tájékozódjon, mielőtt a szolgáltatást elvé-
gezteti/megrendeli!

2017.06.14.
Benedek Miklós műszaki ea.

Tájékoztatás kéményseprőipari tevékenység ellátása ügyében
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juk kiszáradni, hanem adunk nekik is 
rendszeresen vizet. Nem tudom, talál-
koztak-e már azzal a közel keleten és Af-
rika fejlettebb országaiban megvalósult 
módszerrel, hogy a vasúton utazóknak a 
vizet térítésmentesen adják.  A Korán ezt 
a vallásos embereknek természetes kö-
vetelményként írja elő. Ezekben az ut-
cákban lakók legyenek a fákkal szemben 
nagyvonalúak és adjanak nekik heti 1-2 
alkalommal néhány liter vizet. 
 Bevallom, meglepetést okoz az, 
amikor azt lehet még mindig hallani, 
sokan nem értesülnek a faluban történő 
munkákról, akciókról. Ígérem, dolgo-
zunk azon, hogy minél több emberhez 
eljuttassuk a jövőbeni akcióinkról az in-
formációkat. Most a jól ismert ok miatt a 
terveinket még dédelgetjük csak, és 
olyan feladatokat végzünk el, amivel a ki-
járási korlátozás szabályait nem sértjük 
meg.
 Azt tapasztaljuk, helyi szinten 
erősödik az emberek közötti összetartás 
iránti igény, hajlandóság; járvány idő-
szakát is egybevetve, hiszen a maszkok 
sok helyi önkéntes összefogásával ké-
szültek, készülnek el és jutnak el térítés-
mentesen azokhoz, akik ezeket igénylik. 
 Gazdag országokban, mint pél-
dául Svájc, az emberek jelentős részénél 
a jó modor, a polgári szemlélet, a hiva-
talos előírások és az alapvető morális 
szabályok szerint nem szemetelnek, il-
letve a náluk képződött hulladékot az 
előírásoknak megfelelően kezelik. Ezzel 
is óva a köztulajdont, azaz a természetet 

 Még 2017-ben írtam egy cikket 
a Bagi Hírlapba a végrendelkezés szabá-
lyairól. Abban a végrendelkezés alapvető 
szabályait próbáltam ismertetni. Ennek 
a mostani cikknek a témája a kötelesrész, 
amellyel sok hozzám érkező ügyfél nem 
számol.
 Az elmúlt hónapokban több e-
setben kellett ügyfeleim részére végren-
deletet írnom, és minden esetben azt ta-
pasztaltam, hogy a végrendelkező felek 
nincsenek tisztában egyáltalán a köteles-
rész létéről, még inkább annak miben lé-
téről. A kötelesrészre való jogosultság 
legtipikusabb esete, amikor az örökha-
gyó végrendelkezik, és a végrendeletben 
nem a törvényes örökösre hagyja vagyo-
nát, pl. ha az örökhagyó nem a gyerme-
két, hanem másik személyt jelöl meg 
örököséül végrendeletében, vagy ha az 
örökhagyó két gyermeke közül kizárólag 
az egyik gyermekére végrendelkezik. 
Ezekben az esetekben az a személy, aki a 
végrendelet hiányában örökös lenne, kö-
telesrészre tarthat igényt. Szintén előfor-
dul, hogy az örökhagyó még életében ela-
jándékozza vagyonát, és ezzel lecsökken-
ti a hagyatékot. 
 A kötelesrész sok esetben kor-
látozza a végrendelkező végakaratát, és 
nem tud a végrendelkező olyan végren-
deletet tenni, amely tökéletesen egyezne 
szándékaival. Amennyiben végrendel-
kezünk ugyanis, számolnunk kell azzal, 
hogy a kötelesrész mindenképp megilleti 
leszármazóinkat, házastársunkat és szü-
leinket. A kötelesrész mértéke a törvé-
nyes örökrész egyharmada, azaz, annak 
az örökrésznek egyharmada, amennyit 
törvényes örökösként (azaz, ha nem ké-
szítenénk végrendeletet) örökölnének. 
Kötelesrész csak abban az esetben nem 
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Értékeink
és az épített környezetet, így vigyáznak a 
saját értékeikre. 
 Mára már Magyarországon is 
jól ismert kép, ami eddig csupán a világ 
fejlett részein volt ilyenkor tavasszal ta-
pasztalható, hallható, hogy a civilek so-
kasága a szabadidejét, pénzét áldozzák a 
természet által kialakított „vadhajtások” 
korrigálására. A fák visszametszésére, 
patakok tisztítására, közös zöldterületek 
szépítésére. Arra biztatok mindenkit, 
hogy folytassuk mi is a megkezdett mun-
kánkat. 
 Látható már Bagon is, hogy az 
önkormányzat egyre szerényebbre sza-
bott forrásai ellenére próbál önerőből, de 
a helyi segítők bevonásával tenni a falu 
élhetőbbé tétele érdekében. Ennek kere-
tében elkészíttettek 8 darab közterületi 
hulladéktárolót, kijavítottak egy rövi-
debb út- és járdaszakaszt. Megtisztult a 
Dutka dűlő egy része, de még sok építési 
és egyéb hulladék maradt ott. A jó hír az, 
hogy beadott a bagi önkormányzat a 
szlovákiai Ipolyvisk önkormányzatával 
közösen egy EU-s pályázatot illegális 

hulladéklerakók felszámolására. Bag 
3esetében ez a mennyiség mintegy 400 m  

vegyes (azaz kommunális és építési hul-
ladék) felszámolását célozza meg, ami-
nek csupán a szállítási költsége 3 millió 
forint felett lesz. Reméljük sikeres pályá-
zatról fogunk értesülni! 
 A bagi önkormányzat a civil 
szervezetekkel közösen jó néhány tervvel 
rendelkezik még a település élhetőbbé 
tétele érdekében, amely munkához a falu 
lakóinak további összefogására, szolida-
ritására számítanak. Tudjuk, látjuk, Bag 
előtt még rengeteg feladat áll, csupán 
annak érdekében, hogy a szomszédos te-
lepülésekhez képest behozzuk a lemara-
dásunkat. Az is egyértelmű, a COVID-19 
vírus és az ehhez hasonló problémák 
mindenkinek a dinamikáját visszavetik, 
de ennek ellenére mennünk kell tovább a 
saját utunkon, hogy közösen megtapasz-
talhassuk mielőbb az eredményeinket, 
értékeinket.

Kádár László,  civil aktivista

Az MLSZ felfüggesztette szervezett versenyprogramjait

Kötelesrész, avagy a végrendelkezés korlátai

Az ügyvéd válaszol:

jár a fenti hozzátartozóknak, ha az örök-
hagyó végintézkedésében érvényesen 
kitagadta őket (vagy persze, ha az örö-
kösök lemondanak róla). A kitagadási 
okok szintén igen szigorúan szabályozot-
tak a Ptk-ban. Kitagadásnak csak akkor 
van helye, ha a kötelesrészre jogosult
a) az örökhagyó után öröklésre érdem-

telen lenne;
b) az örökhagyó sérelmére bűncselek-

ményt követett el;
c) az örökhagyó egyenesági rokonának, 

házastársának vagy élettársának éle-
tére tört vagy sérelmükre egyéb sú-
lyos bűncselekményt követett el;

d) az örökhagyó irányában fennálló tör-
vényes tartási kötelezettségét súlyo-
san megsértette;

e) erkölcstelen életmódot folytat;
f) - akit végrehajtandó szabadság-

vesztésre ítéltek - a büntetését még 
nem töltötte ki;

g) a tőle elvárható segítséget nem nyúj-
totta, amikor az örökhagyónak szük-
sége lett volna rá. stb.

Mint a fentiekből látható, igen szigorú és 
feszes feltételei vannak a kitagadásnak. 
Tehát, önmagában nem elegendő a kita-
gadáshoz az a tény, ha pl. a kiskorú uno-
ka nem látogatja akár éveken át a nagy-
szülőt. 
 Emellett fontos tudni, hogy ha 
az örökhagyó még életében elidegení-
tette (átruházta) a vagyonát, a köteles-
részre jogosultak még ebben az esetben 
is igénnyel léphetnek fel. Ugyanis pl. tar-
tási szerződés esetén a tartási szerződés 
megkötésétől számított két éven belül 
megnyílt öröklés esetén a kötelesrész 
alapjához hozzá kell számítani az átruhá-
zott (és tartással nem fedezett) vagyon 
értékét, ajándékozási szerződés esetén 

pedig az örökhagyó által a halálát mege-
lőző tíz éven belüli bárkinek juttatott in-
gyenes adomány értékét.
 Ha a végintézkedő fél nem sze-
retne kötelesrészt juttatni örököseinek, 
azonban a fent felsorolt kitagadási okok 
mégsem állnának fenn, természetesen 
van lehetőség ezt az örökhagyó végaka-
ratával szembenálló szabályt kikerülni. 
Ilyen megoldás lehet pl. az öröklési szer-
ződés. 
 Az öröklési szerződés lényege, 
hogy az örökhagyó a vele szerződő felet 
tartás, életjáradék, illetve gondozás elle-
nében örökösévé nevezi, a másik fél pe-
dig kötelezettséget vállal a tartás, életjá-
radék, illetve gondozás teljesítésére. 
Mindezt egy írásbeli szerződésben rög-
zítjük, amelybe az örökhagyó bármilyen 
végrendeleti rendelkezést tehet.
 Összességében tehát elmond-
ható, hogy a végrendelkezés sem olyan 
egyszerű, mint ahogyan talán azt elsőre 
gondolnánk, és eltekintve az igen szigorú 
formai követelményektől, tartalmilag is 
nagy körültekintést és jogi ismeretet igé-
nyel annak elkészítése.
 Ha végrendelet, vagy más oki-
rat készítésében segítségére lehetek, 
forduljon hozzám bizalommal!

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

 Tel: 20/9353-286

 Az utóbbi időben sok, némileg megtévesztő 
hírlevél, tájékoztató terjedt el községünkben a ké-
ménysepréssel kapcsolatban. Az alábbiakban pár sorban 
megpróbálom rendbe tenni az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
 1.) A lakossági kéményseprést Bag Nagyközség 
területén a Katasztrófavédelem megfelelő szakipari szerve vég-
zi, folyamatosan ütemezett sormunka keretében. Ez a tevékeny-
ség az első 2 kiszállás alkalmából INGYENES, fizetni csak és 
kizárólag akkor kell érte, ha esetleg már harmadszorra kell ki-
jönnie a kéményseprőnek, mert nem találta otthon a tulajdono-
sokat. Erről természetesen minden ottjártakor értesítést kell 
bedobnia a postaládába. Ezt a tevékenységet a lakosoknak nem 
kell külön megrendelniük, a kéményseprő érkezni fog, amikor 
az ütemezés szerint Bag kerül sorra.
 Pest Megyében több, mint fél tucat kéménysepréssel 
foglalkozó (és engedéllyel rendelkező) cég is végezhet kémény-
seprőipari szolgáltatást. A lakosságnak természetesen módja 
van rá, hogy ne várja meg a Katasztrófavédelem kéménysep-
rőjét, hanem megrendelje valamelyik engedélyezett cégtől, de 
ezért már természetesen fizetnie kell!

 A Katasztrófavédelem egy komplett honlapot üzemel-
tet, ahol minden tudnivalót, szükséges nyomtatványt, panasz-
kezelést és egyéb információkat megtalál a T. lakosság: 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
 2.) Közületekre, cégekre nem vonatkozik az üteme-
zett, ingyenes kéményseprőipari tevékenység. Nekik maguknak 
kell (kötelezően) évente legalább egyszer megrendelniük a már 
említett engedélyezett cégek egyikétől a kéményseprést/ 
kéményellenőrzést, de szabadon választhatnak az aktuális cé-
gek közül. Mivel minden kéménysepréssel foglalkozó cégnek 
honlapot kell üzemeltetnie, ahol az áraikat is fel kell tüntetniük, 
könnyedén lehet olcsóbb szolgáltatót választani.
 Ne dőljön be tehát a fél-, vagy álinformációkkal házaló 
cégeknek, tájékozódjon, mielőtt a szolgáltatást elvé-
gezteti/megrendeli!

2017.06.14.
Benedek Miklós műszaki ea.

Tájékoztatás kéményseprőipari tevékenység ellátása ügyében



12

HÁZIORVOSOK

RENDELÉSI IDEJE

+ 36 28 504 135
+ 36 28 504 140

www.bagfalu.hu
bagpolghiv@bagfalu.hu

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

Felelős kiadó: Palya Zoltán polgármester • E-mail: bagihirlap@bagfalu.hu • Tördelés: 2D Grafikai Studio • Nyomdai munkák: Barabás nyomda

LAPZÁRTA: 2020. június 5. Következő megjelenés: 2020. június 3. hetébenIMPRESSZUM - BAGI HÍRLAP

Közérdekű információk BAGI HÍRLAP • 2020. MÁRCIUS - ÁPRILIS

 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:  12:00-16:00
 kedd:  12:00-16:00
 szerda:   7:30-11:30
 csütörtök: 12:00-16:00
 péntek:  8:00-12:00

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 
Aszód Központi Orvosi Ügyeleti 
telephelyén történik.
2170 Aszód, Baross utca 4.
Ügyeleti idő:
 Hétköznap:  16:00-08:00
 Hétvége:  08:00-08:00
Telefonszám: 06/70-3703-104

Az Országos Mentőszolgálat 
hívószámai: 112 és 104

A FOGORVOS rendelési ideje

Dr. Szabó Melánia
(Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
Mobil: 06 0 2-3 90 2890
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök 
14-19 óráig, szerda, péntek 9-14 óráig

VÉDŐNŐI 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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor 
Tel.: +36 20 289 1764

POLGÁRŐRSÉG
Tel.: +36 30 515 69 45

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA:

 A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a Bagi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadása korlátozottan működik. Kérjük, hogy esetleges, sürgős ügyével 
kapcsolatban telefonos egyeztetést követően keresse fel hivatalunkat a
06 28 504 140 és a 06 28 504 135 telefonszámokon.
 Türelmüket, és együttműködésüket köszönjük!

Bagi Polgármesteri Hivatal


