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Az önkormányzat közérdekű kiadványa / ingyenes

Fotó: Könczöl Rita

XXVii. évf. 5. szám / 2021. szeptember–október

HÍRLAP

isten hozott,
gólyahír!
Október eleje óta várja a legkisebbeket a Bagi
gólyahír Bölcsőde. Megnyitásával teljes lett a
nevelési-oktatási intézmények köre Bagon, mely
jelentősen növeli községünk megtartó erejét.

önkOrMányzat

közösség

szaBadidő

l

l

l

Közmeghallgatás, pályázati
eredmények, új határozatok,
önkormányzatunk munkájának
összefoglalása
2–3. oldal

Deme Blanka Napsugár
nevű lovával képviselte
településünket a Nemzeti
Vágta előfutamain. 5. oldal

Családi nap, mely pótolta
a vírushelyzet miatt elmaradt
falunapot. Jó volt újra együtt
lenni!
10. oldal
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2 önkOrMányzati hírek

közös ég
közösség

Vannak még olyan emberek, akiket jó érzéssel tölt
el az a puszta tény, hogy elvégeztek egy adott
munkát. Örülnek annak, hogy megcsinálták, sikerült,
szép vagy jó lett az, amibe energiát, időt fektettek és ez
elégedettséget okoz nekik. Azt gondolom így vannak ezzel
azok az emberek akiket a családi napon díjaztunk.
Ők azok, akik jó példát mutatnak évek-évtizedek óta.
Hosszú ideje önzetlenül dolgoznak Bagon, Bagért. Van,
aki hivatásszerűen, van, aki hobbiból, de mindannyiukban

”

...ők azOk, akik Jó
példával Járnak
elől a fiatalaBB
generációk előtt...

közös, hogy ezt a munkát kitartással és töretlenül végzik. Jó példával járnak elől a fiatalabb generációk előtt
és sokszor olyan feladatokat is megoldanak melyek más
keretek között szinte lehetetlen elvégezni. Sok embert
büszkeséggel tölt el ha tehet a közösségért, közvetlen
környezetéért. Biztatom Önöket gondolkodjanak és
cselekedjenek hasonlóan, hiszen a közösségért végzett
munka öröm a közösségnek és öröm annak is aki végzi.
Palya Zoltán
polgármester

KedVes BAgiAK!
településünk a Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése pályázaton

14 295 097 Ft -ot nyert.
A rendelkezésre álló összegből egy kommunális kistraktort fogunk beszerezni,
hótoló lappal, sószóró berendezéssel és homlokrakodóval.
Ezzel sok, a településünkön végzendő munka válik hatékonyabbá.

önKorMányzAti híreK
Júniusban az akkor hatályos veszélyhelyzeti rendelkezések miatt, a polgármester hozott döntéseket, melyet a
képviselő-testülettel egyeztetett.

l Bag közigazgatási területén az ipari parkban fekvő
2978/6, 2978/8, 2978/11, 2978/12, 2978/18, 2978/19,
2978/20, 3004, 3005, 3006 hrsz.-ú belterületi ingatlanok és a 051/1 hrsz.-ú külterületi földrészlet területét
kiemelt fejlesztési területté nyilvánították.
l Pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a Magyar
Falu Program keretében a művelődési ház belső felújítására, a polgármesteri hivatal tetőzetének és elektromos hálózatának felújítására, a Kiskőrös utcai járda felújítására, orvosi eszközök beszerzésére, közterületi karbantartó munkaeszközre. Időközben az önkormányzat
megnyerte a polgármesteri hivatal és a Kiskőrös utca felújírtására benyújtott pályázatot.
l 2021. júliusától a képviselő-testületi üléseket a kormány döntésének megfelelően a korábbi, megszokott
formában tartotta az önkormányzat, azaz a résztvevők
személyesen jelen voltak.
l A képviselő-testületi döntés keretében pályázatot
nyújtott be az önkormányzat a Széchenyi 2020 program
kiírására külterületi utak felújítására.
l Elfogadta a képviselő-testület a Dózsa György
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti Működési Sza bályzatát, a Bagi Gólyahír Bölcsőde alapiratait: Szakmai
programját, Szervezeti Működési Szabályzatát, Házi-

rendjét. Továbbá elfogadták a 2020. évi hatósági beszámolót és 2020. évi belső ellenőrzés összefoglaló
jelentését. A bagi civilszervezetek 2020. évi támogatásokkal elszámoltak, és elfogadták a szervezetek beszámolóit. A közmeghallgatás időpontját kitűzte a testület.
l A bölcsőde térítési díjairól is rendeletet alkotott a
testület. Az étkezési térítési díj naponta 745 Ft, a gondozási díj 650 Ft/nap.
l Idén is benyújtotta önkormányzatunk a szociális
tüzelőanyag igénylésre vonatkozó pályázatát és a Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozási
szándékát.
l Nagyon fontos, hogy a teljes lakosság körében
nyilvánosságra kerüljön a 7/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és azok megszegésének jogkövetkezményeiről. A rendelet az újság mellékleteként olvasható, de megtalálható
a honlapon, vagy az ügyfélszolgálaton is kikérhető.
l A testület több személy tevékenységének elismeréséről döntött. (Lsd. lapunk 10. oldala).
l A közigazgatási szünet zavartalanul zajlott. A képviselő-testület és a hivatal munkatársai részt vettek az
elsőként Hévízgyörkön megrendezett eseményen, az I.
Galgamenti Ízek udvarán, melynek főszakácsa Katona
Árpád volt, itt is köszönjük áldozatos munkáját. Csülkös, babos káposzta készült a helyszínen a bagi udvarban, de több település és civilszervezet is képviseltette
magát a sportpályán.
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önkOrMányzati hírek
l Szeptember 17-én volt az éves közmeghallgatás. A
képviselő-testület tájékoztatást tartott a pénzügyekről,
de eseményekről és tervekről is szó esett. Közbiztonsági kérdésekben a rendőrség kijelölt, jelen lévő tisztje és
a Bagi Polgárőr Egyesület Elnöke adta meg a választ.
Legtöbb hozzászólás a „zombik” kapcsán merült fel. A
rendőrség tájékoztatta a jelenlévőket, hogy folyamatosan nyomoznak, több ügyben folyik eljárás településünk
kapcsán is. Az autópálya híd járdafelülete nem megfelelő, ezt jelezte egy lakos, kóbor kutyák miatt is felszólaltak. A Peresre közlekedési tükör kihelyezését kérik
a Rákóczi utca aljába, valamint fokozottabb síkosság
mentesítést. Szent András utcába forgalom lassítást kértek a „lopakodó üzemmódú” autók miatt, mert elviselhetetlenek.
l Családi napot tartottunk 2021. szeptember 26-án.
9 sátorban készült finom étel. Egész napos rendezvény
volt, az idő csodálatos volt. Köszönjük mindenkinek a
részvételt.
l 2021. szeptember 30-án megtörtént a Bagi Gólyahír Bölcsőde ünnepélyes átadása. – ezután 17 órakor a
képviselő-testület ülésezett.
l Elfogadásra került a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltségének, a Bagi Arany János Általános Iskola, az
Iglice Napközi Otthonos Óvoda és a Kistérségi Gondozási Központ Bagi Családsegítő Szolgálatának 2020. évi
beszámolója. Minden intézmény vezetője, szóbeli
kiegészítést tett. Az óvoda 2021/22-es munkaterve is
elfogadásra került.
l A DAKÖV Kft 2022-36. évi Gördülő Fejlesztési
Terveit is jóváhagyta a testület.
l Felhatalmazást kapott a polgármester a Magyar
Kézilabda Szövetséggel megkötendő szerződésre, melynek tárgya egy kézilabda pálya építése az iskola udvarára.
l Szintén felhatalmazást kapott a polgármester, hogy
részt vegyen a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulási Tanács – társulási tanácsának ülésén.
l Idén is támogatásban részesülnek a Bagi Arany János
Iskola tanulóinak szülei, gyermekenként 15 000 forintot
kaptak.
l Több belterületi ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról döntöttek az ipari park területén.
l Pénzügyi beszámoló keretében a 2021. év I. félévi
adatai alapján történt rendelet módosítás az előirányzatokban. A kiadási és a bevételi főösszeget 37 255 292
Ft-tal megemelték, így a módosított főösszegeket: 894
654 600 Ft-ban állapították meg. Valamint a pénzügyi
teljesített bevételi főösszeg 600 009 684 Ft, kiadási 417
488 638 Ft-ban került elfogadásra.
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l Az önkormányzati ingatlanok bérleti és helyiség
bérleti díjait 10 év után felülvizsgálta az önkormányzat
és új rendeletet hozott. Az új rendelet a honlapon elérhető, és megnézhető.
l LAKBér: Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbére havonta, komfort fokozatra tekintet nélkül:
1. közérdekű lakásigények kielégítésére, szolgálati jelleggel 400 Ft/m2/hó,
2. szociálisan rászorulók részére 300 Ft/m2/hó,
3. piaci bérbeadás jelleggel 800 Ft/m2/hó.
l DózSA GyÖrGy Művelődési Ház bérleti díjai:
– lakodalom esetén: bruttó 60 000.-Ft/nap, amely
magában foglalja a rezsiköltségeket is,
– a nagyterem bérleti díja: (rezsiköltség+ingyenes wifi)
4 8.00-14.00 óráig bruttó 40 000 Ft /alkalom,
4 egész napra bruttó 60 000 Ft /alkalom,
4 belépődíjas bálok és egyéb kereskedelmi célú rendezvények esetében bruttó 100 000 Ft/alkalom,
4 belépődíjas bálok esetében a bagi alapítványok,
civilszervezetek, egyesületek számára évente 1 alkalom
ingyenes, egyéb esetben 30 000 Ft/alkalom
– A klubszoba bérleti díja: bruttó 4 000 Ft/ óra, de
a bagi alapítványok, civilszervezetek, egyesületek részére
hetente 1 alkalommal ingyenesen vehető igénybe.
– Közcélú/közérdekű rendezvények, események esetén térítésmentesen vehető igénybe a ház.
– Egyéb rendezvények esetében a polgármester dönt.

l TornACSArnoK éS uSzoDA bérleti díjai:
terembérlet (tornacsarnok) 8 000 Ft/óra,
uszoda bérlés: 8 500 Ft/óra,
uszoda használati napi jegy 1 000 Ft,
uszoda használati bérlet 10 alkalomra 9 000 Ft, mely
megváltás napjától 1 éven belül használható fel.
Önkormányzati dolgozók és volt dolgozók ingyenes
uszoda használata megszűnik 2021. október 1-jével.
l TÜDŐSzŰréS A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet
tájékoztatása szerint 2021-ben településünkön nem tartanak tüdőszűrést. A hivatal egyeztetést kezdeményezett, melyben 2022. év második negyedévére kértük, a
szűrés megszervezését Bagra.
l Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz idén is
csatlakozott az önkormányzat. A felsőoktatásban tanulók
számára idén is lehetőség van a pályázat benyújtására
2021. november 5-ig. További részletek: http:// www.
bagfalu.hu/csat/2021/Bursa_Palyazati_kiiras_A_2022.pdf
l Szociális tüzelőanyag vásárlási támogatás pályázatban önkormányzatunk 236 m3 tűzifa vásárlására
jogosult. A tűzifa kérelmek elérhetőek a hivatal ügyfélszolgálatán, a honlapon: http://www.bagfalu.hu/csat/
nyomtatvanyok/Kerelem-szocialis-tuzifa-tamogatashoz.pdf melyek beadási határideje: 2021. nov 5. péntek.

táJékOztatJuk a tisztelt lakOsságOt, hOgy
a szeleKtíV hullAdéKgyűjtés
továbbra is Minden hónAP hArMAdiK PénteKén történik:
2021. november 19. péntek, 2021. december 17. péntek.
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4 közösség – Bölcsőde

isten hozott, gólyAhír!

2021. szeptember 30-án az Iglice Napközi
Otthonos Óvoda Maci csoportjának Isten
hozott, Gólyahír! című műsorával kezdődött falunk új
bölcsődéjének átadó ünnepsége.

Palya Zoltán polgármester úr többek között elmondta,
hogy régi álom valósult meg azzal, hogy óvoda és iskola mellett bölcsőde is épülhetett Bagon. A legkisebbek
számára épült bölcsődével Bagon teljessé lett a nevelésioktatási intézmények köre, ami jelentősen erősíti településünk megtartó erejét. S bár a gyermekek legjobb helyen hároméves korukig a családjukban vannak, ám a
mai kor kihívásai mást diktálnak, és a község ennek is
meg szerett volna felelni. A bölcsődei ellátásra van igény,
amit jól mutat, hogy októberben már 20 gyermeket
fogad az intézmény, és remélhetőleg hamarosan a 48
férőhelyes épület benépesül kisgyermekekkel.
Az út hosszú volt idáig, ugyan a korábbi testület
döntött a bölcsőde építésre beadott pályázatról, de a
megvalósítás a jelenlegi testület feladata lett. Közel két
év megfeszített munkája kellett ahhoz, hogy most itt állhassunk a Gólyahír Bölcsődében.
Gyönyörű, a bagi tájépítészetbe illeszkedő épület,
napfényes csoportszobák, gazdag játékkészlet várja a
gyerekeket, nevelőket, és kívánjuk, hogy mindenki örö mére és megelégedésre szolgáljon az itt folyó nevelőmunka. A polgármester úr köszönetet mondott a korábbi

keleMen edit 10 éve él Bagon élettársával, aki születése
óta bagi lakos.
két gyermeke van, akik már
felnőttek, a lánya már külön
családi életet él.
nyolc évet töltött el kisgyermeknevelőként. ez idő alatt
Kelemen edit
felelősséget vállalt a rá bízott
bölcsődevezető
kisgyermekekért, gyermekcso portért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért
és a nevelői tevékenységek következményeiért.
2017-ben lehetőséget kapott arra, hogy bölcsődevezető helyettesként is kipróbálja magát.
az eltelt időszakban olyan szakmai tudásra
tett szert, melyet az újonnan nyíló Bagi gólyahír
Bölcsődében szeretne kamatoztatni.

polgármester úrnak és képviselő-testületnek a sikeres
pályázatért, továbbá a jegyző asszonynak, az önkormányzat dolgozóinak, a jelenlegi képviselő-testületnek
és valamennyi a tervezési, építési munkában résztvevőnek a támogató munkájukért.
Vécsey László országgyűlési képviselő köszöntő beszédében kiemelte, hogy a család a társadalom szíve.
Ahogy az emberi szervezet akkor egészséges, ha a szív
egészséges, úgy a társadalom akkor fenntartható, ha szíve, motorja: a család egészséges. Ha a családokat segítjük,
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közösség – Bölcsőde

napsugár
és lOvasa
deMe Blanka falunkat képviselve
indult a neMzeti vágta előfutaMán

ahogyan most is e gyermekintézmény átadásával, akkor ezt
támogatjuk, illetve a jövőt
tesszük reménytelivé. Ezután
Palya Zoltán polgármester úr
virágcsokorral köszöntötte és
kívánt sikeres munkát a bölcsőde vezetőjének, Kelemen Editnek, aki beszédében elmondta,
hogy kollégáival azon fognak
fáradozni, hogy az új intézmény
a kisgyermekek igényét minden szempontból kielégítő
napközbeni ellátást biztosító intézmény legyen. Tóth
József Miklós, falunk plébánosa Isten áldását kérte a
bölcsőde munkájára, majd Palya Zoltán, Vécsey László
és Kelemen Edit egy időkapszulát helyezett el az udvaron, melyet legközelebb 20 év múlva lehet majd megnézni. Az átadó ünnepség zárásaként a jelenlévők
végigjárhatták az épületet, majd pezsgővel koccintottak az intézmény jövőjére.
-kr-

deme Blanka 12 éves bagi lakos saját lovával,
Napsugárral indult Bag színében idén először a
Nemzeti Vágta előfutamain.
Felkészülését Vaka istván segítette, aki
tapasztalt lovas, és már többször is részt vett
ezen a versenyen. A felkészülést a mezőbag Kft.
segítette, pintér András ügyvezető igazgató felajánlott egy területet az edzésekhez, amit karban is tartottak. Köszönettel tartozunk Bag polgármesterének, hogy támogatta egy kislány
elindulását egy neves eseményen.
Az első vágta szeptember 11-én volt sarkadon, a második szeptember 18-án hevesen.
ló és lovasa szépen teljesített. idén nem került
be Budapestre a nagy futamra, így sajnos ott
nem vett részt.
De ezzel a szuper kis csapattal jövőre ismét
indul, és kívánjuk, hogy nagyobb sikerekről
érkezzenek hírek. gratulálunk, jövőre sok sikert
neked, Blanka!
Deme ibolya

5
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„VIRÁGOS BAGÉRT”

6 közösség – lakótér

Bag Nagyközség Önkormányzata kiemelt figyelmet
fordít a fejlesztések mellett arra, hogy esztétikailag is
egyre szebb környezetben élhessenek a helybéliek,
ezért 2021 májusában ismét meghirdette a „Virágos
Bagért” című pályázatot. A pályázatra önkéntes alapon
lehettet jelentkezni a polgármesteri hivatalban. Ebben
az évben két kategóriában hirdettük meg a versenyt.
– kertes házak előtti közterület
– helyi kereskedelmi egységek előtti terület
Az volt a célunk, hogy ne csak a lakóházak előtti
terület, hanem a faluban lévő egyes kereskedelmi
egységek előtti közterület is rendezettebb, tisztább,
virágosabb legyen. Egyénileg 12 lakos pályázott, a
kereskedelmi egységek közül egy pályázó volt. Palya
Zoltán polgármester úr szeptember 26-án, a Családi
nap keretén belül köszönte meg a pályázók jelentkezését és munkáját.

2021-ben KAráCSonDI SánDorné virágos
előkertje nyerte el az első helyet. (nagy kép)

Köszönet a zsűri munkájának, akik időt és fáradságot nem kímélve a nyár folyamán több alkalommal is végiglátogatták a helyszíneket.
A zsűri tagjai Begidsán Ottó, Bódi Jánosné és
Volter János voltak. Minden pályázó kapott egy
„Virágos Bagért” feliratú táblát évszámmal ellátva,
egy cserép virágot és ajándékutalványt. Havasi Jánosné, aki szintén részt vett a versenyen, minden
jelentkezőt megajándékozott egy tucatnyi virág hagymával. Köszönjük a felajánlást!
Köszönet mindazoknak, akik a versenyre való
nevezésükkel és munkájukkal támogatták ezt a kezdeményezést!
Bag Nagyközség Önkormányzata

havasi Jánosné előkertje

tóth Mihályné, Marika kertje

Juhászné Bognár edit előkertje

katona ildikó előkertje

kocsis Mihály előkertje

németh Miklósné előkertje
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generáli Biztosító előtti virágosláda

igaz lászlóné előkertje

„VIRÁGOS BAGÉRT”

gergely tiborné előkertje

csejtei Jánosné kertje

deme zoltánné előkertje

7
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„...Az ASzTALon FrISS,
FEHér úJ KEnyér”

Augusztus 20-án a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmise után a templomkertben ünnepeltük Szent István királyunkat és az államalapítás mellett az új kenyeret.

A már hagyományosnak mondható megemlékezés most annyiban
volt más, hogy a szentmisét követően körmenetet is tartottunk, hiszen abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy új plébánosunk,
Tóth József Miklós atya Szent István csontereklyével rendelkezik.
Ezt imádsággal körbehordozva
kértük szent királyunk közbenjárását a bagiakért, s az egész magyar
nemzetért. Palya Zoltán polgár mester úr ünnepi gondolatainak
meghallgatása előtt Katona Júlia
tolmácsolta Szilágyi Domokos: Új
kenyér című versét (amelyből idéz tünk) és Angyal Virág Sára énekelt.
A Pintér András úr és a Péter
család által felajánlott új kenyér
megszentelését és kiosztását kö vetően Ujvári Gábor Rómeó mű sorközlő mondott köszönetet
önkormányzatunk nevében a tá mogatóknak és a bagi egyházköz ségnek.
Katona Hargita
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Bagi BarangOló táBOr 2021

kreatív alkOtótáBOr

Augusztusban immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban a kreatív alkotótábor. Idén nyáron rekordlétszámmal táborozhattunk, a gyerekek között voltak
olyanok, akik már az első évtől kezdve lelkesen velünk
tartanak, de most is bővült „első táborozókkal” az
alkotni vágyó csapat. A foglalkozásvezetők között is
vannak visszatérő vendégek: Remenár Kriszti, akivel
3D-s képet és motivációs köveket készítettünk, és Kovács Zoltán – akivel idén raffiából, kukoricacsuhéból és
vesszőből dolgoztunk – már sokadszorra kézműves kedett a táborozó gyerekekkel. Első ízben járt nálunk
Tóth Zsuzsanna, Zsuzsa néni, akinek a vezetésével vászonképet festettünk, Fási Tiborral pedig madárodút
készítettünk, amit a gyerekek otthon kifüggeszthetnek,
így segítve a fészkelő énekesmadarakat. A foglalkozások közti időt és az ebéd utáni sziesztát olvasással, társasozással, csapatjátékkal töltöttük, egy szabadulószobában az elveszett könyvtárkulcsot is megkerestük.
Egyik nap hátizsákot vettünk, és kirándulni mentünk, a
szentendrei Skanzent látogattuk meg, ahonnan a gyerekek saját maguk által dagasztott cipókkal térhettek haza.
Katona Janka

9

Idén második alkalommal hirdette meg a művelődési ház
a barangoló tábort 7-12 év közötti gyerekek számára. A
tábor azokat az örökmozgó fiúkat és lányokat szerette
volna megszólítani, akik szívesen járják és becsülik a természetet, szeretnek csapatban játszani és vevők egy kis
kalandra is. Június 12-én 23 gyermekkel vágtunk neki a
hétnek. Az első nap természetesen az ismerkedésről és a
hangolódásról szólt. Bizony sok játék kellett hozzá, hogy
mindenki megjegyezze mindenki nevét! A hét során
kirándulást tettünk a hajagvölgyi forráshoz, a Bika-tóhoz
Galgahévízre, Hévízgyörkre a horgásztóhoz. Utaztunk
traktorral és lovaskocsikkal, játszottunk számháborút és
métát is. Megismerkedtünk a térképolvasás és a tájoló
használat rejtelmeivel, és megtanultuk azt is, hogy
melyek a természetjárás legfontosabb szabályai.
Csütörtökön a táborozók túlnyomó többsége visszatért este nyolcra a művelődési ház előtti parkolóba,
hogy beköltözzön az addigra már felállított sátrak egyikébe. Amikor a szülők és testvérek végül hazamentek,
elkezdődött a buli a művelődési ház udvarán. Volt
zene, fények, tánc és nagyon sok nevetés. Az este és a
zene éjféltájt ért véget, mindenki megmosta a fogát és
lefeküdt a kiválasztott sátorba. Természetesen senki
nem aludt el rögtön, jó ideig tartott még a csivitelés és
a mosdóba járkálás, de végül mindenki elfáradt és a
park elcsendesedett. Kora reggelig a polgárőrök
vigyázták az álmunkat. A csapat nagyobbik része fitten
és korán ébredt, kivéve a könyvtáros nénit, és egy
finom reggeli után nekikezdtünk az utolsó napnak.
A péntek a kalózok jegyében telt el, csillámtetkóval,
kendőkkel, kalappal, kincskereséssel és vicces sorjátékokkal. A gyerekek és a táboroztatók is élvezték az
együtt töltött hetet, amely során sok kilométert legyalogoltunk, újabb ismereteket szereztünk falunk határáról,
barátságok szövődtek vagy mélyültek el, és sok vidám
kalandot éltünk át együtt. Jövőre ugyanitt, reméljük,
találkozunk!
Görög Viktória
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cOOltudvar

A nyár folyamán több alkalommal népesült be a bagi
művelődési ház udvara, azaz a Cooltudvar, ahol kertmozi és retro disco várta az aktuális program iránt
érdeklődőket. A rendezvények belépődíj nélkül voltak
látogathatóak, de minden alkalommal egy-egy jó cél
támogatását kértük a vendégektől. A programsorozat
kiváló teret bíztosított a személyes újratalálkozásoknak
és laza hangulatú kikapcsolódásnak. Az első alkalommal az időjárás megtréfált bennünket, ezért a kerthangulatot a nagyteremben elhelyezett leanderek és hangulatos világítás imitálta. Habár a csillagos ég nem látszott, a közönség így is nagyon jól szórakozott a Csinibaba jól ismert dalait hallgatva. A közösségi filmezés
élményét jó volt együtt megélni, a magyar kultfilmekre
egyre több bagi lakos volt kíváncsi. A film után DJ
Buzás diktálta a ritmust, a fergeteges hangulat végig
kitartott, a szórakozó társaság felüdüléséről a Hugital
színvonalas büféje gondoskodott. A Cooltudvarok
alkalmával összegyűlt adományokból a Bonifác Alapítvány az iskolaudvart szépítette, az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány pedig magaságyások kialakítását
tervezi. Nagyon köszönjük a felajánlásokat és az egyre
nagyobb érdeklődést!
Bencze Izabella

családi nap a szüret JegyéBen

Önkormányzatunk 2021. szeptember
26-án gazdag programsorozattal invitálta falunk lakosait, hogy töltsenek
együtt egy közös, vidám napot. A nyár
elején elmaradt falunapot pótolva a
legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálhatta a neki szóló programot, melyek többsége az ősz fontos
eseményéhez, a szürethez kapcsolódtak. A családi napon került sor a helyi
kitüntetések átadására. Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „Bag Nagyközség Díszpolgára” kitüntető címet adományozott
Dr. németh Mihály részére a településen évtizedeken át végzett áldozatos
és lelkiismeretes munkája elismeréseként. „Bag Nagyközségért” kitüntetést
kapott Balázs Gusztáv a településért
végzett közösségi munkája, életútja
elismeréseként. Ebben az évben elismerő okleveleket is átadtak Aszódi
Ferenc, Halász Tibor, Kocsis Mihály,
Maschek László és Torda János részére
a településért végzett áldozatos munkájukért, példamutató tevékenységükért. Ők öten a nyugdíjas klub
legaktívabb férfi tagjai, akik hosszú
évek során fiatalokat megszégyenítő
tettrekészséggel számtalan közösségi
munkában vettek részt.
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BAgi KönyVjelző
sorozatunkban falunk egy-egy lakóját kérjük meg, hogy rövid bemutatkozást
követően válaszoljon néhány olvasással, könyvekkel kapcsolatos kérdésünkre.
dr. Karlovich-Szabó Adrienn vagyok. Galgahévízi és bagi gyökerekkel rendelkezem. Az
egyetem után úgy éreztem, a főváros sokkal
több lehetőséget adna számomra, ám
amikor férjemmel a családalapítás mellett
döntöttük, úgy éreztük, Bagon vagyunk
otthon, így gyermekeink már ide érkeztek. Az olvasás
szeretetét még anyai dédnagyapámtól kaptam. Ő szerettette meg velem a könyveket. Egy időben sajnos a munkámhoz szükséges szakirodalmon kívül nem nagyon volt
időm mást olvasni, de ahogy érkeztek a gyerekeim, szépen
a legértékesebb „énidőmmé” vált az olvasás.

ezeK szerint Mindig szerettél olVAsni?
Középiskola alatt ezt nem állítottam volna. A
kötelezők majdnem egy életre elvették a kedvemet tőle. De az osztályfőnököm, aki egyben a
magyartanárunk is volt, olyan dolgozatkérdéseket
rakott össze egy-egy műhöz, amire csak az tudott válaszolni,
aki figyelmesen olvasta az adott könyvet. Rövidített olvasónaplókból esélytelen volt teljesíteni. szóval akkoriban muszájból olvastam, de végülis olvastam.

1.

áltAlánosAn utáltAd Az összes Kötelező
olVAsMányt, VAgy csAK egy-egy neM tetszett?
Kevesebb tetszett, mint ami nem. ha rajtam múlna,
a gyerekek biztos nem olvasnának semmilyen nagy
volumenű irodalmi klasszikust, maximum az utolsó
évben érettségi előtt. Egyetem után azt gondoltam, ideje a
világomat tágítani, és elővettem egy-egy olyan kötelezőt, ami
valamiért nekem kimaradt vagy éppen nagyon utáltam.
Kíváncsi voltam. Volt, amiben nagyon kellemesen csalódtam,
ezért is gondolom, hogy vannak művek, amik tiniként
élvezhetetlenek, később viszont nem.

2.

Milyen stílusú KönyVeKet olVAsol
A legszíVeseBBen?
Ezt így nehéz megmondani. talán egyszerűbb
visszafelé kezdenem: nem szeretem a történelmi
könyveket és a hosszú táj- és természetleírásokat. Ezek
számomra nem elég mozgalmasak. Ezt leszámítva mondhatni,
mindenevő vagyok. Főleg, amióta a könyvklubba járok.

3.

hol olVAsol legszíVeseBBen?
ha jó a könyv, akkor bárhol, mivel annyira bele
tudok veszni akár egy zajos szoba kellős közepén
is, hogy semmi nem tudja megtörni a varázst. Ettől
függetlenül a kedvenc helyem az egyik fotel a nappaliban.

4.

Két KönyV, AMit szíVesen
AjánlAsz olVAsásrA:
John Williams: stoner, amit borítója és címe alapján sosem vettem
volna kézbe… De nagyon örülök, hogy kimozdultam a komfortzónámból, mert ma már az
egyik kedvencemnek tartom. gabriel garcia
Márquez: száz év magány – azt hiszem lehet
rá mondani, hogy klasszikus, ahogyan azt is,
hogy ez is olyan „meg kell rá érni” típusú könyv.

5.

szerző, AKit Az orVosoK is
FelírhAtnánAK recePtre BárKineK:
Nálam ő Fredrik Backman. Egy skandináv szerző, de a művei egészen „lélekmosdatók”. Könyvei
olyanok, mintha az ember zsigereibe látna, és ki meri mondani, amit az emberek általában inkább csak gondolni szoktak. Nagyon szerethető szerintem bárki számára.

6.

Megnézed-e A KönyVeK Borítóját?
még szép! Úgy gondolom, ha már egy grafikus
sem lát egy műben fantáziát, aki pedig azért
kapja a fizetését, hogy megtalálja és kiragadja
azt, ami eladhatóvá tesz egy könyvet…. akkor ugyan mit
akarhatna tőlem, mezei olvasótól egy vadidegen író.

7.

hAsználsz-e e-BooK olVAsót?
igen. Régen elképzelhetetlennek tartottam. Egy
csomó ideig furán néztem a férjemre, hogy az
vajon neki miért jó, hisz egy e-book nem tudja
ugyanazt az élményt nyújtani, mint a könyv teste, a lapok
pergése, illata. De azért azt sem szabad elfelejteni, hogy egy
e-book olvasóval egy egész könyvtárat lehet magunkkal
cipelni. manapság már nagyon gyakran azon olvasok.

8.

Mi VAgy Ki segít dönteni ABBAn, hogy
Milyen KönyVet olVAss?
hajlamos vagyok borító alapján választani a
már korábban említettek miatt. mivel így nem
értek olyan nagy csalódások, ezt a szokásomat megtartom,
de manapság már a fülszöveget is elolvasom. Bevallom, ha
egy könyv valamilyen bestseller lista élére kerül, azokat
mindig fenntartással szoktam kezelni.

9.

Vásárolsz VAgy Kölcsönzöl inKáBB?
Ez is, az is. mikor milyen kedvemben vagyok.
olyan is előfordult már, hogy egy könyvet,
kikölcsönöztem, és amikor elolvastam, annyira
tetszett, hogy aztán meg is vettem, mert úgy gondoltam
ennek ott a helye a polcomon.

10.

VAn-e MeghAtározó
olVAsMányélMényed?
Joanne harris Csokoládé sorozatának a második vagy a harmadik része egy „személyiséglopással” kezdődik (amikor valaki illetéktelenül megszerzi
másnak az adatait, és aztán ezzel gondtalanul visszaél),
méghozzá úgy, hogy a tolvaj taglalja, hogy honnan és milyen
könnyen lehet hozzájutni értékes információkhoz. hmm, hát
azóta sosem dobok ki nevet, címet, egyéb adatot csak úgy a
kukába.

11.

KönyV, AMi nAgyon Megérintett:
Azt hiszem, több mint 10 éve olvastam Doris
lessing: Az ötödik gyerek című művét. Akkor
azért vettem a kezembe, mert az író ehhez a
művéhez kapcsolódóan kapott irodalmi Nobel-díjat.
Egy családról, egy anya gyötrődéséről szól, ahol a legkisebb
gyerek messze nem nevezhető átlagosnak, sajnos nem jó
értelemben. Rengeteg kérdést hagy maga után a mű, és
nagyon sokáig nem lehet tőle szabadulni.

12.
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„egynek Minden nehéz, sOknak seMMi
A szülői Összefogás szülőfalunkért

szösz

suliFestés
A Suliszépítők csapata augusztus utolsó hétvégéje előtt
aggódva figyelte az időjárás-jelentéseket. Fog esni? Hideg
lesz? Tudunk majd kint dolgozni? Az égiek végül kegyesek voltak hozzánk, és augusztus 27-én reggel megkezdődhetett a munka. A Bonifác Alapítvány anyagi támogatásával és az első Coolt-udvar résztvevőinek adományából beszereztük a megfelelő alapanyagokat, eszközöket. Már csak a lelkes munkatársakra kellett várnunk.
Mi volt a célunk? Színezd újra! Azt szerettük volna
elérni, hogy gyermekeink egy vidám, színes iskolába jöjjenek vissza a nyári szünetből. Szépen lefestett biztonságossá tett udvari játékokkal tudjanak majd játszani;
szakemberek által felújított szaletli alatt pihenjenek,
tanuljanak, újra birtokukba vegyék a kinti fabútorokat;
az aszfaltra felfestett pályákon ügyesedjenek; tudásuk
gyarapodjon a belső terekre felírt idézetek, adatok,
verscímek elolvasásával.
Biztosan állíthatom, tervünk jól sikerült. A gyerekek
lelkesen vették birtokukba a szünetekben a tereket. A
szemünknek jólesik az emeletről letekinteni, nézni a

színes kerítést, a vidám játékokat az aszfalt egyhangú
szürkesége helyett. Az iskolaszépítő csapat elszántságával, hangulatával és ellátásával (kaptunk finomságokat,
italokat) nem volt gond. Köszönet illet mindenkit, aki
valamilyen módon hozzájárult a Bagi Arany János Iskola színesebbé tételéhez.
Az augusztus 27-28-i munkálatok szorgos résztvevői: Boros Mariann, Kustra Éva, Katona-Dénes Krisztina, Némedi-Kárai Bernadett, Angyal-Nagy Izabella, Paltán Bernadett, Ferencz Anita, Bódi Tímea, RemenárKovács Krisztina, Katonáné Hegedűs Csilla, GódorBánovics Adrienn
Abonyi-Galli Gabriella, Boda Regina, Csörgi Zsuzsanna, Katonáné Kovács Erika, Katona Ildikó, Szásziné
Győri Éva
Katona Zsolt, Palya Zoltán, Kustra Tamás, Némedi
Dániel, Karácsondi Balázs, Danka Dávid, Bódi Szilárd,
Remenár Péter, Katona Gergely, Gódor Gergely,
Abonyi Károly, Czira Tibor, Fási Tibor, Katona Ár pád, Szászi Tibor, Tóth-G. Mihály, Varga János, Varga
Viktor.

s
m

Mi
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seM lehetetlen.”
mozgalom munkáiból
tAnszergyűjtési AKció
Augusztus 31-én lezárult tanszergyűjtési akciónk, mely az Íródeák
Papírbolt segítségével jött létre. Köszönjük szépen mindenkinek, aki
adományával támogatta akciónkat, ezzel segítve az intézmény munkáját. Közösségünk homokozó játékokkal egészítette ki a tanszereket
a kis napközisek örömére. „Gyerekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez csak az alap. Legyetek tisztességesek és becsületesek, s a többire majd megtanít benneteket az élet...”

géz
A KuPAKoK…
Júniusban elszállítottuk az első adag kupakot. A bevételt egy helyi családnak adományoztuk. A továbbiakban a bevételt a falu
szépítésre szeretnénk fordítani. Köszönjük
szépen, hogy továbbra is számíthatunk
Önökre és gyűjtik a kupakokat.

hosszas készülődés után, idén végre megrendezésre kerülhetett magyaror szágon az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Együttesünket különösen nagy megtiszteltetés érte, hiszen felkérést kaptunk, hogy részt vegyünk
a megnyitó ünnepségen, fellépőkként. A magyar Nemzeti táncegyüttessel az
ország több településéről 300 hagyományőrző táncos állhatott a színpadra,
köztük a Bagi muharay Elemér hagyományőrző Együttes 36 táncosa. Nagy
volt a készülődés, az ünnepélyes megnyitóra négy teljes napon keresztül
zajlottak a próbák zsuráfszki zoltán és Káel Csaba irányításával, a Nemzeti
táncegyüttes profi táncosaival együtt. Amikor először pillantottuk meg a
monumentális színpadot a hősök terén, mindannyiunknak elakadt a léleg zete. Felemelő érzés volt több, mint tízezer ember előtt színpadra állni és
táncunkkal, viseletünkkel a bagi hagyományokat bemutatni, Bagot képviselni
egy ilyen nagyszabású eseményen. A műsorunk végén a több ezer ember
együtt énekelte velünk az Eucharisztikus Kongresszus himnuszát:... „Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! “ megható pillanat volt.
péter Brigitta
Felejthetetlen élmény volt ez mindannyiunk számára!

galga Menti
élő rózsafűzér
zarándOklat

Egy év kényszerszünet után
idén szeptember 18-án újra
megtartották a galgamenti
Élő Rózsafüzér-zarándoklatot (gÉz), amely a hagyományokhoz híven Bagról indult,
és résztvevői hévízgyörkön
találkoztak a turáról, galgahévízről érkezőkkel.
Noha a Bag–(tura–galgahé víz)–hévízgyörk–Kartal–Aszód
–Bag útvonalon haladó rózsafüzér-zarándoklat kifejezetten kistáji rendezvény, mégis
– a szervezők nagy örömére –
ismét voltak messziről érkezett hívek: idén Budapestről
és Balassagyarmatról csatlakoztak zarándokok a csoporthoz. A sokszor csak szakaszokat vállaló résztvevők
száma átlagosan hatvan fő
körül volt. A szerény szeretetvendégségekről – ahogy az
évek során szokássá vált – az
érintett települések karitászcsoportjai gondoskodtak. mindenütt harangzúgás köszöntötte a templomba érkezőket,
és Bagon hálaadó szentmisével zárult a körzarándoklat.
Forrás, fotó:
Klamár zoltán
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14 közösség – egyház

Xii. nyári orAtóriuM,
BAg-héVízgyörK

„A reMény álMAi”

„A remény álmai” címmel tartotta meg egyházközségünk
július 22–30-ig, a XII. Don Bosco Nyári Oratóriumot. A
foglalkozások az előző évekhez hasonlóan zajlottak.
A délelőtti kiscsoportos foglalkozásokon Don Bosco
álmai mellett, a Szent József évhez kapcsolódóan, beszélgettünk Szent József álmairól is. A napi programokban
szerepeltek kézműves foglalkozások, csapatversenyek, és
természetesen nem maradtak el a különböző közös táncok sem. Az első oratóriumot a bagi és hévízgyörki gyerekek számára 2010-ben rendezték, azóta nagyon sok
pozitív változás történt a helyszínt és az eszközöket tekintve. Ami továbbra is megmaradt: a gyerekek és a fiatalok lelkesedése, a közös együttlét öröme, a lelki feltöltődés. Az oratórium népszerűségét jelzi az is, hogy – a
bagi és a hévízgyörki gyerekeken kívül – más településről
is érkeznek rokonok, barátok, akik szívesen csatlakoztak
a programhoz. Szeretnénk köszönetet mondani egyházközségünk nevében mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárult az oratórium lebonyolításához. Elsősorban
Karácsondi Mihály atyának köszönjük, hogy megismertetett minket Don Boscoval és segítette, támogatta
éveken keresztül ezt a közösséget. Bízunk benne, hogy az
idei tanévben is lesznek lelkes gyerekek, akik szívesen
részt vesznek az évközi és a jövő nyári oratóriumon.
Horváth Gergely

orAtóriuM szülői szeMMel
Mióta édesanya lettem, még jobban erősödtek bennem azok a gyermekkori
emlékek, élmények, útravaló „Istenmorzsá”, amelyeket a hittantáborok során
gyűjtöttem, kaptam. Szerettem volna, ha
cziráné Bakonyi saját gyermekeim is megtapasztalják,
Bernadett
milyen egy ilyen vallási szellemiségű gyermek- és ifjúsági tábor. Erre pedig a mai oratóriumtáborok
tökéletesek. Az oratóriumok alkalmával lehetőség van
arra, hogy közösen, együtt beszélgessenek Istenről, a Bibliáról, szentjeinkről, az emberi kapcsolatokról, szeretetről,

elfogadásról egyszóval értékekről a gyermekek nyelvén.
Hatalmas dolog, hogy a foglalkoztásokat már bérmált, a
régi táborokon „nevelkedett” fiataljaink vezetik. Ez óriási
segítség a felnőtt szolgálóknak, másrészt példát állítanak
a táborban résztvevők elé. Fontos, hogy lássák ebben a
mai rohanó, média által túlfűtött világban, hogy mik is a
valódi emberi értékek. Tudjanak kortársaikkal együtt játszani, nevetni, kis csoportokban tartalmas időt tölteni,
beszélgetni, énekelni, táncolni és még sorolhatnám. Mindezt pedig úgy, hogy jelen van Isten szeretete.
Cziráné Bakonyi Bernadett

8
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hA nyár, AKKor orAtóriuM
Ez nem is kérdés gyermekeim számára. Ma már számomra sem. Nagyobbik
gyermekem elsőáldozása után ismerkedtünk meg a szaléziak ezen programjával. Az oratórium ideje alatt felnovodonszkiné
töltődve, boldogan látom hazatérni a
fercsik Margit
gyerekeket egy-egy igen tikkasztó, ám
élményekkel teli nyári nap után. Mindazok, akik részt
vettek legalább egy záró esten, azok tudják, hogy
miért. A hasonló indíttatásból ideérkező gyerekek
mind figyelnek egymásra. A vegyes korosztályú csoportösszetételek érzékenyítik a gyerekeket a kisebbek
és nagyobbak problémái iránt.
Az évek alatt nemcsak eddig ismeretlen emberekhez kerültek közel – építettek ki barátságokat–,
hanem a hitükhöz is. A fiatal animátorok által megtartott foglalkozások alatt bibliai történeteket dolgoznak fel, beszélnek át, értenek meg. A pozitív példák állításával értékrendjük is kiteljesedik. De belefér az önfeledt játék, pihenés, tánc is a bő egy hetes
programba.
A legnagyobb erejét az oratóriumnak abban látom,
hogy több élő, jó példa is van a gyerekek előtt. Például
az animátorok személyében, akik néhány évvel idősebb fiatalok. Elhivatottságuk, felkészültségük, fáradhatatlanságuk, összetartásuk nem csak pár napra vonja
be a hit gyakorlásába a gyerekeket, hanem hosszabb
távra szólítja meg őket: példaképek!
Novodonszkiné Fercsik Margit

először Az úr oltáránál
2021. szeptember 26-án templomunkban négy
gyermek állt fehér ruhában a ministránsok mellett
a szentélyben, és járult először az Úr oltárához.
Nagy öröm volt ez azoknak a szülőknek, akik saját
gyermeküket láthatták az oltáriszentség vételéhez
sorakozók élén. Ezúton is köszönjük felkészítésüket a hitoktatóknak; a nekik szóló prédikációt és az
értük bemutatott szentmisét plébánosunknak. Egy
évvel ezelőtt – akkor még a fehér ruha mellett maszkot is viselve – tizenkét elsőáldozót láttunk az első
padsorokban. többekkel beszélgettem, mennyien
lehettünk, amikor mi voltunk elsőáldozók? mindannyiunkban felmerült a kérdés: Jövőre mennyien
lesznek…? persze be kell látnunk, nem a létszám a
fontos; hanem az, hogy ezek a gyermekek szüleikkel együtt kitartsanak – az ünnepi szentmisén tett
ígéretüknek megfelelően – Jézus Krisztus mellett;
és hűséges, elkötelezett, becsületes tagjai legye nek felnőttkorukban is a bagi egyházközségnek.
gondoljunk rájuk szeretettel és tegyük meg értük a
tőlünk telhető legtöbbet: imádkozzunk értük!

BAg és héVízgyörK új PléBánosA: tóth józseF MiKlós AtyA

felfedezni az isten békéjét
Amikor új ember érkezik egy közösségbe, mindenki
érdeklődve teszi fel a kérdést: ki ő, honnan jött, milyen ember? Így van ez akkor is, amikor új pap érkezik
egy egyházközségbe.
Május 13-án délután kaptam a megyéspüspöktől a
hírt, hogy Bagra és Hévízgyörkre küld szolgálni. Egyházunk életében ez a nap a Fatimai Szűzanya jelenésének emléknapja. Fatimának különleges üzenete van.
A Boldogságos Szent Szűz a béke hírnökeként érkezik
az emberek közé, és arra hívja meg a látnokokon
keresztül az egész világot, hogy térjenek meg, változtassák meg az életüket, mert, ha ez nem történik meg,
akkor újabb, a korábbinál sokkal borzasztóbb háború
lesz a világban. A megtérés tehát a béke alapfeltétele.
Ezzel a békével jöttem az új állomáshelyemre. Úgy
tekintek a történésekre, mint a Fatimai Szűzanya ajándékára. Ajándékba kaptam a bagi és a hévízgyörki híveket, hogy együtt, közösen járjuk be a megújulás és
megtérés útját azért, hogy Isten szándéka szerinti békében élhessünk.
Minden szentmisében imádkozzuk Jézus szavait:
„Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek”, majd hozzátesszük: „Ne vétkeinket nézzed,
hanem egyházad hitét, és őrizd meg szándékod szerint

békében, és add meg teljes egységét.” Ez a mi keresztény hivatásunk: békét hozni a világba, Krisztus békéjét. Ezzel építjük az Isten
Országát az emberek között.
Békével jöttem és békét hirdetek! – ebből adódóan
nem kívánok semmiféle békétlenséggel azonosulni.
Isten előtt mindnyájan értékesek vagyunk és ezt az
értéket nem a vagyoni hátterünk és a megszerzett
pozíciónk adja, hanem az emberi méltóságunk, az a
valóság, hogy mindnyájan meg vagyunk hívva az üdvösségre. Az ember értékét az egymásért végzett önzetlen szolgálat növeli, hiszen az Úr mondja: „Bármit
tesztek egynek e legkisebbek közül a világban, nekem
teszitek, és bármit nem tesztek meg, nekem nem
teszitek meg.” Ezekre a krisztusi alapokra szeretném
ráépíteni a szolgálatomat, és erre hívok meg minden
jószándékú embert.
Bag és Hévízgyörk lakóit a Fatimai Szent Szűz
oltalmába ajánlva adom papi áldásomat mindkét
településre.
A szeretet hidakat épít, a gyűlölet falakat emel és árkokat mélyít. Legyünk a Béke eszközei Isten kezében!
Szeretettel és imával: Miklós atya
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16 közszOlgálat
háziorVosoK
i. száMú rendelő
dr. lénárd Magdolna
hősök tere 1. tel.: +36 28-996-390
rendelés: hétfő: 13–16 óráig.
Kedd: 9–12 óráig.
szerda, csütörtök: 13–16 óráig.
péntek: két hetente 11–13 óráig.
ii. száMú rendelő
dr. ferencz tímea
Dózsa gy. út 53. tel.: +36 28-514-020
sürgős esetben: +36 70/544-3257
rendelés: hétfő, szerda: 08:00-12:00
Kedd: 16:00-20:00
Csütörtök: 12:00-16:00
péntek: 08:00-12:00 (páros héten)
éjszAKAi és hétVégi ügyelet
országos orvosi Ügyelet Nonp. Kft.
Aszód Központi orvosi Ügyeleti
telephelyén történik.
cím: 2170. Aszód, Baross utca 4.
ügyeleti idő:
hétköznap: 16:00–08:00 óráig.
hétvége: 08:00–08:00 óráig.
tel.: +36 70/370-3104.
az Országos Mentőszolgálat
hívószámai: 112 és 104.
FogorVos rendelési ideje
dr. szabó Melánia
Bag, hősök t. 1. tel.: +36 28/409-670
mobil: +36 30/902-2890
rendelés: hétfő, kedd, csütörtök
14–19 óráig.
szerda, péntek 9–13 óráig.
Védőnői szolgálAt
vedono@bagfalu.hu
1 körzet
védőnő: Marinka edit
tel.: +36 28/409-594, +36 20-566-6548
elérhető: Kedd 9–15. csütörtök
10–14 óráig. Előzetes időpont
egyeztetés alapján.
2 körzet
védőnő: szemán erzsébet
elérhető: hétfő 12–17 óráig
tel.: +36 28/409-594,
+ 36 20/237-1441

iMPresszuM
KiAdó:
Bag nagyközség önkormányzata
2191., Bag, szent imre u. 52.
Felelős KiAdó:
palya zoltán polgármester
tel.: 06-28/504-135, 06-28/504-140
e-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
Weboldal: www.bagfalu.hu
nyomda: prime Rate Kft.

ügyFélFogAdásoK és elérhetőségeK
w BAgi PolgárMesteri hiVAtAl
2191. Bag, szent imre utca 52.
tel: +36 28/504-135, 504-140, 504-141
Fax: +36 28/504-136
Web: www.bagfalu.hu
ügyfélfogadási idő:
hétfő:13:00-16:30
Kedd: NiNCs
szerda: 7:30-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: NiNCs
péntek: 7:30-12:00
ügyfélszolgálat: 22-es, 24-es mellék
soltész lászlóné, tel: +36 20/482-8005
E-mail: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu
titkárság, hr, Munkaügy: 11-es mellék
marosi hajnalka: tel: +36 30/667-0471
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
titkarsag@bagfalu.hu
igazgatas@bagfalu.hu
polgármester: palya zoltán,
tel: +36 30/667-0734
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés
hétfő: 13:00-16:00
alpolgármester: Dr. péter mihály,
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés
minden hónap első hétfő: 14:00-16:30
Jegyző: 18-as mellék
Burghardtné tóth ilona,
tel: +36 30/667-4590
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés
hétfő: 13:00-16:00
pénzügyi csoport: 17-es mellék
Bognár Anita, tel: +36 20/438-7788
Nagy Katalin, tel: +36 20/275-2576
E-mail: penzugy@bagfalu.hu
pénztár: 15-ös mellék
palya szilvia, tel: +36 20/297-7735
E-mail: penztar@bagfalu.hu
anyakönyv: 12-es mellék
Benke henriett, tel: +36 20/388-8224
E-mail: anyakonyv@bagfalu.hu
adó és szociális csoport: 23-as mellék
szabó henrietta, tel: +36 20/297-8435
E-mail: ado@bagfalu.hu
Albert Csabáné, tel: +36 20/297-7990
E-mail: szocial@bagfalu.hu
hatósági és szociális ügyek: 25-ös m.
Balázsné Drávay Evelin,
tel: +36 20/438-7275
E-mail: hatosagi@bagfalu.hu
Műszaki és hagyatéki ügyint.: 19-es m.
Benedek miklós, tel: +36 30/667-2540
E-mail: muszaki@bagfalu.hu
w FAlugondnoK
Fekete lászló, tel: +36 20/401-7711

w teMetőgondnoK
Varga istván, tel: +36 20/983-7592
w dózsA györgy MűVelődési ház
és KönyVtár
intézményvezető: Katona hargita,
tel: +36 28/504-145, +36 20/438-7373
E-mail: kulturhazbag@gmail.com
könyvtár: horváthné görög Viktória,
tel: +36 20-393-8567, nyitvatart. időben
Nyitva tartás: h-p: 14:00-18:00
K-Cs: 09:00-12:00, 13:00-16:00
sze-szo-V: zÁRVA
E-mail: konyvtar.bag@gmail.com
w BAgi gólyAhír Bölcsőde
Bölcsődevezető: Kelemen Edit
tel.: +36 20/438-7161
E-mail: bolcsode@bagfalu.hu
w iglice nAPKözi otthonos óVodA
intézményvezető: labáthné gódor Anna
tel: +36 28/504-150, 408-316
+36 20/438-7074
E-mail: bagiovoda@freemail.hu
Web: www.igliceovoda.hu
óvoda- és iskolaétkezési díjak
Kozáné sztrehovszki mariann,
tel: +36 30/665-8477, +36 28/408-316
w BAgi ArAny jános ált. isKolA
intézményvezető: szásziné győri Éva
tel: +36 30/935-7305, +36 28 504-155
E-mail: titkarsag@bag-arany.hu
Web: http://bagiiskola.edu.hu/
w Polgárőrség
tel: +36 30/515-6945
E-mail: bagpolgarorseg@gmail.com
w eBrendész
Aranyi János, tel: +36 20/938-5192
w Körzeti MegBízott
Jánvári gábor, tel: +36 20/289-1764
w gyerMeKjóléti
és csAládsegítő szolgálAt
tel: +36 28/504-135, 504-140/16-os m.
E-mail: bag@szocgond.aszod.hu
w PostA
tel: +36 28/408-033
w róMAi KAtoliKus PléBániA
tóth József miklós plébános
hivatali ügyfélfogadási idő:
kedd és csütörtök 16:00–18:00 óráig.

