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XXVIII. évf. 1. szám / 2022. január–február az önkormányzat közérdekű kiadványa / Ingyenes

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben benyújtott kommunális eszköz beszerzése című pályá -
zaton 14 295 097 Ft-ot nyert az önkormányzat. Alapos átgondolás után pénzügyileg és műszakilag
a legkedvezőbbnek értékelt kubota b 2261 Hst Cab kommunális traktort vásároltuk meg. Az
alapgép mellé sószóró berendezést, állítható tolólapot és homlokrakodót is vásároltunk. Képviselői
felajánlásból a gép kiegészült még egy szárzúzóval is, melynek segítségével nagyobb elgazosodott
területeket is rendbe lehet tenni. A gép már bizonyított, nagyon jól használható közterületeink kar-
bantartása során.

munkára kész a „kubota b”
Kompakt traktor segíti ezentúl a munkát
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önkormányzatI Hírek

Kedves 
BagiaK! 

2022. évben is sok feladat áll előttünk. Mikor ezeket
a sorokat olvassák, már elkezdődött a bölcsőde előtti
út és a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének,
valamint elektromos hálózatának felújítása. Megér ke -
zett a kommunális traktor, amit már használatba is
vettünk, mindennap hatékonyan segíti a munkát
települé sün kön. Hamarosan megkezdjük a Szent Imre

utcában a járda felújítást is. Az idei évben újabb
pályázati lehetőségek nyíltak, élni fogunk ezekkel a
fejlesztési lehető sé gek kel. Az egyik legfontosabb az I-es
számú orvosi rendelő megújítása lenne. Nyertes
pályázat esetén új épület fog épülni a régi helyén,
modern és méltó körül mé nyeket biztosítva az
egészségügyi ellátást igénybe vevők  nek. 

Tisztelettel: 
Palya Zoltán polgármester

új év, új feladatok

l Decemberben megkezdődött a szociális tüzifa
kiszállítása az igénylők részére, mely januárban foly-
tatódott.

l Idén is megajándékozta az önkormányzat az
időseket  és iskolás gyermekeket. Karácsonyi csomagot
kapott közel ötszáz 70 év feletti bagi lakos, valamint  több
mint háromszáz gyermek, akik a település intézményeibe
járnak. Az ajándékokat a polgármesteri hivatal dolgozói
készítették össze, és a Szent Rita Karitász csoport tag-
jainak segítségével vitték el az érintettekhez. A csomagok
összeállításánál figyelembe vették a speciális táplálkozási
kéréseket is.

l A falukarácsony szervezésében, lebonyolítá sá ban is
részt vettek az önkormányzat intézmé nyeinek dolgozói.

l 2022. április 3-án országgyűlési képviselők válasz -
tására, és országos népszavazásra kerül sor.

l Januárban a képviselő-testület rendkívüli ülést tar-
tott a pályázati határidők miatt. Önkormányzatunk pá -
lyá zatot nyújtott be a belügyminisztérium által kiírt
útfelújítási támogatásra. A Magyar Falu Program ke re -
té ben pályázatot adtunk be járdafelújításra (Malom utca),
illetve útfelújításra (Rét u.), a Patak u. 8. szám alatti
szol gálati lakás felújítására, a házasságkötő terem tető -
felújítására, a művelődési ház eszközbeszerzésére (asz-
talok cseréje) és bértámogatására, valamint a korábban

megnyert traktorhoz kiegészítő berendezések vásár -
lására (fűkasza, ágaprító, pótkocsi).

l A törvényi szabályozás megemelte a polgár mes -
terek illetményét és költségtérítését, amit jóvá kellett
hagyni. Elfogadta a testület az önkormányzat 2022. évi
munkatervét, ami a honlapon lesz megtekinthető.

l A februári képviselő-testületi ülésen elfogadták a
2022. évi költségvetést. A Dózsa György Művelődési
Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolóját és mun katervét,
valamint a polgármester szabadságtervét és nyelv vizsga
pótlékát, valamint a közigazgatási szünet időpontját.

l Három rendelet módosítása és kiegészítése
megtörtént. Módosult az Önkormányzat Szervezeti és
Műkö dé si Szabályzata, az anyakönyvi rendelet,
kiegészült a HÉSZ rendelet GKSZ-6 övezet tekin-
tetében. 2022–26. évi választási ciklusra megválasztot-
tuk a szavazatszámláló bizottságokat. A képviselő-
testület tárgyalta a külterületi utak pályázathoz kap -
csolódó közbeszerzési eljá rás megindítását, valamint az
önerő biztosítását.

l Az állatvédelmi törvény változása miatt szükséges
az ebrendésszel kötött szerződés módosítása.

l A képviselő-testület döntött, hogy a közel jövőben
átveszi az autós termelői piac üzemeltetését a Magyar
Piac Szövetkezettől.

bölCsődeI út
Az önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében bruttó 39.831.153.-Ft nyert,
melyet a bölcsődéhez vezető út felújítá -
sá ra fordítunk. A felújítás során új intéz -
ményünk felé vezető utat a Szent Imre út
felől egyirányúvá tesszük, mivel a kihaj -
tás itt jelenleg balesetveszélyes, annak
ellenére, hogy már egy tükröt kihelyezett
az önkormányzat. Az útra behajtók az
üzletházat megkerülve tudnak majd
kihajtani a főútra, ahol jól belátható a
kereszteződés és biztonságos a kihajtás.
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Mint korábban már hírt adtunk róla, közel
32,5 millió forintot nyert településünk önkor -
mányzata a magyar falu program „Önkor-
mányzati tulajdonban lévő ingatlanok fej -
lesztése – 2021” című pályázat ke re té ben, a
bagi polgármesteri hivatal főépü le tének tető -
felújí  tá sára, villámvédelmére és a hivatal
elektromos hálózatának korszerű sítésére.
Első ütemben a főút felőli hom lokzat elé egy
baleset- és életvédelmi nehéz állványzat
épült, így a gyalogos közlekedés a munkák
ideje alatt tovább ra is biztonságos ezen a sza-
kaszon. Kérjük, a felújítás ideje alatt fokozott
körültekintéssel közlekedjenek a hivatal
épülete körül, különösen az állvány alatt, és
vegyék figyelembe az esetenként kihelyezett
parkolást tiltó szalagokat, korlátot! Az oko-
zott kellemetlenségekért elnézést kérünk! 

Bag Nagyközség Önkormányzata

szépkorúak jubileumi köszöntése

hajdú jánosné balázs gusztáv

Az idősügyi tanács kezdeményezésére 2008-ban kor-
mányrendelet született arról, hogy a 90. életévüket
betöltött magyar állampolgárokat Magyarország Kor-
mánya köszönti, oklevéllel és pénzjutalommal ismeri
el a hosszú élet munkáját, eredményeit tisztelete
jeléül. nemrégiben Bag nagyközség Önkormányzata
nevében falunk két lakosát is köszönthette Palya
Zoltán polgármester úr, Hajdú Jánosnét 95. és
balázs Gusztávot 90. születésnapja alkalmából.
Mindkettőjüknek szívből gratulálunk, jó egészséget,
még sok boldogságban eltöltött évet kívánva. 

Tisztelet az elszállt hosszú éveknek
Becsületes, sok-sok dolgos kezeknek. (…)

Tisztelettel emlékezünk mindazokra,
Kik nem lehetnek közöttünk otthonunkban.
Mi még itt vagyunk, ünnepeltek vagyunk,
Tisztességben megőszült homlokunk.
Kis falunk bölcsőnk ringatója,
Itt neveltük gyermekeinket 
a becsületes életmódra.
(Antóni Sándor: Tisztelet az éveknek – részlet)

fő a biztonság

A Szent rita Karitászcsoport – az előző évekhez hasonlóan – az
adventi időszakban több rászoruló családon tudott segíteni,
különösen azokon, akiket a koronavírus járvány nehéz helyzetbe
hozott. A Váci egyházmegyei Karitásztól konzervborsót, kukoricát,
lisztet, krumplit kaptunk, a helyi egyházközség tagjai tartós élel mi -
szer gyűjtésével támogatták munkánkat. Az adományokból elké -
szített csomagokat a nagycsaládosoknak, krízishelyzetben lévők -
nek és a rászorulóknak osztottuk szét. Mézeskalácsot sütöttünk,
melyből csomagokat készítettünk. A befolyt adományból szintén a
rászorulókat tudtuk támogatni. Az utolsó hajnali szentmise után
egy kis agapén kaláccsal és teával kedveskedtünk a híveknek, és
kívántunk áldott karácsonyi ünnepeket!

Idén is csatlakoztunk a nemzetközi Katolikus Karitász az
„egymillió csillag a szegényekért” felhíváshoz, amelynek keretén
belül gyertyát árultunk. A régiek úgy tartották: „valahányszor lehull
egy csillag, meghal valaki a Földön. És valahányszor fellobban egy
csillag fénye, szeretet gyúl az emberi szívekben. ezt a fényt hivatott
jelképezni a kis gyertya.” A Katolikus Karitász kiáltása pedig „égjen
minden egyes gyertya az elesettekért, az idősekért, a betegekért, a
rászorultakért” minden egyes meggyújtott gyertya egy vallomás a
másik emberért, felebarátunkért. ez a nemzetközi felhívás a jó
szán dék kifejezése, ezért is csatlakozott a karitász csoportunk a
felhíváshoz. Mi pedig a szeretet "apró morzsájaként" próbálunk hitet,
reményt, vigaszt és megoldást nyújtani az arra rászorulóknak.

Kérjük, akinek van a látókörében krízishelyzetben lévő rászo -
ruló személy jelezze a karitász csoportnak, hogy az anyagi
lehetőségünkhöz képest tudjunk neki segíteni.                       KKné

karItász Hírek
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Az idei tanév első felében a Bagi Arany János általános
Iskola alsó tagozatos tanulói házi matematika verseny
ke re tében mérhették össze tudásukat, amely három
leve le zős és egy házi fordulóból állt. 

A versenyen rendkívül színes feladatokon kellett átvere -
ked niük magukat a gyerekeknek. A témakörök felölel -
ték a logikát, geometriát, kombinatorikát, az alapműve -
le teket és a valószínűségszámítást is. A négy évfolyam-
ról összesen 40 tanuló vett részt a megmérettetésen. Az
első évfolyamból 11, a második évfolyamból 10, a har-

madik évfolyamból 11 fő és a negyedik évfolyamból 8
fő jelentkezett a versenyre. A versenyfeladatokat egytől-
egyig szorgalmasan, a legjobb tudásuknak megfelelően
oldották meg a versenyzők. A vírushelyzet és a hiányzá-
sok miatt a vetélkedő mind a négy fordulóját végül csak
26 gyermeknek sike rült teljesítenie. Az első és második
osztályokban holtverseny alakult ki az első helyért
(Jámbor Tamara, Szőllősi Bettina – 1.o., Fülöp Kitti,
Csizmár Zsuzsi – 2.o.) között, a harmadik és negyedik
osztályban pedig 1-1 tanulót díjaztunk a verseny végén
(Meleg Bence – 3.o., Kajári Gergő – 4.o.).

házi matematika verseny

jámbor tamara, szőllősi bettina fülöp kitti, Csizmár zsuzsi meleg bence kajári gergő

FARSANGI KAVALKÁD

a bagi arany jános általános iskola farsangi
pillanatképeiből válogattunk
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Kedves KlubtagoK,
veteránjármű KedvelőK,

barátainK!
Kérjük, támogassátok egyesületünket

adótok 1%-ának felajánlásával!

Adószám: 18876763-1-13

Köszönjük a támogatást!
galga moped Klub Hagyományőrző

egyesület

egy nagyobb egységet, falunk
közösségét kisebb közösségek
munkája építi. Amikor ezek a
kisebb csoportok összefognak,
az nagy érték, közös ség építő
szerepe felülmúlhatatlan. ez
történt karácsony előtt, amikor a
betlehemépítést és a templom
díszítését az egyháztanács tagjai,
a Szülői Össze fogás Szülő fa -
lunkért egye sü let tagjai, a temp -
lom taka rí tá sában részt vevő
csoportok és a polgármesteri
hivatal dolgozói közösen vál-
lalták fel. A templom belsejében
a betlehemet Begidsán Ottó és
Könczöl Vilmos készítette, az
összeállításban pedig Deme
lász lóné, Palaga lászló és
felesége segítettek. így lett öröm
a munkával töltött idő, amit az
összefogás és az eredmény tett
nemeseb bé, amely karácsony
ünnepét még szebbé varázsolta
falunk lakosai számára. 

köszönJük!

hirdetés

Amikor a közösségek összefognak
közösség – közös érték
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FalukaráCsony

A művelődési ház előtti teret már advent kezdetére
ünneplőbe öltöztettük. A feldíszített karácsonyfán túl
helyet kapott ismét az adventi kis falunk, s mellé egy
jelképes betlehem is felállításra került. 

Advent első vasárnapján gyúltak ki az ünnepi fények,
miután közösen gyújtottunk gyertyát az adventi koszo -
rún. Advent második vasárnapján a gyertyagyújtás után –
hó híján – motoron érkezett a gyerekekhez a Mikulás.
A harmadik adventi vasárnapon a bagi egyházközség
látott vendégül bennünket a templomban, ahol plé bá -
nosunk, Tóth József Miklós emlékezetes orgonajátéká-
val ajándékozta meg az érdeklődőket. A hétköznapok-
ban pedig családi körben vagy barátokkal kutattuk – az
olykor igencsak furfangos feladványok nyomán – az
adventi kalendárium éppen aktuális számát. 

Advent negyedik vasárnapján a művelődési ház előtti
térre vártuk a falu apraját-nagyját, hogy együtt ünne-
peljük a karácsonyt. A szeles időjárás cseppet sem ked-
vezett, de hálásak lehettünk már azért is, hogy ezúttal az
ünnepvárás örömét legalább megoszthattuk egymással.
Palya Zoltán polgármester beszédében ünnepi jókívánsá-
gai mellett kiemelte, hogy ebben az időszakban sokkal
többet ér az egymásra szánt idő, mint a drága ajándékok.
„Mert az idő az, amiből mostanában egyre kevesebb van
mindenkinek. Igyekezzünk hát, hogy az ünnepekkor és a
mindennapokban is minél több időt töltsünk szeretetben,
békességben családunkkal, barátainkkal, egymással.”

Tóth József Miklós atya először lehetett velünk kará -
csonykor, s így örömmel jött közénk és mondott útra -
való gondolatokat a várakozás idejére. Hangsúlyozta,
hogy a fény nem foglalkozik azzal, hogy mit mond a
sötétség, amikor lángra gyúl. Mi se foglalkozzunk azzal,
hogy mit mondanak a rossz nyelvek, a rossz események
körülöttünk, hanem mindig törekedjünk a jóra. Adni
valami szépet, adni valami kedveset, odafigyelni a
másikra, megfogni az elesettnek a kezét… ez a mi igazi
küldetésünk a világ felé. 

Karácsonyi műsoraink alkalmával mindig a helyi
gyerekek és felnőttek ajándékozzák meg műsorukkal az
érdeklődő falubelieket, akikből ezúttal sem volt hiány, a
tér zsúfolásig megtelt. Elsőként az óvoda Maci cso-
portjába járó kisgyermekek játszották el a kis Jézus
megszületésének történetét. Őket az iskola harmadik
osztályosai követték, akik a télről és a karácsonyról
szóló verses összeállítással varázsoltak ünnepi hangula-
tot. A színpadi műsor zárásaként a Muharay Elemér
Népi Együttes hagyományőrző csoportja a betlehe-
mezés hagyományait elevenítette fel. 

A délután folyamán bagi alkotók kínálták egyedi
kézműves termékeiket. Az ünnepi hangulatot csak
fokozta, hogy a sátorból illatozó forralt bor, forró tea,
zsíros kenyér, szaloncukor és sütemények marasztalták
a vendégeket. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki
bármilyen módon segítette a falukarácsony megvaló-
sulását! Katona Hargita

„mert az Idő az, amIből mostanában eGyre keVesebb Van mIndenkInek. IGyekezzünk Hát, 
HoGy az ünnepekkor és a mIndennapokban Is mInél több Időt töltsünk szeretetben, 

békesséGben Családunkkal, barátaInkkal, eGymással.”
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néptánC – baGI muHaray népI eGyüttes
Hétfőnként

16:00 ovis csoport
16:45 alsó tagozatos csoport
oktató: Veresné Hajdú Zsuzsanna

keddenként 
17:00 felső tagozatos csoport
19:00 ifjúsági–felnőtt csoport
oktató: rónai lajos

csütörtökönként
17:00 felső tagozatos csoport
19:00 hagyományőrző csoport
oktató: rónai lajos

alakFormálÓ torna 
egészségmegőrzés, erő és állóképesség javítás,
izületi mozgékonyság növelés 45 percben 

időpont: hétfőnként 18:30
foglalkozásvezető: Bencze Izabella rekreációs 
sportoktató

Felnőtt társastánC HaladÓknak 
időpont: hétfőnként 19:30
oktató: Végh Zoltán professzionista
táncos-oktató

szenIor örömtánC
Mozgás-öröm-agytorna 50 év felettieknek

időpont: keddenként 10:00
foglalkozásvezető: Majer Zsuzsanna 
örömtánc oktató

JÓGa
időpont: kedd 19:00 és csütörtök 8:30
oktató: Balázs Andrea jógaoktató

Játékos torna a leGkIsebbeknek
Mozgásfejlesztő eszközökkel, 0-3 éves korig

időpont: minden hónap második és negyedik 
keddjén 9:00
foglalkozásvezető: Bencze Izabella 
rekreációs sportoktató

Gyermek társasJáték klub
időpont: minden páros héten szerdán 17:00
klubvezetők: Bencze Izabella és Katona Hargita

könyVklub
időpont: minden hónap első szerdáján 18:00
klubvezetők: Horváthné görög Viktória

Felnőtt társasJáték klub
időpont: páratlan héten csütörtökön 18:00
klubvezetők: Angyal-nagy Izabella

FIlmbarátok klubJa
időpont: minden hónap utolsó péntekén 19:00
klubvezetők: Angyal Tamás

2191 bag petőfi tér 1/a, tel.: 06-20/438-7373, 
e-mail: kulturhazbag@gmail.com

a dÓzsa GyörGy mŰVelődésI Ház 
és könyVtár állandÓ proGramJaI

a színpadi műsor zárásaként a muharay elemér népi
együttes hagyományőrző csoportja a betlehemezés hagyo -
mányait elevenítette fel. 
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közösség – kultúra
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8

Kedvenc könyvem írója: J.K. Rowling
Címe: Harry Potter és a bölcsek köve

Ez a könyv egy kisfiúról szól, akinek
a szülei kiskorában meghaltak és
na  gyon magányos, mígnem egy va -
rázs lóképző szakiskolába nyer fel vé -
telt. ettől kezdve hihetetlen ka lan -
do kon megy keresztül, és örök ba -
rát ságokra talál.

Én azért szeretem ezt a könyvet,
mert elhiteti velem, hogy létezhet-
nek varázslatok.

Kedvenc figurám
a könyvben albus
dumbledore (a Rox -
 fort bölcs igazgatója)

Ajánlom ezt a
könyvet azoknak,
akik szeretik a va -
rázs  latos, szokatlan
törté neteket.

Azért kell elolvasni ezt a könyvet
minél több gyereknek, mert ma gu -
kénak érezhetik ezt a mágikus vilá-
got. szinte olyan, mintha te is részt

vennél a történetben, annyira va ló -
sághűen fogalmaz az író, hogy észre
sem veszed, hogy már ki is olvastad
a könyvet, ezért azoknak is ajánlom,
akik még nem szeretnek olvasni,
mert ezzel a könyvvel számukra is
élménnyé válhat az olvasás.

baGI könyVJelző

egy szorgalmas gyermek írása az olvasás élményéről
varga mira 9 éves

mindig szerettél olvasni?
Igen, mindig. A kötelezőket is

mindig elolvastam, bár azt nem mond-
hatom, hogy azok mindig tetszettek.  

milyen stílusú könyveket olvasol
a legszívesebben? 

általában fantasy-t és krimit, de közel
állnak hozzám a történelmi romantiku-
sok is. De, főleg a havi rendszerességű
bagi könyvklub miatt, ki szoktam lépni a
komfortzónámból, és más stílusú köny -
vek is a kezembe kerülnek.  

Hol szoktál olvasni? 
leginkább a buszon, munkába

menet, illetve hazafelé és otthon. Ha
megyünk valahova, akkor is mindig van
nálam könyv valamilyen formában.
Bárhol tudok olvasni.

szoktál-e párhuzamosan több
könyvet olvasni?

Igen, más könyvet olvasok az úton és
mást otthon. ezek rendszerint stílusban
és korszakban is eltérnek egymástól. 

megnézed-e a könyvek borítóját?
A könyvek borítói az egyik gyen ge -

ségem. Mindig megfogadom, hogy nem
a borító alapján olvasom el a könyveket,
de egy szép könyvnek nehezen tudok
ellenállni. Főleg, ha a cím és a fül-
szöveg is összehangban van.  

Használsz-e e-book olvasót?
rendszeresen. Bármennyire is

sze retek valódi papír könyveket olvasni
egy Trónok harcát nem nagyon szeretek
magammal cipelni utazás során.
Sokkal kényelmesebb és praktikusabb
bizonyos oldalszám fölötti könyvek
esetében az e-book olvasó használata.

Hogyan döntöd el, hogy mit olvass?
ez függ a hangulatomtól. legtöbb-

ször, ha krimit olvasok, akkor utána
valami fantasy kerül sorra, vagy fordít-
va. ezt befolyásolhatja mások könyv -
ajánlása. Az is előfordul, hogy az adott
hónapban csak egyfajta stílusú könyvet
olvasok, és azt követi a csere.  

Vásárolsz, vagy inkább kölcsön -
zöl könyvet?

ez is, meg az is, bár mostanában inkább
vásároltam őket.  

Van-e meghatározó olvasmány -
élményed?

Szerintem Jane Austen: Büszkeség és
balítélete pontosan ilyen volt. Tizennyolc
évesen kaptam egy példányt kará -
csonyra, és akkoriban nagyon megtet-
szett a történelmi romantikus stílus.
Mostanában is sokszor visszatérek rá. 

szereted a könyvsorozatokat?
nagyon is, mondhatni jobb sze re -

tem a sorozatokat, mint az önálló
könyveket. Szerintem egy könyvsorozat
esetében tovább tud terjedni a cselek-
mény, az esetek többségében pedig a
szereplőket mozgató motiváció is job-
ban ki tud bontakozni.

Van-e kedvenc könyved?
Mindig más. Most Andrzej Sapkows -

ki: Az utolsó kívánság című könyve.

Van-e kedvenc szerződ?
Talán túl sok is! Kimondott ked-

vencet nehéz választani. nagyon szere -
tem Agatha Christie, Arthur Conan
Doyle, Böszörményi gyula, george r. r.
Martin és Philippa gregory munkáit.  

spitzer vivien ágnes vagyok. bagon nőttem fel. az olvasás
mindig nagyon fontos volt számomra, és akár órákon keresztül
képes vagyok megvitatni egy könyvet az ismerőseimmel. 

1.

2.

3.

4.

9.

10.

11.

12.

5.

6.

7.

8.

deborah harkness: 
a boszorkányok
elveszett könyve.

aJánlott könyVek

böszörményi gyula:
leányrablás
budapesten. 
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Gondolkodtál már azon, hogy mit kell ten ned azért,
hogy bekerülj a mennyországba? Vagy távol állnak tőled
ezek a vallásos gondolatok? Tudod, a vallásban minden
arról szól, hogy te mit tehetsz azért, hogy Isten elfogadjon.
Te mit tehetsz azért, hogy Isten rád nézzen, hogy Ő jónak
tartson és a menny ben egy jó helyet készítsen neked. 

Sajnos nagyon sok ember abszolút nem érti, hogy mi
a kereszténység lényege. a kereszténység nem arról szól,
hogy te mit tehetsz azért, hogy bejuss a mennybe,
hanem arról szól, hogy Jézus miT TeTT éRTed!

A kereszténység nem arról szól, hogy te izzadság -
szagúan betartsd a 10 parancsolatot, vagy hogy eleget
tegyél a vallásos kötelezett ségeknek, hogy meg felelj az
egyház elvárásainak, hanem arról szól, hogy Jézus
miT TeTT éRTed!

Jézus otthagyta a menny dicsőségét, eljött a föld re
emberként, és az életével fizetett a te bű neidért.
Átvállalta a bűneid büntetését, hogy te örökké élhess,
hogy elnyerd az örök életet. Itt Ő hoz áldozatot, nem te.

A kereszténység arról szól, hogy Jézus meghalt azért,
hogy téged Isten visszafogadjon, elfogadjon, hogy
szeretett és áldott ember légy. Arról szól, hogy Jézus
kimondhatatlan áldozata révén élvezhetjük mindennap,
hogy szeretve vagyunk. 

Ha ezt az óriási szeretetet a szíved mélyén megérzed
és megérted, olyan Isten iránti hála ébred benned, hogy
vágysz Isten közelségére, arra, hogy betöltsön téged
Szentlelkével. Ez az Isten iránti hála arra is indít, hogy
elfogadod és szereted felebarátodat! Sőt ebből a hálából
fakadnak azok a jó cselekedetetek, amelyek Isten és az
emberek számára kedvesek. Ezek pedig már a megtérés
gyü mölcsei: a szeretet, öröm, békesség, megbocsátás,
türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóz-
tatás.  A gyümölcs pedig Isten szeretetéből terem! ezT
TeTTe éRTed és éRTem Jézus!        Lejegyezte szt.

HúsVét napJa – a 325-ben tartott nICeaI zsInat szerInt –, a taVaszI napéJeGyenlőséGet (márCIus 21.)
köVető, első Holdtölte utánI Vasárnapra esIk. mIVel ez az Időpont éVről éVre VáltozÓ, 

a HúsVét mozGÓ ünnep: márCIus 22 és áprIlIs 25-e közé esIk. HúsVétkor ünneplI a keresztényséG
Jézus krIsztus Feltámadását. a HúsVét a leGréGIbb keresztény ünnep, és eGyúttal 

a leGJe len tősebb Is az eGyHázI éV ünnepeInek sorában. 

mIt tett értem Jézus?

először elkészítjük a tejfölös mártást, majd
össze  keverjük a tejfölt a mustárral, a felaprí-
tott újhagymával, sóval, borssal.

Kicsomagoljuk a leveles tésztát és a tészta
egyharmadát (a hosszabbik oldalán) 3-4 evő -
kanál tejfölös szósszal megkenjük, rátesszük a
szeletelt sonkát és a reszelt sajtot. Az üresen
maradt tésztát kb. 2 cm-es csíkokra vágjuk. A
sonkás résztől elkezdjük felcsavarni a tésztát.

A feltekert tésztát áthelyezzük egy sütő pa -
pírral bélelt tepsire, ahol egy koszorút for má -
zunk belőle. Az összeillesztésnél megkenjük
tojással és összenyomkodjuk a széleket, majd
a tészta többi részét is megkenjük a tojással.

előmelegített sütőben 180 fokon 25-30 per-
cig sütjük. A maradék tejfölös mártással kínál -
juk, amibe mártogatni lehet a sonkás tész tánkat.

sonkás koszorú HúsVétra

közösség – egyház 9
BAgI HírlAP l 2022. JAnuár–FeBruár

„amikor pedig böjtöltök”... (mt 6,16–18)

A húsvét előtti 40 napot böjti időszaknak nevezzük.
Úgy készül a hívő ember Jézus Krisztus halálának és
feltámadásának ünnepére, hogy elcsendesedik, magá-
ba száll, s több időt tölt Isten Igéjével, hogy közelebb
kerüljön Hozzá.

A böjt azt is jelenti, hogy a keresztény ember egy
időre lemond a saját élvezetéről, szórakozásáról, hogy
ehelyett másoknak szerezzen örömöt vagy adjon segít-
séget. Háttérbe szorítom a test igényeinek kielégítését,
és jobban figyelek az Istenre és a lelkemre. 

A böjt nem valami vallásos indíttatású, öncélú ön -
sa nyargatás, hanem egyetemes törvény. Lemondás
nélkül nem lehet eredményeket elérni. Pl.: aki művészi

fokon játszik egy hangszeren, naponta több órán át
gyakorol. Társai játszanak, szórakoznak, ő pedig ül és
„gyötri magát”. Ez néha öröm neki, néha valóban gyöt -
 relem, de a cél érdekében vállalja, és megéri. 

Nem csak a gyomrunkon lehet böjtölni, van szó böjt,
vagy indulatböjt is. A tévé, facebook, a kedvenc netfix
sorozatok helyett lehet játszani a gyerekekkel, be szélgetni
a házas társsal, vagy együtt tanulmányozni a Bibliát. 

Ebben a böjti időben szakítsunk mindennap időt
lelki életünkre, arra, amikor nem mi tevékenykedünk,
hanem Isten munkálkodik bennünk Igéje és Szent lelke
által, hogy ráhangolódjunk Isten hullámhosszára, és
felismerjük, mit tett értünk Jézus! 
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hallom, érzem, értem,
szeretem… a zenét

bagi zenekarok
Bagi zenészeket bemutató sorozatunk következő állomásaként Balázs
Jánost látogattam meg. Útközben a háza felé lépkedve azon gondolkodtam,
hogy vajon milyen hangszeren is játszik? Aztán rájöttem, hogy nem is ez a
kérdés, hanem az: vajon hány hangszeren játszik? Igazi ösztönös tehetséggel,
szívvel, alázzattal muzsikáló, zeneszerető emberrel beszélgettem.

– Hogyan kezdődött az életében a végtelen vonzódás
a muzsikához?

– Miután elvégeztem a nyolcadik osztályt, 1964-ben,
gitározni kezdtem. 1966-ban alakítottuk az első zene ka   -
runkat Szinkron néven. Sajnos már csak ketten élünk
az akkori csapatból. Ekkor volt nagyon népszerű a
Beatles, ez motivált bennünket. Felállásunk is hasonló
volt, de nekünk volt billentyűsünk is, Száraz Misi, aki
eredetileg harmonikázott, de szereztünk neki egy régi
klavisettet, mert jobban mutatott, ha azon játszott.

– Hol léptek fel?
– Bagon a kultúrházi bálokon többnyire az akkor már

sikeres Sirály és a Nautilus zenekarok játszottak. Mi hoz-
zájuk képest még gyerekek voltunk… Elszerződ tünk hát
Aszódra. Az ottani kultúrház zenekara lettünk. Igen ám,
de ahhoz, hogy hivatalosan működhessünk mint zenekar,
vizsgáznunk kellett. Sajnos nem mindenkinek sikerült a
vizsga, így szétszórodtunk, felbomlott a zenekar.

– Hova vezett az út tovább?
– Alakítottunk egy zenekart Aszódon, de behívtak

katonának… Miután leszereltem, ismét keresgéltem tár-
sakat, akikkel együttest lehetne alapítani. Aszódon akkor
kezdett zenélni Révész Sándor, az ő apukája itt volt bel-
gyógyász, illetve Lengyel Gábor. Ők azonban karrierre,
országos ismertségre vágytak, ezért igyekeztek feljebb
lépni – Révész Sándornak a Piramis együttessel ez sike -
rült is –, én azonban nem vágytam ilyesmire.

Egyszer aztán egy lagzis zenekar megkért, hogy segít-
sek a felszerelésük fuvarozásában Turára. Hajnalban
mentem értük, de korábban odaértem, még javában tar-
tott a lagzi. Nem bírtam ellenállni, beálltam gitározni.
Másnap megjelent a zenekar egy tagja, hogy menjek el
velük muzsikálni. Nem nagyon akartam lagzis zenész

lenni, de addig-addig fűztek, hogy azt mondtam: Jól
van, kóstoljunk bele! Hát elmentem, és ott ragadtam.

– Hogyan tanult meg gitározni? Tanult valaha
intézményes keretek között zenét?

– Mindent magamtól tanultam, illetve voltak zenész -
társak, akik segítettek. Mikor elkezdtem gitározni,
akkor Balázs István (Fiók) segített nagyon sokat, ő a
Sirály zenekarban játszott. Szerencsére jó fülem volt,
hallás után sok mindent el tudtam játszani. Aztán a
Csende Bélától is tanultam Aszódon, majd szaxofonozni
Tóth Péter tanított. Jártam ugyan szolfézsra, de nem
szerettem azt, ha megkötnek. Jobban szerettem a fülem
után magam tanulni. 

– Miért váltott gitárról szaxofonra?
– Egy lagzi alkalmával Tóth Péter, a szaxofonosunk

egy semmiségen megsértődött, és otthagyott bennünket,
a következő héten sem tért vissza, így négyen maradtunk.
Ekkor kezdtem el szaxofonozni, mert lagzis zenekar
elképzelhetetlen e nélkül. Egyébként Péter már ez előtt
az eset előtt vett nekem egy szaxofont, és biztatott, hogy
tanuljak meg rajta játszani. Emlékszem, sokáig az anyó-
soméknál a pincében gyakoroltam, míg ki nem mertem
állni közönség elé.

– Régen sokkal több lagzi volt, sok volt a felkérés,
próbák is voltak. Lehetett ezt bírni munka mellett?

– Igazából fárasztó volt. Volt olyan, hogy pénteken
vittem a mamát a piacra, hazajöttünk, elmentem a lagzi -
ba, hazajöttem, kicsit szundítottam, megint indulás a
piacra, hazajöttünk és mentem dolgozni. A család bírta,
tá mogatott. Az éjszakázások sokat kivettek belőlem, le -
het, hogy a „ketyegő” is ott fáradt ki, ez okozta az infar k -
 tusaimat. Volt olyan is, hogy szombaton és vasárnap is
zenéltünk. Anyagilag persze megérte, kitett egy másik

balázs jános
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fizetést az, amit zenészként kerestem, de az egészségem-
nek biztos, hogy nem tett jót. Talán ez is az oka annak,
hogy sokan nem élnek már a régi zenésztársaim közül. 

– Mikor hagyta abba, mikor mondta, hogy elég?
– Nem voltam még ötvenéves, amikor leszázalé kol tak,

ezzel egy időben a lagzis zenélést is befejeztem. De még
fiatal voltam, unatkoztam. Eljártam a nyugdíjasokhoz.
Ott jött az ötlet, hogy fel kellene keresni a régi zené -
szeket, és aki örömmel jön, azzal ismét együtt kellene
zenélni, így alakult meg a nyugdíjas zenekar. Játszott
velünk Katona József (Fernandel), Dudás Gábor, Száraz
Mihály és Tóth Tihamér is. 

– De nemcsak zenekart vezetett a nyugdíjas klubban,
hanem énekkart is. 

– Igen. Régi Galga menti nótákat elevenítettem fel,
amiket a lagzikban az öregek még énekeltek, s nekem
megmaradtak a fejemben. Ezeket kezdtük a nyugdíjas
kórussal énekelni. Ekkor jutott eszembe, hogy az ének
mellé jó lenne autentikus zenei kíséret is. Elmentem, vet-
tem citerát, és megpróbltam rajta játszani. A gitár után
nem volt nehéz, így már tudtam kísérni az ének kart. Mu -
száj volt azonban társakat keresnem, mert, amikor a 26
tagú kar rázendített, teljesen elnyomták a citerajátékot.
Végül olyan jól ment a citera, hogy négy évvel ezelőtt
kimentünk Dévára Böjte Csaba atya árva házába a gyere -
kekenek citerajátékot tanítani. Jó volt, nagyon hálásak
voltak a gyerekek, örültek, hogy valaki foglalkozik velük. 

– Van még hangszer, amit nem említettünk?
– Klarinétozni is elkeztem tanulni. Mindig figyeltem

a cigányzenészeket, hogy milyen csodálatosan tudnak
játszani ezen a hangszeren. A magyar nótához ez a
hangszer adja a legszebb kíséretet. 

– Felmenői között voltak zenészek, zenét szeretők?
– Édesapám nagyon szeretett volna zongorázni, vett

is zongorát. Előképzettsége nem volt, de vonzódott a
zenéhez, de nem muzsikált rendszeresen. A Balázs
családban azonban majdnem mindenki muzsikált.  

– Most, mivel telnek a napjai?
– A második infarktusom után a citerázáson kívül

minden elfoglaltságomat abbahagytam. Jó lenne a bagi
iskolában is tanítani a gyerekeket citerázni. A járvány
előtt az igazgatónővel már egyezetettem is ez ügyben.
Szeretném továbbörökíteni, jó lenne, ha a citerajáték
nem felejtődne el. 

– Mi a kedvenc nótája?
– Sok van, de a kedvenc: Azt mondják, hogy eljársz

az Isten házába
– Fia és unokája is zenél. Egyértelmű volt, hogy

valaki folytatja a család zenész hagyományát?
– Fiamat rá akartam venni a muzsikálásra, de ő

ragaszkodott a dobhoz mint hangszerhez.
– Ez baj?
– A dob önmagában csak dob, nem tud dallamot

megszólaltani, számomra pedig az a fontos. Ha valaki
dobol, nem baj, de amellett még játsszon más hangsze -
ren is. Az unokám is vonzódik a dobhoz, így hát vet-
tem neki egy cimbalmot, hisz ügyes a keze, hátha
elszakad a dobtól… 

– Mit gondol, mitől jó egy muzsikus? 
– Az emberek hangulatát kell eltalálni, és ahhoz kell

igazodni, mert ez egy szolgálat. Zenélni csak igaz
szívből és alázattal lehet. 

– Köszönöm a beszélgetést! Jó egészséget és hosszú
„muzsikáló” életet kívánok! -kr-

HelyreIGazítás: 2021. július–augusztusi számban a bagi zenekarokat bemutató cikkben tévesen jelent meg a nyugdíjas
énekkar vezetőjének neve. az énekkart akkoriban balázs jános vezette, nem giczi rudolf.
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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: 14:00-18:00
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

HázIorVosok

üGyFélFoGadások  és elérHetőséGek

kIadÓ:
bag nagyközség önkormány zata

2191., Bag, Szent Imre u. 52. 
Felelős kIadÓ: 

palya zoltán polgármester
tel.: 06-28/504-140 

e-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
Weboldal: www.bagfalu.hu
nyomda: Prime rate Kft.

Impresszum

w baGI polGármesterI HIVatal
2191. bag, szent Imre utca 52.
tel: +36 28/504-140, 504-141
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/
a tornacsarnok 18:00–21:00 óra között
hívható. Telefon.: +36 20/240-4282

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.
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