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Az elmúlt időszakban két alkalommal is volt
olyan rendezvény Bagon, amely kapcsolódott

az ősz legjelesebb betakarítási munkájához: az egyik a
családi nap a szüret jegyében, a másik az iskolai szüreti
felvonulás. Bagon a 20. század elejétől rendeztek
rendszeresen szüreti mulatságot. A szőlő sze dés és fel-
dolgozás, a must- majd borkészítés neve zetes mező -
gazdasági munka volt, befejezését ünnepelték
felvonulással és bállal. Bár a szüret mára szinte teljesen

elvesztette jelentőségét ezen a vidéken, a ha gyo mányt
még mindig őrizzük és tovább visszük. Ahogyan már
évtizedek óta szokás, a nyolcadik osztályosok népvise-
letbe öltöztek és lovas kocsikkal mentek végig Bagon,
táncolva, énekelve hívogatták a bálba az érdeklő dő ket.
Remélem, hogy ezt a szép hagyományt a jövőben is
sikerül megőrizni és átadni az utánunk következő
gene rációknak!                     Palya Zoltán

Polgármester

önkorMányzAti hírek Június–szepteMBer 19.

A képviselő-testület nyáron nem tartott ülést, de két al -
ka lommal augusztus végén és szeptemberben volt rend-
kívüli ülése.

l A féléves pénzügyi beszámolót a testület elfogadta,
részletei a honlapon megtalálhatóak. 

l Az önkormányzat idén is részt kíván venni a szoci á -
lis tüzelőanyag pályázatban, és a Bursa Hungarica ösz -
 töndíj pályázatban is, mindkét pályázatot benyújtotta. A
szociális tűzifa pályázatot már elbírálták, az önkormány -
zat idén 201 m3-re jogosult, ami több mint 100m3-rel
elmarad a tavalyi mennyiségtől. 

l Tűzifa kérelmek benyújtásának határideje 2022.
október 21.

l A Bagi Arany János Általános Iskola diákjai 2022-
ben is 15 000 Ft-os iskolakezdési támogatást kaptak.

l A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gaz dál   -
kodás Fejlesztése Társulás megállapodásának mó do sí  tá -
sáról döntöttek, melyben új székhely, Csány kerül be jegy -
 zésre, és a tanácsnak új alelnököt választottak Szabó Ádám,
a Kerekharaszt község polgármesterének személyében.

l Két társulás megszűnésének elfogadását is tárgyalta a
testület. A társulások kizárólag pályázati részvétel miatt
alakultak, és a fenntarthatósági idő letelt. Az egyik a hul-
ladékgazdálkodási társuláshoz kap csolódott, – a Hatvan
és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdál ko dás Fej -
lesz tése Társuláshoz –, míg a másik Galga-mente Ivó víz -
 készletét Védő és Megőrző Társuláshoz. 

l A víziközmű vagyon átadása is napirenden volt, de
a testület nem hozott határozatot az üggyel kapcsolatban,
mert a megállapodástervezetet az ülés napján küldték
meg, így abban érdemben nem lehetett dönteni. 

l A DAKÖV Kft Gördülő Fejlesztési Terv 2022–2036.
időtávra szóló Beruházási Tervrészét, és a Felújítási és
Pótlási Tervrészét is változtatás nélkül elfogadta a tes tület.

l Kérelmet nyújtott be a Börze-Gasztro Kft étkezési
térítési díj emelésére, melyet a testület elutasított. 

l A rezsiköltségek, főleg a gáz árának megemelése
miatt a tornacsarnok uszoda részlegét szeptemberben

nem nyitottuk meg. A tornacsarnok továbbra is zavarta-
lanul üzemel. 

l Jelenleg is zajlik a földgázhasználat kedvezményes
igénybevételélre irányuló hatósági bizonyítványok
kiadása, melyeket egy helyszíni szemle előz meg. 

l Idén októberben népszámlálás lesz, számlálóbizto-
saink októberben keresni fogják a lakosságot, a kér dő ívek
kitöltése miatt. A népszámlálás Magyar ország teljes la -
kos ságát érinti, az összeírásra az egész országban egy 
időben kerül sor, minden lakásra és személyre kiterjed.
Kérjük, legyenek közreműködőek az adat gyűj tésben.

Szépkorúak köszöntése

Balázs Andrásné és katona Mihályné nem-
régiben töltötte be 90. életévét. Ez alkalomból,
illetve az idősek világnapja apropójából önkor-
mányzatunk képviseletében Palya Zoltán pol-
gármester látogatta meg őket. Jó egészségben
eltöltött további éveket kívánva egy emléklap
kíséretében köszöntötte őket. Lapunk nevében
mi is hasonló jókat kívánunk.

KEDVES BAGIAK!
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Az út- és járdafelújítások azok a feladatok, melyekből
nem lehet eleget elvégezni, mindig lesz olyan terület,
ami javításra, felújításra szorul. Nem is tartozik az olcsó
tevékenységek körébe, ezért szinte kizárólag pályázati
forrásokból tudja az önkormányzat megvalósítani.

Bag Nagyközség Önkormányzata a 2021. és 2022. évben
több pályázaton is nyert út- és járdafelújításra fordí-
tandó összeget. Ezek közül az egyik legnagyobb pá lyá -
zat forrásait a troszkás út, valamint a homokbánya felé
vezető út felújítására fordítjuk.

A pályázat egyik alapfeltétele volt, hogy a kiválasztott
utak művelés alatt álló mezőgazdasági területek mellett
legyenek. További pontokat jelentett, ha mező gazdasági
tevékenységet végző cég vagy cégek telephelye is meg-
található az érintett útszakasz mentén. A pályázatban
nem volt lehetőség belterületi útfelújításra pályázni. 

Mára a troszkás út felújítása technikailag befeje -
ződött, de a hivatalos műszaki átvétel még hátravan. A
támogató okiratban szerepel, hogy az útra történő
behajtást nem lehet korlátozni, ezért az ott kihelyezett
táblákat az önkormányzat hamarosan leszereli.

Járdafelújításra is sikeresen pályáztunk. A belügy -
minisztérium által kiírt pályázaton 19 710 959 Ft-ot
nyer tünk, melyből a Szent Imre utca 64. számtól a
Határ utcáig tartó szakaszt, valamint a templom körüli

járdát újítottuk fel. A kivitelezés nemrégiben fejeződött
be, a műszaki átvétel megtörtént.

A magyar falu Program pályázaton 4 988 199 Ft-ot
nyertünk járdafelújításhoz anyagbeszerzésre. Ebből a
pályázatban benyújtott terveknek megfelelően a Kis kő -
rös utca felújítását kezdtük meg, melynek munkálatait
az önkormányzat dolgozói végzik. 

Bagon, az idei évben 1,8 km járdát újítottunk fel.
A jelenleg a Rét utca felújításához rendelkezünk

elké szített tervdokumentációval, mely alapvető feltétel,
hogy pályázni tudjunk. Amennyiben kiírásra kerül meg -
fe lelő pályázat, élni fogunk a lehetőséggel.

A pályázatok mellett fontos, hogy megkezdődtek az
önerőből végzett kisebb javítások is főként a kocka -
köves utcákon. 

Még 2020 nyarán Begidsán Ottó képviselő úr járta
be a bagi utcákat. A hibás, megsüllyedt területeket
utca-házszám alapján fényképpel dokumentálta, felje-
gyezte a hiba mélységét és négyzetméterben jelölt kiter-
jedését. Ezek alapján az idei évben az önkormányzat
dolgozói megkezdték a javításokat. Így lett kijavítva
legutóbb a Rózsa utcában a kanyarban lévő süllyedés,
a Szent Imre utcában a kettős kereszt melletti úthiba és
jó néhány hasonlóan bosszantó süllyedés és kátyú.
Ahogyan az idő és a lehetőségek engedik, a jövőben ezt
a munkát is folytatni fogjuk.

Út- és járda felújítások bagon
Folyik a kiskőrös utca felújítása és úthibák javítása, a troszkás út felújítása pedig befejeződött

szép új járdák a kiskőrös úton
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a szent rita karitasz tagjai finom palacsintát sütöttek

a muharay népi együttes 
nemcsak táncolt, de főzött is

a bagi vadászok mellett a
méhészek, a művelődési ház
dolgozói, a szösz, a nyugdí-
jasok, a polgárőrök és 
a bölcsőde dolgozói is
fakanalat ragadtak

Már a hivatalos program kezdete előtt
nagy volt a sürgés-forgás a művelő dési
ház előtt felállított sátrakban, amelyek-
ben a bagi civil szervezetek és intéz mé -
nyek képviselői főzéshez készülődtek. 

Közben megkezdődött a délelőtti
prog ram, először Angyal Virág Sára
cso  dá latos énekhangjában gyönyörköd   -
hettünk, majd faültetésre került sor.
Bag Nagyközség Önkormányzata úgy
döntött, hogy minden évben elültet
egy fát az előző évben világra jött bagi
kisgyermekek tiszteletére. (Ta valy
negy venhat születésnek örülhettünk.) 

Katona Hargita, a művelődési ház
vezetője bevezetőjében elmondta, hogy
régi szép szokás volt faluhelyen, hogy
gyermek születésekor a szülők vagy
nagyszülők egy facsemetét ültettek el,
majd Palya Zoltán polgármester vette
át a szót, aki kérte a szülőket, hogy
néha álljanak meg a cseperedő fa mel-
lett, és emlékezzenek arra, hogy fon -
tos, hogy gyermekeik is erős gyöke re -
ket eressze nek itt, Bagon.

Ezt követően Benedek Krisztina a
legkisebbeket és szüleiket invitálta ze -
nés baba-mama foglalkozásra, majd a
Langaléta garabonciások vásári ko mé -
diája következett. A gyermekek szüre -
telhettek és bepillantást nyerhettek a
must-, illetve borkészítés mene tébe is. 

A finom ebéd mellé a Fix-Stimm
zenekar muzsikája is járt, majd délután
a Muharay Népi Együttes csoportjai
szórakoztatták a családokat.

Mindeközben ugrálóvár, kézműves
foglal ko zások és fa játszóház várta a
gyerme keket, de meg lehetett nézni a
náprajzi gyűjteményt is tárlatvezetéssel.
A tartalmas nap szüreti mulatsággal
zárult.  -kr-

családi  naP 
a szüret  jegyében

katona hargita művelődési ház vezető és Palya zoltán polgármester

Fotó: https://www.facebook.com/photo/?fbid=468207375340449&set=pcb.468217872006066
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Angyal 
virág sára 

A polgármester úrnak volt segítsége 

Benedek krisztina
zenés baba-mama

foglalkozása
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Az elMúlt nyáron is gAzdAg progrAMok részesei lehettek a bagi óvodások. szent iván napján
tüzet ugorhattak, az óvó nénik előadásában megnézhették a Három kívánság és a tyúkocska, az egérke,
meg a kakas című mesék dramatizált változatát, gyönyörű rajzokat készíthettek, kötelet húzhattak.
Kipróbálhattak különböző egyszerű hangszereket, és átélhették a közös zenélés örömét. szent istván
ünnepéhez kapcso ló dóan belekóstolhattak a kenyérsütés fortélyaiba, és meg is kóstolhatták az új kenyeret. 

nyáron is Jó 
ovisnak lenni!
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Széchenyi István szavai talán a legkifejezőbbek arra a
példa értékű összefogásra, mely az iskolakezdés előké szí -
tését övezte a Bagi Arany János Általános Iskolában.

A Bonifác Alapítvány, az iskola pedagógusai és a Szülői
Összefogás Szülőfalunkért lelkes csapata felkerekedett,
és két napon át azon munkálkodott, hogy gyermekeink
számára az iskolába való visszatérés még örömtelibb
legyen. A Bonifác Alapítvány pályázat útján elnyert
nagy értékű digitális eszközökkel gazdagította iskolánk
felsze reltségét. Azonban ezen eszközök biztonságos
felsze relése, beüzemelése, vezetékelése komoly munká -
la tokat igényelt. Az apukák szakértői csapata kiválóan
szerepelt ezen a téren. 

Ezzel egy időben két terem padjainak teljes körű
felújítása is megtörtént. Az udvar mentén folyó kerítés
magasítást kapott, hogy a napköziben önfeledten játszó

gyermekek labdái ne a szomszédság kertjét díszítsék,
hanem udvaron belül maradjanak. Közben néhány polc
és karnis is méltó helyére került. Míg a férfiak fúrtak-
faragtak, az anyukák díszítették az iskola falait, termeit. 

Amikor először összeültünk, és arról beszélgettünk,
milyen feladatok várnak ránk az iskolában, már tudtuk,
hogy nem lesz könnyű dolgunk. Nem csupán sok munka
vár ránk, de a megvalósítani kívánt céljaink költség igé -
nye is igen magas. Szinte lehetetlennek tűnt, hogy néhány
nap alatt megoldást találjunk a problémára. Hosszas
tanakodás után úgy gondoltuk, hogy merünk nagyot
álmodni, és életre hívtuk a „Fogadj örökbe egy padot!”
kezdeményezést. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik
támogatták törekvéseinket, segítettek abban, hogy sok
pad gazdára találjon, és sok kis diák szép új környe -
zetben kezdje meg a tanévet, hiszen „Egynek minden
nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”. 

„egynek minden nehéz, 
soknak semmi sem lehetetlen.”
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2022. augusztus 31-én volt a Bagi Arany János Álta -
lános Iskola tanévnyitója. A vidám, mozgalmas ünnepi
műsort a harmadik osztályosok adták elő néhány le en dő
elsős és mostani nyolcadikos diákkal közösen. 

Különösen szívmelengető volt, mikor a szereplő első sö -
ket a már iskolás korú testvérük kísérte a kézenfogva a
szín padra. Tóth Zsuzsanna a harmadikosok osztály fő -
nö ke készítette fel a gyerekeket.

Örömünkre szolgál, hogy idén újra két elsős osztály
indíthattunk. Az udvari ünnepség után az osztályok, az

őszies hangulatban feldíszített folyosókon keresztül a
termük be vonultak, ahol az osztályfőnökök a sikeres
tanév kez déshez szükséges információkat osztották meg
a tanu lókkal.

Ebben a tanévben több fontos változás is történt
intézményünk életében. Szásziné Győri Éva elköszönt
az iskolánktól, ezért az igazgatói feladatokat Kustra Éva
fogja ellátni. Az igazgatóhelyettesi munkakört pedig
Sze keresné Fercsik Anna veszi át. 

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki részt vett az
ünnepség előkészítésében és lebonyolításában.        (PB)

idén is két elsős osztály indult

az aradi vértanúkra
emlékeztünk október 6-án.

a színvonalas megem-
lélekezést iskolánk

hatodikosai adták elő.
Felkészítő tanár

Paltán bernadett volt. 
köszönjük szépen!
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Július 4-8. között minden reggel gyerekzsivaj töltötte be
a művelődési házat, azonban hamar elcsendesült az
épület, amikor a táborozó fiúk és lányok felvették háti -
zsákjaikat és elindultak barangolni. Volt, hogy útjuk
csak az edzőpályáig, vagy a készülő tanösvény hely szí -
néig tartott, ahol mindenféle csapatjátékokban vettek
részt, bár kétségtelenül az egész héten át tartó métabaj -
nokságnak volt a legnagyobb sikere. 

Más napokon messzebbi úticéljaik voltak: a hét folya mán
jártak a galaghévízi Bika-tónál, ahonnan lovasko csival
jöttek haza, kincset kerestek a domonyvölgyi Domb-
falván, és megnézték Bag legidősebb nyárfáját a Bika-
réten. Csütörtökön a kalandok este is folytatódtak, a
gyerekek többsége visszatért, és egy kis esti méta,
valamint a műv ház udvarán tartott buli után az éjszakát a
délután folya mán közösen felállított sátrakban töltötték.

Az immár harmadik alkalommal megrendezett Bagi
Barangoló tábor célja, hogy megszerettesse a gyere -
kekkel a természetjárást, és igyekeztünk az ehhez kap -
cso  lódó ismereteket is átadni nekik. Így a héten fog lal -
koztunk a térkép és a tájolóló használatával, a túra -

jelzések kel és a természetjárás legfontosabb szabályaival
is. Túráinkon velünk tartott Balázs Martin leendő erdész
is, aki sok érdekes információval szolgált nekünk, le -
gyen szó az erdők sokszínűségének fontosságáról, vagy
arról, hogy éppen milyen madártollat találtak a gyere -
kek a földön.

Reméljük, jövőre újra találkozunk, és ugyanolyan
lel ke sedéssel indulhatunk felfedezni a környéket, mint
tettük azt idén és az elmúlt években.

ötvözni A Modernt A hAgyoMányossAl
Ennek jegyében telt a Dózsa György Művelődési Ház és
Könyvtár napközis alkotótábora, ahol a résztvevő
gyerekek – moderntől a hagyományosig – a legkülön-
félébb kézműves technikákkal ismerkedhettek meg. 

Remenár-Kovács Krisztina vezetésével ecsetet ragad-
tak, amivel hol festékbe, hol ragasztóba nyúltak, hogy
különleges tengerészstílusú dobozokat készítsenek. Egy
másik nap kalapács került a kezükbe, és Tóth József
kovács se gít ségével patkószeget, kulcstartót, fali akasztót
al kot hattak. Járt még nálunk Csíki Lóránt mesemondó
és kéz műves, aki megtanította őket egy egyszerű
ördöglakat és egy jól repülő papírsárkány elkészítésére,
de többféle fonási technikát is elleshettek tőle, valamint
a kötélverő is előkerült. Feriancz Rozika vezetésével
mutatós gyöngy ékszerek készültek, ezen kívül gipszön-
téssel is foglalkoztunk a hét folyamán, egy nap pedig –
miután a néprajzi gyűjteményben megnéztük, mi min-
dent díszítettek régen hímzéssel –, mi is hozzáfogtunk a
trukkoláshoz és hím zéshez, amivel telefontokot díszítet-
tünk. Külön köszönet Katona-Dénes Krisztinának, aki
kölcsönadta nekünk a bagi motívumos nyomódúcokat.

A foglakozások közötti időt társasozással, csocsózás-
sal, csapatjátékokkal és meseolvasással töltöttük, a záró
nap délutánján pedig egy szabadulószobából kellett
kijutniuk a gyerekeknek, hogy hazamehessenek.

Katona Janka

nyári táborok a művelődési házban

a Dózsa györgy Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a táborozó gyerekek nevében is köszönjük
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a táboraink sikeréhez. Külön köszönjük a támo-
gatást a szülői Összefogás szülőfalunkért közösség tagjainak, Németh Miklósné Magdi néninek,
a Hegedűs zöldség-gyümölcs boltnak, a Palya családnak, akik a táboraink során sok finomsággal
láttak el bennünket. Katona Hargita

köszönjük a sok segítséget Fo
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Augusztus utolsó hetében rendezték
meg a Muharay Népi Együttes szo -
ká   sos nyári tánctáborát, melynek so   -
 rán a néptánc és népi játékok mellett
népi játszótér és kézműves foglal ko -
zá sok gyarapították a gyermekek tu -
dás- és élménytárát. 

A táncos lábú nö  vendékek egy -
aránt ki pró  bálhatták magukat a sár -
közi ci negés és a moldvai táncok rit-
musrengetegében, valamint kuko ri -
ca   mor   zsolásban-, darálásban, zseb -
ken   dő trukkolásban. 

A tábort követően augusztus 27-
én az idősek napja alkalmából az

alsós tánccsoport műsorral köszön-
tötte a szépkorúakat. 

A táncműhely szeptember má so -
dik felében nyitotta meg kapuit az

óvodás (4 éves kortól) és a kis is ko -
lás ér dek lődök előtt. A foglalkozá-
sok hét főnként 16:00–16:45-ig, il -
let ve 16:45–18:00 óráig tartanak. 

A Bonifác Alapítvány a Dózsa György Művelődési Ház
és Könyvtár, valamint Bag Nagyközség Önkormányza-
ta együttműködve sikeresen pályázta meg a környe -
zetismereti tanösvény kialakítását, melynek ünnepélyes
átadása 2022. október 5-én volt. 

Az átadó ünnepségenKatona Hargita, a művelődési ház
igazgatója, Palya Zoltán polgármester úr és aBonifác
Alapítvány képviseletében Remenár-Kovács Krisztina
köszöntötte az érdeklődőket. Bár az eseményen egy
váratlan kötelesség miatt nem tudott jelen lenni, előtte
meglátogatta a helyszínt Vécsey László országgyűlési
képviselő úr is. 

Remenár-Kovács Krisztina avató beszédében köszö -
netet mondott önkormányzatunknak, hogy biztosította
a területet, illetve a műszaki hátteret, illetve a Dózsa
György Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, akik
a pályázat megírásától az utolsó simításokig mindenben
segítettek. 

Emellett falunk civil szervezetei és lakói közül is
sokan dolgoztak a tanösvény kialakításán, így ismét
megmutatkozott a méltán híres bagi összefogás ereje.

A Bagi Arany János Általános Iskola két első osztálya
és az Iglice Napköziotthonos Óvoda óvodásai vehették
először birtokba tanösvényünket, akiket ropogós
pogácsával és meleg tea várt. Az önmagában is érdekes
felfedezést tovább színesítette egy interaktív program,
“utazó tanösvény" címmel. 

Köszönjük mindenkinek, aki el tudott jönni, élvez-
zük, vigyázzunk rá, szeretettel vár mindenkit a Fási-
kert! Reméljük, hogy tanösvényünk örömére szolgál
majd minden idelátogatónak és útmutatást ad, hogy: „A
jövő vagy zöld, vagy semmilyen.”

Remenár-Kovács Krisztina

(A projekt a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében, "civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása" című alprogramban, FCA-KP-1-2021/1
kódszámú pályázati kiírás szerint valósult meg.)

tánc és Játék 
A néphAgyoMányok JegyéBen

sárközi cinegés
és kukoricamorzsolás

Fási-kert tanösvény
a nepomuki szent jános szobornál
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Általában romantikus könyveket
szoktam olvasni, de a krimiket is
kedvelem. Jólesik egy meleg teá-
val és egy jó könyvvel bekuc kózni
az ágyamba vagy a babzsák fo -
telembe. Nagyon szeretem a szép
bo rí tójú könyveket, de ál ta lá ban
nem ez alapján választok, bár volt
már olyan, hogy egy könyv szép
ki vi telezése fogott meg. E-bookot
nem igazán használok, mert az
igazi olvasási élményhez nekem
hozzátartozik a könyv illata. Ál ta -
lában a bestseller listákat szok -
tam nézni, de olyan is van, hogy a

social me dián tetszik meg egy
könyv. Előnyben részesítem a
könyv vásárlást, mert van, hogy
kije lö lök bennük egy számomra
megha tá ro zó részt, és ezt, ugye,
könyvtári könyvekkel nem tudom
megtenni. Na meg igazából sze -
retem a könyvespolcomon látni az
olvasmányaimat. 

az egyik meg ha tá ro zó olvas-
mányélményem delia owens-től
az Ahol a folyami rá kok éne -
kelnek cí mű mű. Tetszik, hogy
vannak benne ro man tikus szálak,
krimi, dráma, szóval minden,

amitől szerintem egy könyv
igazán jó. Mindenkinek nagyon
szívesen ajánlom elolvasásra,
főleg, akik sze retik a fordulatos
krimiket, sze relmi történeteket.

BAgi könyvJelző

Milyen stílusú könyveket
olvasok legszívesebben?

szeretem a történelmi re -
gé nyeket, az izgalmas, fordulatos
thrillereket, de tanítóként gyakran
olvasok meséket, szakirodalmat is.

hol olvasok szívesebben?
igazából bárhol, de legin -

kább esténként jut rá időm
lefekvés előtt az ágyban. akkor
tudok olyan csöndet teremteni
magam körül, amiben érezni és
élvezni tudom az olvasmányomat.

Megnézem a könyvek
borítóját?

Általában igen, szeretem a
szép könyveket, de nem befolyásol
a választásban. 

használok e-book olvasót?
Nem. igyekszem minél ke -

ve sebb „virtuális” betűt ol -
vas ni. a szemem nem igazán bírja a
kütyük fényét, és jobban sze re tem
az ujjaimmal tapintani a könyv lap-
jait, bejelölni könyvjelzővel, hol tar-
tok. sajnos két éve – a covid óta –
nem ér zek szagokat, így nagy szo -
mo  rú sá gomra nem érzem a
könyvek illa tát sem. régen mindig
az volt az el ső, ha kezembe vettem
egy könyvet, hogy megszagoltam.
Ez nagyon hiányzik.

ki vagy mi segít abban,
hogy milyen könyvet

válasszak?
szívesen olvasok barátok, isme rő -
sök által ajánlott könyveket, de
egy-egy ér de kesebb könyvajánló
után is választottam már olvas-
mányt. Vannak kedvenc témáim
(holokauszt, Er dély, erdő….), amik
segítenek a választásban.

vásárolok vagy inkább
kölcsönzök könyvet?

szeretem a könyveket a pol-
comon látni és időnként újraolvas-
ni, amelyik nagyon tetszett, így
inkább vásárolok.

van-e meghatározó olvas-
mányélményem?

Van egy Wass albert gyűj te -
mé nyem. Talán nincs is olyan köny -
ve, ami ne el olvasva lenne a polco -
mon, így a leg    meghatározóbb ol vas -
mány él mé nyeim hozzá kötődnek.

van- e olyan könyv, ami
nagyon megérintett?

Erdélyben születtem, a szí -
vem egy része örökre oda tartozik,
így Wass Albert: A funtinelli bo -
szor kány című könyve nagyon a
szívem közepén van.

olvasójegy
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begidsán lilla, 16 éves 

1.

4. 8.

5.

6.

7.

2.

3.

begidsán melinda

A funtinelli bo szor kány című
regény háromrészes, olvas-
mányos és nagyon szép
emberi történet. a táj, az erdő
szeretete, az emberek világá-
nak kettőssége fogott meg
igazán, ráadásul minden
szereplője hiteles figura. a
történet gyönyörű, visz magá-
val, sokszor kegyetlen, de
magával ragadó. „az ember
azt hiszi, hogy nagyon okosan
elrendezte a sorsot. De a sor-
sot nem lehet elrendezni.
Egyszerre csak jön valami,
amikor nem is várod, és föl-
borul minden. Vége. Vége. a
sorsot nem lehet elrendezni.
a sors rendezi el az embert.
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Augusztus 13-án, önkormányzatunk
anyagi támogatásával ünnepeltük meg
nyugdíjas egyesületünk fennállásának
45. évfordulóját. Hét szomszédos
nyugdíjas csoportot láttunk vendégül,
akik kis műsorokkal köszöntötték
egyesületünket. Hálá sak vagyunk,
hogy sokan eljöttek velünk ünnepelni,
nagyon jó hangulatú esemény volt,
ahogy a képek is mutatják.

A Szent Rita Karitász Csoport idén
augusztus 27-én rendezte meg a 65
év felettieknek a hagyo má nyos
Idősek Napját. 

Az előző években, évtizedekben
mindig novemberben, Szent Erzsé-
bet napján tartottuk ezt a rendez -
vényünket, de most egy kicsit
formabontók voltunk. Hálát adunk
a jó Istennek, hogy ismét megszer -

vez hettük, mivel az elmúlt két
évben a koronavírus járvány miatt,
ez nem volt lehetséges. Köszönjük,
hogy egyházközségünkben sokan
meghallották a karitász hívását, és
így 120-an ünnepelhettünk közö -
sen. Szent Mónika napja alkalmá -
ból a misén együtt imádkoztunk
Szent Mónikához és Szent Erzsé-
bethez. A szentmise után Tóth Mik -
 lós atya köszöntötte az időseket,

majd elfogyasztottuk az ünnepi
ebédet. Az ebédet követően az is -
kolás gyerekek táncát és a nyugdí-
jasok műsorát nézhettük meg. Ezen
a napsütéses délutánon még sok-
sok közös beszélgetésben és öröm-
ben volt részük az időseknek és a
karitász csoport tagjainak. 

Köszönjük szépen a támogató -
inknak, hogy hozzájárultak e szép
nap sikeréhez. Kkné

éve együtt
45

JuBilált A szinkron nyugdíJAs egyesület

kAritász hírek

„Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! 
Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom.”

(Izajás 41,10)

szeptember 8-án pedig zarándoklaton voltunk szentkúton, 21-én pedig
szegedre kirándultunk. ősszel tovább folytatódnak a közös programok,
nagy öröm, hogy vasárnap délutánonként egyre többen jövünk össze
kártyázni.
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vendégségben testvértelepülésünkön,
a németországi malsfelden
„A barátság olyan, mint egy fa. Nem az számít, hogy
milyen magas, hanem hogy milye mélyre nyúlnak a
gyökerei.”

A hosszúra nyúlt pandémia időszakát követően az idei
évben újra meghívást kapott Testvérvárosi Egyesületünk
partnertelepülésünkre, a németországi Malsfeldbe. A
hesseni községgel idestova 27 éve töretlen a barátsá-
gunk, ezért is fogadtuk nagy örömmel a hívást.

Szeptember 27-én a hajnali órákban negyvennégy
fős társasággal indultunk el a több, mint tizenöt órás
buszútra. A megérkezést követően meleg fogadtatásban
volt részünk. Kint tartózkodásunk során eljutottunk a
híres német zeneszerző, Johann Sebastian Bach szülő vá -
rosába, a türingiai Eisenachba, ahol a város fölé emel ke -
dő Wartburg várát is megtekintettük. Nekünk, magya -
roknak különösképpen is kedves ez a vár, hiszen itt élt
egykor a magyarországi születésű Árpádházi Szent
Erzsébet. A programok során eljutottunk a köd burkol-
ta Edersee-hez (Eder-tó), ahol megcsodálhattuk egy víz
alá került városka romjait. A felejthetetlen kirándulások
mintegy megkoronázásaként vettünk részt vendéglá tó -
ink kal egy közös vacsorán, amelyen azon túl, hogy meg -
emlékeztünk azokról az egyesületi tagokról, akik sajnos

már nincse nek köztünk, megünnepeltük a viszontlátás
örömét. Palya Zoltán polgármester úr a bagiak nevében
köszöntötte a malsfeldieket, és bizodalmát fejezte ki az
iránt, hogy a testvértelepülési kapcsolatok tovább épül-
hetnek és erősödhetnek a jövőben is.

Michael Hanke úr, Malsfeld újonnan választott pol-
gármestere, válaszában hangsúlyozta, hogy bár földraj -
zilag távol helyezkedünk el egymástól, mégis össze ko vá -
csol minket az Európai Unió és az európai szellemiség.
Bag Nagyközség Önkormányzata díszoklevél adományo -
zásával köszöntük meg Herbert Vaupel úrnak, Malsfeld
korábbi polgármesterének, hogy hosszú éveken keresztül
támogatta kapcsolatunkat. Az est során a Bagi Muharay
Népi Együttes táncosai szenzációs előadá suk kal örven-
deztettek meg minket. Testvérvárosi Egye sületünk a
néhány napos malsfeldi láto gatást követően szintén biza-
lommal tekint a követ kez ő időszakra, és örömmel várja
2023-ban német ba rá tainkat immáron Bagon. 

Szeret nénk köszöntet mondani az út megvalósí tá sá -
hoz nyújtott támogatásért Bag Nagyközség Önkormány -
zatának, továbbá a Bagi Mu haray Népi Együttes tánco-
sainak a mindig magas színvonalú előadásukért.

Albert Márton
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete elnöke Fo
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bíró: Palya alex – bíróné: gáspár liliána anna
kocsmáros: albert zoltán benedek
kocsmárosné: benedek luca
kisbíró: berki andré

baranyi evelin–szénási dominik
deme blanka–bólya adorján hunor
jónás mónika–lakatos roland nikolasz
Patai laura ivett–Patai attila márk
tóth amanda mariann–baranyi márk
tóth debóra–bognár bence
varga dorina éva–ujvári károly róbert

ősszel érik babám a Fekete szőlő...
A Bagi Arany János Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói októ ber
15-én tartották hagyományos szüreti felvonulásukat és báljukat. 

A felvonuló menet fél egykor izgatottan gyülekezett az iskola előtt.
A gyönyörű bagi népviseletbe öltözött fiúk és lányok csárdást, kariká zót
és frisst táncoltak, amelyeket Katonáné Hegedűs Csilla koreografált és
tanított be. Újdonság volt, hogy Kustra Éva igazgató és Szekeresné Fercsik
Anna igazgatóhelyettes is népviseletet öltött e különleges napon, és a
lányok karikázójában ők is részt vettek. 

Majd lovas kocsikra szálltak a fiatalok és a falu több pontján tán-
cukkal hívogatták a bagiakat báljukba. Utolsó állomásként értek a
művelődési ház elé, ahol már sokan várták őket, majd a bevonulva az
épületbe elkezdődött a mulatság.



októBer
dátuM progrAMszervező progrAM időpont helyszín
22. sZÖsZ Tök jó délután 16.00 Dózsa györgy MHK
23. HBT Megemlékezés az ‘56-os forradalom évfordulóján
27. Magyar Vöröskereszt Véradás 15.00-18.00 Dózsa györgy MHK

5. Művelődési ház Használt holmik börzéje 10.00-12.00 Dózsa györgy MHK
6. Művelődési ház aradi-Varga show 17.00 Dózsa györgy MHK
10. HBT PJN+FaLKÖ
12. óvoda alapítványi bál Dózsa györgy MHK
27. Egyházközség búcsúi szentmise 10.30 katolikus templom

2. Polgárőrség 20 éves évforduló
10–11. Művelődési ház Muharay gála Dózsa györgy MHK
18. Önkormányzat Falukarácsony Dózsa györgy MHK
22. iskola karácsony

rövidítések
dózsa györgy mhk: Dózsa györgy Művelődési Ház és Könyvtár. hBt: Helytörténeti Baráti Társulat
szösz: szülői Összefogás szülőfalunkért
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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

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

ügyfélfogAdások  és elérhetőségek

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
Kissné Balázs Brigitta, 
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: Papp Éva,
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 28/504-140/16-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.


