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Új orvosi és fogorvosi rendelő 
épül bagon, a Hősök terén
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Ismét eltelt egy esztendő, ma  gunk mögött hagy-
tuk az ün nepeket, amelyek remélhetőleg min-

den bagi polgár számára örö met és boldogságot hoz-
tak. A ne héz  sé gek ellenére is elmondhatjuk, hogy az
elmúlt évet is eredményesen zártuk.

Az elnyert pályázatainkat határ időre, a költségk-
ereteket betartva tudtuk lezárni.

A 2022. esztendő végén önkormányzatunk közel
400 millió forintot nyert új orvosi rendelő építésére. Az
előké szítő munkák már folyamatban vannak, terveink
szerint 2023-ban az épít kezés is megkezdődhet. 

Bizakodva tekintek az előttünk álló időszakra, de
már most látszik, hogy kihívásokkal teli év előtt állunk.

A világgazdaság alakulása, az energiaválság, a szomszéd
országban zajló há bo rú következményei mind-mind
befo lyásolják éle tünket. Úgy gondolom, hogy 2023-ban
céljaink eléré séért még határozottabban kell majd
küzde nünk, mind egyénileg mind szű kebb és tá gabb
közösségeink tagjai ként, és ezekben a nehéz időkben kü -
lö nösen fontos, hogy segítő kezet nyújt sunk egymásnak,
hiszen a közösség ereje mi magunk vagyunk! 

Boldog, egészségben, sikerekben, szeretetben és
lehető ségekben gaz dag új esztendőt kívánok a magam
és Bag Nagyközség Önkormányzata nevében!

Palya Zoltán
polgármester

önkormányzAtI hírek – 2022. oktÓBer–2023. JAnUár 13.

KEDVES BAGIAK!

Bag Nagyközség Önkormányzatának novemberi képviselő-
testületi ülésén az önkormányzathoz tartozó intézmények
– óvoda, bölcsőde, iskola – vezetői beszámoltak az elmúlt
évben végzett munkájukról, válaszoltak a testület tag-
jainak kérdéseire, végül a képviselők elfogadták következő
évi munkaterveiket.

l A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gödöllői Katasztrófavédelmi kirendeltségének Gödöllői
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság éves értékelését, össze-
foglaló beszámolóját is tárgyalták az ülésen, Szigeti
Róbert tű. őrnagy szóban is kiegészítette az írásbeli beszá-
molót, és válaszolt a kérdésekre. 

l A testület 2022. háromnegyed éves költségvetést
módosította, emelték 40 922 851 Ft-tal, így a bevételi és
kiadási főszám: 1 151 172 388 Ft lett. Ezen időszak
pénzügyi beszámolóját is elfogadták. Bag Nagyközség
Önkormányzata 2022. III. negyedévi összesített kiadások
főösszegét 742 150 904 Ft, bevételeinek főösszegét pedig
857 642 962 Ft összegben határozták meg. 

l Az orvosi ügyeletet ellátó, Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft 17 %-os ellátási díjemelési kérelmét nyúj-
tott be novemberben. A testület ezt elfogadta, és a 2023.
évi költségvetés tervezésénél figyelembe veszi.

l 600 hrsz. számú önkormányzati ingatlan elidegenítési
tilalmát idén is határozattal elfogadták, ezt a kötelezett -
séget egyébként 2025. márciusáig kell fenntartani. 

l A polgármesteri hivatal épületében található önkor-
mányzati ingatlanban, a volt „zöldséges” helyén virág-
ajándék-dekor üzlet nyílt, az új  bérleti szerződés megkö -
té sét a testület elfogadta. 

l Külterületi ingatlanokat érintő HÉSZ (Helyi építési
szabályzat) módosítását lezárták, a testület határozatban
és rendeletben is elfogadta az eljárás módosításait,
melyek az ipari park területén lévő területeket érintik. 

l A képviselő-testületet régóta foglalkoztatja a HÉSZ
tartalmának módosítása, valamint olyan régi a rendelet,

hogy szükséges lenne a felülvizsgálata. A munka nagysága
és pénzügyi vonzata miatt úgy határoztak, hogy tájékoz-
tató jellegű árajánlatokat kérnek, majd ezek beérkezése
után döntenek a felülvizsgálatról. 

l A rezsi árak emelkedése miatt téli közigazgatási
szünetet rendelt el a testület, és módosították az óvodai
és bölcsődei nyitva tartást. Ha a gyermekek létszáma nem
éri a 10 főt az óvodában, 6 főt a bölcsődében, akkor az
intézmények zárva tartanak. 
Döntés született még arról, hogy:

– 2023. évben belső ellenőrzés keretében rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, va -
lamint az informatikai rendszer hatékonyságát ellenőrzik, 

– egy évre ismét szerződést köt az önkormányzat dr.
Lénárd Magdolnával, az I. sz. háziorvosi rendelő orvosá-
val, a doktornő heti 13 órában helyettesít, 

– térítésmentesen használhatja a II. számú orvosi ren -
delőt a Pazienza Kft, Dr. Ferenc Tímea, foglalkozás-egész   -
 ségügyi szolgáltatásra,

– helyi védelem alá vonják a Bag, Szent Imre u. 85.
szám alatti ingatlant a 4/1993. (V. 28.) sz. önkormányzati
rendelet 1 § 1 bek. alapján,

l Sikeresen pályázott idén Bursa Hungarica ösztön -
díj ra 2 hallgató, havi 20 000 Ft/hó támogatásban ré -
sze sülnek.

l Novemberben egy család részesült lakásvásárlási,
felújítási támogatásban.

l December hónapban rendkívüli ülésen tárgyalták a
Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár intézmény -
vezetői posztjára beérkezett pályázatokat. A testület úgy
döntött, hogy újabb öt évre Katona Hargitát bízza meg a
vezetői feladattal. 

l Október és november hónapban sikeresen lezajlott
a 2022. évi népszámlálás. A bagi lakosság közel 70%-a
az online kitöltést választotta. A fennmaradó ingatlano -
kat számlálóbiztosok keresték fel, így teljesítve az adat-
szolgáltatást. Köszönjük a lakosság köz re működését!
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Bag Nagyközség Önkormányzata a TOP_PLUSZ-
3.3.2-21-PT1-2022-00020 azonosító számú pályá -
za ton 398 891 320 forintot nyert a Hősök terére
tervezett új körzeti orvosi és fogorvosi rendelőnk
megvalósításához.

A telken a meglévő rendelőhöz csatlakozóan jelenleg
egy szolgálati lakás és egy melléképület is áll. A pá lyá -
zat előkészítésekor megállapítottuk, hogy az egész
épü let rossz állapotban van, felújítása az épületszer -
kezetek állaga, illetve az elavult alaprajzi rendszere
miatt gazdaságosan nem oldható meg. A tervezés
során figyelembe vettük, hogy az egészségügyi ellátás
nem állhat le az építkezés idejére, ezért a kivitelezést
két nagyobb ütemben képzeltük el. 

Első ütemben a meglévő rendelő tovább működik
majd a melléképület és a szolgálati lakás bontása, a
pince feltöltése, valamint az új rendelő felépítése ide-
jén. Amint az üzemkész állapotba kerül, a költözés
után a megmaradt régi rendelő épületet is elbontjuk,
a he lyén pedig parkolókat alakítunk ki. Az új egész -
ségház helyet ad majd egy háziorvosi rendelőnek, egy

fogászati blokknak röntgen szobával együtt és egy
többcélú teremnek is. Minden orvosi egység külön be -
járattal rendelkezik majd, és lesznek a személy zet
számára elkülönített kiszolgáló helyiségek is. Az
épületnek két főbejárata lesz, így mind a második
ütemben megépülő parkolóból, mind a Hősök tere
felől meg lehet majd közelíteni. A folyosóról indul a
tetőteret elérő lépcsősor, ahová egy nagyméretű, több -
célú, főként prezentációs-oktató előadásokra szolgáló
termet és egy kisebb tárgyalót terveztünk.

A rendelő mint középület, építészeti megje-
lenésében igazodik a nagyközség egyik főterének
reprezentációs szerepéhez, ám a tervezésnél gazda -
sá gossági szempontból fontosnak tartottuk a kis lép-
ték megtartását is. A szomszédos épületek megfor-
málásához igazodtunk a tömegképzésnél csakúgy,
mint az anyaghasználatban: az épületszerkezetek – a
reprezentációs célú függönyfalakon kívül – hagyo -
mányos építőanyagokkal, technológiával és gépé -
szettel tervezettek.

Benedek Miklós 
műszaki előadó

Új rendelő épül közel 400 millió forintból 

l Lakossági gázártámogatás igénybevételéhez a kor-
mány lehetőséget biztosít azoknak az ingatlanhasználók-
nak, családoknak, ahol egy gázóra méri a fogyasztott
mennyi sé get, 2-4 lakóegység található a házban, de az
épület nem tár  sas ház. A hivatal munkatársai helyszíni
szemlét köve tően az ak   tuális állapotot tükröző, meglévő
tények ről jegy  ző  köny vet vettek fel, a jogszabályban
meghatározott szempontok szerint. 95 helyszíni szemle
volt szep tembertől decemberig. A jegyzőkönyv tartalma
alapján a szolgáltató hatósági bizonyítványt állít ki, és
elküldi a fogyasztók részére. Most azonban módosítás
lépett életbe a kedvezmény igénybevéte léhez. Az
584/2022. (XII. 28.) korm. rendelet, ami módo sítja a
259/2022 (VII. 21.) korm. rendeletet, 2023. január 10-től
több családnak ad lehetőséget, akik eddig nem feleltek meg
az előírásoknak. A kérelmezett ingatlan esetében már nem
kell figyelembe venni: „a) az OTÉK 1. számú mel lék let 95.
pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egy ségek önálló
bejáratára, valamint b) egy lakások műszaki megosztására
vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. 
§-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek”. A
hatósági bizonyítványt annak kell kérelmeznie, aki az
egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll,
azaz akinek a nevére a földgázszámla szól.

l 171 fő részesült és
részesül a szociális tűzi -
fából. A teljes mennyi -
ség nem érkezett meg,
kiosztás időpontja még
bizonytalan.

l A polgármesteri
hivatal dolgozói idén is
mikulás csomagot állí-
tottak össze a bagi óvo -
dába, iskolába és böl -
cső débe járó, megkö ze -
lí tőleg 350 gyermekek
részére. 

Gondoltak fa lunk
idős tagjaira is, 500 fő
70 éve feletti lakó is
kapott ajándékcsoma -
got, amelyek kiszállí -
tásában ismét segítséget
nyújtottak a civil szervezetek, önkéntesként magánszemé-
lyek és a hivatali dolgozói. Köszönjük a segítségüket!

Polgármesteri Hivatal

Vécsey lászló 
országgyűlési-képviselő



Bag Polgárőrség Egyesület idén jubilált, immár 20 éve
vesz részt településünk közbiztonságát biztosító sok -
rétű munkában. Az egyesület 2022. december 2-án 18
órai kezdettel tartotta jubileumi ünnepi közgyűlését. 

A rendezvényen megjelentek a polgárőrök és család-
tagjaik, valamint meghívott vendégek: Palya Zoltán
polgármester, Gódor Ferenc rendőr alezredes, az aszó-
di őrsparancsnok, Jánvári Gábor körzeti megbízott és
több rendőrjárőr. Az eseményt megtisztelte jelenlété -
vel a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke által dele -
gált megyei elnökségi tag Király-Pártos János is.

A megjelenteket Mezőfi Ferenc Bag Polgárőrség
Egyesület elnöke köszöntötte, majd beszámolt az
elmúlt időszak tevékenységéről. Hangsúlyozta a pol-
gármesteri hivatallal, a rendőrséggel és az egyesület
támogatóival való együttműködés fontosságát és
megköszönte a támogatásokat.

Palya Zoltán polgármester és Gódor Ferenc őrs pa -
rancsnok felszólalásukban egyaránt köszönetet mond-
tak az egyesület tagjainak önzetlen munkájukért, hi -
szen valamennyien szabadidejükben ellenszolgáltatás
nélkül tesznek nagyon sokat falunk közbiztonságának
megőrzéséért. 

A beszédeket követően a Pest Megyei Polgárőrség
delegáltja Király-Pártos János üdvözölte a közgyűlés
résztvevőit, tolmácsolta Bilisics Péter megyei elnök úr
üdvözletét, majd megyei elismeréseket adott át. Jam -
rik László, Varga András, Katona Ervin és Mezőfi Fe -
renc mint alapító tagok arany fokozatú megyei elis-
merést vehettek át. Elismerő oklevelet kapott Borbély
István, Antók László, Cziráné Bölcskei Mónika és
Jámbor Csaba.

A rendezvény hivatalos részének lezárása után va -
cso rával egybekötött zenés táncos mulatság kezdődött,
melyen a zenét Rácz Olivér és zenekara, a Centrál
együttes szolgáltatta.

Az ünnepi közgyűlés sikeres lebonyolításában a
polgármesteri hivatal, több helyi vállalkozó és a műve -
lődési ház támogatta az egyesületet, köszönjük!

Mezőfi Ferenc
Bag Polgárőrség Egyesület elnöke
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20.
születésnap

bagi krisztián, palya zoltán, mezőfi ferenc, király-pártos jános, gódor ferenc

borbély istván, cziráné bölcskei mónika, jámbor csaba

arany fokozatú elismerést kapott az egyesület elnöke

a rendezvény Hivatalos
részének lezárása után 

va cso rával egybekötött zenés
táncos mulatság kezdődött,
melyen a centrál együttes zenélt”

HÚsz éves a bag polgárőrség 
egyesület

HÚsz éves a bag polgárőrség 
egyesület



közösség
Bagi hírlaP l 2023. jaNuár–fEBruár

5

A mai családcentrikus bölcsődei ellátás fontos
velejárója a szülők bevonása a bölcsődei életbe.
Ezért minden hónapban szervezünk olyan prog -
ramokat, ahová a szülőket is meghívjuk, akik így
gyermekeikkel együtt alkothatnak, játszhatnak.
Ezek az alkalmak lehetőséget nyújtanak arra is,
hogy a szülők egymással hosszabban beszél ges se -
nek, megosszák örömeiket, problémáikat, eset-
leg mások példáját látva saját gondjaikra is meg -
ol dást találjanak. Így válhatnak a közös délutáni
kézműves foglalkozások olyan élménnyé, melyek
alkalmat adnak tapasztalatszerzésre szü lő nek,
gyer  meknek egyaránt.

Decemberben mézeskalácsot sütöttünk, és amíg
a mézeskalács sült addig télapót ragasztottunk.

A gyerekek és a szülők is lelkesen vetették
bele magukat a tészta, majd a papír formázásba,
az eredmény pedig igazán szép lett, a délután
pedig nagyon jó hangulatban telt.

Kelemen Edit 
bölcsődevezető

November végén hagyományainkhoz hűen közösen
készítettük el az adventi koszorúnkat, melyre a díszeket
a gyerekek festették meg. Szimbolikusan is kezdetét vette
az adventi időszak. Szent Miklós legendáját felidézve
hangolódtunk a Mikulás eljövetelére. Izgatottsággal teli
volt ez a várakozás, versekkel és dalokkal köszöntöttük
a „Nagyszakállút”.

Az ünnepi készülődés hangulatát csak fokozta a kicsi ke -
zek szorgos munkája által szaggatott és díszített mézes -
kalács, melynek az illata az egész csoportot átjárta. 

Az otthoni karácsonyi asztalokra Luca búzát ültet-
tünk, közben pedig felidéztük eme jeles naphoz kapcso -
lódó hiedelmeket, népszokásokat. Csillámgyurma fel-
használásával asztali díszt, mécsestartót készítettünk. 

A gyerekek öröme csak fokozódott, amikor megpillan-
tották az előtérben a fényekben pompázó feldíszített kará -
csonyfát, melyet dallal köszöntöttünk. Az igazi meg le petés
csak ezután következett, amikor a csoportban fel fedezték
az ajándékokat. A koszorún a ne gye dik gyertyát a kará -
csonyi ünnepségünkön, a szülőkkel közösen gyújtottuk
meg. A felállított betlehemünk valósághűen jelenítette meg
a kis Jézus születésének helyét, ahol a meg született kis dedet
köszöntöttük. A felnőttek meghatódva hallgatták a gyer-
mekek szívet melengető éneklését. Ünnepségünk vé gén a
finom mézeskalácsunkat is megkóstolhatták.
Karácsondiné Palágyi Erika, Tóth Csabáné és Dánielné Varga Edit

karácsonyi készülődés
a méhecske csoportban

mézeskalács 
és télapó
kreAtív délUtán A BölcsődéBen



FEBRUÁR
1 Sz Ignác, Brigitta
2 Cs Karolina, Aida
3 P Balázs, Oszkár
4 Sz Ráhel, Csenge
5 V Ágota, Ingrid
6 H Dorottya, Dóra
7 K Tódor, Rómeó
8 Sz Aranka, Jeromos
9 Cs Abigél, Alex

10 P Elvira
11 Sz Bertold, Marietta
12 V Lídia, Lívia
13 H Ella, Linda
14 K Bálint, Valentin
15 Sz Kolos, Georgina
16 Cs Julianna, Lilla
17 P Donát
18 Sz Bernadett, Konrád
19 V Zsuzsanna, Elza
20 H Aladár, Álmos
21 K Eleonóra
22 Sz Gerzson
23 Cs Alfréd, Mirtil
24 P Mátyás
25 Sz Géza, Ottokár
26 V Edina
27 H Ákos, Bátor
28 K Elemér, Jázmin

JANUÁR
1 V Újév, Fruzsina
2 H Ábel
3 K Genovéva, Benjamin
4 Sz Titusz, Leona
5 Cs Simon
6 P Boldizsár
7 Sz Attila, Ramóna
8 V Gyöngyvér, Keve
9 H Marcell

10 K Melánia
11 Sz Ágota
12 Cs Tatjána, Ernő
13 P Veronika
14 Sz Bódog
15 V Lóránt, Lóránd
16 H Gusztáv
17 K Antal, Antónia
18 Sz Piroska
19 Cs Sára, Márió
20 P Fábián, Sebestyén
21 Sz Ágnes
22 V Vince, Artúr
23 H Zelma, Rajmund
24 K Timót, Xénia
25 Sz Pál
26 Cs Vanda, Paula
27 P Angelika
28 Sz Károly, Karola
29 V Adél
30 H Martina, Gerda
31 K Marcella

AUGUSZTUS
1 K Boglárka, Alfonz
2 Sz Lehel, Dominika
3 Cs Hermina
4 P Domonkos, Dominik
5 Sz Krisztina
6 V Berta, Bettina
7 H Ibolya
8 K László
9 Sz Emőd

10 Cs Lőrinc
11 P Zsuzsanna, Tiborc
12 Sz Klára
13 V Ipoly
14 H Marcell, Özséb
15 K Mária
16 Sz Ábrahám, Rókus
17 Cs Jácint, Réka
18 P Ilona
19 Sz Huba
20 V Állami ü., István, Vajk
21 H Sámuel, Hajna
22 K Menyhért, Mirjam
23 Sz Bence
24 Cs Bertalan, Jonatán
25 P Lajos, Patrícia
26 Sz Izsó, Natália
27 V Gáspár
28 H Ágoston
29 K Beatrix, Erna
30 Sz Rózsa
31 Cs Erika

JÚLIUS
1 Sz Tihamér, Annamária
2 V Ottó
3 H Kornél, Soma
4 K Ulrik, Babett
5 Sz Emese, Sarolta
6 Cs Csaba
7 P Apollónia
8 Sz Ellák, Liza
9 V Lukrécia, Marina

10 H Amália
11 K Nóra, Lili
12 Sz Izabella, Dalma
13 Cs Jenő
14 P Örs, Stella
15 Sz Henrik, Roland
16 V Valter
17 H Endre, Elek
18 K Frigyes, Kamill
19 Sz Emília
20 Cs Illés, Margaréta
21 P Dániel, Daniella
22 Sz Magdolna
23 V Lenke, Brigitta
24 H Kinga, Kincső
25 K Kristóf, Jakab
26 Sz Anna, Anikó
27 Cs Olga, Liliána
28 P Szabolcs, Alina
29 Sz Márta, Flóra
30 V Judit, Xénia
31 H Oszkár

2023
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MÁRCIUS
1 Sz Albin, Lea
2 Cs Lujza, Henriett
3 P Kornélia, Frigyes
4 Sz Kázmér, Zorán
5 V Adorján, Adrián
6 H Leonóra, Inez
7 K Tamás
8 Sz Zoltán
9 Cs Franciska, Fanni

10 P Ildikó, Emil
11 Sz Szilárd, Bendegúz
12 V Gergely
13 H Krisztián, Ajtony
14 K Matild, Tilda
15 Sz Nemzeti ünnep, Kristóf
16 Cs Henrietta
17 P Gertrúd, Patrik
18 Sz Sándor, Ede
19 V József, Bánk
20 H Klaudia, Alexa
21 K Benedek, Bence
22 Sz Beáta, Izolda
23 Cs Emőke
24 P Gábor, Karina
25 Sz Irén, Írisz
26 V Emánuel
27 H Hajnalka
28 K Gedeon, Johanna
29 Sz Auguszta
30 Cs Zalán
31 P Árpád

JÚNIUS
1 Cs Tünde, Paulina
2 P Kármen, Anita
3 Sz Klotild, Cecília
4 V Bulcsú
5 H Fatime, Ferdinánd
6 K Norbert, Cintia
7 Sz Róbert
8 Cs Medárd, Helga
9 P Félix

10 Sz Margit, Gréta
11 V Barnabás, Barna
12 H Villő
13 K Antal, Anett
14 Sz Vazul
15 Cs Jolán, Vid
16 P Jusztin
17 Sz Laura, Alida
18 V Arnold, Levente
19 H Gyárfás
20 K Rafael
21 Sz Alajos, Leila
22 Cs Paulina
23 P Zoltán
24 Sz Iván, Józsa
25 V Vilmos
26 H János, Pál
27 K László
28 Sz Levente, Irén
29 Cs Péter, Pál
30 P Pál

MÁJUS
1 H Munka ü., Fülöp, Jakab
2 K Zsigmond
3 Sz Tímea
4 Cs Mónika
5 P Györgyi, Frida
6 Sz Ivett, Tamara
7 V Gizella, Gusztáv
8 H Mihály, Győző
9 K Gergely, Alberta

10 Sz Ármin, Pálma
11 Cs Ferenc
12 P Pongrác
13 Sz Szervác, Imola
14 V Bonifác
15 H Zsófia, Szonja
16 K Mózes, Botond
17 Sz Paszkál
18 Cs Alexandra, Erik
19 P Ivó, Milán
20 Sz Bernát, Felícia
21 V Konstantin
22 H Júlia, Rita
23 K Dezső, Renáta
24 Sz Eszter, Eliza
25 Cs Orbán
26 P Fülöp, Evelin
27 Sz Hella
28 V Pünkösd, Emil, Csanád
29 H Pünkösd, Magdolna
30 K Janka, Zsanett
31 Sz Angéla, Petronella

ÁPRILIS
1 Sz Hugó
2 V Áron
3 H Buda, Richárd
4 K Izidor
5 Sz Vince
6 Cs Vilmos, Bíborka
7 P Nagypéntek, Herman
8 Sz Dénes
9 V Húsvét, Erhard
10 H Húsvét, Zsolt
11 K Leó, Szaniszló
12 Sz Gyula
13 Cs Ida
14 P Tibor
15 Sz Tas, Anasztázia
16 V Csongor
17 H Rudolf
18 K Andrea, Ilma
19 Sz Emma
20 Cs Tivadar
21 P Konrád
22 Sz Csilla, Noémi
23 V Béla
24 H György
25 K Márk, Ányos
26 Sz Ervin, Aida
27 Cs Zita, Mariann
28 P Valéria, Nimród
29 Sz Péter
30 V Katalin, Kitti

SZEPTEMBER
1 P Egyed, Egon
2 Sz Rebeka, Dorina
3 V Hilda
4 H Rozália, Ida
5 K Viktor, Lőrinc
6 Sz Zakariás
7 Cs Regina
8 P Mária, Adrienn
9 Sz Ádám
10 V Nikolett, Hunor
11 H Teodóra, Igor
12 K Mária
13 Sz Kornél
14 Cs Szeréna, Roxána
15 P Enikő, Melitta
16 Sz Edit
17 V Zsófia
18 H Diána
19 K Vilhelmina, Vilma
20 Sz Friderika
21 Cs Máté, Mirella
22 P Móric
23 Sz Heléna, Tekla
24 V Gellért, Mercédesz
25 H Eufrozina, Kende
26 K Jusztina
27 Sz Adalbert
28 Cs Vencel
29 P Mihály
30 Sz Jeromos

DECEMBER
1 P Elza
2 Sz Melinda, Vivien
3 V Ferenc, Olívia
4 H Borbála, Barbara
5 K Vilma
6 Sz Miklós
7 Cs Ambrus
8 P Mária
9 Sz Natália
10 V Judit
11 H Árpád
12 K Gabriella
13 Sz Luca, Otília
14 Cs Szilárda
15 P Valér
16 Sz Etelka, Aletta
17 V Lázár, Olimpia
18 H Auguszta
19 K Viola
20 Sz Teofil
21 Cs Tamás
22 P Zénó, Flórián
23 Sz Viktória
24 V Szenteste, Ádám, Éva
25 H Karácsony, Eugénia
26 K Karácsony, István
27 Sz János
28 Cs Kamilla
29 P Tamás, Tamara
30 Sz Dávid
31 V Óév, Szilveszter

NOVEMBER
1 Sz Mindszentek, Marianna
2 Cs Achilles, Tóbiás
3 P Győző
4 Sz Károly
5 V Imre
6 H Lénárd
7 K Rezső
8 Sz Zsombor
9 Cs Tivadar

10 P Réka, Virgínia
11 Sz Márton, Martin
12 V Jónás, Renátó
13 H Szilvia
14 K Alíz, Szidónia
15 Sz Albert, Lipót
16 Cs Ödön
17 P Hortenzia, Gergő
18 Sz Jenő
19 V Erzsébet
20 H Jolán
21 K Olivér
22 Sz Cecília
23 Cs Kelemen, Klementina
24 P Emma
25 Sz Katalin
26 V Virág
27 H Virgil
28 K Stefánia
29 Sz Taksony
30 Cs András, Andor

OKTÓBER
1 V Malvin
2 H Petra
3 K Helga
4 Sz Ferenc
5 Cs Aurél
6 P Brúnó, Renáta
7 Sz Amália
8 V Koppány, Etelka
9 H Dénes

10 K Gedeon, Bendegúz
11 Sz Brigitta
12 Cs Miksa
13 P Kálmán, Ede
14 Sz Helén
15 V Teréz, Terézia
16 H Gál
17 K Hedvig, Rudolf
18 Sz Lukács
19 Cs Nándor, Ferdinánd
20 P Vendel, Irén
21 Sz Orsolya
22 V Előd, Korinna
23 H Nemzeti ü., Gyöngyi
24 K Salamon
25 Sz Blanka, Bianka
26 Cs Dömötör, Albin
27 P Szabina
28 Sz Simon, Szimonetta
29 V Nárcisz
30 H Alfonz
31 K Reformáció ü., Farkas 

                    tel.: +36-28-504-140, +36-28-504-141. www.bagfalu.hu, bagpolghiv@bagfalu.hu                    tel.: +36-28-504-140, +36-28-504-141. www.bagfalu.hu, bagpolghiv@bagfalu.hu
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A Bagi Arany János Általános Iskola decemberben sem
szűkölködött programokban. Hagyományinkhoz híven
a felső tagozatos diákok advent minden vasárnapjáról
verses, zenés összeállítással emlékeztek meg az isko-
larádión keresztül, így minden osztályban lehetőség
volt a hétfőket ünnepi ráhangolódással kezdeni. 

l A Mikulás is meglátogatott
bennünket, és a csomagok
mel lett kiosztotta a november
vége óta gyűjtött leveleket,
melyet a gyerekek a porta mel-
lett felállított postaládába dob-
hattak be. Ezekben az üzene -
tek ben egymásnak és tanáraik-
nak, az iskola dolgozóinak
írhattak, megoszthattak egy-
egy kedves gondolatot, vagy
köszönetet mondhattak vala -
mi ért. A csomagokért szeret -
nénk köszö netet mondani az

önkormányzatnak, Balázs bácsinak pedig azért, hogy
ebben az évben is szeretettel vállalta fel, hogy Szent
Miklósként megajándékozza a gyerekeket.

l Három osztály is lelkesen készült, hogy előadhassa azt
a pásztorjátékot, melyet 8 évvel ezelőtt játszottak el elő -
ször iskolánk diákjai. A „Mogyo ródi betlehemes” cí mű
előadást a negyedik, az ötödik és a hatodik osztály tanu -
lói mutatták be családoknál, intézményeknél, az iskolát
meglátogató adventi sétán és az iskolai karácsonyon.

l  Az adventi séta résztvevői december 14-én látogattak
el intézményünkbe. Közel kétszáz sétálót láttunk
vendégül zsíros kenyérrel, almával, teával és forralt bor-
ral, valamint a gyerekek kedves műsorával a hangu-
latosan feldíszített iskolaudvaron.

l  A falukarácsonyról sem hiányoztunk. A dráma ta go -
zatos gyerekek és az első osztályosok a színpadon sze -
repeltek, az udvaron pedig az iskola javára sütivásárt
tartottunk, ahol a szülők által sütött finomabbnál fino -
mabb süteményekből lehetett választani.

l   December 21-én, szerdán volt az utolsó tanítási nap
az iskolában. Az első három órában karácsonyi forga -
tagot tartottunk, ahol minden osztály kézmű ves kedéssel
töltötte az időt.

l   11 órától a művelődési ház nagytermében néztük meg
az iskolások karácsonyi műsorait. A nyolcadikosok ad -
venti gyertyagyújtásával kezdődött az előadás, az elsősök
verses összeállítással készültek. Mester Zoé hegedűn,
Bér ces Luca fuvolán játszott karácsonyi dalokat. Ezután a
negyedikesek betlehemezését látthattuk, majd a drámata -
go za tosok következtek. A délelőttöt a harmadik osztályo -
sok karácsonyi énekei zárták. 

Köszönjük szépen a Dózsa György Művelődési Ház
és Könyvtárnak a helyszín biztosítását.
l  December 25-én az iskolánk katolikus hittanosainak
csoportja adott elő pásztorjátékot a templomban a dél     -
előtti mise után. A gyerekeket Hornyák Péterné, isko lánk
új katolikus hitoktatója tanította be. Paltán Bernadett

mikulás – adventi séta – pásztorjáték



Ezúttal is a művelődési ház adott otthont a Falukará -
csonynak, melyet advent negyedik vasárnapján tartot-
tunk. Minden évben különleges nap ez, amikor egy kicsit
kiszakadva a hétköznapokból, az ünnepvárás örömét
megosztjuk egymással. 

Rohanó világunkban sokszor sem időnk, sem energiánk
arra, hogy valódi tartalommal töltsük meg emberi kap cso -
latainkat. Természetesnek veszünk olyan dolgokat,
melyek egyáltalán nem azok. De az ünnepek segítenek
abban, hogy megálljunk egy pillanatra, figyeljünk jobban
egymásra. Hogy hálát adjunk mindazért, ami a miénk,
ami és aki körülvesz bennünket. Ilyenkor képesek va gyunk

tiszta szívvel szeretni és tiszta szívvel örülni a csa ládtagnak,
a barátnak, a közösségnek, melyhez tartozunk – mondta
ünnepi köszöntőjében Palya Zoltán polgármester.

Az ünnepi köszöntő után hagyományosan a helyi
gyerekek és felnőttek műsorukkal ajándékozták meg a
falu lakóit. Számos műsorszám varázsolt karácsonyi
hangulatot a színpadra és a szívünkbe egyaránt. Az
udvaron felállított sátorból illatozó forralt bor, forró
tea és zsíros kenyér csalogatta a vendégeket. A forró
italokkal a kezükben csevegő vendégsereg egy flash-
mob közepén találta magát, amikor egyszer csak fel -
csendült az Ünnep című dal a polgármesteri hivatal,
valamint a  bölcsőde, óvoda, családsegítő dolgozóinak
vezény le té vel. Mindeközben a karácsonyi vásárban
bagi alkotók és civil szervezetek kínálták kéz műves
termékeiket, ahol vásárlásaikkal egy-egy jó célt is
támogathattak.

Nagyon tartalmas és hangulatos délutánt tölthettek
együtt azok, akik néhány órát arra szántak, hogy bará-
tokkal, ismerősökkel, falubeliekkel találkozzanak. 

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon se gí -
tette a Falukarácsony megvalósulását!   Katona Hargita

Az elmúlt adventben a művelődési ház főbejárata mögött
meghúzódó apró tér karácsonyi díszbe öltözött. Decem-
ber második napjától hétköznap délutánonként meg szó -
lalt a csengő, és az ünnepre hangoló mesékkel várta az
óvodás és kisiskolás korú gyermekeket a mesekuckó. A
belépők első pillantása a gyönyörűen feldíszített kará -
csony fára esett, a gyerekek fantáziáját pedig izgalomban
tartotta, hogy a fa alatt megbúvó csomagok valóban
ajándékot rejtenek-e. Az ajándék ezúttal az idő volt, amit
együtt töltöttünk, miközben a mesék birodalmában

kalandoztunk. A meseolvasás, és diavetítés után átsétál-
tunk a könyvtárba és kezdődhetett a kézműveskedés.
Készült karácsonyi memóriajáték és képeslap, hűtő mág -
nes Mikulás, díszek a karácsonyfára, ültettük Luca búzát,
s az utolsó alkalommal elkészítettük a saját kis betle-
hemünket. Miközben a gyerekek az alkotással fogla -
latoskodtak, a szülők egy bögre tea mellett beszélgettek.
Öröm volt látni a napról napra visszatérőket, az újonnan
érkezőket, és a teljesen idegen, más településről érkező
kíváncsi látogatókat. Papp Éva

ünnepváró mesekuckó
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Egyesületünk a Magyar
Falu Program 6 millió
forintos és Bag Nagyköz-
ség Önkormány  zatának
2 millió forintos támo-
gatásával megvásárolta
a Szent Imre utca 85.
szám alatt található pa -
rasztházat. 

Célunk, hogy az épület felújításával és a szükséges
modernizálásokkal és átalakításokkal egy tájházat és
egy, a falu lakosai, közösségei számára is használható
közösségi teret alakítsunk ki. Bízunk benne, hogy
minél előbb használatba vehetjük a felújított épületet!

November utolsó vasárnapján a Muharay Népmű vé -
szeti Szövetség Járd a saját táncod! sorozatának bagi
felvételét készítettük el Tímár Mátyással, akinek az
édesapja, Tímár Sándor az 1950-es években szintén
végzett gyűjtéseket és készített filmfelvételeket Martin
Györggyel és csapatával. 

A nap során bemutattuk településünket, az együttes
történetét, a bagi viseletet és elsősorban a bagi tánco -
kat, ami remélhetőleg nagy segítség lesz azok szá mára,
akik most kezdenek ismerkedni falunk táncaival.

Ez és a sorozat korábban elkészült részei rengeteg
archív fotóval és egyéb dokumentációval együtt  meg-
találhatóak a www.jardasajattancod.org oldalon. A
sorozat a Csoóri Sándor Alap támogatásával készül el.

A Muharay Elemér Népi Együttes december 10-én és
11-én tartotta évzáró gálaműsorát, ahol a Rónai Lajos és
Veresné Hajdu Zsuzsanna által vezetett gyermek, ifjúsági
és ha gyo   mányőrző csoportok mutatták be az elmúlt év
mun ká jának eredményeit. A műsort a két nap alatt három
alkalommal adták elő a táncosok a Fix-Stimm zenekar
zené jére. A gála keretein belül köszöntötték az együttes
jubiláló tagjait, illetve az elmúlt évben a különböző szóló -
táncversenyeken eredményesen szereplő táncosokat.

járd a saját táncod!

FAlUház vásárlásA A mAgyAr FAlU 
ProgrAm támogAtásávAl

15 éve táncolnak egyesületünkben 25 éve...

angyal virág sára          Horváth anett           nagy vivien szilvia  topor zsuzsa blanka      

a szilas ifjÚsági és gyermek
szólótáncveresenyen 
eredményes táncosok:

a fülöp ferenc
Hagyományőrző

táncosok:

30 éve...

Hajdú istván

nemecz liliána
(arany pántlika

díjas táncos)

péter brigitta
(fülöp ferenc
díjas táncos)

35 éve...

fercsik gábor

40 éve...

péter lászlóné

45 éve...

lados istvánné

mátyási kristóf, sághy balázs
boldizsár (arany pitykés 

táncosok)

tóth letícia lili, gyalus noémi
(Különdíjas táncosok)

sághy balázs boldizsár
(junior díjas táncos) 

mUhArAy gálA
2022
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Karácsony közeledtével, örömmel teli várakozással
ké szültünk az ünnepre szeretteink körében. Az
együtt töltött szép napok, az otthon melege tették
teljessé az ünnepet. Sokak számára ez a szeretettel-
jes ünneplés nem adatik meg különböző meg-
próbáltatások miatt – éhínség, magány, küzdelem a
hideg ellen –, ebben próbált segíteni a Szent Rita
Karitász Csoport.

Az Országos Katolikus Karitász az idén is meg -
hir det te az adventi adománygyűjtést, melynek jel-
mondata: „Tárjátok ki a szíveteket!” A kampányt
szimbolizáló nyitott tenyérben tartott hóból for-
mált szív azt jelké pezi, hogy kezünkben van a
lehetősége a segítség nyúj tás nak. Szívünk kitárásá-
val felmelegíthetjük mások hideg otthonát, ünnep-
pé tehetjük küzdelmekkel teli nap jait. A szeretet
kézzel foghatóvá válhat, ha olyat adunk másnak,
ami örömet okoz neki, ami kisegíti a bajból, vagy
ha egyszerűen csak megajándékozzuk, és megél-
heti, hogy nincs egyedül.” Ehhez a programhoz
csatlakozott a Szent Rita Karitász Csoport is.

Az ünnephez közeledve több rászoruló családot
ke res tünk fel, akiknek meleg ruhát, élelmiszert és egy
kis édességet vittünk. A falunkban élő idős, beteg,
egyedül álló embereket meglátogattuk, elbeszélget-
tünk velük, hogy érezzék a személyre szabott törő -
désünket. Az adventi időszakban már hagyománnyá
vált a cso por t nak a mézeskalács sütése, melyet
szeretettel ké szítettünk és ajándékoztunk el.

Év végén hálát adtunk a jó Istennek az elmúlt év
ke gyel meiért és kértük az áldását az újesztendőre,
hogy to vábbra is szeretettel, odaadással dolgozhas-
sunk embertársainkért. Köszönjük a felajánlott tá -
mo gatásokat!          KKné

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, 
mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem
lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk

jót mindenkivel.” (Gal 6,9–10)

A Szinkron Nyugdíjas Egyesület az idő rosszab bra for-
dulásával, a tél beálltával sem mondott le a tevékeny,
programokban gazdag életről. Szíve sen szerepelnek bagi
esemé nyeken, így az óvo dások „Vásári játékok” címmel
rendezett mű során citerás, mulatós énekekkel szórakoz-
tatták a kisgyerekeket és az anyukákat. Decemberben
karácsonyváró klubdélutánt tartottak, ahol szép szám-
mal összejöttek az egye sület tagjai. Szendvics, többféle
házi sütemény, szaloncukor és üdítő kíséretében nagyon
kelle mes, jó hangulatú délutánt töltöttek együtt. 

A Falukarácsonyon énekkaruk szerepelt és nagyban
hozzájárult a karácsonyi hangulat meg terem téséhez, fo -
 ko zásához. Egy nyugdíjas sem bánta meg, hogy ott volt,
hiszen a fellépés után jókedvű beszélgetés, zsíros kenyér
és forraltbor következett. Lassan beköszönt a farsangi
időszak, most már erre készülődnek. Cs.né

kArItAsz hírek

nyUgdíJAs hírek

Az óvodás és alsós gyermekek nagy létszáma miatt
szét bontottuk a gyermekcsoportokat, hogy bizto -
sít  hassuk az apró táncosok életkorának és szellemi-
fizikai álla po tának megfelelő foglalkozást. Így
január 9-től az alábbi időpontokban tartjuk az
együttes próbáit:

hétFő: 
15:30–16:15 – óvodás csoport (4 éves kortól)
16:15–17:30 – Kis alsós csoport (1-2. osztály)
17:30–18:45 – alsós csoport (3-4. osztály)

kedd:
17:00–19:00 – felsős csoport
19:00–21:00 – felnőtt-ifjúsági csoport

csütörtök:
17:00–19:00 – felsős csoport
19:00–21:00 – hagyományőrző csoport

Ezúton köszönjük Bag Nagyközség Önkormány -
zatának és a Dó zsa György Művelődési Háznak,
hogy továbbra is biztosítja csoportjaink zavarta-
lan működését!

támogatók

Új próbarend
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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
Balázsné Kiss 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 hajnalka, 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: Kustra 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.


