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a tartaloMBÓl

2014. december 21én, Advent negyedik vasárnapjának délutánján csodálatos élményben lehetett része 
annak a sok bagi lakosnak, aki eljött a Művelődési Házba megtekinteni a Falukarácsonyt! Az érdeklődőket 
a helyszínen 11 órától adventi árusok, lángossütő, sült gesztenyés is várta, és forralt borral, zsíros kenyér-
rel kedveskedtek a falu lakosainak. 

Bár a parkolót egy hatalmas fenyôfa díszítette és a közmunkások által emelt színpad is készen állt, az eredetileg szabadté-
rre tervezett program a nagy szélre való tekintettel mégis bent a nagyteremben kezdôdött 14:00 órakor. Volterné Jamrik 
Éva és Kovács Erika köszöntötte az egybegyûlteket. Ezután falunk polgármestere, Jamrik László intézett pár kedves, 
elgondolkodtató szót a jelenlévôkhöz, kiemelve, hogy ôszinte örömmel tekint a nagyszámú publikumra, akik fontosnak 
tartották, hogy a sûrû, vasárnapi teendôik között is idôt szakítsanak arra, hogy eljöjjenek és megtekintsék a Bag Önkor-
mányzata és intézményei által szervezett eddigiektôl eltérô karácsonyi forgatagot, hogy együtt legyenek a többi bagi 
emberrel, rokonnal, ismerôssel, baráttal!                                                                         (folytatás a 2. oldalon)
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Jamrik úr felkérte Karácsondi Mihály atyát, hogy ô is in-
tézzen pár szót a nézôkhöz. Megszokhattuk már Mihály atya 
szívhez-lélekhez szóló gondolatait. különösen megragadó 
volt, ahogyan az saját gyermekkorát felelevenítve kérte az 
édesapákat, hogy töltsenek minél több idôt a gyermekeikkel. 
a karácsony egy tökéletes idôpont erre. a gyermekeknek 
sem az új játék fog maradandó emléket okozni, hanem az, 
hogy mennyit játszhatott apával… Mialatt Fekete Vivien éne-
kelte a csendes éj-t, Mihály atya meggyújtotta az adventi ko-
szorú negyedik, utolsó gyertyáját… a program falunk legki-
sebbjeivel, az iglice Óvoda nagycsoportosaival folytatódott. 
a következô mûsorszám elôtt két kóborló pásztor Albert 
Márton és Volter Domonkos keveredett a színpadra, hosszú 
útjukon Betlehembe tiszteletüket tették Bagon is, felidézvén 
nagyapjuk történeteit a jászolban fekvô kisdedrôl. 

a kis intermezzót egy új társulás követte, a galgaudate 
énekkar, akik csodás dalaik után megemlítették, hogy nagy 
szükségük lenne egy hegedûsre, aki a hangszere révén nagy 
segítségükre lenne. 

általános iskola tanulói énekeltek Sima István tanár úr 
elmaradhatatlan gitárkísérete mellett. József attila megze-
nésített verse közben már elôkerültek a tanulók furulyái is. 
a másodikosok mûsorszámát a szerencsések már láthatták a 
napokban: az iskola tanulóinak közremûködésével feleleve-

nítettük a Betlehemezést. Ez a program egy pályázat kereté-
ben indult el, aminek a címe: Hagyományok felelevenítése, 
újraélesztése. a szent andrás alapítványon keresztül Tóth 
Tiborné írta meg a sikeres pályázatot. iskolánk pedagógusai 
szívesen felvállalták ezt, a programot, és betanították a verse-
ket, dalokat a gyerekeknek. Házról házra el is kísérték ôket 
a családokhoz. Volterné Jamrik Éva külön megköszönte isko-
lánk pedagógusainak a munkáját, valamint Tóth Tibornak, 
aki elkészítette az élô Betlehemet, ami a templom udvarán 
áll, illetve a kis Betlehemeket. köszönet illeti még Begidsán 
Melindát, aki a bábokat készítette és Pávics Lászlónét, aki 
szintén bábokat készített a Betlehemekbe, valamint kará-
csondi Mihály plébános urat, aki mindezt felügyelte.

a kicsiket a nagyok követték: szeretett és tisztelt nyug-
díjasaink énekkarra adott elô válogatott dalokból készült 
mûsorszámot. Ôket követte Baranyi Richárd ady Endre ka-
rácsony címû versével, majd ismét Fekete Vivien csodálatos 
énekét hallgathattuk. Végül a Bagi Muharay népi Együttes 
szent család-járás és Betlehemezés címû mûsorszámával zá-
rult az ünnepi mûsor. 

a nap azonban még nem ért véget, mindenki találhatott 
magának enni-innivalót, ajándékokat és talán a legfontosabb, 
hogy pár jó szót, beszélgetést barátokkal, ismerôsökkel, fa-
lubeliekkel, akiknek az év közbeni nagy hajtásban csak nagy 
sietve intünk, köszönünk. itt most maradt idô, senki nem 
sietett. Maradtunk a feldíszített fenyôfa mellett egy lángos, 
zsíros kenyér társaságában, forralt borral melengetve tes-
tünk-lelkünk…

Angyal Tamás
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a polgárMEstEri Hivatal HírEi   

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testüle-
tének 2014. november 27-én készült képviselô-tes-
tületi ülésén a következô határozatok születtek:

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselô-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
clXXXiX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az 
alábbi határozatot hozta: Bag nagyközség Önkormányza-
ta javasolja, és támogatja szásziné gyôri Éva, a Bagi arany 
János általános iskola igazgatójának további 5 évre szóló 
vezetôi megbízatását.

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselô-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
clXXXiX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az 
alábbi határozatot hozta: „Bag nagyközség Önkormányzat 
képviselô-testülete tudomásul veszi, hogy a 103/2010 (i. 
27.) nVT számú határozattal Bag nagyközség Önkormány-
zat tulajdonába került, Bag 600-as hrsz.-ú, 8.600.000.- Ft 
forgalmi értékû ingatlant az átvételtôl számított 15 évig 
nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan megállapodást 
(pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen olyan 
tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen 
az ingatlan kikerül az Önkormányzat tulajdonából. Bag 
nagyközség Önkormányzat képviselô-testülete tudomásul 
veszi, hogy ez az idôpont 2025. 03. 18-án jár le.

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselô-testü-
lete úgy nyilatkozik, hogy az ingatlanátadási szerzôdés-
ben foglalt átvevôi vállalást teljesítette, az ingatlant nem 
idegenítette el, nem kötött olyan megállapodást (pl. aján-
dékozás), és nem végzett semmilyen olyan tranzakciót 
(pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingat-
lan kikerült volna az Önkormányzat tulajdonából, így az 
azóta is Bag nagyközség Önkormányzatának tulajdonát 
képezi. nyilatkozza továbbá, hogy a szerzôdés i.3. pont-
jában meghatározott feladat, miszerint az ingatlant az ön-
kormányzat intézmény alapítására (polgármesteri hivatal 
létrehozására) került átadásra, jelenleg megvalósítás alatt 
áll. az ingatlant az önkormányzat a közhasznú foglalkoz-
tatottak bázisának kívánja átalakítani.”

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselô-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
clXXXiX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az 
alábbi határozatot hozta: Bag nagyközség Önkormányza-
ta Dr. klausmann kornél Ügyvédi irodával a 2009. már-
cius 2-án kötött megbízási szerzôdést 2014. december 5. 
napjával rendes felmondás szabályai szerint felmondja.

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselô-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

clXXXiX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az 
alábbi határozatot hozta: Bag nagyközség Önkormányza-
ta szabados Tamással 2014. január 8. nappal kötött meg-
bízási szerzôdését meghosszabbítani nem kívánja.

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testüle-
tének 2014. december 11-én készült képviselô-tes-
tületi ülésén a következô határozatok születtek:

Bag nagyközség Önkormányzat képviselô-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
clXXXiX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatokat hozta: a képviselô-testület hozzájá-
rulását adja 78 millió forint azaz hetvennyolcmillió forint 
hitel felvételéhez, három havi BuBor (aktuálisan 2,5 %) 
+ 3 % mindösszesen 5,5 % kamatlábbal 2015. január 01-
tôl – december 31-ig terjedô idôszakra a kEop -5.5.0/
B/12/2013.02.36 jelû energetikai pályázathoz (iglice 
napközi otthonos Óvoda, Tornacsarnok, Dózsa györgy 
mûvelôdési ház épületenergetikai fejlesztése, megújuló 
energia forrás hasznosítással kombinálva). 

kijelenti, hogy a 2011. évi cXciV törvény értelmében 
a hitelfelvételnek törvényi akadálya nincs, kormányzati 
engedélyhez nem kötött. 

kijelenti, hogy a hitelfedezeteként felajánlott ingatlan 
nem az önkormányzati törzsvagyon része, forgalomké-
pes.

amennyiben a hitelkérelemben felajánlott ingatlan 
korlátozottan forgalomképes, a testület visszavonhatat-
lan hozzájárulását adja, az ingatlan hitelfedezetként tör-
ténô bevonásához és értékesítéséhez.

kijelenti, hogy a tervezett hitelfelvétele megfelel a hi-
telfelvételi korlát által megszabott felvételeknek a 2011. 
évi cXiV. törvény 10. bekezdésének. Ennek igazolására 
kitölti a mellékelt táblázatot, és aláírásával hitelesíti.

Mellékel két lezárt év költségvetésének tervezett és 
záró költségvetését, valamint az adott év költségvetési 
tervét a beadott módosításokkal.

Beleegyezik, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan-
ra kötött vagyonbiztosítást a takarékszövetkezetre en-
gedményezi és annak rendszeres pénzügyi teljesítésérôl 
minden évben legalább egyszer írásban tájékoztatja a ta-
karékszövetkezetet.

Bag nagyközség Önkormányzat képviselô-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
clXXXiX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatokat hozta: sajóvölgye Takarékszövetke-
zetnél felveendô hitelfedezeteként a 65/2014. (12.11.) 
számú határozatban meghatározott feltételekkel az úgy-
nevezett peres területet ajánlja fel.

nagyon sûrû, mozgalmas, munkával teli hónapok teltek el az ôszi Önkormányzati választások 
óta. Jamrik László polgármester, Varga András alpolgármester, a képviselôk, bizottságok külsôs 
tagok folyamatosan megbeszéléseket tartanak, egyeztetnek. Mindenki szeretné a saját ötleteivel, 
elgondolásaival segíteni, elôbbre vinni a falut. Sok a tennivaló, a függô, tisztázatlan ügy. Talán 
egyikünk sem gondolta volna, hogy ennyire sok lesz, de nem rettenünk meg tôle. Mindenki tu-
dásának legjavát adva dolgozik, hogy Bag újra lendületbe kerüljön.
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a Bagi iglicE napköziottHonos Óvoda HírEi

EgÉszsÉgnapoT TarToTTunk 
az iglicE ÓVoDáBan

Óvodánk dolgozói mindig is az egyik legfonto-
sabb feladatuknak tartották a gyermekek egész-
séges életmódra nevelését. november harma-
dik hetében, ha lehet még nagyobb hangsúlyt 
kapott ez a tevékenység, mely a szerdai napon 
csúcsosodott ki. 

a csoportok élete a héten az egészséges életmód jegyében 
zajlott. a gyerekek által behozott gyümölcs és zöldségekbôl 
vitamin bombát (salátát) készítettek. a közös munka során 
melyben a gyerekek lelkesen közremûködtek, nagy hang-
súlyt kaptak az egészséges élelmi-
szerek. a különbözô zöldségfélék-
bôl és közösen gyûjtögetett ter-
mésfélékbôl mûhelymunka során 
sokféle termésbáb született. a sütô-
tök kóstolása is nagy sikert aratott a 
gyerekek körében. 

Felelevenítettük a tisztálkodás-
sal kapcsolatos ismereteket. a tisz-
tálkodószerek elôvarázsolása után 
megbeszéltük, mit mire haszná-
lunk. Babafürdetés után ki is pró-
bálhatták, miközben a testrészek 
is megnevezésre kerültek. Beszél-
gettünk a fogmosás fontosságáról 
és gyakoroltuk a helyes fogmosás 
technikáját. azok a gyerekek, akik 

jártak már fogorvosnál elmesélték az ott tett látogatás élmé-
nyeit. 

az egészséges életmódhoz kapcsolódóan megnéztünk 
két kisfilmet is „aki maszatos” és „Ép testben ép lélek” 
címmel. a szülôk vérnyomásmérésen vehettek részt, amit 
a védônô segítségével lehetett igénybe venni. utólag is kö-
szönet érte. 

az elmúlt pár nap alatt változatos tevékenységeken ke-
resztül szerezhettek a gyerekek az egészségük megóvásával 
kapcsolatos ismereteket, illetve rendszerezhették azokat.

Antalóczyné Kurucz Ágnes
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2014. november 22-én a bagi 
kultúrházban az idôsek nap-
ja alkalmából köszöntötték 
az idôseket az óvodások, is-
kolások és a Muharay népi 
együttes. 

a nyugdíjasok szép számmal megje-
lentek a rendezvényen, ami elôtt Ka-
rácsondi Mihály atya misét celebrált 
az egybegyûlteknek. Ezután rövid 
köszöntô elmúltával a mi mûsorunk 
következett.  csoportunk a középsôs 
süni csoport képviselte ez alkalommal 
az óvodát. a gyerekeknek még jóval 
elôtte beszéltünk errôl az eseményrôl. 

arról, hogy milyen nagy öröm az idôs 
embereknek, ha többek között gyer-
mekek (óvodások) is köszöntik ôket, 
énekelnek, verselnek nekik. a gyer-
mekek izgatottan készülôdtek, hiszen 
a színpadon szereplés nagy esemény-
nek számít életükben, és eddig még 
csak másokat láttak szerepelni a kul-
túrház színpadán. 

népi gyermekjátékokkal készülôd-
tünk, melyek állatokról szóltak. a cicás, 
libás, malacos játékok kedvenceikké 
váltak és mindig örömmel játszották, 
énekelték. a lányoknak összegyûjtöt-
tük és kiadtuk a félinget, bôszoknyákat. 
a fiúk fehér ingben, sötét nadrágban 

voltak. a halmozottan hátrányos hely-
zetû gyerekek még nagyobb izgalom-
mal készülôdtek, hiszen az ingersze-
gény otthoni környezet miatt kevesebb 
élmény éri ôket.

sajnos nem hoztak el mindenkit 
szombaton szerepelni a szülôk, de aki-
ket elhoztak nagyon ügyesen és lelke-
sen szerepeltek. szüleik büszkék voltak 
rájuk, ugyanúgy ahogy a többi gyermek 
szülei is. az idôsek nagy tapssal jutal-
mazták a gyerekek játékát, a dalokat, 
verseket, mondókákat. kaptunk tôlük 
egy kis édességet, mi pedig mézeskalá-
csot vittünk ajándékba.

Geizerné Péli Melinda

Mikulás Várás
„Itt KoPog, ott KoPog MEgérKEzEtt A MIKuLás HoPP!”
Óvodánkba december 5-én délelôtt érkezett 
meg a Mikulás. erre a napra vártak a gyerekek 
már hetek óta, nagy izgalommal. 

szinte naponta elhangzott a kérdés, óvónéni mikor jön a 
Mikulás? Hát Ezen a napon már a reggeli érkezéskor megle-
petés várta a gyermekeinket, ugyanis elôzô este a Mikulás 
„segédei” cukorkákat rejtettek el a cipôkbe. Valamennyi-
en örömmel fedezték fel az apró ajándékot, volt aki rögtön 
meg is kóstolta, volt aki haza vitte. azután kilenc órakor 
megérkezett a Mikulás is hatalmas tömött puttonyával, 

majd itt kopogott, ott kopogott. Elôször a legkisebbeket lá-
togatta meg, az után csoportról csoportra járva osztotta szét 
ajándékait a gyerekeknek. közben, amíg kicsit megpihent 
egy-egy helyen – hagyományainkhoz hûen – a gyerekek da-
los, verses játékfûzéssel kedveskedtek neki. így sikerült köl-
csönösen örömet szerezni egymásnak. Mivel csak jó gyer-
meket talált a Mikulás óvodánkban, búcsúzóul megígérte, 
jövôre is ellátogat. 

köszönjük a segítségét mindenkinek, aki hozzájárult a dé-
lelôtt sikeréhez.

Bakonyiné Dobos Ilona

iDÔsEk napi kÖszÖnTÔ

Az évek óta jól működő és karbantartott www.bagfalu.hu internetes oldal mellett a 
közelmúltban elindult falunk oldala a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon. 
A pontos cím, ahol az oldal található a következő: https://www.facebook.com/Bagfalu. 

Keressék minél többen, kedveljék az oldalt. sőt, nem csak az olvasásra, hanem az írásra  megosz-
tásra is buzdítani szeretnénk mindenkit! 
Az oldal fő célja a Baggal kapcsolatos hírek, események és bármilyen egyéb anyagok összegyűjtése 
és naprakész információk közlése a településsel kapcsolatosan, kevésbé hivatalos formában. Az 
oldal és a fórumok szabadon használhatóak, bárkitől bármilyen hírt, közleményt, történetet, képet, 
linket, újságcikket szívesen fogadnak a szerkesztők!

Bag az intErnEtEn!
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2014. november 21-én az oMV Hungária „olvasás népszerû-
sítése” program keretében elhozta hozzánk Lolát és Puskás 
Petit. a gyerekek kaptak egy-egy könyvet, amit dedikáltat-
hattak a mûvészekkel. Mivel az október 7-i zenei délutánon 
a kicsik vettek részt, a mostani alkalom a 4. 5. 6. évfolyam 
számára kínált kikapcsolódási lehetôséget. a gyerekek élmé-
nyekkel gazdagodva mentek haza. reméljük, hogy lola, peti 
és a szervezôk sem felejtenek el minket. annál is inkább, 
mert pár nappal az esemény után a következô levelet kapta 
iskolánk a program szervezôjétôl:

„Kedves Igazgatónô,
 Valamennyiünk nevében megköszönöm Önnek, 

kollégáinak és a gyerekeknek a pénteki fogadtatást. Az 
eddigi felolvasások egyik legemlékezetesebb állomása 
volt a bagi, amely megerôsített bennünket abban, hogy 
mennyire fontos az olvasás népszerûsítése.

 Nagy hatással volt ránk a gyerekekbôl elôtörô ener-
gia, és hazafelé sokat beszélgettünk arról, hogy Önök-
nek, pedagógusoknak, milyen erôfeszítésükbe kerülhet, 
hogy mindezt mederben tartsák, jó irányba tereljék. 
Kérem, fogadják a legôszintébb elismerésünket ezért!

 Üdvözlettel, 
 Ungvárszki Tamás”

a Bagi arany János általános iskola HírEi

a prograMrÓl

A program során az oMV a vásárlók által leadott könyveket általános iskolákba juttatja el, és adja át a diákoknak és az iskolai 
könyvtáraknak felolvasódélutánok keretében. A program nagykövetei Lola és Puskás Péter, akik zenés előadásokkal és felolva-
sásokkal vesznek részt az iskolai rendezvényeken. Az olvasást népszerűsítő kampány célja, hogy a gyerekek kedvet kapjanak az 
olvasáshoz, hiszen az olvasásnak többszörös haszna is lehet: fejleszti a kifejezőkészséget, tanulásra ösztönöz.

szTárok  
az olVasás 

nÉpszErûsíTÉsÉÉrT
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kistérségi vetélkedők jelenlegi pontszámA 
futÓvErsEny és tErEMfoci után

tura 115
aszód  110
Bag 100
kartal 95
galgahévíz 85
iklad 80
Hévízgyörk 75
domony 65
galgamácsa 60

Áldott és békés karácsonyi  
ünnepeket kíván  

a Bagi Arany János 
Általános Iskola!

2014

tankErülEti tErEMfoci BaJnokság

novemberben zajlott a tankerületi teremfoci bajnokság. 
Bár a iV. korcsoportunk elsô lett, összesítésben a 3. he-
lyet sikerült elérnie a bagi gyerekeknek. pontszám alap-
ján a sorrend:

 i.  kartal,
ii.  aszód és tura (holtversenyben)
iii.  Bag,
iv.  iklad,
v.  galgahévíz,
vi.  domony és Hévízgyörk (holtversenyben),
vii.  galgamácsa

Továbbá voltunk az operában, járt nálunk a Mikulás, egy 
indiai origamihajtogató mûvész, szorgalmasan gyújtot-
tuk adventi gyertyáinkat és készülünk a karácsonyra!

Szásziné Gyôri Éva
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TÉli MaDárETETÉs

Mikor etessük a madarakat?
amint beköszöntenek az elsô fagyok 
– különösen miután ezek tartóssá válnak – 
vagy leesik az elsô hó, el lehet kezdeni 
az etetést, amit folytatni kell egészen 
ezek megszûntéig, akár márciusig is.

Mivel etessünk?
a téli madáreleségeknek három nagy 
csoportja van, ezeket lehetôleg együtt 
kell alkalmazni. Ezek közül az elsô a 
nem sózott, nem pirított, magas olajtar-
talmú fekete (ipari) napraforgó. a szo-

tyiba érdemes apró szemû magvakat: 
kölest, muhart stb. keverni. az elesé-
gek második csoportját az állati zsira-
dék: a nem sós vagy kifôzött szalonna, a 
faggyú, illetve a ma már szinte bármely 
élelmiszerbolt állateledel kínálatában 
szereplô cinkegolyó képezi. legalább 
ilyen jó, ha lágy sajtot és vajat is kite-
szünk valamilyen vízszintes felületre, 
akár az etetô sík tetejére, mert ezt is na-
gyon szeretik a madarak, különösen a 
vörösbegyek. az olajos magvak és állati 
zsiradék mellett gyümölccsel, elsôsor-

ban a legolcsóbb almával is etessünk. 
Ezeket lehetôleg szúrjuk fel bokrok és 
fák ágcsonkjaira (de néhány szemet a 
talajra is tehetünk), így a madarak hóe-
séskor is hozzáférhetnek ezekhez. soha 
ne adjunk az énekesmadaraknak kenye-
ret, kenyérmorzsát, mert ezek erjedés-
nek indulva gyomor- és bélgyulladást, 
akár a madarak pusztulását okozhatják.

Meddig etessünk?
a fagyok végéig, vagyis márciusig, eset-
leg áprilisig folytathatjuk a madarak 
etetését. Ekkor megkezdôdik a fészek-
építés, tojásrakás idôszaka, amikor a 
legtöbb madárnak megnövekszik a fe-
hérjeigénye, és ennek kielégítéséhez 
mindenféle lárvákkal, hernyókkal, bo-
garakkal egészíti ki a menüt. ilyenkor 
kezdik tizedelni a gyümölcsfák kárte-
vôit is, ezzel viszonozva, hogy hozzájá-
rultunk téli táplálkozásukhoz.

Angyal-Nagy Izabella

Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb 
tájakra, számos faj itthon marad. Az már kevésbé közismert, 
hogy a tôlünk északabbra fekvô, mostohább téli klímájú terü-
letek madarai közül sok számára Magyarország jelenti a telelô-
területet, ezért is olyan gazdag a téli madárvilágunk. Bár hazánk 
környezetállapota ma még lehetôvé teszi, hogy a madarak em-
beri segítség nélkül is átvészeljék a telet, de az etetôk nagy köny-
nyebbséget és biztonságot jelentenek a környéken élô mada-
raknak, de csak akkor, ha az etetést folyamatosan, egész télen 
végezzük.

A madarak gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek táplálékkínálatá-
ra, évrőlévre akár messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, ezért 
ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg madarat hozhatunk nehéz 
helyzetbe. Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5  10 gramm (!) körüli testtö-
megű madarak számára 10 Celsius alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran arról 
szól, tartalékaik csak arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha 
másnap reggeltől nem tudnak kielégítően táplálkozni az alig 56 órányi nappali pe-
riódusban, például azért, mert nem töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak 
a következő hideg éjszakán.

Miért fontos a madáretetés folyamatossága? 
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Bár idén az idôjárás megle-
hetôsen kegyes volt hozzánk, 
ezért még remélhetôleg nincs 
késô a gépkocsink téli felké-
szítéséhez. 

az elsô és legfontosabb a téli gumiab-
roncsok felszereltetése. szerencsére 
ezzel már egyre kevesebben szállnak 
vitába. Biztosan mindenkinek van is-
merôse, aki a „harminc éve még nem 
volt téli gumi, mégis tudtunk közleked-
ni” frázissal próbál érvelni. ne hagyjuk 
magunkat! a téli gumi nem csak „keres-

kedelmi marketingfogás” illetve „feles-
leges pénzkidobás”. a gumik gyártói és 
a gumis szakemberek egyöntetû szak-
mai véleménye az, hogy +7 celsius fok 
alatt mindenképpen ajánlott téli gumira 
váltani. Magyarországon csak ajánlott, 
de például ausztriában és romániában 
már kötelezô a használatuk. Ezek a gu-
mik, redôzöttségüknek és mintázatuk-
nak hála, sokkal inkább képesek elve-
zetni a felgyülemlett csapadékot. a kis 
lamellák nagyobb biztonságot nyújta-
nak kis súrlódási együtthatójú utakon 
is, alacsony hômérsékleten, hóban és 
jégen. nem csak a mintázatukban, ha-
nem összetételükben is jelentôsen el-
térnek a nyári gumiabroncsoktól, így a 
gumi hidegben is lágy marad és télen 

is megôrzi a jó tapadási tulajdonságát. 
a téli és nyári gumikat összehasonlító 
tesztek jókora fékúteltérést mutatnak: 
akár 50% eltérés is lehet a nyári gu-
mik kárára! Ez több tíz métert jelent… 
a téli gumi nemcsak elinduláskor és fé-
kezéskor segít, hanem a jobb tapadása 
miatt kanyarodáskor is. Viszont mindig 
tartsuk észben, hogy a téli gumi nem 
csodaszer! a józan ész, a megfelelô 
helyzetértékelés és a rutin hiányát nem 
képes pótolni! 

 További fontos teendô még a fagy-
álló szintjének és fagyáspontjának el-

lenôrzése. Ez utóbbi érték legalább 
mínusz 25°c – mínusz 35°c legye. 
a mérést otthon is elvégezhetjük, cél-
szerûbb és egyszerûbb azonban, ha tan-
koláskor a benzinkúton ellenôriztetjük, 
itt segíteni is tudnak, ha szükséges. 

nagy bosszúságot és komoly baleset-
veszélyes helyzeteket is okozhat, ha a 
szélvédômosó folyadékunk sem képes 
megbirkózni a kinti fagyos idôvel. Még 
akkor is ellenôrizzük és cseréljük le az 
ablakmosó folyadékot, ha a jármû általá-
ban garázsban parkol, hiszen nem tudjuk 
elôre, hogy hol lesz a kocsi, amikor mí-
nuszba fordul át a téli hômérséklet. a tél 
folyamán többször ellenôrizzük a folya-
dék szintjét, ha szükséges, töltsünk utána. 
az kilátáshoz kacsolódik még a megfelelô 
ablaktörlô-lapátok állapota. Ha szemmel 
láthatóan sérültek, vagy azt tapasztaljuk, 
hogy már „csíkosan”, esetleg „ugrálva” tö-
rölnek, haladéktalanul cseréljük ki ôket. 
szabadban parkoló jármûveknél éjszakára 
célszerû kihajtani az ablaktörlô karokat, 
elkerülve ezzel, hogy a gumik ráfagyjanak 
a szélvédôre. a gépkocsi világításának 
ugyan nem csak télen kell maradéktala-
nul rendben lennie, de mivel ilyenkor 
jóval korábban sötétedik, így többet ve-
zetünk sötétben, többet is használjuk. Ha 
úgy érezzük, hogy nem világítanak meg-
felelôen, ellenôriztessük ezt is. csakúgy, 
mint az akkumulátorokat, hiszen télen 
nehéz feladat hárul rájuk. a hideg moto-
rok beindítása nehezebb, a hômérséklet 
csökkenésével az akkumulátorok telje-
sítménye is csökken. a legjobb töltés, il-
letve energia átadás érdekében tisztítsuk 
meg az akkusarukat, illetve a kábelek 
érintkezôit. Ha van akkumulátor-töltônk, 
próbáljuk ki! a téli felszerelés részét ké-
pezi még a jégkaparó, jégoldó (a zárhoz 
használatosat ne az autóban tároljuk), kis 
seprû, vontatókötél, bikakábel. a 2013. 
március 15-i esetbôl tanulva hosszabb 
útra indulva érdemes például kekszet, 
csokoládét, vizet, takarót is bepakolni…

Angyal Tamás

auTÓzás a HiDEgBEn
KészítsüK FEL AutónKAt A téLI IdőszAKrA!

A téLI guMI nEMCsAK ELInduLásKor és FéKEzésKor sEgít,  
HAnEM A joBB tAPAdásA MIAtt KAnyArodásKor Is.  VIszont MIndIg  
tArtsuK észBEn, Hogy A téLI guMI nEM  CsodAszEr! A józAn ész, 
A MEgFELELő HELyzEtértéKEL és és A rutIn HIányát nEM KéPEs 
PótoLnI!
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a karácsonyfa elôzménye a po-
gány hagyományokban a ter-
môág, zöldág házba vitele, 

illetve a ház és a ház környé-
kének örökzöld ágakkal 

díszítése. Magyarorszá-
gon a zöldág általában 
rozmaring ágacska, 
nyárfa vagy kökény-
bokor ága. a geren-
dára függesztették 

fel, aranyozott dióval, 
piros almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal díszítették. 
a diónak rontást ûzô erôt tulajdonítottak, a gyümölcs a bô-
ség, egészség jelképe, a szalma pedig a betlehemi jászolra 
emlékeztet. a karácsonyi ág késôbb fejlôdött kis fácskává, 
amit szintén a házba vittek, és különféle módon díszítettek. 
átvitt jelentése a hagyományosan pirossal ékesített fenyô-
nek az életfa, a természet évrôl-évre megújulása, körforgá-
sa. a fán látható girland (vagy boa!) a paradicsomi rosszra 
csábító kígyót jelképezi, az alma a tudás fájáról szakasz-
tott gyümölcsre emlékeztet (ennek mintájára alakultak ki 
késôbb a piros, arannyal díszített üveggömbök), a gyertyák 
pedig a fény, a nap, keresztény felfogás szerint Jézus szim-
bólumai. a magyar paraszti életben a mai értelemben vett 
karácsonyfa állítás szokása, házilag fôzött szaloncukorral, a 

fa alá helyezett betlehemmel csak a XX. században terjedt 
el. a szegény paraszti családokban a ii. világháború végéig 
megmaradt a zöldág állítás szokása, sôt volt ahol a jó szapo-
rulat reményében az istállóba is vittek belôle. a karácsony-
fát hagyományosan Vízkeresztkor (január 6.) bontják le.

a betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik 
legismertebb és legnépszerûbb, népszokása a karácsonyi 
ünnepkörben. Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a törté-
netet meséli el, melyben Jézus születésekor a pásztorok 
vagy a „három királyok” (a napkeleti bölcsek) meglátogat-
ják a jászolban fekvô kisdedet és Máriát. a betlehemezôk, 
általában férfiak, legények vagy gyerekek betlehemet visz-
nek magukkal. Ez fából, papírból készült jászol, melyben a 
szent család figuráit és a jászolban fekvô állatokat ábrázol-
ják. a játék részei a be kéredzkedés, a háziak köszöntése, a 
születéstörténet elôadása, adománygyûjtés

a karácsony éj varázslatát mindnyájan ismerjük. Bár 
napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentuma 
lett az ünnepnek, mégis a karácsony éj misztikuma, cso-
dája nem múlt el. Ez az ünnep, melynek valódi tartalma a 
legelevenebben él ma is. karácsony este minden elcsen-
desedik, a közlekedés leáll és ha olyan szerencsénk van, 
hogy hó is esett, a csend még teljesebb. Míg advent a re-
ményteli várakozás ideje, a szenteste maga a megvalósult 
és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. 

Angyal Tamás

Karácsony – Szenteste
December 24. Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és 
ezen az estén ajándékozzák meg egymást a családtagok. Az ajándékozás 
szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti Bölcsek törté-
netére vezethetô vissza, akik a csecsemô Jézusnak ajándékokkal hódoltak 
Betlehemben. Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az 
egész világon elterjedt.
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Egyetlen véradással három betegen 
segíthetünk: a levett vérbôl plazma-
készítmények, vörösvérsejt- és vérle-
mezke-koncentrátum készül. a véra-
dás a véradó egészségét is szolgálja, 
hiszen a kötelezô tesztek elvégzése 
után nemcsak a vércsoportját ismer-
heti meg, a szûrôvizsgálat kiterjed a 
HiV, a Hepatitisz-B, a Hepatitisz-c, 
a szifilisz kimutatására is. Mindenki 
lehet véradó, aki elmúlt 18 éves, de 
még nincs 65 éves, egészségesnek 
érzi magát, testsúlya meghaladja az 
50 kilogrammot illetve megfelel a 
helyszíni orvosi vizsgálaton. a teto-
válás és a testékszer nem akadály, ha 
eltelt fél év, mióta elkészültek. Vá-
randósság, szoptatás és cukorbeteg-

ség esetén nem lehet vért adni. az 
egész folyamat az adminisztrációval, 
az orvosi vizsgálattal, a konkrét vér-
vétellel és az utána történô kis pihe-

néssel összesen mintegy fél órát vesz 
igénybe. legközelebb három hónap 
múlva, tavasszal március elején lesz 
Bagon véradás.

VérAdás

Adj vért, és ments meg 3 életet!

2014. december 11-én ismét véradás volt a Mûvelôdési házban. Talán az 
ünnepi készülôdés miatt, de sajnos nagyon kevesen voltak, akik idôt sza-
kítottak erre a nemes cselekedetre. Összesen csak 14 ember adott vért. 
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i. számÚ rendelő
Hősök tere 1. dr. Balatoni gyöngyi
telefon : 06 (28) 504 – 215
rendel :
hétfő :  812
kedd :  812
szerda : 1416 (időpontkérés)
csütörtök : 812
péntek (páratlan héten): 811

ii. számÚ rendelő
dózsa györgy út 53. dr. Cséke Ibolya
telefon : 06 (28) 408 – 031
sürgős esetben és készenléti időben  
hívható mobilszám: 06 (70) 313 – 1138
rendel :
hétfő : 812
kedd : 1218
szerda : 812
csütörtök : 1216
péntek (páros hét) : 811

Háziorvosok rEndElési idEJE

nappali, éjszakai és hétvégi ügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai 
ügyeletet is a turai Központi ügyelet látja el. 
Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hét-
fő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. 
Címe: tura, Petőfi tér 2. telefon : 104

a fogorvos rendelési ideje
dr. szabó Melánia  
(Bag, Hősök tere 1.)  
telefon : 06 (28) 409 – 670
rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök 1419 óráig
szerda, péntek 914 óráig

BAgi polgármesteri HivAtAl ügyfélfogAdás és elérHetőségek

Bagi polgárMEstEri Hivatal
2191 Bag, szent Imre u. 52.
telefon:  +36 (28) 504135, 
 504140, 504141
Fax:  +36 (28) 504136
email:  bagpolghiv@bagfalu.hu, 
 titkarsag@bagfalu.hu
a polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadása:
Hétfő:  13:0016:30ig
Kedd:  nincs
szerda:  7:3012:00ig és 13:0016:00ig
Csütörtök:  nincs
Péntek:  7:3012:00ig.

polgárMEstEr
Jamrik lászló
telefon:  +36 30 667 0734
email:  bagpolghiv@bagfalu.hu
polgármester ügyfélfogadása:
hétfő:  13:0016:00

alpolgárMEstEr
varga andrás
alpolgármester ügyfélfogadása:
hétfő:  13:0016:00

jegyző (18as mellék)
Bognár Józsefné
email:  jegyzo@bagfalu.hu
jegyző ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8:0012:00 óráig

pénzügyi csoport 
 (17es mellék)
palya szilvia
telefon:  +36 20 29 777 35
email:  penzugy@bagfalu.hu

anyakönyv  
(25ös mellék)
Benke Henriett
telefon:  +36 20 388 8224
email:  anyakonyv@bagfalu.hu

adÓ csoport  
(23as mellék)
dudás Józsefné
telefon:  +36 20 297 7990

szabó Henrietta
telefon:  +36 20 297 8435
email:  ado@bagfalu.hu

Munkaügy, szociális  
(12es mellék)
Marosi Hajnalka
telefon:  +36 30 667 0471
email:  szocial@bagfalu.hu

műszAki előAdó,  
Hagyatéki ügyintézés  
(19es mellék)
Benedek Miklós
telefon:  +36 30 667 2540
email:  muszaki@bagfalu.hu


