
Életképek
Muharay Gála 2015. február

farsanG
iskolai rendezvény

A Bagi Általános Iskola 
beszámolója a farsangi 
bálról.  
 / 10.

fejlesztés
baba-mama klub

Az óvodában működő 
klubban várják az óvó 
nénik a legkisebbeket 
egy játékos fejlesztő 
foglalkozásra / 6.

mulatság
sport bál

A Bagi TC’96  
vezetősége az idei 
évben is megrendezte 
a már szokásossá  
vált Sport bált / 15.

a tartaloMból

Bag Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselőtestülete szeretettel 
meghívja Önt az 1848-as  
Forradalom és Szabadságharc 
emlékére rendezett ünnepségre, 
melyet 2015 március 15-én a 
bagi temetőben, valamint  
a művelődési házban tartunk.

 ÜNNEpI mŰsor:

l  17 órakor Gyülekező az Arany 
János Általános Iskola előtt

l  Koszorúzás a temetőben Lázár 
Lajos sírjánál

l  Fáklyás felvonulás a Szent Imre 
úton

l  Koszorúzás a Hősök terén 

l  Ünnepi műsor a művelődési 
házban

Folytatás a 4. oldalon

2015. március 5.     
15:30 - 18:00     

művelődési ház     
2191 Bag Petőfi tér 1/A
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meghívó
a március 15.-ei  
ünnepségsorozarra

 1394 – 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja
XXI I .  évf .  2 .  szám l 2015. február l Ára 100 Ft

Ifj. rónai lajos

Mint minden év végén – immáron 
több mint egy évtizede –, a Muha-
ray Népi Együttes csoportjai idén 
is egy Gálaműsor keretében adtak 
számot az elmúlt év táncos mun-
kájáról, eredményeikről, foglalatos-
ságukról. 

A 2014-es év „zárszámadása” 
2015. január 30-án és 31-én, pénteki 

és szombati napokon került meg-
rendezésre a Bagi Dózsa György 
Művelődési Házban. Az idei gálamű-
sor az „Életképek” címet viselte, 
melyben a bagi mellett „Nagy-Ma-
gyarország” tájainak, vidékeinek ar-
chaikus táncai, szokásai, táncos ha-
gyományai elevenedtek fel a színpa-
don. A kísérő zenét természetesen 
a Fix-Stimm zenekar szolgáltatta, 
akik a hosszú évek során teljesen az 
együtteshez „nőttek”.

Véradás
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Bag Nagyközség Önkormányzat 
Képviselô-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben 
biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatokat hozta:

A Képviselô-testület 7 igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:
1/2015. (I.26) Képviselô-testületi 
határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata 
szerzôdést köt, Kató és Társa 2003. 
Tanácsadó Kft-vel, az önkormány-
zat 2010-2014. idôszakra pénzügyi 
és vagyoni helyzet átvilágítására, 
a szerzôdésben konkrétan megje-
lölt tárgyi ügyekben. A vizsgálathoz 
szükséges anyagok átadása csak át-
adás-átvételi jegyzék alapján történ-
het, és csak jegyzôi jóváhagyást kö-
vetôen. A képviselô-testület felhatal-
mazza Jamrik László polgármestert 

a szerzôdés aláírására. Megbízási díj 
bruttó 2 960 000 Ft – az kétmillió-ki-
lencszázhatvanezer forint –, a teljes 
vizsgálati anyag átvételét követôen 
kerül átutalásra.

A Képviselô-testület 7 igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:
2/2015. (I.26) Képviselô-testületi 
határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata 
átalánydíjas szerzôdést köt, Kovacsik 
Szôke Társas Ügyvédi Iroda tagjával, 
Dr. Szôke Pál ügyvéddel. A képvi-
selô-testület felhatalmazza Jamrik Lász-
ló polgármestert a szerzôdés aláírására, 
amely tartalmazza a részletes kétoldalú 
megállapodást.  Megbízás átalánydíja 
havonta 100 000 Ft + áfa azaz egyszáz-
ezer forint + áfa, kiegyenlítése átutalás-
sal történik.

A Képviselô-testület 7 igen szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

3/2015. (I.26) Képviselô-testületi 
határozat

Bag Nagyközség Önkormányzata 
átalánydíjas szerzôdést köt, Varga MM 
St. Bt.-vel, GALGA TV-ben való közve-
títésekre. A képviselô-testület felhatal-
mazza Jamrik László polgármestert a 
szerzôdés aláírására, amely tartalmazza 
részletesen a közvetítés feltételeit, va-
lamint a kötelezô egyeztetést a felvé-
telek közreadásáról a polgármesterrel. 
Megbízás átalánydíja havonta 55 000 
Ft (áfa mentes tevékenység) – azaz öt-
ven-ötezer forint.
4/2015. (II.02) Képviselô-testületi 
határozat

A Képviselô-testület 6 igen és 1 tar-
tózkodás szavazattal az alábbi határo-
zatot hozta

Falugondnoki pályázat nyertese: 
Fekete László, 2015. február 3.-ai mun-
kakezdéssel.

Készült 2015. február 16-án Bag Nagyközség Önkormányzata 
által elfogadott 1/2015.(II.16.) sz. 2015. évi költségvetési rende-
let szerint:

2.§
az Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési 

bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi ösz-

szesített költségvetésének bevételi főösszegét 506.746 e 
Ft-ban, konszolidált költségvetésének bevételi főösszegét 
340.107 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi ösz-
szesített költségvetésének kiadási főösszegét 506.746 e 
Ft-ban, konszolidált költségvetésének kiadási főösszegét 
340.107 e Ft-ban állapítja meg.

3.§
az Iglice Napközi otthonos Óvoda 2015. évi költségveté-

si bevételei és költségvetési kiadásai
(1) A Képviselő-testület a Napközi otthonos Óvoda 2015.

évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 86.589 e 
Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 8.024 e Ft-ban állapítja 
meg. 

(2) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 2015.évi 
gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 86.589. e Ft-
ban állapítja meg. 

4.§
a bagi polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési 

bevételei és költségvetési kiadásai
(1) A Képviselő-testület a Bagi Polgármesteri Hivatal 

2015.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 
75.378eFt-ban, konszolidált bevételi főösszegét 400 e Ft-ban 
állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Bagi Polgármesteri Hivatal 2015.
évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 75.378 e 
Ft-ban állapítja meg. 

5.§
a Dózsa györgy művelődési Ház és könyvtár 2015. évi 

költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai
(1) A Képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Ház és 

Könyvtár 2015.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösz-
szegét 13.096 e Ft-ban, konszolidált bevételi főösszegét 0eFt-
ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Ház és 
Könyvtár 2015.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösz-
szegét 13.096 e Ft-ban állapítja meg. 

6.§
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és 

költségvetési kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi 

költségvetése 2015.évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi 
főösszegét331.683-ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi 
költségvetése 2015.évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási 
főösszegét 331.683eFt-ban.

8.§ 
költségvetési egyenleg
(1) Az önkormányzat összesített költségvetésének finanszí-

rozási műveletek nélküli bevétele 340.107 e Ft, a finanszírozási 
műveletek nélküli kiadása 340.107 e Ft.

Kivonat hiteléül:
2015. február17.

Bognár Józsefné
      jegyző

Kivonat
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körzetközpont címe 2100 gödöllő kotlán sándor utca 3.

1. kurucz István   06-20 288-7400

2162 Őrbottyán radnóti u. 27.  

Hétfő   8,00-16,30 Veresegyház, Polgármesteri Hivatal 28-588-600

Kedd 8,00-12,00 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

 13,00-16,30 Veresegyház, Polgármesteri Hivatal 28-588-600

Szerda 8,00-10-00 szada, Polgármesteri Hivatal 28-503-065

 10,30-12,00 Veresegyház, Polgármesteri Hivatal 28-588-600

 13,00-16,30 vácrátót, Polgármesteri Hivatal 28-360-012

Csütörtök 8,00-16,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Péntek 8,00-14,00 Veresegyház, Polgármesteri Hivatal 28-588-600

2. Zsigmondné smid karolina  06-20-244-9209

2100 gödöllő kotlán sándor utca 3.    

Hétfő 8,00-16,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Kedd 8,00- 12,00 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

 12,30-14,30 Csomád, Közösségi ház –

 15,00-16,30 Erdőkertes, Polgármesteri Hivatal 28-595-040

Szerda 8,00- 16,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Csütörtök 8,00-16,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Péntek 8,00-14,00 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

3.Juhász lászló János          06-20-288-4458

2243 kóka legelő u. 14   

Hétfő  8,00-12,00 Zsámbok, Művelődési Ház

 13,00-16,30 dány, Polgármesteri Hivatal 28-597-130

Kedd 8,00-12,00 Valkó, Polgármesteri Hivatal 28-483-443

 13,00-16,30 Vácszentlászló, Polgármesteri Hivatal 28-485-128

Szerda 8,00-12,00 Hévízgyörk, Művelődési Ház

 13,00-16-30 galgahévíz, Polgármesteri Hivatal 28-460-041

Csütörtök 8,00-16,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Péntek 8,00-14,00 kóka, Civilház

4. rozsár Hajnalka               06-30-760-0196

2100 gödöllő kotlán sándor utca 3                    

Hétfő  8,00-16,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Kedd 8,00-10,00 Csömör, Polgármesteri Hivatal 28-544-020

 10,30-16,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Szerda 8,00-12,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

 13,00-16,30 fót, Polgármesteri Hivatal 27-535-365

Csütörtök 8,00-16,30 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Péntek 8,00-12,00 gödöllő, Körzetközpont 28-422-447

Bag, 2015. február 23., Bognár Józsefné jegyző sk.   

tisztelt lakosság!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy településünkön a falugazdászi tevékenység átmenetileg szünetel. A körzetünkhöz tartozó 
elérthetőségek, illetve ügyfélfogadások alábbiak: 

Falugazdász tájékoztató

Az „Óvoda a Gyermekekért Alapítvány” tájékoztatója
Az „Óvoda a Gyermekekért Alapítvány” kuratóriuma tájékoztatja azon adófizetô 
polgárokat, akik a tavalyi évben adójuk 1%-át Alapítványunknak ajánlották fel, 
hogy az így felajánlott összeg 235 290 Ft volt. Ez az összeg vizuális eszközök 
beszerzési alapját adta, illetve további felhasználásig az Alapítvány vagyonát gya-
rapítja. Köszönjük mindenkinek! 

A jövôben is szívesen fogadjuk segítô támogatásukat, felajánlásaikat. Külön 
szeretnék felhívni a figyelmüket, hogy közeledik a 2014 évi adóbevallás ideje, 
amikoris rendelkezhetnek az SZJA 1+1 százalékáról! Kérjük, gondoljanak majd 
Alapítványunkra!

A Galga-menti csapatok részére évrôl évre kiírt hagyomá-
nyos téli felkészülési teremlabdarúgó-tornáján a korábbi 
évekhez hasonlóan most is körmérkôzéses lebonyolítást 
követôen alakult ki a végsô sorrend. A vendéglátók mögött 
a dobogón végzett még a két megyei I. osztályú egylet, a 
Hévízgyörk és Tura csapata. A bagi kispadra télen vissza-
térô tréner, Tóth László tehát elsô komoly megméretteté-
sén értékes sikert könyvelhetett el régi-új csapatánál.

ÓVoDa a gyErmEkEkért alapítVáNy

adószámunk: 18673144-1-13
számlaszámunk: 11742166-20011370

A Bagi Hírlap szerkesztősége ezúton is 
szeretné kérni azon civil szervezeteket, 
akik jogosultak az sZJa 1% -ok gyűjté-
sére, hogy az ujsag.bagfalu@gmail.com 
emailcímre juttassák el pontos nevüket, 
adószámukat, pár sorban a működésük 
területét. 
A következő lapszámban szeretnénk 
megjelentetni egy listát, segítve ezzel az 
adófizetők döntését.

Bagi Hírlap szerkesztősége

a házigazda bag nyerte a IX. boda tibor „Dzsúdó” emléktornát!
a 9. boda tibor „Dzsudó” Emléktorna végeredmény:

1. bagi tC 96;

2. Hévízgyörki SC;

3. Tura VSK;

4. Iklad KFC;

5. Aszód FC;

6. Galgahévíz SK.
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A nézôtéren elhalványultak a fények, 
a színpadi reflektorok felizzottak, és 
zárt függönyök elôtt köszöntötte a 
vendégeket Péter Tibor, az egyesü-
let titkára, és Ifj. Rónai Lajos mû-
vészeti vezetô. Köszöntôjük után az 
elsô kép egy fonóházba kalauzolta 
el az nézôsereget, mely mûsorszá-
mot Iglói Éva koreográfiájában a 
hagyományôrzô csoport adott elô. 
Természetesen ez a csoport kizárólag 
bagi népszokásokat és dalokat dol-
goz fel színpadi kereteken belül, így 
ez a „produkciójuk” is szülôfalunk, 
Bag hagyományaiból építkezett. Ezt 
követôen egy „Tündérvilágba” csöp-
penhettek az érdeklôdôk, melyet az 
alsó tagozatos és ovis korosztály tán-
cospalántáinak csoportja prezentált. 
Mûsoruk témája a gyermeki fantázia 
kapcsolata a népies „világgal” a tánc, a 
zene, a népmese és a játékok fûszere-
zésével. Az a „Csodálatos Felvidék”.... 
- az ifjúsági-felnôtt csoport mûsorában 
a felvidéki kistájak különbözô táncai 

kaptak helyet a színpadon, mely ösz-
szeállítást több mint negyven táncos 
tolmácsolt a közönség számára. 

Haladt tovább a mûsor, és bemu-
tatkoztak a felsô tagozatos gyermekek 
is, természetesen a „Bagi táncok” c. 

koreográfiájukkal! Ebben a csoportban 
is immáron közel negyven fô szorgos-
kodik az együttes munkájának sike-
ressége érdekében. Nagyon fontosnak 
tartják, hogy elsô ízben saját kultúráju-
kat, táncaikat, dalaikat ismerjék meg a 
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Folytatás az 1. oldalról
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gyerekek, majd ezt követôen szerez-
hessenek ismereteket egyéb vidékek 
szokásairól, népi kultúrájáról. 

Ezután ismét az ifjúsági-felnôtt cso-
portjuk következett a mûsorban, akiktôl 
ezúttal Vajdaszentivány falujából látha-
tott „fordulót”, „verbunkot” és „szökôt” 
a tisztelt publikum, melyet a Fix-Stimm 
zenekar muzsikája követett a sorban. 

A párbaj, a vetélkedés és a versen-
gés volt a fô vezérfonala a következô 
szólisztikus táncos mûsorszámuknak, 
melyet a zenekar tagjai közül egyikük 
„doromb” kísérettel színesített. A gá-
lamûsor a végéhez közeledett, de még 
hátra volt a hagyományôrzô csoport 
„Ne sorozzanak többé katonát...” címû 
elôadása. Ebben a koreográfiában fe-
lelevenedik a legények, férfiak kato-
nasorozása, az „itthon maradottak” kö-
nyörgése, fogolysirató éneke, a frontról 
visszatértek öröme, és a „veszteségek” 
keserû, megható érzéseinek megélése, 
Tóth Sándorné Juliska néni szólóé-
nekének tolmácsolásával. 

Tartalmas gálamûsorukat Bag nagy-
község polgármestere, Jamrik László 
és a Muharay Népmûvészeti Egyesület 
elnöke, Ritecz György köszöntôje 
zárta. 

Ritecz György beszédében kö-
szöntötte egyúttal a jubiláló táncoso-

kat, akiknek munkáját díszoklevéllel 
jutalmazta az egyesület, valamint át-
adta a 2014-es év egyéni kategóriá-
jában a „Portörô-díjat” Fercsik Gá-
bornak, aki több évtizedes munkájá-
val és az ez idô alatt elért eredménye-
ivel méltán érdemelhette ki e nemes 
kitüntetést. 

A tavalyi év során együttesük szá-
mos országos fórumon és találkozón 
vendégszerepelt. Hagyományôrzô 
csoportjuk Olaszországban egy nem-
zetközi fesztiválon is öregbítette ismét 
Bag hírnevét. Gyermekcsoportjuk az 
egri Szederinda Néptánctalálkozón 
„Nívódíjat” érdemelt ki, emellett négy 
táncosuk is díjazott lett a Közép-ma-
gyarországi Gyermek Szólótáncverse-
nyen, nevezetesen; Paltán Csenge, 
Kolesza Nóra, Angyal Levente és 
Angyal Nándor. 

Az éves részletes programjukról 
remélhetôleg egy következô cikkben 
tájékozódhatnak a tisztelt olvasók. 
További eredményes munkájukhoz 
kívánok az egyesület elnökségének, 
tánccsoportjainak és minden tagjának 
kitartó, sikeres együttmûködést és ha-
tártalan energiát, erôt, hogy méltán 
jelenhessenek meg határon innen és 
túl otthonunk, „Pirosbag” képvisele-
tében.

Balogh Daniella vagyok 10 éves, 5-6 éve 
táncolok a csoportban.

 A mi csoportunk a bagi koreográfiát 
adta elő, amit Lala tanított be hetekkel 
ezelőtt. Sok időt vett igénybe a ruhák be-
szerzése, Panni nénivel a sok egyeztetés, 
a műsor előtti öltözködés, a hajfonás és 
úgy egészében a Gálára való felkészülés. 
Az est folyamán felléptek az alsósok, a mi 
csoportunk, az ifjúságiak valamint a ha-
gyományörző felnőttek.

A műsor előtt, amikor mi jöttünk a 
függöny mögött énekeltük azokat a da-
lokat, amit előadunk műsorunk alatt. Én 
két lánnyal táncoltam, Albert Fannival és 
Péter Petrával. Izgultam a tánc közben ne-
hogy elrontsam a lépeseket, sorozatokat, 
de azért próbáltunk az előadásunk alatt 
mosolyogni és élvezni a táncot, a műsort. 
Számomra a gála mindig valami újat tanít 
nekem, hiszen ahogy növünk, úgy tudunk 
egyre többet mutatni a fellépéseken és 
adjuk-visszük tovább a bagi hagyományt 
évről-évre. Az egész táncoscsoport nevé-
ben köszönjük Ifj. rónai Lajosnak a ko-
reográfiát és a táncok betanítását. remé-
lem, hogy pár év múlva én is részesülök 
egy olyan elismerésben, amit az idősebb 
táncostársaim most kiérdemeltek.

a Gála  
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Baba-mama klub  
az óvodában
A bagi Iglice Napköziotthonos Óvoda szeretettel 
vár minden - még nem óvodás korú - kisgyer-
meket, anyukát, apukát és nagyszülőt az óvodá-
ban működő baba-mama klubba.

katonáné Hegedűs Csilla

Minden hónap második hétfôjén kerül megrendezésre a 
már évek óta mûködô játékos foglalkoztató program. Az 
ide érkezô gyermekeket Ági és Melinda óvó néni fogad-
ja. A délután egy kis szabad foglalkozással kezdôdik, a 
gyerekek játszhatnak a csoportban lévô játékokkal, ez idô 
alatt még a félénkebb gyerekek is feloldódhatnak. Míg a 
gyerekek játszanak, a szülôknek van ideje tapasztalatokat 
gyûjteni egymástól és a pedagógusoktól.

A fél órás szabad program után az óvónôk egy rövidke 
bábjátékot adnak elô, majd közös mondókázásra hívják a 
gyerekeket.

Ezután következik a kézmûves foglalkozás. Az egy-
mást követô alkalmakkor különbözô technikákkal ismer-
kedhetnek meg a gyerek, mint például gyurmázás, festés, 
ragasztás, nyomdázás.

Mint az óvodai életben itt is az óvoda néphagyo-
mányôrzô nevelési elvét követve állítják össze az óvónôk 
programjukat. Egy-egy foglalkozáson megismerkedhet-
nek a gyerekek az adott évszak sajátosságaival, a közelgô 
ünnepekkel, illetve az ünnepre való felkészüléssel.

A baba-mama klubbon való részvétel nincs alsó korhatárhoz 
kötve, kúszó-mászó gyermekek számára is hasznos, hiszen 
gyermekközösségben lehetnek.

Legközelebbi alkalom: március 9, 16:30-18.00ig
Szeretettel várunk mindenkit.
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fejlesztés

Projekt nap
Február 2-án megrendezésre került az óvodában 
az IPr pályázathoz kapcsolódó Projekt nap, mely-
nek célja az volt, hogy partnereinknek és az érdek-
lődőknek beszámoljunk a pályázat eredményessé-
géről. 

kovács Istvánné

A meghívott vendégek közül megtisztelt jelenlétével a bagi 
Általános Iskola igazgatója, Szásziné Gyôri Éva, a Bagázs 
egyesület két tagja, Szakadát Sára és Boskovitz Anna, 
Benedek  Józsefné hittanoktató, a domonyi  óvoda vezetô-
je, Kmetyné Bohunka Márta, és helyettese Tantó Csa-
báné, özv. Tóth Lajosné, az SZMK képviselôjeként An-
gyal-Nagy Izabella.

Az óvodás csoportok összegyûltek az egyik foglalkoztató 
terembe és az óvónôkel együtt egy kis mulatságot rendez-
tek.  özv. Tóth Lajosné citerán játszott a gyerekeknek, akik 
önfeledten énekeltek és táncoltak. A citeraszó után multikul-
turális zenét is hallhattunk vendégeink elôadásában, meg-
hallhattuk a ceglédi kanna hangját, a kanalak csörgését. A 
közös együtt zenélés, éneklés mulatozásunk célja a multi-
kulturális zene megismerése volt.
Az óvónôk és a meghívottak a nagyteremben hallgatták meg 
Kovács Istvánné óvodavezetô perzentációját, az Óvodá-
ban zajló eseményekrôl, fejlesztésekrôl és tervekrôl. Amely 
a pályázat kezdetétôl, 2014. május 16-tól, napjainkig a gyer-
mekek számára minden fontos eseményt megemlített.
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beszédjavítás  
kisgyermekkorban

Csiripiszli

kovács István 
ny. gyógypedagógiai tanár - logopédus

kedves szülők!
Logopédiára, közérthetôbben: beszéd-
javításra azok a 4,5 évnél idôsebb óvo-
dások járnak, akik a magyar beszéd-
hangok helyett más hangokat, illetve 
torzan ejtett hangokat használnak be-
szédük közben. Egyik oka is lehet a fej 
és a nyak izmainak renyhe mûködése. 
A jelzett probléma kitartó és egyszerû 
feladattal javítható következôképpen:

Fektesse gyermekét hanyatt. Szá-
molja meg, hányszor tudja felemelni 
lassan a fejét. Ez lesz az alap, amire 
építhet. Kétnaponként mindig eggyel 
többször emelje a gyakorlat számát. 
Azonban 30-nál többször ne, még ha 
a kisgyermek erôsködik is! Ez az egy-
szerû gyakorlat igen eredményesen fej-
leszti a nyakizmokat, és általuk a nyelv 
izmait is.

Mivel óvodás gyermekekrôl van szó, 
játékos gyakorlatokkal kell segíteni az 
ép hangok kialakításában, fejlesztésé-
ben. Ez, a velem való játékos foglalko-
zás 5-10, míg az otthoni gyakorlás 3-5 
percet jelent. A feladatokat mindig leí-
rom, a száj-, illetve a nyelvállást lerajzo-
lom, hogy könnyebb legyen megérteni 
a szülônek: mit, hogyan és mennyit kell 
gyakorolni a házi feladatot illetôen.

Az R hang a legnehezebben meg-
tanulható hang, amit igen sokszor kell 
gyakorolni ahhoz, hogy erôteljesen pe-
regjen a nyelv hegye. Néha elôfordul, 
hogy lenôtt nyelvfék akadályozza ezt. 
Felmetszése egyszerû – ambuláns – 
sebészi beavatkozással korrigálható. 
Mivel ennek a hangnak a kialakítása 
erôteljes fúvással történik, ezért a gya-
korlás során nagyobb mennyiségû le-
vegô távozik a tüdôbôl. Ez fejfájáshoz, 
szédüléshez vezethet.

Ezért ajánlatos a logopédus taná-
csait megfogadni, hiszen a gyakorla-

tokat mindig a kisgyermek tûrôképes-
ségéhez igazítja.

Itt jegyzem meg: sokszor még az óvo-
dáskor alatt sem lehet megtanítani az R 
hangot. Azonban ez nem akadálya, hogy 
tovább lépjen a kisgyermek az elsô osz-
tályba. A többinél azonban igen, hiszen 
ahogy ejti, úgy írja le a szavakban is.

Végezetül: a házi feladat gyakorlása 
újabb, és gazdagabb élményhez juttatja a 
szülôt, és a kisgyermeket egyaránt. Önök, 
mint szülôk a gyermekben olyan képes-
ségeket fedezhetnek fel, amit eddig nem 
tapasztaltak. Nagyon bízzanak a gyerme-
kükben, de önmagukban is, mert csak így 
lehet eredményes a közös munka.

loGopédia

papp-komáromi Judit

Azt mondják tipikus Alföldi étel. Be 
kell valljam, tôsgyökeres alföldiként, 
csak pár éve találkoztam vele, mikor 
már Bagon éltem. Kiderült az is, hogy 
nemcsak az Alföldön, de az ország más 
részeiben is ismert és kedvelt (volt). A 
Kisalföldön, Csallóközben: kôtés, kötis, 
a Garam és az Ipoly mentén: biracs, az 
Alföldön: csíramálé, a Duna-kanyarban: 
méra, a Kelet-Dunántúlon: csiripiszli, a 
Rábaközben: szalados. 

Mi is hát ez a csodaeledel? 
Igazi reformétel nagyanyáink ele-

dele, a csíramálé. Egy különleges és 
egészséges, de elfeledett édesség. Jó-
kai is említést tesz róla az Aranyem-
berben „fenséges és mézédes csíramá-
lé”-ként emlegeti. A böjti idôszak ked-
velt eledele volt a tápanyagban dús, 
olcsó étel. Egy háztartásban 1-2 alka-
lommal sütötték, a rokonok és szom-

szédok ilyenkor egymást körbekínál-
ták (a kemencében egyszerre több 
tésztát tudtak megsütni, mint amennyi 
a családnak egy alkalommal szükséges 
volt), így többször ettek. A ragacsos 
süteményt eredetileg nem szedték ki 
a cseréptepsibôl (mi még most sem, 
mert igen ragacsos, s többet ér nem 
szétkenni még pár tányérra) hanem in-
nen fogyasztotta az egész család, ki-ki 
a saját kanalával. Ez a szokás akkor is 
fennmaradt, amikor már az egy tálból 
evés nem volt mindennapos.

A répacukor ipari elôállítása után 
készítése háttérbe szorult, sütése az 
elsô világháborút követôen egyre rit-
kább lett. Ugyanakkor a II. világhábo-
rúban a cukorhiány idején felhívták a 
lakosság figyelmét, hogy vegye elô régi 
tudását (paraszti józan eszét) és készít-
sen csíramálét. Erre bíztatom most a 
tisztelt olvasókat is

Elkészítése: 
Minôségi, étkezésre alkalmas búza (én 
tönkölyt használok) és rozs magvakat 
2/3-1/3 arányban leáztatunk egy éjsza-

kára. Másnap leöntjük a vizet és egy 
tepsziben (Alföldön tepszinek mond-
juk, s ha Alföldi étel, használjunk alföl-
di szavakat) vékonyan leterítjük. Meleg 
helyre tesszük, s megvárjuk, míg a ma-
gok 2-3 cm csírát fejlesztenek. Naponta 
(többször) érdemes átnézni, ha vala-
hol penészedne, a penészes részeket 
ki kell szedni. Nedves konyharuhával 
szoktam letakarni, ne száradjanak ki 
a magok. Pár nap múltán a csírázott 
magokat húsdarálón ledarálom, és lan-
gyos vizet öntök hozzá. 0,5 kg búzából 
mintegy két liter fehér színű, csírás levet 
nyerek. Fehér, tejszerű levet kapunk, 
amit leszűrünk, s ebbe a lébe keverünk 
annyi lisztet, hogy sűrű palacsintatészta 
állagú legyen. A kikavart masszát tep-
szibe öntöm, és nekiállok sütni. Iste-
nuntáig (hogy az alföldieket idézzem). 
A tepsziben olyan 2-3- cm vastagon van 
a tészta, ami 150 fokon kb. 2,5-3 óra 
alatt sül meg. Aranybarnára sül, nem 
ég meg. A sok B-vitamin mellett renge-
teg keményítôt tartalmaz, amely a sütés 
során édessé válik, hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz.

Mind az óvodai, mind az otthoni gyakor-
láskor tükör előtt kell ülni, mert a kisgyer-
mek, a felnőttet utánozva tanulja meg a 
helyes száj, és nyelvállással kialakított 
ép hangot. A párperces otthoni gyakorlás 
nagy koncentrálást igényel a felnőttől és 
a kisgyermektől egyaránt. Ezért töreked-
jenek arra, hogy semmiféle zavaró hatás 
ne legyen ezalatt. Igen fontos még az is, 
hogy ne legyen beteg, nyűgös a gyermek, 
de a felnőtt sem, mert ez bizony az ered-
ményesség rovására mehet.
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Óvodai farsang
farsanG

A farsangi időszakban, az óvo-
dánkban  sok élmény gazdagította 
a gyermekeket.

kovács Istvánné

A farsangi idôszak igazán örömteli és 
hangos volt, a sok programtól. A víz-
kereszttôl megkezdôdött óvodánkban 
a farsangi idôszak. A legjellemezôbb 
tevékenység ilyenkor a fonás, szövés 
a csoportok életében. Sok kis karkötô, 
kisszônyeg, nagyobb szôttes darab ké-
szült a szorgos kezek alatt. Fejlôdött a 
gyermekek kézügyessége, szem-kéz 
koordinációja, ismerkedtek a népi 
kismesterségekkel, a népmûvészettel, 
ismerkedtek az eredeti népi szôttesek-
kel, meglelhetô különbözô ruhada-
rabokkal, szôttesekkel, hímzésekkel, 
kerámiával, régi munkaeszközökkel.

Közben készültek a farsangi bo-
hócok, álarcok. Megismerkedtek a 
farsangi népszokásokkal, jeles na-
pokkal. 

Mindezekhez szorosan kapcsoló-
dott Mandula Manó meséje február 
10-én, amelyben a Manó felébresz-
tette a téli álmát alvó medvét, aki na-
gyon zsörtölôdött emiatt. Ezt a mese-
játékot színészek játszották a gyerme-
keknek, interaktív módon. Nagyon 
kedves elôadás volt, a gyermekeknek 
is nagyon tetszett.

Pár nap múlva, február 13-án, a 
már rendszeresen hozzánk látogató 
Répa-retek-mogyoró együttes látoga-
tott el hozzánk, zenés farsangi elôa-
dásával.  Rendkívül lendületes, jó rit-
musú, kellemes zenei elôadásban volt 
részünk. Óriási táncolás, mulatozás 
volt az óvodában. Mindenki, kicsik és 
nagyok egyaránt jól érezték magukat. 

Az elôadók sok kellékkel, ritmikus 
mozgással ösztönözték a gyerkôcöket 
az aktív tevékenységre. A jókedv és 
vidámság a tetôfokára jutott. 

A mulatozást farsangi karneválunk 
zárta február 16-án. Ezen a napon a 
szülôk is részt vehettek farsangi mu-
latozásban, jelmezbe öltözve. Sok 
szülô, nagyszülô vett részt ezen a 
nyitott farsangi napunkon. Többen 
jelmezt is öltöttek, elôfordult, hogy a 
szülôk és a gyermekek összeöltöztek. 
Belépô a farsangi mulatozásra egy 
gyümölcs volt. De többen a gyümöl-
csön túl, még süteményt is hoztak. 
A közös gyümölcssaláta készítést, és 
készülôdést a tízóraizás követte. Majd 
kezdôdött a farsangi jelmezek bemu-
tatója. Utána pedig közös táncolás, 
vigadozás, közös játékok tették még 
emlékezetesebbé ezt a napot. A han-
gulat a tetôpontra jutott. A csoportok-
ból ritmusos zene, a játszó gyermekek 
önfeledt jókedve szûrôdött ki. Jó pél-
dát mutattunk a szülôknek a közös 
együttjátszásra. Az egyik szülô két 
csoportban is hegedült a gyermekek-
nek. Ez a szülôi felajánlás is különle-
ges élményben részesítette a gyerme-
keket. 

Az ovisok hangos kurjantásai re-
mélhetôleg elriasztották a telet, és kö-
zeledik a tavasz!!!!

Pályázati forrásból sikerült a textilt meg-
vásárolni a népi gyermekruhák készí-
téséhez. Megkerestük Katona Pálnét. 
Teréz néni kis unokáját rendszeresen 
hozza óvodánkba. Beszélgettünk arról, 
hogy segítséget kérünk a ruhák elkészíté-
sében. Teréz néni elvállalta, hogy az ösz-
szes ruhát elkészíti.  Így sok-sok ráfordí-
tott munkaórával elkészültek a gyönyörû 
bagi kis ruhák: 5 pár szoknya, 5 fehér 

alsó, 5 fehér fiú bô gatya, kiskötények. 
Gyönyörûek, öröm rájuk nézni. Nagyon 
szépek lesznek a gyerekek beöltözve. 
A kisruhák lehetôvé teszik, hogy ünnepe-
ink, szerepeléseink alkalmával még töb-
ben szép, bagi ruhába tudnak öltözködni.

Társadalmi munkáját ezúton szeret-
nénk megköszönni Teréz néninek és 
segítôjének, lányának, Bazsik László-
nénak.

Népi gyermekruhákkal  
gyarapodott az óvoda 



beszámoló/statisztika  
a 2014/15-ös tanév első félévéről
szásziné győri éva

Az iskola neve:  
Bagi Arany János Általános Iskola.

Az alapdokumentum szerint az is-
kolában általános iskolai nevelés és 
oktatás történik. 

Továbbra is nagyon fontosnak tar-
tom, hogy – a KÖRZETHATÁROK be-
tartásával – a bagi gyerekek a tavaszi 
beiratkozáskor iskolánkba iratkozza-
nak be. 

Javaslom ezt nemcsak azért, mert 
van még szabad kapacitásunk, hanem 
azért is, mert iskolánkban nagyon jó 
szakemberek dolgoznak. Ôk a tanórá-
kon kívül iskolaotthont, tanulószobát, 
napközit, könyvtári foglalkozásokat 
és 17-féle szakkört is tartanak.

Fogadunk normál képességû és 
SNI (SNI = Sajátos nevelési igény) ta-
nulókat is, akik a 3 beszédfogyatékos 
tanulón kívül valamennyien enyhén 
értelmi fogyatékosak. 

Iskolánknak jelenleg 290 tanulója 
van, ebbôl 26 enyhén értelmi fogyaté-
kos, 3 beszédfogyatékos, egyéb tanu-
lási zavarral pedig 42 gyermek küzd. 
17 tanulónak van tantárgyi, tantárgy-
részi értékelés alól felmentése. 

Szakos ellátottságunk jó.  Az évfo-
lyamonkénti 2 osztály lehetôséget ad a 
differenciált foglalkoztatásokra, egyéni 
fejlesztésekre és tehetséggondozásra 
is. A halmozottan problémás értelmi 
fogyatékos tanulók (a 26-ból 19 fô) kü-
lön csoportokban tanulnak, velük gyó-
gypedagógusok foglalkoznak.

Az elôírásoknak megfelelôen min-
dennapos testnevelés (heti 5 tornaó-
ra) az elsô, második, ötödik és hato-
dik évfolyamon van.

Mint minden más iskolában, ná-
lunk is van hitoktatás. Ebben Kará-
csondi Mihály és Benedek Józsefné 
katolikus, Szabados Tamás reformá-
tus, Lindákné János Zsuzsanna evan-
gélikus és Kántor Mihály hitgyüleke-
zeti hitoktató van a gyerekek segítsé-
gére.

Éves terveink az iskola Pedagógiai 
Programjára épülnek. Az egyik leg-
fontosabb szempontunk, hogy min-

den gyermeknek joga van tanulni, de 
jogának gyakorlása közben nem sért-
heti mások tanuláshoz való jogát. 

Fontos az is, hogy programjaink 
a hagyományôrzés elôtérbe állításá-
val valósuljanak meg. Csak remélni 
tudjuk, hogy a rendszeres, pontos 
munkára nevelés elôbb-utóbb meg-
hozza gyümölcsét. 

Az iskolában gyermekfelügyelet is 
mûködik. Felnôtt (pedagógus) jelen-
létében reggel 700-tôl, délután 1700-
ig lehet az iskolában tartózkodni.

Az iskola fenntartója a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ.

Az iskola valamennyi dolgozó-
jának munkáltatói jogkörét Pánczél 
János tankerületi igazgató gyako-
rolja, míg a helyi szakmai irányító 
az intézményvezetô.

Az idei tanévben lejár az intéz-
ményvezetôi megbízatásom, hiszen 
5. éve vagyok Bagon. A törvény 
értelmében lehetôség van a hosz-
szabbításra, és az intézményvezetôi 
pályázat kiírására is. Február végé-
re várható az államtitkár asszony 
döntése a bagi iskola vezetésének 
ügyében.

Az intézmény mûködtetôje Bag 
Nagyközség Önkormányzata. 

Mûködtetés keretében finanszí-
rozzák az iskola közüzemi fogyasz-
tását valamint a karbantartással 
kapcsolatos kiadásokat. 

Az iskolán kívül a sportcsarnokot 
és az uszodát is használhatjuk, me-
lyeket november 17-tôl felújított for-
májában vehettünk újra használatba.

A technikai személyzet biztosítá-
sa is a mûködtetô feladata: jelenleg 
1 karbantartója és 2 állandó takarí-
tója van az iskolának. Szerencsére 
továbbra is biztosítják a gyermekkí-
sérôt, aki a helyi „teleprôl” járó ta-
nulókat reggel bekíséri az iskolába, 
majd tanítás végén haza is kíséri 
ôket. 

A hátrányos helyzetû, vagy/és 
nagycsaládban élô tanulók számára 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményt és ingyenes étkezést is bizto-
sítanak, melyet az óvoda konyháján 
állítanak elô. 128 gyermek étkezik 

az iskolában, ebbôl fél árat 12 fô, és 
teljes árat is csak 12 fô fizet. 

A szociális alapból az önkor-
mányzattól az elôzô évhez hasonló-
an 156 000 Ft támogatást is kaptunk, 
amibôl a tanévkezdéshez szükséges 
eszközöket vásároltuk meg.

Együttmûködésüket ezúton is kö-
szönjük.

Mivel szigorodott a hátrányos, hal-
mozottan hátrányos helyzetbe sorolás 
feltétele, az eddigi 42  (37 %) halmo-
zottan hátrányos helyzetû tanuló szá-
ma idén 17,6 %-ra esett vissza, holott 
a gyermek, a probléma (szegénység, 
otthoni motiválatlanság, a szülôk ré-
szérôl a segíteni képtelenség) az isko-
lánkban maradt.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy 48 tanulónak a szülei nem vol-
tak együttmûködôek, és nem jelentek 
meg sem fogadóórán, sem szülôin, 
sem nyílt tanítási napon.

Az állam ebben a tanévben az 1-2. 
évfolyam tankönyveinek ingyenessé-
gét biztosította, rászorultsági alapon 
pedig még 132 tanuló kapott ingyene-
sen tankönyveket. 

Pályázat keretében minden gyer-
mek kap iskolatejet, és 1-6. osztályos 
korig gyümölcsöt is.

További félévi adatok:
Év elején (szeptember 22.) 16 ta-

nuló volt védelembe véve, számuk 
növekszik általában az igazolatlan 
hiányzások (50 óra) túllépése miatt. 
Ebben a félévben újabb 6 tanuló ke-
rült védelembe. Az adatszolgáltatás 
szerint alapellátásban 18 tanuló kezd-
te az évet, majd félév végére újabb 11 
gyermek került alapellátásba.

32 tanulónak van 10-nél több iga-
zolatlan óra hiányzása, ebbôl 4-nek 
gyûlt össze a 30 igazolatlan órája (ese-
tükben a szabálysértési hatósághoz 
kell fordulnunk). 6 gyermek már az 
50 igazolatlan órát is túllépte (jelzési 
kötelezettségünk van a Gyámhatóság 
felé, akik szüneteltetik a családi pótlé-
kot, védelembe veszik a gyermeket). 

Magatartási átlagunk iskolai szin-
ten 3,66, a szorgalom átlaga: 3,57. Fél-
évkor kitûnô lett 28 tanuló, bukott 23. 
A második félévtôl javulást várunk.
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gódorné szilágyi magdolna

Február 7-én, szombaton, dél-
után 2 órakor tartottuk a Bagi 
Általános Iskola Farsangi bálját a 
Művelődési Házban. 

A készülôdés azonban már több 
mint két hónappal ezelôtt kezdô-

dött. Tavaly december óta folynak 
a táncpróbák. Volt olyan hét, hogy 
akár 2-3 alkalommal is próbáltak a 
gyerekek. A felkészülést nehezítette, 
hogy nagyon sokan megbetegedtek. 
A pároknak hol egyik, hol másik tag-
ja tudott csak részt venni a próbán. 
Ennek ellenére a gyerekek lelkesen 
készültek, szerették a próbákat. Vol-
tak, akik betegen is bejöttek, hogy 
ne maradjanak le.

A bált megelôzô napon, február 
6-án, pénteken délelôtt a hercegi pár és 
a hoppmester felkerekedett hívogatni a 
falu apraját-nagyját. Sorban meghívták 
az iskola tanulóit, tanárait, majd a Pol-
gármesteri Hivatal, a Vízmû, és a Mû-
velôdési Ház dolgozóit valamint a kis 
óvodásokat is.

Másnap elérkezett a nagy nap, a vár-
va-várt esemény, a farsangi bál. A ren-
dezvényt a hoppmester, Szabó Gábor, 
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nyitotta meg köszöntôjével, majd sor-
ban bemutatta a táncosokat. A nyitótán-
cot a hercegi pár kezdte, ôket követték 
a táncosok a 8.a és 8.b osztályból, de 
voltak hetedikes, sôt hatodikos tanulók 
is! A nyitótánc végén a fiúk rózsával kö-
szöntötték az udvarhölgyeiket.

Rövid tánc a családtagokkal, majd 
kezdôdött a jelmezesek felvonulása.

A mulatságot késôbb megszakító 
tombola fôdíja egy torta volt. 18:00 

órakor elköszöntünk az alsóbb évfo-
lyamoktól, ám nyolcadikosoknak még 
egészen fél 8-ig tartott a farsangi bál.
köszönet:
- Katonáné Hegedûs Csillának, 
aki elkészítette a koreográfiát, betaní-
totta a táncot és mindvégig kedvesen, 
nyugalommal, hozzáértéssel irányí-
totta a felkészülést.
- A nyolcadikosok osztályfônökei-
nek, Gódorné Szilágyi Magdolna 

és Horváthné Maczkó Katalin, 
akik mindvégig szervezték, figyelem-
mel kísérték, segítették a felkészü-
lést, a mulatság lebonyolítását.
- A szülôknek, akik finom sütemé-
nyeket készítettek és biztosították a 
farsangi ruhákat.
- A hetedikeseknek és szüleiknek, 
akik feldíszítették a Mûvelôdési Há-
zat és a mulatság ideje alatt biztosí-
tották a büfét. 

a bagi arany János általános Iskola hírei 11BAGI HírLAP  l   2015. FEBruÁr

Sokat gyakoroltuk a táncot, mert sok nehéz ès 
látványos rész volt benne. De ez mellett örömmel 
mentünk a próbákra. A táncot és a próbákat is min-
denki élvezte. Az előadás előtt nagyon izgultunk, de 
nagyon szèpen sikerült a tánc. A táncot Katonáné 
Hegedűs Csilla tanította be. A jelmezes felvonulás 
és a csoportos előadások nagyon ötletesek voltak. 
A hangulat és a zenekar is nagyon jó volt.

ádám Nikolett

A TÁNCOSOK
 Hercegnő:  Ádám Nikolett          
 Herceg:  Lengyel Zsombor
 Hoppmester:  Szabó Gábor

 Széles Bernadett Zita - Balázs Dávid
 Nagy Petra - Karácsondi Erik
 repei Júlia - Bálint Bence
 Janik Barbara - Ádám Gellért
 Eperjesi Bernadett - Kanalas richárd
 Gubik Barbara - Vidák Csaba
 Leszák Klaudia - unger Valter
 Koza Barbara - Tóth Márk
 Gazda Boglárka - Sallai Bence
 Szabados réka - Geiger Antal

JELMEZVErSENy
1. helyezett: 
Sallai Ákos 2.b ELEM

2. helyezett: 
rácz Máté 2. b EGÉr A SAJTBAN
Benke Dániel 2. a PAPAGÁJ

3. helyezett: 
Tüdős Enikő, Tüdős Emese 2. b    
„NINCSEN rÓZSA TÖVIS NÉLKÜL”
Szabados Tamás 3. a 
LEGO-EMBEr

különdíj:
Lukács Emília 3. a KuKOrICA



tábik andrásné

február 2. 
Gyertyaszentelô Boldogasszony napja, 
egyben Mária megtisztulásának ünnepe. 
A keresztények a gyermek Jézus bemuta-
tását a templomban is e napon ünneplik.

A régi rómaiaknál tavaszkezdô nap 
volt, ilyenkor nagy ünnepségeket rendez-
tek. A szentelt gyertya már az ókeresztény 
korban Krisztus jelképe. Az egyházi ér-
telmezés szerint a viasz emlékeztet Jézus 
emberi természetére, a világosság pedig 
istenségére. Más értelmezés szerint a 
halandóságra, mert a gyertya magát fel-
emészti, hogy másoknak szolgálhasson. 
Ismét más magyarázat szerint az égô 
gyertya a jócselekedetekkel ékeskedô 
hitet jelképezi, mert amint a gyertya láng 
nélkül nem világíthat, éppen úgy a hit is 
jócselekedetek nélkül halott.

Ehhez a naphoz kapcsolódik az a hie-
delem is, miszerint ha ezen a napon kisüt 
a nap, és a medve meglátja az árnyékát, 
akkor visszamegy, és még negyven napig 
tart a tél.

Február 3. balázs 
Balázs napja egészség- és termésvarázs-
lás, madárûzés, idôjárásjóslás és fôként 
a gyerekek, Balázs járásának napja.

Szent Balázs püspök és vértanú ere-
detileg orvoslással foglalkozott – nevé-
hez sok csodás beteggyógyítás fûzôdik. 
Legtöbbet emlegetett tette egy özvegy-
asszony halszálkától fuldokló gyereké-
nek megmentése. Az asszony hálából 
ételt és gyertyát vitt a szent életû püs-
pöknek.

Ennek az emlékére van a Balázs-ál-
dás vagy balázsolás, amikor a pap két 
gyertyát tart a hívôk álla alá e szavak 
kíséretében: Szent Balázs püspök és 
vértanú közbenjárása szabadítson meg 
téged a torokfájástól és minden más be-
tegségtôl.

Balázs napján hagyomány volt a 
balázsjárás, a diákok házról házra járó 
adománygyûjtô, iskolába toborzó, ké-
szülô szokása.

A Nógrád megyei Mátraszelén a ba-
lázsolók ezt a köszöntôt énekelték:
A szent Balázs doktorunknak, hogy ma 
vagyon napja, / Többször is, hogy meg-
élhessük, az Úristen adja! / Kérjük aján-
dékát, a szent áldomását, / Távoztassa 
mindnyájunknak torkunknak fájását!

 
február 6. dorottya 
Ókeresztény szûz vértanú.
Említésre érdemesek az egykori Do-
rottya-napi szokások. A középkor vé-
gétôl diákok, céhek adták elô Dorottya 
vértanú dramatizált történetét, késôbb 
farsangi elemekkel bôvült a Doroty-
tya-játék.

Idôjóslás: Ha Dorottya szorítja, Juli-
anna tágítja.

február 14. bálint 
Itáliai ókeresztény vértanú volt. Legen-
dáját az Érdy-kódex adja elô. Eszerint 
egy pogány fejedelem azt mondta neki, 

hogy hisz, ha vak leányát meggyógyítja. 
Erre Bálint püspök „imádságot tevén, 
megvilágosojtá ô vak leányát.”

Más hagyományok szerint Bálint 
püspöknek szép szokása volt, hogy a 
római ifjú házaspárokat saját kertjébôl 
szedett virágcsokorral örvendeztette 
meg. Így vált Bálint a jegyesek és fiatal 
házasok védôszentjévé a késôi XIV. szá-
zadtól Angliában és Franciaországban.

farsang 
A farsang hossza évrôl évre változik, 
mivel zárónapja a húsvét idôpontjához 
kötôdik. Vízkereszttôl a húsvétot meg-
elôzô 40 napos nagyböjt kezdetéig, 
azaz hamvazó szerdáig tart. Farsang a 
tavaszvárás pogány kori ünnepeibôl 
nôtt ki. A zajos mulatozás, a tréfacsiná-
lás, bolondozás, eszem-iszom, a párke-
resés, udvarlás idôszaka. Magyarorszá-
gon a farsangi szokások a középkorban 
honosodtak meg, és számos idegen nép 
hatása érvényesült bennük. Gyakori 
volt a téltemetés, vagy farsang temetés 
dramatikus megjelenítése is. A telet szal-
mabábu személyesítette meg, de lehe-
tett csúf rongybábu is. Ezeket általában 
elégették, vagy kivitték a folyóba.

A bagi néphagyomány szerint far-
sang minden vasárnapján mulatság volt 
a faluban. Az idôszak utolsó hete kövér-
hét, amikor sok finomságot, sok húst 
esznek. Utolsó napjainak megnevezése 
pedig farsangvasárnap, farsanghétfô, 
farsangkedd, vagy húshagyókedd, szá-
razszerda, azaz hamvazószerda és far-
sangcsütörtök. Farsangra fánkot (pam-
puskát), rétest meg herôkét sütöttek.  
De a háromnapos farsang lényege a 
mulatság volt.

Február az év második hónapja a Gergely naptárban. Szabályos 
években 28 napos, szökőévekben pedig 29 napos. A hónap névadója 
Februa, azaz „Engesztelő”. A népi kalendárium szerint Böjtelő hava, 
mivel a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe a hónapba esik. A Tél-
utó a téli évszakhoz kapcsolódik, február az évszak utolsó hónapja.  
Nevezték Halak havának is, mivel február 21-e és március 20-a  
között a Nap a halak jegyében jár.
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böjtelő hava
FEbruár



A Szentírás nem parancsolja 
meg a keresztyéneknek, hogy 
böjtöljenek. Isten nem várja el, 
nem követeli a hívőktől. ugyan-
akkor a Biblia úgy beszél a böjt-
ről, mint jó, előnyös és hasznos 
dologról. 

A Cselekedetek könyvében olvashat-
juk, hogy a hívôk fontos döntések 
meghozatala elôtt böjtölnek. (Apcsel 
13:4, 14:23) A böjt és az imádkozás 
gyakran összekapcsolódik. (Lukács 
2:37; 5:33) Leggyakrabban a böjtölés 
középpontjában az éhség áll. A böj-
tölésnek viszont azt a célt kellene 
szolgálnia, hogy e világ dolgai helyett 
Isten legyen a középpontban. A böjt-
ben bemutatjuk Istennek és magunk-
nak, hogy komolyan vesszük a Vele 
való kapcsolatot. Továbbá segít, hogy 
új szemszögbôl lássuk a dolgokat, és 
megújítsuk az Istenbe vetett bizal-
munkat.

Habár a Szentírásban majdnem 
minden alkalommal étel böjtrôl van 
szó, van másfajta böjt is. Bármi böjt-
nek tekinthetô, amit ideiglenesen fel-
adunk annak érdekében, hogy min-
den figyelmünket Istenre fordítsuk. 
(1Kor 7:1–5) A böjtöt érdemes idôhöz 
kötni, különösen ételböjt esetében. 
Az étkezés nélküli hosszabb idôsza-
kok károsak lehetnek a szervezetre. 
A böjt nem arra hivatott, hogy büntes-
se a testet, hanem arra, hogy átirányít-
sa a figyelmet Istenre. A böjtöt nem 
szabad „fogyókúrás módszerként” 
tekinteni. A bibliai böjt célja nem az, 
hogy fogyjunk, sokkal inkább az, 
hogy elmélyítsük a közösséget Isten-
nel. Mindenki képes böjtre valamilyen 
területen, néhányan viszont ételböjtre 
nem (például a cukorbetegek). Min-
denki képes feladni valamit egy idôre 
annak érdekében, hogy közelebb ke-
rüljön Istenhez.

Minél inkább elfordítjuk figyel-
münket a világ dolgairól, annál in-
kább Krisztusra tudunk összponto-
sítani. A böjt nem arra hivatott, hogy 
Istent rávegyük, hogy megtegye, amit 
mi akarunk. A böjt minket változtat 

meg, nem Istent. Ez nem egy olyan 
módszer, amitôl sokkal szellemibb-
nek lehet tûnni másoknál. A böjtöt az 
alázat szellemében és örömteljesen 
kell végezni. A Máté 6:16–18 kijelenti: 
„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek 
komoran, mint a képmutatók, akik 
eltorzítják arcukat, hogy az emberek 
lássák böjtölésüket. Bizony, mondom 
néktek: megkapták jutalmukat. Ami-
kor pedig te böjtölsz, kend meg a fe-
jedet, és mosd meg az arcodat, hogy 
böjtölésedet ne az emberek lássák, 
hanem Atyád, aki látja, ami titokban 
történik, megfizet neked.”

Jézus tehát az ember szívének bel-
sô hozzáállására hívja fel a figyelmet: 
tiszta szívvel, Isten kedvéért böjtölni 
jó. Emberi dicsôséget keresve böjtölni 
haszontalan. Ugyanezt a felfogást tük-
rözi Jézus példabeszéde a farizeusról 
és a vámosról. A böjtölésével még 
Isten elôtt is hencegô farizeus nem 
„igazult meg”, de az alázatosan mellét 
verô vámos igen. (Luk 18,9–14)

Lejegyezte: sz. tamás

Az embert Isten olyannak teremtette, 
hogy állandóan szüksége van táplá-
lékra, hogy élni tudjon. Ezt a táplálé-
kot a teremtett világ meg is adja. Ezért 
illik, hogy minden ételt és italt hála-
adással fogadjunk, a jóságos Isten 
ajándékaként. Arra azonban vigyáz-
nunk kell, hogy ne rekedjünk meg az 
evilági javak élvezeténél, mert „na-
gyobbra vagyunk hivatva”, vagyis az 
Istennel való személyes, örök egység-
re. Arra is vigyázzunk, hogy ne érjük 
be saját táplálkozási szükségleteink 
biztosításával, hanem gondunk legyen 
arra is, hogy minden embernek meg-
legyen a betevő falatja. A böjtölés az 
ilyen szabadságot segíti elő bennünk. 
Megóv attól, hogy hasunk legyen az is-
tenünk. (Fil 3,19) Az az üresség-érzet, 
amelyet a böjtölés adhat, ugródeszká-
vá válik, és fellendít az Istenhez. Mert 
igaz, amit Pál mond: „Minden a tiétek”, 
de az is igaz, hogy „ti pedig Krisztu-
séi vagytok, Krisztus pedig az Istené.” 
(1Kor 3,22–23)

Keresztyén böjt –  
mit mond erről a Biblia?
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február 16. julianna 
Ókeresztény vértanú volt. Neve az 
egyik legkedveltebb magyar leánynév. 
Ennek ellenére a liturgikus és népi ha-
gyományban alig találkozunk vele. A 
néphagyomány Júlia napjától az idô 
melegebbé fordulását várja. Ha mégis 
havazik, bolondoznak a Julisok.

Február 19. Zsuzsanna 
Ótestamentumi nôalak. Hamis vád 
alapján házasságtöréssel vádolták. Eh-
hez kapcsolódik a „Zsuzsanna-játék”, 
mely többszereplôs népi játék, melyben 
Zsuzsanna történetét játsszák el. A népi 
hiedelem szerint, ha ezen a napon meg-
szólal a pacsirta, akkor közel a tavasz.

február 24. Mátyás  
Amikor Jézus meghalt, az apostolok 11-
en maradtak, mivelhogy az áruló Júdás 
felakasztotta magát. Jézus mennybeme-
netele után, de még pünkösd elôtt az ô 
helyére választották Mátyást, a tanítvá-
nyok szûkebb körébôl. 

A névnek hazánkban Mátyás király 
adott tekintélyt, aki az ünnep vigíliáján 
született. 

Régi kalendáriumaink a szökônap-
ról Mátyás ugrása néven emlékeznek 
meg, mert az apostol ünnepe ilyenkor 
25-ére ugrik elôre.

Idôjóslás: Jégtörô Mátyás, ha jeget 
nem talál, csinál. A hideg idô jó termést, 
a szeles kevés tojást jósolt. Ha február 
erôsen hideg, hamar jön a tavasz, ha 
enyhe, húsvét tájékáig eltart a fagy.

Felhasznált irodalom:
Napról napra, a mi kalendáriumunk

Dobos Edit: Ünnepek, jeles napok
Hungarothéka:Népi magyar naptár

Bag - Néprajzi tanulmányok
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rENDőrSÉGI HírEK

bűnmegelőzés a Járási 
Egyeztető Fórumokon

A Gödöllői rendőrkapitányság Bűn-
megelőzési Csoportja  2015. február 
4-én bűnmegelőzési napot tartott a Já-
rási Egyeztető Fórumokon. A meghívott 
vendégeknekbűnmegelőzési- és áldo-
zatvédelmi témában szóróanyagokat 
osztottak szét, így a polgármesterek, 
az oktatási intézmények vezetői, és a 
gyámhivatalok vezetői is megkatákaz 
előre elkészített tájékoztató anyagokat. 

közös akció  
az áramszolgáltatóval

A Gödöllői rendőrkapitányság Aszódi 
rendőrőrse 2015. február 5-én közös 
akciót tartott az ÉMÁSZ szakembereivel, 
az áramlopások felszámolására. Az el-
lenőrzést a Bag utcáiban kezdték, mivel 
a település több utcjában szemmel lát-
hatóan házi barkácsolással összekötött 
vezetékek vezettek több házba. A köté-
sek életveszélyesen voltak kivitelezve, 
melyeket az áramszolgáltató munka-
társai felszámoltak. 
Bagon 7 házból kellett kikötni az ára-
mot. Ezt követően Galgahévízen folyta-
ták az ellenőrzést, ahol 5 házról kötötték 
le a szabálytalan házi bekötéseket.

A szabálytalan vételezés miatt az 
áramszolgáltató minden esetben felje-
lentést tesz. 

Gödöllői rendőrkapitányság

Az évek óta jól működő és karbantartott www.bagfalu.hu internetes oldal mellett a közelmúltban elin-
dult falunk oldala a legnagyobb közösségi portálon, a Facebook-on. A pontos cím, ahol az oldal találha-
tó a következő: https://www.facebook.com/bagfalu. Keressék minél többen, kedveljék az oldalt. Sőt, 

nem csak az olvasásra, hanem az írásra - megosztásra is buzdítani szeretnénk mindenkit! 
Az oldal fő célja a Baggal kapcsolatos hírek, események és bármilyen egyéb anyagok összegyűjtése és naprakész in-
formációk közlése a településsel kapcsolatosan, kevésbé hivatalos formában. Az oldal és a fórumok szabadon hasz-
nálhatóak, bárkitől bármilyen hírt, közleményt, történetet, képet, linket, újságcikket szívesen fogadnak a szerkesztők!

bag aZ INtErNEtEN!

Február 22. – az áldozatok napja          

Az Európa Tanács 1990. február 
22-én tette közzé a bűncselek-
mények áldozatainak chartá-
ját. Ez a nap azóta az Áldozatok 
Napja, melyről 1993 óta Magyar-
országon is megemlékeznek.

Minden társadalomban vannak olyan 
egyének akik, nem képesek, nem haj-
landók betartani az emberi együttélés 
szabályait, néha súlyosan megsértve 
azokat bûnelkövetôkké válnak. Hosz-
szú ideig a bûntetô igazságszolgál-
tatás középpontjában kizárólag az 
elkövetô állt, fô célja a cselekmény 
megtorlása volt. Az áldozatokkal a 
pszichológia fejlôdésével párhuza-
mosan a múlt század elején kezdtek 
foglalkozni.

Áldozatnak tekintünk mindenkit, 
aki bûncselekmény vagy tulajdon elle-
ni szabálysértés sértettje, illetve azok is, 
akiket a fenti cselekmények következ-
tében testi, lelki sérelmet szenvedtek 
(hozzátartozó, szemtanú).   

A Pest Megyei Rendôr-fôkapitány-
ság Bûnmegelôzési Osztálya kiemelt 
hangsúlyt fektet az áldozattá, sértetté 
válás megelôzésére, az áldozatok szé-
les körével való törôdésre, a megelôzés 
leghatékonyabb módsze-
reire történô figyelemfel-
hívásra, az áldozati jogok 
érvényesülésre.

A kiemelt kockázatú 
áldozati csoportba tarto-
zó kisgyermekek, idôsko-
rúak és fogyatékkal élôk 
prevenciója mellett az 
áldozattá válás megelôzé-
se érdekében a cél minél 
szélesebb réteg megszólí-

tása és bûnmegelôzési tanácsokkal tör-
ténô ellátása.

A legfontosabb cél a segítségnyúj-
tás, melyet a jogsértéssel összefüggés-
ben sérelmet szenvedett személy  vagy 
a  hozzátartozó kaphat.

A bûncselekmények és a tulajdon 
elleni szabálysértések áldozatainak, a 
bûncselekmények áldozatairól és az 
állami kárenyhítésrôl szóló 2005. évi 
CXXXV. törvény értelmében a fôvá-
rosi és a megyei Kormányhivatalok 
Igazságügyi Szolgálatainak áldozat-
segítési feladatot ellátó szervezeti 
egységei tudnak segítséget nyújtani. 
A bûncselekményekkel kapcsolatban 
elsôdlegesen intézkedô rendôrök az 
áldozatsegítô szolgálat írásos tájé-
koztatóját az áldozatsegítés lehetô-
ségérôl informáló szóbeli tájékoz-
tatással együtt az érintettek számára 
átadják.

 Az áldozatok által igénybe vehetô 
konkrét segítséggel kapcsolatban a 24 
órában ingyenesen hívható Áldozat-
segítô Vonalon tudnak személyre sza-
bott tájékoztatást adni az Áldozatsegítô 
Szolgálat munkatársai.

Beluzsárné Belicza Andrea r. szds. 
sajtószóvivô

Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
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Vásárolnék a következő dolgokat:

Régi magyar kerékpárokat, 1960 előttieket (WM, RM, stb.), ezekhez  
alkatrészeket

Pannónia kéthengeres motorkerékpárokat, P20-21 típusokat, ezekhez  
alkatrészeket

SIMSON ENDÚRÓ S 51 típusú motorkerékpárt, csak gyári állapotú érdekel, 
minden tartozékával, nem baj ha kicsit kopottas is, csak gyári legyen.  
Ehhez gyári (DDR) alkatrészeket.

Mz Ts 250 , 250/1  és ETZ 250 típusú motorkerékpárokat, papír nélküli 
is érdekel, de ha ki van vonva forgalomból az sem baj, csak a forgalmi 
legyen meg. Ezekhez gyári (DDR) alkatrészeket.

Zománcozott reklámtáblákat, utcatáblákat, régi fém olajosdobozokat,  
olajokat (Shell,  Agip,  Áfor, stb.), gyári fényezésű magyar Camping kerékpárt.

Tel.: 06 30 950-9383, este 18 óra után: 06 28 437-345, vagy hagyjon üzenetet és visszahívom. 
E-mail: rokakrisz@invitel.hu

bagi Hírlap - Az Önkormányzat 
havonta megjelenő közéleti 

kiadványa.

Felelős kiadó:  
Jamrik László polgármester
szerkesztőség:  
Angyal Tamás (főszerkesztő),  
Tábik Andrásné, Sima József
tördelés: Básthy Andrea
korrektúra: Gyalog Éva 
Nyomdai munkák: Mega Kft.
Email: ujsag.bagfalu@gmail.com

Hirdetési árak
1/1 oldal: 16 000 Ft
1/2 oldal:  8 000 Ft
1/4 oldal:  4 000 Ft
1/8 oldal:  2 000 Ft
Apróhirdetés: 500 Ft

angyal tamás

A Bagi TC’96 vezetősége az idei évben is megren-
dezte a már szokásossá vált Sport bált.

A báli szezonban, február 14-én, gyûltek össze a Mûvelôdési 
Házban Bag labdarúgásának szereplôi, támogatói, kedvelôi. 
Boda János elnök úr beszédével kezdôdött az este. Köszön-
tötte a meghívott vendégeket, illetve a nagy számú jelenlévô 
érdeklôdôt. Röviden ismertette a csapatok tavalyi évi mun-
káját, a jelen helyzetet, majd természetesen szót ejtett a jö-
vôrôl is. A tervek egyik fontos eleme többek között a teljes 
világítás kiépítése a futballpálya területén valamint a sikeres 
pályázatok esetén a lelátó és a nézôtér korszerûsítése.

A tervek után latin-amerikai és standard tánc bemutató-
kat láthattunk, majd következett a vacsora, azután pedig a 
tánc, a mulatság.

A Galga Express Band tisztességgel elhúzta mindenkinek 
a nótáját, csak a tombola idejére tartottak egy hosszabb szü-
netet. Hála a rengeteg önzetlen felajánlásnak, minden asztal-
hoz jutott bôven nyeremény. A bál hajnal öt óra környékén 
ért véget, már csak pár fô, de annál kitartóbb vendéggel. Hirdetés

Hirdetés

sportbál 2015



bagI polgármEstErI HIVatal ÜgyFélFogaDás és ElérHEtŐségEk

bagI polgármEstErI HIVatal
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Telefon:  +36 (28) 504-135, 
 504-140, 504-141
Fax:  +36 (28) 504-136
e-mail:  bagpolghiv@bagfalu.hu, 
 titkarsag@bagfalu.hu

a polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadása:
Hétfő:  13:00-16:30-ig
Kedd:  nincs
Szerda:  7:30-12:00-ig és 13:00-16:00-ig
Csütörtök:  nincs
Péntek:  7:30-12:00-ig.

polgármEstEr
Jamrik lászló
Telefon:  +36 30 667 0734
e-mail:  bagpolghiv@bagfalu.hu
polgármester ügyfélfogadása előzetes  
bejelentkezés szerint:
hétfő:  13:00-16:00

alpolgármEstEr
Varga andrás
alpolgármester ügyfélfogadása előzetes  
bejelentkezés szerint:
hétfő:  13:00-16:00

JEgyZŐ (18-as mellék)
bognár Józsefné
e-mail:  jegyzo@bagfalu.hu
Jegyző ügyfélfogadása előzetes  
bejelentkezés szerint:
Csütörtök: 8:00-12:00 óráig

pénzüGyi Csoport 
 (17-es mellék)
palya szilvia
Telefon:  +36 20 29 777 35
bagyin Jánosné, bognár anita
pénztáros: Horváth andrásné (15-ös mellék)
e-mail:  penzugy@bagfalu.hu

aNyakÖNyV  
(25-ös mellék)
benke Henriett
Telefon:  +36 20 388 8224
e-mail:  anyakonyv@bagfalu.hu

adó Csoport  
(23-as mellék)
albert Csabáné
Telefon:  +36 20 297 7990

szabó Henrietta
Telefon:  +36 20 297 8435
e-mail:  ado@bagfalu.hu

muNkaÜgy, sZoCIálIs  
(12-es mellék)
marosi Hajnalka
Telefon:  +36 30 667 0471
e-mail:  szocial@bagfalu.hu

mŰsZakI ElŐaDÓ,  
HaGyatéki üGyintézés  
(19-es mellék)
benedek miklós
Telefon:  +36 30 667 2540
e-mail:  muszaki@bagfalu.hu

Ügyfélszolgálat: 22 mellék, 
gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat: 
16. mellék.

I. sZámÚ rENDElŐ
Hősök tere 1. Dr. Balatoni Gyöngyi
Telefon: 06 (28) 504 – 215
rendel:
hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16 (időpontkérés)
csütörtök: 8-12
péntek (páratlan héten): 8-11

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: 8-12
kedd: 12-18
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros hét): 8-11

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 
hétfő 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 14-19 óráig
szerda, péntek 9-14 óráig

Hirdetés

szolgáltatás16 BAGI HírLAP  l   2015. FEBruÁr

Azonnali javítása, helyreállítása

Tel.: 06 20 333-2762
Falbontás és kiszállási díj nélkül, hétvégén és ünnepnapokon is!

Simon István

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSôTÖRÉSEK

A hirdetés bemutatójának 20% kedvezményt adunk!

A-Z-ig, 0-tól 24 óráig


