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Bölcsőde építése

Változtatni kellett
az eredeti terveken
Palya Zoltán polgármester lapunk megkeresésére részletesen beszámolt a pályázattal kapcsolatos változásokról:
„Bag Nagyközség Önkormányzata a tavalyi
évben pályázatot nyert bölcsőde építésére. Az előző
testület a támogatási szerződés aláírását követően, a
meglévő tervek alapján elindította a közbeszerzési
eljárást. Az önkormányzati választás után, hivatalba
lépésemkor a közbeszerzési eljárás még folyamatban
volt. A beérkezett ajánlatok alapján is egyértelművé
vált, hogy az elnyert támogatásból a tervezett bölcsődét nem lehet felépíteni.
Felkerestem a Pénzügyminisztériumot és a
Magyar Államkincstárt, hogy megoldást találjunk a
kialakult helyzetre. Mindkét helyen nagyon segítőkészek voltak, így a tárgyalások eredményeként lehetőséget kaptunk arra, hogy egy költségracionalizálási
tervet mutassunk be. Az eredeti terv a pályázati kiírásnak megfelelően egy nagyon szépen kidolgozott
és megtervezett, 680 m2 alapterületű, 48 férőhelyes
bölcsődéről szólt. Az aláírt támogatási szerződés
alapján az egyik fő indikátor a 48 férőhely, így ezt
csökkenteni nem engedték. Egy dolgot tehettünk, a
szabványnak megfelelő mértékben csökkentjük az
alapterületet 440 m2-re. Az Államkincstár jóváhagyta
az elképzelést, ezután elkészíttettük az új terveket.
folytatás a 2. oldalon
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Jó, hogy számítanak Ránk!

Magyarországon már évek óta működik az egyetemisták számára meghirdetett Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram, ami által az
önkormányzatok anyagi támogatást nyújthatnak településük fiataljainak a tanulmányaik során. Bag régóta részt vesz ebben a programban, így községünk egyetemistáinak már több éve lehetőségük
nyílik az ösztöndíj elnyerésére.
folytatás a 4. oldalon

A TARTALOMBÓL

Interjú Palya Zoltán polgármesterrel

3. oldal

Falukarácsony 2019

6. oldal

Két éves lett a Bagi Filmbarátok Klubja

9. oldal

Eboltás időpontok és információk

11. oldal
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Beszámoló a Képviselő-testület januári üléséről
1/2020. (I. 15.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsőde projektjéhez kapcsolódó
engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére vonatkozó, a REProjekt Építész Iroda Kft. által megkötendő
szerződéstervezetét iktatószáma: B1/183/2020., az alábbi
pontok módosításaival, a többi pontot változatlan tartalommal egyhangúlag elfogadja.
· 2.3 pont kivétele
· 6.1 pontba bekerül: Az előteljesítés jogát a tervező
fenntartja
· 6.5 pontba bekerül: Az előteljesítés jogát a tervező
fenntartja
· 8.1 pont módosítva: A tervező a kivitelezési tervek
elkészítésére, átadására, valamint a jelen Szerződésben megjelölt egyéb különszolgáltatások elvégzésére köteles. E körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat, építés előírásokat és egyéb
szakmai- és kamarai szabályokat betartani, a szabványok ajánlásait a lehetőségek szerint figyelembe
venni.
· 8.2 pont módosítva: Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles
eljárni, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési jogszabályokba és előírásba ütköző,
szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen
utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Tervező köteles a Megrendelőt azonnal igazolhatóan figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan
utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő
kárért a Tervező felel.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
2/2020. (I. 15.) Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy
Hévízgyörk, Galgahévíz és Tura települések polgármestereit
keresse fel, és velük közösen lépjen fel a Nemzeti Közlekedési
Hatóságnál, hogy nem a cél-, hanem az átmenő forgalmat növelő 7,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
járművek közlekedést korlátozzák a 3105. sz. úton, amely áthalad a településeken.

Bölcsőde építése

3/2020. (I. 15.) A Képviselő-testület 7 igen szavazattal felhatalmazta a polgármestert, hogy a 3-as sz. fkl. út 3105 j. főút csatlakozásában létesített körforgalom területén
elhelyezkedő, Bag külterület, 012/21, 0121/23, 0121/25,
0121/27, 0121/30, 0186/37, 0186/39, 0191/5 és 0191/7 hrsz.
ingatlanok tulajdonjogi átruházásáról szóló szerződést aláírja,
melynek következtében a felsorolt ingatlanok vonatkozásában
a Magyar Közút bejegyzett vagyonkezelői joga, valamint a Magyar Állam bejegyzett tulajdonjoga törlésre kerül, és egyúttal
mind a vagyonkezelői, mind a tulajdonjog vonatkozásában
Bag Nagyközség Önkormányzata kerül bejegyzésre.
4/2020. (I. 29.) A Képviselő-testület egyhangúlag
döntött a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/61 azonosító
számú, támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási
igény benyújtásáról. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a kérelem benyújtására, valamint a szerződés aláírására.
A beérkezett ajánlatok alapján, a megnövekedett építőipari árak miatt Bag Nagyközség Önkormányzata a PM_
BOLCSODEFEJLESZTES_2018/61 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét
kívánja benyújtani a támogató felé:
Rendelkezésre álló elszámolható
bruttó költség a projekt építési
tevékenységére
Rendelkezésre álló ajánlat ok alapján
a legalacsonyabb összegű bruttó
ajánlati ár
Költségnövekmény pontos összege
Többlet támogatási igény
Saját forrás összege

351 315 955 Ft
374 643 650 Ft
23 327 695 Ft
22 161 310 Ft
1 166 385 Ft

A teljes bruttó költségnövekmény összege 23 327 695 Ft. A
többlet költségvetési támogatási igényünk 22 161 310 Ft, saját
forrásunk összege bruttó 1 166 385 Ft.
A biztosítandó saját erőt Bag Nagyközség Önkormányzata a
beruházási kiadások előirányzat terhére 1 166 385 forint
összegben biztosítja.
T.A.
(hivatalos jegyzőkönyv alapján készült )

- Változtatni kellett az eredeti terveken

(folytatás a címlapról)
Eközben nagyon sok visszajelzést kaptunk a településről, hogy az eredeti tervben megjelölt helyszín nem a
legszerencsésebb választás a bölcsőde
felépítésére, amivel mi is egyet értettünk.
Megvizsgáltattuk a területet építési szakértővel és már az alapozásnál is merültek fel olyan problémák (vízszivattyúzás,
víztelenítés, stb.), amelyek jelentősen
növelték volna a kivitelezési költségeket
az amúgy is szűkös keretben. Így új helyszínt kerestünk, aminek a kiválasztásánál
figyelembe kellett venni, hogy az alapterület csökkentését követően is egy viszonylag nagy épületről van szó, amihez
udvart, játszóudvart, pancsolót, homo-

kozót kell kialakítani. Ez egy nagyméretű
telket igényel, amiben az önkormányzat
nem bővelkedik. A Képviselő-testület
úgy határozott, hogy a jelenlegi edzőpályára fog felépülni a bölcsőde.
A módosított dokumentumokat január végén beadtuk az Építésügyi
Hatóságokhoz. Jelen pillanatban a jogerős építési engedélyre várunk, illetve ezzel párhuzamosan a tervező irodában
már készülnek az új kiviteli tervek. Amint
megkapjuk a jogerős építési engedélyt
és az új kiviteli tervek is elkészülnek, elindítunk egy új közbeszerzési eljárást és kiválasztásra kerül a legjobb ajánlatot adó
cég. Az építkezést várhatóan az év közepén tudjuk elkezdeni. A módosítások mi-

atti időbeli csúszás nem fért volna bele az
eredetileg kitűzött pályázati határidőbe,
de ennek kitolásával kapcsolatban is kérelmet nyújtottunk be. Mind a Magyar
Államkincstár, mind pedig a Pénzügyminisztérium részéről az elvi jóváhagyást
megkaptuk, a hivatalos értesítést követően a szerződés aláírására is sor kerül.”
Polgármester úr elmondta továbbá, hogy a bölcsőde megépítésével
kapcsolatban elvégzett változtatásokra
többek között azért is volt szükség, mert
próbálnak egy Faluközpont-koncepciót
kialakítani. A Képviselő-testület célja,
hogy a fontosabb közintézmények -vagy
legalábbis egy részük - egy központi
helyre koncentrálódjanak.
T.A.
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„Azon kell dolgoznunk, hogy a választók bizalmát megtartsuk és a
településért végzett munkánkkal ténylegesen is kiérdemeljük”
interjú Palya Zoltán polgármesterrel

Vécsey László országgyűlési képviselő
és Palya Zoltán polgármester

2017-ben alakult a Szülői Összefogás Szülőfalunkért közösség,
melynek Palya Zoltán feleségével együtt alapító tagja volt. Az aktív közösségi
szerepvállalás rámutatott olyan települési szintű problémákra, melyeket a
civil szerveződés keretei között még a legelszántabb akarással sem lehetett
megoldani. Palya Zoltán a tettek embere, a toporgás nem az ő világa. Rendezte
gondolatait, elképzelte a célok eléréséhez vezető utat, egyeztette elképzeléseit
a megfelelő személyekkel, csapatot toborzott és a világ elé állt. Jött, látott és
győzött. Megkérdőjelezhetetlen eredménnyel 2019. október 14-e óta ő és csapata vezeti településünket. Egyértelmű célkitűzéseket fogalmaztak meg a
kampányban, melyek közül néhány megvalósítása – valljuk be - embert próbáló feladat.
Bag Nagyközség polgármesterével beszélgettünk.

Polgármester úr, mit szól ehhez a nagyarányú győzelemhez?
Természetesen nagyon örülök neki, ha őszinte akarok lenni, meglepett. Hittünk a győzelemben, de hogy ilyen
aránnyal sikerül magunk mögé utasítani a többi jelöltet, az
számunkra is meghökkentő. Mindamellett azt gondolom,
hogy megdolgoztunk a választáson elért sikerért. Tisztességes
kampányt folytattunk, megkerestük, meghallgattuk a választókat. Mi valóban kíváncsiak voltunk az emberek problémáira,
véleményére, nyitottak a javaslataikra. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a lakókkal, aminek meg is lett az eredménye.
Mi tudtunk olyan jövőképet felmutatni, ami a leginkább elnyerte a bagiak bizalmát.
Erre a bizalomra kell rászolgálnunk a jövőben, ami
sokkal nehezebb feladat, mint megnyerni a választást. A megelőlegezett bizalommal együtt az elvárások is magasak. Nagy
reményt fűzött a lakosság ehhez a csapathoz és azon kell dolgoznunk, hogy a választók bizalmát megtartsuk és ténylegesen
is kiérdemeljük, a várakozásnak megfeleljünk.
Bag lakossága egyértelműen változást akart és esélyt
adott egy fiatal, lelkes, ám a politikai életben és település-üzemeltetésben teljesen tapasztalatlan Képviselő-testületnek.
Azt gondolom, hogy a Képviselő-testület tagjai és én
magam sem vagyok tapasztalatlan. Igaz, hogy mindenki egészen más területről érkezett, de hát olyan iskola nincs, hogy
polgármester-képző. Illetve van, de csak akkor lehet rá jelentkezni, ha már polgármester az ember. A Képviselő-testület
tagjai között van, aki rendelkezik közigazgatási tapasztalattal
és a többiek is nagyon értékes tudást hoztak magukkal a civil
életből. Ez nagyon hasznos az önkormányzat működtetésében, vagy a döntések meghozatalában. Van közöttünk közgazdász, pedagógus, jogász, egészségügyben és műszaki területen jártas szakember. Magam is 20 éves vezetői tapasztalattal bírok, napi szinten menedzsmenttel foglalkoztam, beruházásokról döntöttem, nagy értékű projekteket vezettem.
Mindazonáltal az önkormányzat működése valóban kicsit
más, amit mindnyájunknak meg kellett ismerni.
Történtek-e személyi változások? Szükség volt-e elbocsájtásokra, vagy nagyobb reformokra?
Egyelőre nem voltak személyi változások. Nem tartom helyesnek, ha valaki azzal kezd, hogy megfelelő helyismeret és a dolgozók megismerése nélkül hoz meg személyi
döntéseket. Időt kell hagyni arra, hogy megismerjük a kollégákat és az általuk végzett munkafolyamatokat, s annak megfelelően tudunk döntéseket hozni. A Polgármesteri Hivatalon
belül a hivatali működés racionalizálása érdekében az egyéni
képességeknek megfelelő pozíciók megtalálására törekszem.
Három személy hivatalon belüli mozgatására került sor, itt
azokat a szempontokat vettem figyelembe, hogy ki tudja
jobban ellátni az adott feladatot.

A település fejlődése érdekében polgármesterként jó
diplomáciai érzékkel és tárgyalókészséggel kell rendelkezni, hivatalos látogatásoknak eleget kell tenni.
Gondolok itt a szomszédos települések vezetőivel
való kapcsolatfelvételre, érdekképviseletre, illetve a
legfontosabb, Vécsey László országgyűlési képviselővel történő jó kapcsolat kialakítására.
A környező településeken - Aszódon, Ikladon és Domonyban is - új polgármester állt hivatalba. Egyértelmű volt,
hogy a választások után nagyon gyorsan felvettük egymással a
kapcsolatot. Mind a négyen újak vagyunk ezen a területen, tehát különösen fontos az együttgondolkodás, a tudás, a tapasztalat és az információk megosztása. Ha a másik irányba tekintünk, Hévízgyörkön, Galgahévízen és Turán nem változott a
polgármester személye, az elmúlt rövid időszakban velük is
nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Hetente, kéthetente egészen biztosan beszélünk, keressük egymást, mindig
vannak közös ügyek. Nagyon segítőkészek a tapasztaltabb
polgármesterek. Vécsey László képviselő úrral abszolút jó a
kapcsolatunk. Röviddel a választások után már bejelentkeztem a képviselő úrnál, azóta többször került sor személyes
megbeszélésre is. A település fejlesztése érdekében szoros
együttműködést tűztünk ki célul, áttekintjük a folyamatban
lévő projekteket, pályázati lehetőségekről egyeztetünk. Beszélgetéseink nemcsak rendszeresek, hanem eredményesek
is.
Talán az első elvégzett feladatok közé sorolható az is,
hogy biztonsági okokból elkerítették a játszóteret.
A játszótér elkerítése, biztonságossá tétele valóban
az egyik elsőként elvégzett feladataink között volt. Bár nem túl
nagy forgalmú az a lakóövezet, de van olyan része, ahol a játszótér széle és az út között alig van 50 cm hely. A Képviselőtestülettel úgy gondoltuk, hogy a meglévő állapot balesetveszélyes, amit mindenképp szeretnénk megszüntetni, ezért kerítettük körbe. A kapu is befelé nyílik, hogy a véletlen kirohanást megakadályozza. A padok felszedésének elsősorban a téli
állagmegóvás volt az oka, tavasszal - picit magasítva - visszakerülnek. Ezzel a gyerekek biztonsága mellett biztosítani tudjuk a szülők kényelmét is.
Bő negyed évvel a választás után nem lehet számon
kérni a választási ígéreteket, én sem teszem. Ez az
időszak maximum arra lehetett elég, hogy a valós
adatok és elemzések ismeretében a Képviselő-testülettel együtt dolgozva kialakítsanak egy koncepciót, reális ütemezést a programban hirdetett célkitűzések megvalósítására. Van, ami belátható időn
belül kivitelezhető, van, ami időigényes, előkészítő
munkát igénylő távlati célkitűzés. Hol tartanak?
Így van, valóban kevés idő telt még el ahhoz, hogy
nagy eredményekről tudjunk beszámolni. De folyamatosan
dolgozunk a választási programunk megvalósításán. Ami jelenleg a legtöbb feladatot adja most számunkra az nyilván-
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valóan a bölcsőde ügye, de természetesen minden egyéb dologgal is foglalkozunk, ami az önkormányzat feladat- és hatásköre. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügy helyzetére.
Mint ismeretes, a II. számú orvosi rendelőben jelenleg helyettesítést ellátó orvos rendel. Hogy ezt az időszakos megoldást
megszűntessük, két orvossal is tárgyalunk a praxis betöltéséről. Az előző testület pályázott és nyert a II. számú orvosi
rendelő felújítására. Várhatóan tavasszal kerül sor a kivitelezési szerződés megkötésére. Megpróbáljuk úgy kialakítani a
rendelőt, hogy lehetőséget teremtsünk a gyermekorvosi ellátás beindításához is. A másik orvosi rendelő felújítása már
nehezebb ügy, mert az épület nagyon rossz állapotban van,
amit nem biztos, hogy megéri felújítani. Keressük annak a
módját, hogyan tudnánk új egészségházat építeni. A márciusában induló Magyar Falu programban várhatóan lesz ilyen
irányú kiírás is, s akkor természetesen meg fogjuk pályázni a
lehetőséget.
A közbiztonság egyik, ha nem a legfontosabb kérdéskör Bagon. Havonta legalább két alkalommal kimegyek a telepre személyesen is tájékozódni az ott lévő állapotokról, ezzel
párhuzamosan Gódor Ferenc rendőr alezredessel, az Aszódi
Rendőrőrs vezetőjével is rendszeresen találkozunk. Megbeszéljük az elmúlt hetek történéseit, mivel vannak problémák
és miben tudja az önkormányzat segíteni a rendőrség munkáját. Ehhez kapcsolódik, hogy a rendőrséggel egyeztetett
pontokra a roma telepen is tervezzük kamerák elhelyezését.
Kerepes, Aszód, Domony polgármesterei és Vécsey
László országgyűlési képviselő úrral közösen a közelmúltban
érdemi megbeszélést folytattunk Farkas Imre rendőr ezredes
úrral, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjével település biztonsági kérdésekről. Kerepesen már sikerült kialakítani azt a
gyakorlatot, hogy bűnelkövetés esetén milyen módon és eszközökkel tud a rendőrség nagyon gyorsan, törvényesen és
határozottan reagálni. A kamerarendszer fejlesztését szorgalmazó megbeszélésen abban állapodtunk meg a környező
polgármesterekkel és a rendőrkapitány úrral, hogy megcélozzuk a belügyminisztérium ajánlása alapján betartandó
fejlesztési alapelveket, lehetőség nyílik a kameraképeket közvetlenül a rendőrség számára elérhetővé tenni. Nagyon sokat
fejlődött már a technika, tehát ezeket kedvező áron meg lehet
valósítani. Ennek érdekében azon dolgozunk, hogy még az idei
év első felében a meglévő kamerarendszerünket kompatibilissé tegyük a rendőrség rendszerével. Fontos kiemelni, hogy a
rendőrségnek erre igénye és hajlandósága is van, hiszen szá-
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mukra is nagy segítség lesz ez a bűnmegelőzés és a már elkövetett bűncselekmények felderítése kapcsán.
A telepen élőkkel is egyeztettem a problémákról.
Hangsúlyoztam, hogy egyik alapvető elvárásunk az ott élőkkel
szemben, hogy a gondozatlan területek kerüljenek felszámolásra, takarítsák ki, szedjék össze a szemetet, hiszen a közvetlen környezetük rendben tartása az ott élők feladata. Az önkormányzat segítséget tud nyújtani a hulladék elszállítása kapcsán, de ezt a munkát nekik kell elvégezni. Az ilyen feladatokat
- a fenntarthatóságot szem előtt tartva - következetesen és
folyamatosan kell végezniük, s az önkormányzat ellenőrizni is
fogja. Kérés volt részükről is a kóbor kutyákkal kapcsolatos
helyzet megoldása. A telepen dolgozó Bagázzsal egyeztetve
konkrét és működőképes elképzeléseink vannak a helyzet
rendezésére, melyhez együttműködő partnereket is sikerült
megnyerni.
A sok feladat ismeretében, milyen konkrét elképzelésekkel vág neki az önkormányzat a 2020-as évnek?
Az idei évben egyértelműen a legnagyobb feladatunk
a bölcsődei projekt elindítása és menedzselése. Ez közel 400
millió forintos beruházás, ami egy ekkora település életében
óriási dolog. Folyamatos odafigyelést és kontrollt kíván a II.
számú orvosi rendelő felújítása is. További sürgető feladatunk
még az önkormányzat kezelésében álló járdák és utak állapotának javítása. A Magyar Falu programban is lesz pályázat
járda felújításra, ezt nagyon várjuk, figyeljük és remélem, hogy
sikeresek leszünk. Bag útjainak jelentős része kockakővel van
kirakva, ami a hosszú évek alatt elhasználódott, megsüllyedt,
mostanra nehezen járható. Ezeket a területeket tavasszal elkezdjük feltérképezni és aszerint fogjuk a javításokat priorizálni, hogy hol milyen nagyságú a probléma és mekkora az
adott terült forgalma. Járdáinknál szintén hasonló az elképzelés, a nagyon vállalhatatlan állapotú, illetve nagy forgalmú
járdákat fogjuk első körben felújítani, helyrehozni.
Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk, s kiemelt figyelmet fordítunk majd arra, hogy a lakosságot is bevonjuk a
falu életét érintő döntésekbe, s természetesen egy-egy projekt
kapcsán akár a kivitelezési munkálatokba is. Az esztétikusabb
falukép kialakítása érdekében a tavasz beköszöntével hagyományteremtő szándékkal kezdjük majd el a faluszépítési akciókat, ahol számítunk minden jóakaratú bagi lakos támogatására.
Sok sikert kívánok az elkezdett munkához.
T.A.

Jó, hogy számítanak Ránk!
Magyarországon már évek óta működik az egyetemisták számára meghirdetett Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram, ami által az önkormányzatok anyagi támogatást nyújthatnak településük fiataljainak a tanulmányaik során. Bag
régóta részt vesz ebben a programban, így községünk egyetemistáinak már több éve lehetőségük nyílik az ösztöndíj elnyerésére.
Hogyan is lehet jelentkezni a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramra? A pályázat elnyerésének fontos feltétele a felsőfokú tanulmányokban való részvétel. A jelentkezés egy
online felületen zajlik, ahol meg kell adni a kért adatokat, majd
az onnan kinyomtatott dokumentumokat be kell nyújtani az
önkormányzatnál. A beküldött pályázatokat az önkormányzat
illetékes tagjai bírálják el, illetve azt is ők döntik el, hogy mekkora összeggel támogatják a jelentkezőket a következő év folyamán tíz hónapon keresztül.
Bag Nagyközség Önkormányzata a 2020-as évre is
meghirdette a pályázatot a felsőfokú tanulmányokat végzők
számára, így ebben az évben tizenegy fiatal élvezheti az önkormányzat által nyújtott támogatást.

(folytatás a címlapról)

Az ösztöndíjat elnyert egyetemisták idén különleges
köszöntésben is részesültek Volterné Jamrik Éva képviselő és
Palya Zoltán polgármester úr által.
A vendégségre 2019. december 17-én délután öt órakor
került sor a Polgármesteri Hivatalban.
Először a polgármester úr gratulált a pályázatot elnyert
fiataloknak, majd Volterné Jamrik Éva kifejtette, fontos számukra, hogy összefogják a település fiataljait, ezáltal pedig
még jobban bevonják őket a község életébe. Ezután a fiatalok
meséltek a tanulmányaikról, jövőbeli céljaikról, terveikről, illetve arról, hogy milyen tevékenységekben vesznek részt a településen és azon kívül. Emellett szóba került az is, hogy fontos lenne olyan programok szervezése, amik ezt a korosztályt
szólítják meg, valamint egy olyan közösségi tér létrehozása,
ahol a fiatalok kikapcsolódhatnak, jól érezhetik magukat.
Az est végül az oklevelek átadásával és közös koccintással zárult a sikeres tanulmányokra és a községünk életét
érintő tervek megvalósítására.
Haraszti Dóra

Óvodai hírek
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Csodavárás az Iglice Óvodában
December elején a gyerekek már nagy izgalommal
számolták a napokat, hányat kell még aludni a Mikulás
érkezéséig. Mint rendesen, december 6-án meg is érkezett. Na,
igaz, hó híján nem rénszarvas húzta szánon, csak úgy egyszerűen gyalogosan. Így is örömmel fogadta minden gyerek.
Vidám versekkel, dalokkal, mondókákkal köszöntötték a
nagyszakállút a szokásosnál is lelkesebben. Hisz ilyen becses
vendég ritkán jön az óvodába. Amikor pedig a zsákból a finomságokkal teli csomag is előkerült, teljes volt az öröm. A kicsik
teljes bizalommal tudták, hogy az igazi Mikulás járt az oviban.
A nagyobb korcsoportok köreiben felröppent itt-ott a találgatás, hogy a csodás hófehér szakáll sem tűnt teljesen igazinak,
és még egyéb ilyen-olyan árulkodó jelek utaltak arra, hogy
csak egy hasonmás Mikulás járt nálunk. A gyanakvás gyorsan
elült és másnap már többen kérdezgették, hogy mikor jön ismét a Mikulás. Erre bizony még egy teljes évet várni kell, de
örömükre, eseményekből nem volt hiány ebben az időszakban. Ugyanis a piros ruhás vendég el sem tette a kiürült zsákját, máris újabb élmény várta a gyerekeket. December 7-én
adventi ráhangolódásra invitáltuk a gyerekeket és családjukat
az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány és az óvoda dolgozói nevében. Szép számmal érkeztek a vendégek. Az adventi koszorú
gyertyáinak meggyújtása, valamint közös éneklés nyitotta
meg ezt a programot. Erre a napra a tornaszoba csodás mesebirodalommá alakult, sok-sok gyertyával, kandallóval és még
más varázslatos dolgokkal. Óriásira nőtt játékokkal (ők az óvónénik voltak) akik később megelevenedve Holle anyó külön-

leges világába röpítették a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.
Együtt érezhettek szegény mostoha lánnyal és jókat derültek a
másik leány furcsa, kényeskedő, olykor otromba viselkedésén. És bár odakinn fekete volt minden ebben a mesevilágban
Holle anyó még a havazást is megidézte, melyet még teljessebbé tett Vivaldi csodás muzsikája. Ezt követően a valóságba
visszacsöppenve kézműves tevékenységek várták az érdeklődőket. Közben tea, gyümölcs, /és hogy a mesétől azért ne szakadjunk teljesen el/ a mesebeli kemencében gyönyörű pirosra
sült kenyerek lekvárral megkenve vártak a gyerekekre, ha az
elmélyült tevékenykedés közben egy kis finomságra vágytak.
Kellemes ünnepváró hangulatban telt el a délelőtt.
Az óvodában több csoportban adventi naptár segítségével érzékeltették az idő múlását, az ünnep közeledtét. Ebben az időszakban az óvónénik lámpások, mécsesek segítségével, a gyerekekkel közösen készített alkalmi dekorációval
tették meghitté a mindennapokat. Az adventi időszak legkedvesebb eseménye, amikor minden csoportba a szülők, testvérek érkeznek vendégségbe. A gyerekek ünnepi játékfűzérrel,
pásztorjátékkal kedveskedtek. Több csoportban hagyománynyá vált, hogy a szülők mesejátékkal, bábelőadással, illetve valamilyen hangszeres játékkal viszonozzák a gyerekek felkészülését. És amikor a várva várt ünnep valóban eljött, már minden
gyermek családjában élhette meg az igazi csodát. Őszintén bevalljuk, hogy a szünet mind az ovisoknak, mind pedig az óvoda
dolgozóinak igen jól esett. Januárban az óvoda legkisebbjei
Teri óvónéni vezetésével, és a legnagyobbak Melinda és Betti
óvónéni irányításával újévei köszöntőt mondtak minden
csoportban, dalos, mondókás összeállítás formájában. A nagyok megidézték a 12 hónapot annak minden szépségével.
Köszönjük mindannyiuknak a jó kívánságokat.

Ragadozó madarak az óvodában
Meglehetősen keveset tudunk
a madárfajokról, életmódjukról. Az énekes madarak, melyek késő ősszel a kertünkbe települnek, közölük a legjellemzőbbeket /cinege, rigó, vörösbegy, stb./
megismertetjük a gyerekekkel, de a ragadozó madarakról kevés ismerettel
rendelkezünk. Nem lehet elég korán felhívni a gyerekek figyelmét a körülöttünk
élő állatvilágra. A ragadozó madarak között mindegyik faj védettséget élvez. A
gyerekek halljanak arról, mit is jelent ez.
Különösen rájuk jellemző, de még ránk
felnőttekre is, hogy ellenszenvvel gondolunk ezekre a madarakra, mivel elpusztítják az énekes madarakat. Nos,
hogy ez a szemlélet ne fertőzze meg a kicsiket, nagyon érdekes és hasznos programot terveztünk az óvodába. Ez év januárjában Kisteleki Gergely volt vendégünk, aki már hosszú évek óta foglal-

kozik madarakkal, mint mondta „családtagként” él velük. Néhány éve már
járt nálunk, akkor hollóval, kárókatonával, egy párban élő ragadozó madárral
érkezett. Idén egy hím és egy tojó harrisölyvvel találkozhattak a gyerekek. Élményszerű volt, hogy a tornaszobában a
fejünk felett repkedtek az ölyvek. Időnként riadtan húztuk be a nyakunkat. Ismételten sokat tanultunk. Választ kaptunk többek között arra, hogy miért
mozgatják a harrisok folyamatosan a fejüket, melyik a legokosabb madár, a bagoly miért képes hangtalanul repülni.
Gergely mesélt róla hogyan viselkednek
a madarak fogságban, mivel táplálkoznak stb. Nagyon érdekes volt ennyire közelről látni ezeket a madarakat, félelmetes kampós csőreiket, erős karmaikat, mellyel mégis oly óvatosan kapaszkodtak gazdájuk karjára, hogy az nem

sérült. Legérdekesebb még is csak azt
volt látni, hogy két ilyen eltérő faj, mint
az ember és a madár, milyen közeli elfogadó, bizalmas viszonyba kerülhet. Ez
maga a csoda.
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Nem lehet a csoda nélkül élni
Karácsonykor ünnepelni gyűlünk össze. Ekkor szakítunk több időt, hogy családunkkal, rokonainkkal és barátainkkal tölthessük szeretetben gazdag óráinkat.
Karácsony valódi üzenetét azonban minden embertársunkkal meg kell osztanunk,
hiszen a szeretet mindenkié. Mindenki érezze a karácsony örömét és a reményt, hogy
jövőre jobb lesz és lelkiekben is gazdagabb, szebb év vár ránk. Az ünnepek alatt érdemes megállítani a rohanó időt, áttekinteni a mögöttünk hagyott évet és átadni
magunkat az ünnep hangulatának.

Évről évre a helyi amatőr csoportok, gyermekek-felnőttek egyaránt sokat készülnek, hogy műsorukkal örömet szerezzenek a karácsonyi csodavárás időszakában.
A hagyományos Falukarácsony advent harmadik vasárnapján egy mindenki által jól ismert és szeretett énekkel vette kezdetét. A Csendes éj dallamait Szonda Fanni, Szabóné
Szonda Gabriella és Szonda Boglárka szólaltatta meg. A Bagi
Arany János Általános Iskola énekkara kiegészült az első osztályos tanulókkal, a gyerekek karácsonyi énekekkel érkeztek.
Kedves műsoruk Szabóné Szonda Gabriella és Szekeresné
Fercsik Anna áldozatos felkészítő munkájának eredménye.
Palya Zoltán polgármester a Karácsonyt az egyik legfontosabb ünnepnek nevezte, amelyet talán a legjobban várunk.
A gyermekek az ajándékot, süteményt, szaloncukrot várják, a

Az adventi koszorú várakozás szimbóluma: gyertyái
az adventi időszak négy hetét jelképezik. A keresztény szimbolisztika szerint az adventi koszorú formája Isten örökkévaló
szeretetét jelképezi, az örökzöld ágak (leggyakrabban fenyő) a
reményt és az életet, a gyertyák pedig a növekvő fényt, Jézus
eljövetelének közeledtét. A négy gyertya advent négy hetét és
ezen felül négy fogalmat jelképez: hit, remény, öröm és szeretet. Az adventi koszorú az otthont és a templomot összekötő
kapocs. Karácsondi Mihály plébános ünnepi gondolatainak
kíséretében meggyújtotta a szeretet gyertyáját a falu koszorúján.
A Bagi Általános Iskola második osztályosai léptek a
színpadra Decemberes című verses összeállításukkal. A gyerekek első sikeres szereplése Katonáné Kovács Erika és KatonaDénes Krisztina munkájának gyümölcse.
A komolyzene vette át a főszerepet, Massnet Thais
méditation-ja csendült fel. Szonda Boglárka hegedűjátékát
Szonda Fanni zongorán kísérte, majd Szabóné Szonda Gabriella fuvolaművész és Szonda Fanni csembalóművész Köhler
Spanyol keringőjét varázsolta a színpadra.

családok az együttlét örömét, a meghitt pillanatokat. A hívő ember számára a Karácsony Jézus megszületését jelenti. Polgármester úr kiemelte a szeretet fontosságát, a másik ember elfogadását, felebarátaink tiszteletét és hangsúlyozta, hogy már régen
nem volt ennyire rászorulva a világ a szeretetre és az összefogásra, mint napjainkban. Az előttünk álló, 2020-as esztendőre
azt kérte, hogy a szeretet és együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat.
A megható gondolatokat követően településünk legkisebbjei, az óvodások léptek színpadra. A Méhecske csoport
havat varázsló, angyali üzenetet hozó műsorral kedveskedett, a
produkciót Tóth Csabáné, Karácsondiné Palágyi Erika óvónők
és Dánielné Varga Edit dajka tanították be az apróságoknak.

Két éve működik a felnőtt latin tánccsoportunk, a
Bagi Ritmus Tánccsoport. Többször találkozhattunk már
velük a település rendezvényein, látványos, dinamikus bemutatóikkal rendre sikert aratnak. A lelkes csapat Végh Zoltán
versenytánc oktató, koreográfus vezetésével beatrumba és
rock and roll koreográfiával készült az ünnepi alkalomra.

Fotó: Farkasné Katona Anita
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A település közösségi életének aktív résztvevői a
Szinkron Nyugdíjas Egyesület tagjai. Példamutató intenzitással élik meg a mindennapokat, klubdélutánokat, énekkari
próbákat tartanak, kirándulásokat szerveznek, számos kistérségi nyugdíjas találkozó házigazdái, s énekkaruk rendszeres fellépője nemcsak a bagi, hanem a környékbeli rendezvényeknek is. Ezúttal régi karácsonyi énekekkel teremtettek igazi ünnepi hangulatot.
Végül az idén 70 éves Muharay Elemér Népi Együttes
betlehemes produkciója foglalta méltó keretbe a Falukarácsony színpadi programját.
Az ünnepi műsorok mellett a könyvtárban a kisgyerekek mesét hallgathattak, kézműves ügyeskedéssel, vagy játékkal tölthették az időt, az előtérben karácsonyi vásárosok
portékái közül lehetett válogatni. A színpadi programok végén
a művelődési ház parkolójában felállított sátorban meleg teát,
forralt bort és zsíros kenyeret kínáltak. Igazi karácsonyi
nyüzsgés alakult, a helyi csoportok által bemutatott színvonalas előadások közösségben való átélése összekovácsolta az
embereket és elvarázsolta az estébe nyúló délutánt.
„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a
csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem
lehet a csoda nélkül élni.” (Márai Sándor)
T.A.

Iskolai hírek
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Bag Nagyközség Önkormányzata ezúton is hálás szívvel
mond köszönetet mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta a falukarácsony megvalósulását. Köszönjük a fenyőfa felajánlást Farkas Jánosnénak és családjának, a
vendéglátáshoz nyújtott támogatást Bognár Károlynak és
a Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesületnek, a borfelajánlást Németh Miklósnak, Varga Andrásnak, Nagy Józsefnek, Gábor Antalnak. Köszönjük a fellépőknek,hogy ünnepivé varázsolták a délutánunkat, és hálásak vagyunk
mindenkinek, aki áldozatos munkájával és megtisztelő érdeklődésével hozzájárult közös ünnepünk sikeréhez.

Adventi készülődés az iskolában
A december iskolánkban is a karácsonyra való készülődés időszaka. Az adventi várakozás az 5. osztályosok gyertyagyújtásával kezdtük. Elkészítettünk iskolánk adventi koszorúját és december 2-án reggel a zsibongóban gyűltünk össze,
majd az 5. osztályosok osztályfőnökük, Kustra Éva tanárnő segítségével egy kis műsor keretében meggyújtották az első adventi gyertyát. Az adventi ráhangolódás során a szép versek és
dalok mellett megfogalmazták saját gondolataikat is arról, hogy
számukra mit jelent a karácsony. Az ezt követő hétfő reggeleken
a gyerekek osztályfőnöki órákon gyújtották meg saját koszorúikon a gyertyákat, melyeknek fényénél egyre közelebb kerültek az ünnephez.
December 3-án megérkezett iskolánkba a „Rajkó-Mikulás”. A budapesti Rajkó Művészeti Iskola vezetésével nálunk
is szerveződött egy tánccsoport. Szecső Kovács Zoltán tánctanár
vezetésével egy kis bemutatót tartottak a kisépületben a művészeti iskola megjelent képviselőinek, majd a Mikulás megajándékozta a gyerekeket. December 6-án iskolánk minden tanulóját meglátogatta a Mikulás a gyerekek nagy örömére. Köszönjük
az önkormányzatnak az ajándékot! A délután első felében osztálykeretben ünnepeltek a felsősök, majd társasjátékkal játszhattak, filmet nézhettek vagy ablakdíszeket készíthettek tetszésük szerint. A 6. és 7.a osztályosok meglátogatták testvérosztályaikat és kis ajándékokkal kedveskedtek nekik.
December 14. szombat munkanap volt. Ekkor tartottuk hagyományos karácsonyi forgatagunkat. Az alsó tagozatosok számára a zsibongóban egy kis műsorral kezdődött a délelőtt, melyet a 3. osztályosok adtak elő Paltán Bernadett tanárnő
vezetésével. Ezt követően különféle díszeket, ajándékokat készítettek osztálykeretben a gyerekek. A felsős gyerekek közösen

kézműveskedtek az ebédlőben. Papírból, csillám dekorgumiból, magvakkal készítettek díszeket, de nem maradt el a szokásos gyertya-mártogatás sem.
December 15-én 2 produkcióval szerepeltek diákjaink
a Falukarácsonyon szüleik és minden jelenlévő örömére.
A 8. osztályos fiúk, Paltán Eszter /5. o./ és Györgyfi
Gergely /9. o./ felelevenítették a Betlehem-járás hagyományát.
Osztályfőnökük, Dobosné Szilágyi Gabriella tanárnő vezetésével meglátogattak néhány családot és elvitték hozzájuk a „kis
Jézust”. December 20-án iskolánk zsibongójában megtartott
karácsonyi műsorunkkal zártuk az évet. Szásziné Győri Éva
intézményvezető köszöntője és Kustra Éva tanárnő bevezetője
után a 3. osztályosok karácsonyi dalcsokrával kezdődött a műsor, melyet Lencse Balázs katolikus hitoktató tanított be és kísért zongorán. Ezt követte a Betlehem-járás, amely közben
meggyújtották az adventi koszorú gyertyáit. Azután az 1. osztályosok és az énekkarosok műsora következett, melyet Szekeresné Fercsik Anna és Szabóné Szonda Gabriella tanárnők tanítottak be, valamint Szabóné kísért zongorán. A 2. osztályosok is
a színpadra léptek, előadták Decemberes című verses összeállításokat, melyet Katonáné Kovács Erika és Katona-Dénes
Krisztina tanítónők segítségével tanultak meg. Utánuk Horváth
Noa és Roskó Gábor egy karácsonyi verset adtak elő. A program
a 4. osztályosok énekével zárult, melyet Deák Márta és Tóth
Zsuzsanna tanítónők tanítottak be.
Bízom benne, hogy mindenki talált a programok
között valamit, ami segítette őt lelkileg is felkészülni a karácsonyi ünnepre.
Horváthné Maczkó Katalin
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Élő Advent Bagon
2017 őszén egy felhívás jelent meg a Bagi Hírlapban. December 1-je és
24-e között azok jelentkezését várták, akik ablakában mindennap kigyullad
majd az aktuális nap száma, mint egy klasszikus adventi kalendárium számlálója, illetve december 1-je és 20-a között vendéglátókat is kerestek. A meghirdetett ötletes program lényege, hogy az adventi időszakban minden este
más ablakában gyulladjon ki az aznapi dátumnak megfelelő szám. Az ötletgazda célja az volt, hogy a Bagon élő emberek jobban megismerjék egymást, a
helyi lakosok közötti kapcsolat fejlődjön, valamint az adventi várakozás örömét közösségben is megtapasztalják az itt élő emberek.
A Dózsa György Művelődési Ház elé esténként 18
órakor szeretettel várták a kicsiket és nagyokat, fiatalokat és
idősebbeket egyaránt, hogy egy feladvány, vagy versike megfejtéseként elinduljanak a helyes irányba és megkeressék az
aznapi aktuális számot. Korábban ilyen kezdeményezés Bagon
nem történt. A szervezőktől kapott instrukciók szerint a vendéglátók fogadják az érkezőket, majd az udvaron forró teával,
forralt borral, zsíros kenyérrel, pogácsával vendégül látják a
hozzájuk eljutott „fénykeresőket”. Házigazda lehet egy család,
de összefoghatnak szomszédok, illetve lehet házigazda egy-egy
csoport, vagy egyesület is. A szervezők felhívták arra is a figyelmet, hogy aki vendéglátónak jelentkezik, az lehetőleg, szabadidejéhez mérten vegyen részt esténként a közös fénykereső
sétákon is.
Nem volt kérdés, hogy a mi családunk is jelentkezzen
házigazdának. Akkor még úgy gondoltam, hogy az udvarunkon
lévő 20 négyzetméteres szaletli alkalmas lesz a program lebonyolításához. Ahogy elérkezett a december hónap és elkezdődtek a séták igyekeztünk mi is több estén részt venni. Nagyon jó
volt látni, hogy ez a program sokkal több embert vonz, mint
gondoltuk. Csapadék mentes estéken megfelelő védelmet nyújtanak a forró italok, szabad ég alatt is kellemes a beszélgetés.
Első évben házigazdaként megtapasztaltuk, hogy télen bizony
eshet az eső! Aznap, amikor ránk került a sor, már délben el
kezdett esni. Ezért jobb híján köteleket feszítettünk ki az udvar
felett és ezekhez ponyvákat rögzítettünk, tető gyanánt. Így tudtuk megoldani, hogy a hozzánk ellátogatók ne ázzanak el.
Három évvel ezelőtt a szervezők sem gondolták, hogy
ennyire népszerű lesz ez a rendezvény sorozat. A több éves tapasztalat alapján 2019-ben már több udvaron sátrat állítottak,
a kicsi bográcsot nagyobbra cserélték és egyre több zsíros kenyeret készítettek. Számomra egy óriási és egyben megható élmény volt, amikor egyik este a csúszós úton az egyik idős és
egyedül élő néni a segítségemet kérve, belém karolva sétált és
elárulta, hogy „… a férjem halála óta olyan boldog estéim nem
voltak, mint ezeken az esti sétákon.”
Minden este minden házigazda nagy izgalommal és
szeretettel készült. A testi táplálékon felül egy-egy verssel, vagy
néhány gondolattal a szívek, lelkek is kaptak „táplálékot”. Plébános Úr szavait idézve: „A sötétséget nem lehet összetörni és
kidobálni az ablakon. Mivel a sötétség a világosság hiánya, ezért
sokkal egyszerűbb meggyújtani egy gyertyát, hogy eloszlassuk
sötétséget. Nem kell tehát mást tennünk, mint életre hívni a
fényt, a saját és mások életében egyaránt. Mi is azért indulunk
minden este útnak, hogy keressük a fényt, a világosságot. Ezt a
fényt azonban csak magunkban találhatjuk meg, szívünk
mélyén, ahol a jóság, a megértés és a szeretet lakik. Ha ezt meg-

találjuk Karácsony estéjére, érdemes volt adventi időben minden este elindulni, mert meggyullad bennünk a fény és eloszlik
a sötétség.”
Bizonyos estéken még egy-egy külön meglepetés is
várta a vendégeket. A teljesség igénye nélkül például december
5-én a Galga Moped Klub Hagyományőrző Egyesület szervezésében a hideggel dacolva, de hó hiányában motoron érkezett a
Mikulás, aki a 3 krampuszát sem hagyta otthon. A gyerekek sikongatással jelezték érkezésüket! Az ajándékokat a Mikulás
nem „ingyen” adta, megénekeltette őket. December 7-én a művelődési házban a Muharay Népi Együttes táncházzal kedveskedett. December 8-án a Katona és a Volter család alkotta közös énekkar szép énekeit, december 13-án pedig néhány óvó
néni és óvodás előadásában Luca-napi köszöntőket hallhattunk. December 15-én - szintén a művelődési házban - a Falukarácsony egész délutánt és kora estét betöltő programja keretében gyulladt ki az aktuális szám. Utolsó este, december 20-án a
- Magyarországon ismét 1. számú minősítését elért – Bagi Muharay Népi Együttes tagjai közül a Betlehemezők csoportja lepte meg az aznapi vendégsereget. Minden este hazaindulás előtt
a vendégek néhány karácsonyi dallal köszönték meg a szíveslátást, melyhez a háziak is örömmel csatlakoztak.
Hála Istennek a vendéglátóhelyekre akkor is, és azóta
is minden évben hamar betelnek a jelentkezési helyek. Az is örvendetes, hogy évről-évre egyre többen vállalkoztak a közös esti
„fénykereső” sétákra! 2019 decemberében esténként 48 és 188
fő között volt a sétálók létszáma. Összesen a 20 estén 1.657-en
keresték a fényt.
Egy egyéni kezdeményezésnek köszönhetően év végén, december 29-én, az ünnepi plusz kalóriáknak hadat- üzenve, az esti sétákat lezárandó programként egy kb. 3 órás/ 8 kmes sétával végig látogattuk azokat a helyszíneket, ahol a számok
az Advent időszakában felgyulladtak. Ez nem matematikai sorrendben, hanem leegyszerűsítve, az adott helyszínek földrajzi
elhelyezkedése alapján lett lebonyolítva. Ezen a sétán közel 20an vettünk részt. Remélem, hogy ez a program is évről-évre
egyre népszerűbbé válik, és egyre többen tartanak velünk!
Fodor Zoltán
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Úgy, mint otthon!
Két éves lett a Bagi Filmbarátok Klubja
Két éve, havi rendszerességgel összeül 10-15 filmbarát, hogy kibeszéljen
aktuális, illetve kevésbé aktuális filmeket.
Minden hónap utolsó péntekén este fél 7-től gyülekeznek a Dózsa György Művelődési Ház könyvtárában, ahol a
szó legszorosabb értelmében is otthonra talált a klub. Kényelmesen, mezítláb, babzsákon ülve, a szőnyegen heverészve csemegézik a tagok által kínált enni-innivalót, miközben górcső alá
veszik az aktuális filmet – úgy, mint otthon. A klub életre hívója
Angyal Tamás, helyi lakos, aki örömmel fogadta szerkesztőségünk érdeklődését és lelkesen beszélt a klub életéről, tevékenységéről.
„Hiányoltam egy ilyen jellegű vonalat a falu kulturális életéből és magam megfogván a zászlót, kerestem lehetőséget és követőket, támogatókat. Nagy örömömre szolgált, hogy már az első alkalommal nagyon sokan megjelentek,
nyitottak erre a fajta eseményre, élményszerzésre és megosztásra.”
2018. február 23-án indult a most már két évet átfogó
történet. Első alkalommal Tamás az általa egyik legjobb magyar
filmnek tartott Dögkeselyűt (1982, r: András Ferenc, fsz: Cserhalmi György) ismertette meg az érdeklődőkkel. A bemutatkozó
rendezvény – és filmválasztás – sikeresen megalapozta a klub
további működését.
Tamás elmondta, hogy az alkalmankénti filmválasztás
teljesen rapszodikus, nincs rendszer, tematika, ami folytonosságot, vagy állandóságot mutatna. A tagok sosem tudják előre,
hogy éppen melyik film kerül górcső alá, legyen az éppen magyar, vagy külföldi gyártású. Véleménye szerint ez különös
vonzerővel bír, a klubba érkezők izgatottan várják a meglepetést. Műfaját tekintve elég széles a paletta, akár egy családi film,
egy történelmi film, életrajzi alkotás is kiválasztásra kerülhet az
adott alkalomra. Figyeli az ismerősöktől, innen-onnan hallott
kritikákat is, illetve a klubtagok is szoktak vinni - remélhetőleg a
többieknek is tetsző - filmeket.
„A legelején bevezetőként még beszéltem is az adott
filmről, emellett közben és utána is megbeszéljük, hogy kinek
milyen emlékeket hozott fel, ki mikor jött rá, hogy „ő” a gyilkos.
Van, amikor játékokat is hozok, ha időm és ötletem is van, filmekhez kapcsolódó kvíz kérdéseket. Egyik tagunk díszleteket
épít filmes produkciókba, ebből kifolyólag nagyon sok apró
filmes történetet, érdekességet tud megosztani velünk. Szoktam azt is figyelni, hogy hogyan készült a film. Milyen a zene, a
vágás, vagy a képek beállítása? Próbálom ezekre az érdekességekre is felhívni a többiek figyelmét”

A kiemelt filmrészletek, a kvízhez szükséges segítségek
megjelenítésére projektor és hangosítás áll rendelkezésre. A filmek fogadtatása elég vegyes az eltérő érdeklődési körök és a
generációk közötti különbségek miatt, izgalmas szócsaták,
érdemi és tartalmas párbeszédek alakulnak ki. Elsősorban a felnőtteket célozták meg, képviselteti magát a tagok között a 20as, 30-as, 40-es és az 50-es korosztály is. A folytonosság fenntartására létrehoztak egy csoportot az egyik ismert közösségi
oldalon, melyben a filmklubot rendszeresen látogatók számára
két alkalom között is zajlik az élet. Itt szoktak egymásnak ajánlani tv-ben éppen futó, vagy hamarosan vetítésre kerülő filmet,
amire érdemes figyelni, odakapcsolni. S hogyan vélekednek a
bagi filmbarátok a találkozókról?
„Másfél éve járok el rendszeresen, igyekszem mindig
ott lenni a találkozókon. Számos olyan filmélménnyel gazdagodtam azóta, amiket csak a társaim ajánlatára néztem meg,
magamtól soha nem választottam volna egyiket sem. Egy új
világ tárult fel. Minden filmet más szemmel nézek már,
észreveszem az apró utalásokat, a kameramozgásokat,
fényképezés szépségeit és a filmtrükkök ötletességeit.”
„Mióta több időm van, gyakrabban utazom el rokoni,
baráti vagy egyesületi programokra. Amikor szóba kerül,
hányféle közösség működik nálunk, hitetlenkedve néznek rám.
– Mekkora település ez a Bag? - kérdezik. Mintha ez számítana! Lehetne kisebb is, nagyobb is. Emberek teszik, hogy ilyen –
szó szerint. Olyan emberek, akiknek kevés a panaszkodás,
hogy „Á, nincs itt semmi! Még szerencse, hogy Pest közel van!”
Akik felmérték, hogy mi van, mi nincs, mire lenne igény. Kitalálták, megszervezték, elindították. És aki azt gondolja, hogy
itt vége a munkának, innentől már megy a szekér a maga útján, nagyon téved. Az érdeklődés folyamatos fenntartása, a tagok megtartása ugyanilyen fontos. Az eddigi kétéves, folyamatos működés bizonyítja, hogy a Bagi Filmbarátok Klubjának ez is sikerült.”
Tamás szavaival élve, extrém témájú filmekbe eddig
még nem futottak bele, nyugodtan eljöhet bárki. „Igyekszünk
olyan értéket közvetítő filmeket választani, amiket nem biztos,
hogy megnéznél, ha csak úgy szembe jönne.” Talán kicsit túlmutatnak az átlagos filmnéző komfortzónáján ezek a filmek azzal, hogy gondolkodásra késztetnek, és maradandó lenyomatot
hagynak a mindennapi életben. Egy igazi film-élménynek ez
adja a varázsát.
T.A.

Az élő fa filozófiája
Arról már olvashattak, hogy az elmúlt hónapokban 20
fát ültettünk el Bag belterületi részén és az idei esztendőben
további 80 fa elültetését tervezzük összefogva az itt működő
civil szervezetekkel, a 10 millió fa nevű civil szerveződésnek a II.
kerületi szervezetével, valamint a helyi önkormányzattal.
Amennyiben az összefogás révén és a gazdasági lehetőségeink is
engedik, úgy jóval több is szóba jöhet, hiszen hely bőven van a
faluban! Ezek a tényék, de azt gondolom, röviden érdemes szólni az élő fa környezetvédelmi, esztétikai és egyéb jelentőségéről,
amelyet 100-150 évvel ezelőtt az „élő fa filozófiájaként” emlegettek.
- Mire is gondolok? Ha nyugat- magyarországi határ környékén
körülnézünk, azt szoktuk mondani, „itt a fű is másként nő”. Pedig nem! Csupán az egyéb körülmények azok, amik ennek a látványnak a hátterében vannak. Ilyen a közösségek összetartó és
megtartó, segítő ereje, amit már az elmúlt hónapokban magam
is megtapasztaltam Bagon.
Mert jó volt közösségben, közösen azokért a célokért
dolgozni, ami csak közvetett módon kapcsolódik a saját életem-

hez, környezetemhez. Ilyen volt az ároktisztítás, a fák ültetése.
Az adventi sétákat is egyfajta környezetjavító folyamat volt számomra, hiszen magam is beszélgettem olyan emberekkel, akikkel az elmúlt 20 évben még nem volt módom. Ezek a folyamatok
azok, amik a füvet zöldebbé teszik mindenki számára, de ez
mindenhol egy fejlődési folyamat része, sehol nem egy csettintésre alakult ki.
Ha a következő években sok fát sikerül elültetnünk
Bag közterületein és sok olyan egyéb programban lehet részünk,
ami a közösségről és a közjóról szól, abban az esetben nem csak
a saját környezetünkben, de a lelkünkben is megteremtődhet a
harmónia. Az a páratlan szépség, amit Japánban például a cseresznyefa virágzásának az időszaka jelent a japánok és mindazok számára, akik azért utaznak oda, hogy ennek a csodának a
részesei lehessenek, amit környezetnet hívunk, és ami a lelkünkben is képes virágba szökkeni.
Aki eddig még nem olvasott volna a fa ültetésünk részleteiről, az a következő oldalakon további információkhoz juthat: https://www.facebook.com/imola.bereczk
Kádár László
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A Don Bosco Oratórium eseményei - 2019
A bagi és hévízgyörki egyházközség oratóriuma 2010 augusztusában indult útjára és immár tíz éve töretlenül működik.
Nekünk fiatal szervezőknek, animátoroknak az a célunk, hogy az
oratóriumokon tartalmas időt töltsünk el a gyerekekkel, beszélgessünk, énekeljünk, játszunk, tanuljunk, kézműveskedjünk, táncoljunk s mindezt szereteteben, Isten közelségében. Oratóriumunk
névadója, Don Bosco úgy nevelte a gyermekeket, hogy az életüknek
egyaránt részét képezze az ima, a munka és a játék. Mindezekből
nálunk sem volt hiány az elmúlt esztendőben.
Januárban az évközi oratóriumok sorát Hévízgyörkön
nyitottuk meg. A szokott módon a hónap harmadik szombatján délelőtt 9 órától fél 12-ig rendeztük meg az oratóriumot, ahol szó volt
az új évi terveinkről, a fogadalmak jelentésről. Ezt követően különböző játékokon mérték össze ügyességüket a gyerekek. Január 31-én
oratóriumunk védőszentjének, Bosco Szent Jánosnak az ünnepén
szentmisén vettünk részt a bagi templomban. Nagy öröm volt számunkra, hogy erre a csütörtök esti szentmisére ministránsok, gyerekek és szülők egyaránt eljöttek ünnepelni. Februárban Bagon tartottuk a farsangi oratóriumot, melyen többen jelmezt is öltöttek magukra. Szintén Bagon az Apostolok szállásán került megrendezésre
az animátorok farsangi mulatsága. Márciusban a nagyböjti oratóriumunknak különleges vendége volt. Az Óbudai Szalézi Rendházból
Kovács Sándor szalézi testvér érkezett hozzánk Bagra, aki a délelőtt
folyamán a szalézi lelkiség világba kalauzolta a gyerekeket, történeteivel, énekeivel és minden mozdulatával. A délután folyamán Sándor testvér az animátoroknak tartott nagyböjti lelkigyakorlatot. A
következő héten az animátorok keresztúti ájtatosságot végeztek a
bagi templomban. Áprilisban a kisanimátorok szervezésében zajlott
le az évközi oratórium Bagon a nagyböjt jegyében. Húsvéthétfőn régi szokásokhoz híven az animátor legények útra keltek, köszönteni a
lányokat versekkel, kölnivel. Április 27-én részt vettünk az egyházközségi napon Hévízgyörkön. Az animátorok a népi játékok lebonyolításában segítettek, valamint indultunk a focibajnokságon is.
Májusban Hévízgyörkön került megrendezésre a 2018/2019-es ta-

név utolsó évközi oratóriuma, melyet szintén a kisanimátorok szerveztek. A nyári oratóriumra ekkor már teljes erőbedobással készültünk. Különleges jubileumi alkalmat ünnepeltünk, augusztusban
került megrendezésre a 10. Don Bosco Nyári Oratórium Bagon, ahol
semmi sem szabott gátat az örömnek és a vidámságnak (erről a hét
napon át tartó programról egy korábbi cikkben már beszámoltunk).
Szeptemberben Hévízgyörkön vette kezdetét az évközi oratóriumok
sora. Ebben a hónapban megkezdődött a kisanimátorok felkészítő
képzése is. A kétéves képzés során a csapatunkba jelentkező középiskolás fiatalok gyakorlati és elméleti ismerteket szereznek az oratóriumi munkáról. A kezdő csoportba idén hat tanuló jelentkezett,
mentoruk Pölöskei Judit néni. A másodéves csoportban négyen
folytatták a képzést mentorálásom alatt. Októberben a bagi általános iskola diákjaival közös kiránduláson vettünk részt, a népes csapat a Petőfi forráshoz túrázott el. Animátoraink itt is gondoskodtak
a játékról és a táncról. Novemberben Hévízgyörkön tartottunk oratóriumot, ahol témánk a tolerancia és a türelem volt. Szintén ebben
a hónapban rendeztük meg az Animátorok Szentségimádását Bagon, egy csütörtök esti szentmise után. Nagyon szép alkalma volt ez
közösségünknek. Decemberben a szalézi adventi lelkigyakorlaton
több animátortársunk is részt vett Péliföldszentkereszten. A karácsonyi oratóriumunk december 21-én került megrendezésre Bagon,
a szokásos jó hangulathoz hozzájárult az is, hogy már érezni lehetett
az ünnep közelségét. Szintén ezen a napon tartottuk meg az animátorok téli csapatépítő tréningjét az Apostolok Szállásán. Fergeteges
délutánt tölthettünk együtt, mely estébe nyúló beszélgetéssel és játékkal zárult.
Ezúton szeretnénk megköszönni az oratóriumi programok megvalósítását Karácsondi Mihály atyának és szeretettel köszönünk minden imát és támogatást, amivel a falu lakosai az elmúlt
esztendőben segítettek minket. Az oratórium kapui az idei évben is
nyitva állnak, várunk programjainkra minden gyermeket és fiatalt!
Volter Domonkos, az animátorközösség koordinátora

Szolgáltatás
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BÍRÓSÁGI SZEMPONTOK A GYERMEKTARTÁSDÍJ ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA SORÁN
Ügyvédként rendkívül gyakran találkozom azzal, hogy az
a szülő, akinek gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége áll fenn, hirtelen „munkanélküli lesz”, de legalábbis minimálbéres fizetést
igazol, annak ellenére, hogy korábban jól fizető munkahelye volt. A
gyermektartásdíj megállapítására vonatkozó perekben sajnos igen
jellemző magatartásformának számít ma már a jövedelmek eltitkolása, különösen a fővárosban és vonzáskörzetében. Idén márciusban végre a Kúria kiadott egy állásfoglalást arról, hogy a bíróságoknak a gyermektartásdíj megállapítása során milyen szempontokat
kell figyelembe venniük. Egy valóban hiánypótló összefoglaló született ezzel, hiszen a bíróságokhoz érkező családjogi ügyek mintegy
40%-át teszik ki a tartásdíjak felülvizsgálatára vonatkozó kérelmek.
Elsődlegesen a Kúria döntött arról, hogy a gyermektartásdíj bíróság
általi meghatározásakor a gyermek érdekeit, szükségleteit, de még
az igényeit is figyelembe kell venni. Ezentúl a bíróságok elfogadhatnak a tartásdíj meghatározásához olyan tényezőket, mint például a
gyermek mindennapi szükségleteinek havi összege, vagy a regionális munkaerőpiaci helyzet tényezői.
A gyermektartási perek kiemelt feladata a gyermek alapvető szükségleteinek biztosítása, ezzel egyidőben a szülők tartási képességének bíróság általi vizsgálata, mely folyamat mindkét részről
alapos bizonyítást igényel. Mindezek figyelembevételével határozzák meg a bíróságok a tartásdíj mértékét, mindkét fél érdekének
szem előtt tartásával, de a gyermek érdekét elsődlegesnek tekintve.
Az említett Kúriai állásfoglalásban arra a megállapításra
jutottak, hogy a gyermek alapvető szükségleteibe nemcsak az élelmezési- és ruházkodási költségek számítanak bele, hanem például a
számítógép, az internet használat, sőt akár a mobiltelefon, és annak
használati költsége is. A Kúria ugyanis azt mondja: a mobiltelefon is
alapvetően szükséges a gyermek kiegyensúlyozott és harmonikus
fejlődéséhez. A gyermekek fejlesztésének költségei, az étel-, vagy italallergia, stb. által okozott élelmezési többletköltségeknek szintén feleződnie kell a szülők között. Külön rendelkezett a legfőbb bírói fórum az alapítványi magániskolák havi többszázezres költségeinek biztosításáról is. Ez a költségnem csak akkor számolható el a
tartásdíj részeként, ha az iskoláról szóló döntés a szülők közös döntése volt. Ezen felül pl. a luxuskiadások körében megállapította,
hogy ha a gyermek egészségi állapota szempontjából indokolt, úgy
nem tekinthető luxusnak a havi 10.000,-Ft kiadással járó lovaglás

sem. Döntött a Kúria a vagyoneltitkolás jellegű esetek vonatkozásában is. Arra a megállapításra jutott, hogy ha a fél képzetlenségére,
betegségére hivatkozik az elhelyezkedés meghiúsulásának okaként,
illetve minimálbéres bejelentéssel szerepel a foglalkoztatójánál, abban az esetben a bírónak joga van a munkaügyi kirendeltségtől szakvéleményt kérni a régió munkaerőpiaci helyzetéről, joga van orvosszakértőt bekérni a fél egészségi állapotának megállapításához, és
joga van könyvszakértőt is bevonni a munkabér megalapozottságának kivizsgálásához, vizsgálhatja a bíró a cégnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, gépjárműnyilvántartás adatait, pénzintézeteket
is megkereshet. Továbbá: a vagyonnal érintett családtagokat tanúként a bírósági eljárásba bevonhatja, amennyiben ennek szükségét látja. Mindezen túlmenően a bíróság most már vizsgálhatja ezekben az esetekben a már benyújtott adóbevallásokat, megvizsgálhatja a gépjármű- és ingatlannyilvántartás adatait, továbbá környezettanulmányt is készíttethet.
Még egy újdonságot vezet be ez az állásfoglalás: elismerve
az internet térhódítását, az eljáró bírónak joga van tájékozódni a közösségi oldalakon, a felek a közösségi oldalak bejegyzéseit bizonyítékként felhasználhatják – szemléltetvén, melyik fél mennyi időt
tölt gyermekével, illetve a gyermek nevelésével. Az említett összefoglaló anyag tételesen felsorolja, hogy egy adott foglalkozás esetén
egy adott nagyvárosban és vonzáskörzetében mennyi a gyermektartásdíj mértékének átlagos minimum és maximum összege. Az állásfoglalás továbbá kitér arra is, hogy „köztudomású ténynek” nyilvánítja/minősíti egy gyermek havi alapvető szükségletének összegét,
és meghatározza azt minimálisan 25.000 forintban. Ezzel felgyorsítani szeretnék a tartásra vonatkozó pereket, mivel a köztudomású
tényeket nem kell bizonyítani a bíróságokon. A továbbiakban ez az
az összeg, amelyet minimál-tartásdíj gyanánt kötelezően meg kell
határozni. Az ezen felül igényelt összeg pedig – mint ahogy fentebb
utaltam rá -, a gyermek szükségleteivel, igényeivel és érdekeivel igazolható.
További gyermektartásdíjjal kapcsolatos kérdése esetén
keressen bizalommal!
dr. Péter Viktória ügyvéd
2170, Aszód, Kossuth L. u. 1. „D” lh. 2. em. 1.
Tel: 20/9353-286

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása ebben az évben Bagon rendelői
kampányoltás formában az alábbiak szerint lesz:
Március 09. (hétfő)
14-18 óra
Március 12. (csütörtök) 15-17 óra
Március 14. (szombat) 16-18 óra

Vasút u. 1. rendelő
Művelődési ház udvar
Vasút u. 1. rendelő

Az oltás alkalmával kell megfizetni az oltási illetéket,
oltóanyag, féreghajtó és egyéb anyagok költségét:
4000,- Ft ebenként.
Az oltási kampány befejezése után is lesz lehetőség a Vasút u. 1. sz. alatti rendelőben
hétfőn és csütörtökön 16-18 óra között az ebek oltására. Az állatok tartási helyen
történő oltását is folyamatosan végezzük.
Az oltáshoz az ebek oltási bizonyítványát szíveskedjenek elhozni.
Bag, 2020 február

Dr. Németh Mihály sk.
körzeti állatorvos

12

Közérdekű információk

BAGI HÍRLAP • 2020. JANUÁR - FEBRUÁR

HÁZIORVOSOK
RENDELÉSI IDEJE
I. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Balatoni Gyöngyi
Hősök tere 1.
Tel.: 06 (28) 504 – 215
Rendel: hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16 (időpontkérés)
csütörtök: 8-12
péntek: 8-11
Gyermektanácsadás:
hétfő 14-15 óráig

90

Az ifjak büszkesége
erejük,
s a vének tisztessége
az ősz haj!
(Péld 20, 29)

II. SZÁMÚ RENDELŐ
Dr. Takács Beatrix
Dózsa György út 53.
Tel.: 06 (28) 514–020
Sürgős esetben hívható:
06 (30) 663 – 0356
Rendelési idő:
hétfő: 12:00-16:00
kedd: 12:00-16:00
szerda: 7:30-11:30
csütörtök: 12:00-16:00
péntek: 8:00-12:00

Az élet rohanó forgatagában fontos, hogy
lássuk és meghallgassuk a körülöttünk élő idős embereket. Míg a fiataloknak van tüze, energiája, addig
az idős embereknek van élettapasztalata, amivel
átsegíthetik a fiatalokat az élet buktatóin.
Szükség van RÁJUK!
Bag Nagyközség Önkormányzata mindig is fontosnak tartotta, hogy köszöntse azon idős embereket,
akik sok évet megélnek.

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
Aszód Központi Orvosi Ügyeleti
telephelyén történik.
2170 Aszód, Baross utca 4.
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 16:00-08:00
Hétvége:
08:00-08:00
Telefonszám: 06/70-3703-104
Az Országos Mentőszolgálat
hívószámai: 112 és 104

családja körében köszöntötte Palya Zoltán polgármester úr Bag Nagyközség Önkormányzata nevében.
Ezen verssel köszöntjük mindazon idős
embereket, akik 2019-ben töltötték be 90. évüket.
Legyen ez útravaló minden fiatalnak, akik
körül ott élnek az idősek.

A FOGORVOS rendelési ideje
Dr. Szabó Melánia
(Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
Mobil: 06 30 902-2890
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök
14-19 óráig, szerda, péntek 9-14 óráig
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
vedono.bag@invitel.hu
1 KÖRZET
Védőnő: Botyik Katalin
Tel.: 06 20 566 6548
Elérhető: kedd 10-14 óráig
2 KÖRZET
Védőnő: Szemán Erzsébet
Elérhető: hétfő 12-17 óráig
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 237 1441

2019. december 18 - án
Deme Vendelné Karácsondi Erzsébetet
90. születésnapján

A szelektív hulladék szállítás napjai:
minden hónap 3. péntek
A zöldhulladék szállítás napjai: februártól
novemberig minden hónap 1. szombat
Elkülönítetten gyűjtött
(szelektív) hulladék
szállítási napok

Komposztálható
(zöld) hulladékok
gyűjtése

2020. április 17.

2020. április 4.

2020. május 15.

2020. május 2.

2020. június 19.

2020. június 6.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA:
Hétfő:
13:00-16:30
Kedd:
nincs
Szerda:
7:30-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: nincs
Péntek:
7:30-12:00
KÖRZETI MEGBÍZOTT Jánvári Gábor Tel.: +36 20 289 1764
POLGÁRŐRSÉG Tel.: +36 30 515 69 45

Bagi Polgármesteri Hivatal
H - 2191 Bag, Szent Imre u. 52.

IMPRESSZUM - BAGI HÍRLAP

+ 36 28 504 135
+ 36 28 504 140

LAPZÁRTA: 2020. március 31.

Óbecsey István
Szeressétek az öregeket!
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek Őket szűk odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!

www.bagfalu.hu
bagpolghiv@bagfalu.hu

Következő megjelenés: 2020. április 3. hetében
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