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XXVI. évf. 6. szám / 2020. november–december Az önkormányzat közérdekű kiadványa / Ingyenes

Szeretetben, 
egészségben gazdag, 

boldog új esztendőt kíván 
Bag Nagyközség 
Önkormányzata!

Pár nappal karácsony előtt Bódi Szilárd önkormányzati képviselő vezetésével új buszmegállót állított fel az önkor-
mányzat a lottózó előtt. A munka tovább folytatódik, további buszmegállók elkészítését és felállítását tervezik.

karácsonyi ajándék
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,
majd a rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kihir de té -
sét köve tően a polgármester által meghozott döntések:

l Az októberi ülés keretében a polgármestert fel-
hatalmazta a képviselő-testület, hogy szerződést kössön
Dr. Lénárd Magdolna háziorvossal, valamint ehhez
kap csolódóan a NEAK-kal (Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő) az I.sz. orvosi rendelő kapcsán, hogy a házi -
orvosi feladat ellátása zavartalanul működjön helyet -
tesítéssel. 

l Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy a Gödöllői Katasztró-
favédelmi kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűz ol tó-
parancsnokságának 2019. évi beszámolójáról tájékoztat-
ta a képviselő-testületet.

l 2021. évi belső ellenőrzési vizsgálatként a korábbi
elemzések utóellenőrzését, valamint a falugondnoki tevé -
 kenység ellátásának átfogó ellenőrzéséről döntöttek. 

l Elfogadták az Iglice Napköziotthonos Óvoda
2020/21. évi munkatervét, döntöttek a közmeghallgatás
időpontjáról (melyre a veszélyhelyzet miatt online for-
mában került sor).

l A BM felhívására az illegális hulladéklerakók fel-
számolására meghirdetett pályázat benyújtásáról döntött
a tes tület.

l A művelődési ház alapító okiratának módosí tá -
sára volt szükség a törvényi szabályozás változása miatt,
a kulturális szférában közalkalmazotti jogviszonyban
fog lal koz tatottak átkerültek a munka törvény -
könyvének ha tálya alá.

l November hónapban Bag Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete megalkotta a 16/2020. (XI.
16.) sz. rendeletét a lakáscélú önkormányzati helyi
támogatásokról, és hatályon kívül helyezte az 5/2017.
(VI.29.) számú rendeletét.

l A 600-as hrsz.-ú önkormányzati ingatlan elidege -
nítési tilalmáról született határozat, ami 2025.03.18-án
jár le. Ez az úgynevezett „sarki kocsma”, amit 2010. év -
ben szerzett vissza az akkori képviselő-testület az
államtól. Az átvétel feltétele az volt, hogy 15 évig nem
tulajdo nít ható el az ingatlan. Ennek tudomásulvételéről
kell minden évben határozat formájában a képviselő-
testületnek nyilatkoznia.

l A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében 15
felsőoktatási intézményben tanuló bagi diákot támo-
gatunk. Nagy öröm, hogy fiataljaink közül sokan to vább -
tanulnak egyetemi szinten, amihez ennek a programnak
a keretében hozzá tudunk járulni havi 10 000 Ft-tal.

l 2021. évre mind a két orvosi rendelő helyette -
sítésére feladatellátási szerződést kötött az Önkor-
mányzat Dr. Lénárd Magdolna és Dr. Hatházi (Takács)
Beatrix Éva háziorvosokkal. Önkormányzatunk folya -
ma tosan pályáztat a betöltetlen házi orvosi állásra.

l Az év utolsó negyedévében további 5 kisgyermekes
családot támogatott az önkormányzat lakáscélú (vásár-
lási, felújítási) támogatás keretében, amelyet helyi ren-
delet szabályoz.

l Decemberben elfogadta a testület az önkormány zat
III. negyedéves pénzügyi beszámolóját. Bag Nagy köz ség
Önkormányzata 2020. III. negyedév összesített kia dá sok
főösszegét a 446 921 124 Ft összegben, össze sített bevé -
teleinek főösszegét 937 303 789 Ft összegben fogadta el. 

l Ezzel együtt a költségvetési rendelet is módosítot-
ta. A kiadási és bevételi főösszeget 43 434 648 Ft-tal
emel te meg. Így a konszolidált bevételi és kiadási főössze -
 gét 1 082 355 327 Ft-ban állapította meg az önkor -
mány zat (2020. szeptember 30-i zárás alapján).

l Szervezeti integritást sértő események kezelésének
eljárásrendjére vonatkozó szabályzatot vezettek be a
polgármesteri hivatalban. 

tiloS az avar éS kerti hulladékok égetéSe!

A testület módosította a 6/2009. (III.26.) a település környezetvédelméről, szilárd hulladékkal kap -
cso latos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet. A rendelet 16 §-át törölték, és a
2021. január 1-jén életbe lépő kormányrendelet értelmében bevezették a nyílt téri égetés tilalmát. 

FoNtoS változáS, hogy tiloS az avar 
éS a kerti hulladékok égetéSe! 

ÖNkormáNyzati hírek

2021„Itt az új év, új jót hozzon, 
Régi jótól meg ne fosszon, 

De ha új jót nem is hozhat, 
Vigye el a régi rosszat!”

E régi bagi újévköszöntő verssel szeretném üdvözölni falunk 
minden lakosát:

Palya zoltán
polgármester
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Bag Nagyközség Önkormányzata a kialakult járvány ügyi
helyzet miatt az idei évben csak rendhagyó módon online
térben tudott közmeghallgatást tartani, a tájékoztató az
alábbi linken teljes egészében megtekinthető: 
https://www.youtube.com/watch?v=LFkcgenebj0.

Palya Zoltán polgármester úr bevezetőjében elmondta,
hogy fontosnak tartotta, hogy a falu lakosságát tájékoz-
tassa az önkormányzat a pénzügyi helyzetről, az elvég -
zett feladatokról, illetve azt is, hogy a lakosság részéről
megfogalmazott kérdésekre, problémafelvetésekre érdem -
 ben válaszoljanak. 

PéNzügyi helyzet
A pénzügyi helyzetről Szendi-Bereczki Beáta a pénzügyi
bizottság elnöke tájékoztatott a 2020. szeptember 30-i
pénzügyi adatok alapján.

Eszerint a módosított költségvetési előirányzat ki -
adá si és bevételi oldalán is 1 082 355 327 Ft főösszeg
sze repelt. A kiadási főösszeg szeptember 30-án 446 921
124 Ft, a bevételi főösszeg pedig 937 303 789 Ft volt.  

Az önkormányzat bevételének legnagyobb része az
iparűzési- és gépjárműadóból származik, ami kb. 90 mil-
lió Ft, ami 17 millió Ft egyéb működési célú bevételekkel
egészül ki. Így az önkormányzat összesen 107 millió
forintból gazdálkodhat. Ha ebből a bér-, fenntartási és
működési költségeket levonjuk, akkor 2020. évben 29
millió forint maradt a kitűzött célok megvalósítására. Ám
a járvány miatt az államnak is plusz bevételekre volt szük-
sége, ezért a gépjárműadóból befolyt 11 millió forintot,
mely eddig az önkormányzat bevételeit növelte, elvonta,
emellett a bölcsődei építkezés pályázati önrészének 20
millió forintjából idén 10 millió forintot kell az önkor-
mányzatnak biztosítania, így a 29 millió forintból csupán
kb. 8 millió forint maradt. Ha a november végi pénzügyi
helyzetet tekintjük, akkor a járványhelyzet miatt összesen
24 millió forintot át tud vinni az önkormányzat a követ -
ke ző évre. Sajnos azonban 2021-ben az iparűzési adó csök -
keni fog, mert befejeződik a vasútépítés, így a vár ható
bevétel 95 millió helyett 75 millió Ft lesz, és a bölcsö dei
ön rész második felét, 10 millió forintot is el kell kü lö níteni. 

A bölcsőde építésére az előző önkormányzat 384
millió forintot nyert, amihez a fent említett 20 milliós
önrészt kellett biztosítani, így összesen 404 millió forin-
tot fordít az önkormányzat erre a projektre, melyhez 
5 600 000 forint pályázati kiegészítést is elnyert.  

A II. számú orvosi rendelő felújítására 30 millió
forintot nyert pályázaton az önkormányzat, ehhez 

3 millió forint saját forrást biztosított. Az óvoda tető -
szerkezetének felújítására 30 millió forintot nyert szin-
tén pályázaton az önkormányzat, melyhez 1,5 millió Ft
önrészt kell biztosítania.

A kamerarendszer kiépítésére 4 millió forintot
költött eddig, valamint a pályázatok során 5 millió
forintot fizetett ki szakértői díjakra. 

elmúlt év tevékeNySége
Palya Zoltán polgármester úr elmondta, hogy március
15. után az önkormányzatnak a polgármesteri hivatal
kivételével minden intézményét be kellett zárnia. Ebben
az időszakban felújítási, karbantartási munkákat végzett
az önkormányzat. Felújították az óvoda egyik csoport-
szobáját, melyet a jövő évben folytatni szeretnének egy
újabb csoportszoba rendbetételével.

A művelődési házban parkosítottak, és pályázati
pénz ből hamarosan megkezdődik a mellékhelyiségek
ajtajai nak és elválasztó falainak cseréje. Mivel nyá ron
a II. számú orvosi rendelő a művelődési ház egyik
helyi sé gében működött, oda klímaberendezést szerel-
tek fel.  A torna csarnokban a zuhanyzókat és a kazá -
no kat újították meg. 

Több kültéri szemetest készítettek és helyzetek el a
faluban a köztisztaság óvása céljából, a temetőben pedig
szilárd burkolatot fektettek le egészen az utolsó sírokig,
emellett a játszótér körül a kerítést építettek a bale-
setveszély elkerülése miatt. A Templom közt kiszéle sí -
tették, az Árpád utca, Szőlő utca kockakőburkolatát
megjavították. Nagyon sok lakossági kérdés vonatko-
zott a falu útjainak, járdáinak javítására vonatkozóan.
Begidsán Ottó képviselő úr elmondta, hogy az önkor-
mányzat fontosnak tartja, hogy minél előbb javuljon
útjaink, jár dáink állapota. A tavasszal készült átfogó
állapotfelmérés, alapján folyamato sak lesznek a javítási
munkák. Emellett figyelik a pályázati lehetőségeket,
amint lehetőség nyílik, pályázatot adnak be. Járda fel -
újításra is van összeg elkülönítve, amit az önkor mány zat
átvisz a következő évre, és tavasszal megkezdődnek a
felújítások. 

FalugoNdNoki Feladat, kÖzFoglalkoztatottak
Az önkormányzat jelenleg 10 főt alkalmaz közfoglalkoz-
tatottként. Ők szemetet szednek, füvet vágnak (9 hektár -
nyi területen), parkosítanak. A közfoglalkoztatottak tették
rendbe a Neumann-ház kertjét, átereszeket tisztítottak az
Erdő utcában, a művelődési ház környékén, a Templom
közben, és a Kinizsi utcában a balesetveszélyes átereszt
felújították. Részt vesznek ebédosztásban, szociális tűzifa
kiszállításában, zöldhulladék elszállításban is. 

előirányzat állami támogatás Saját forrás átcsoportosítva  
a járvány miatt 2021. évre

Polgármesteri hivatal 77 800 000 Ft 58 700 000 Ft 19 100 000 Ft 5 000 000 Ft
Óvoda 101 900 000 Ft 82 700 000 Ft 19 200 000 Ft 8 000 000 Ft
művelődési ház 22 300 000 Ft 4 950 000 Ft 17 350 000 Ft 2 500 000 Ft

az alábbi táblázat összefoglalja az önkormányzati
intézmények pénzügyi helyzetét: 
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SzociáliS, egéSzSégügyi, oktatáSi 
éS kulturáliS helyzet
Volterné Jamrik Éva a szociális, egészségügyi, oktatási
és kulturális bizottság elnöke elmondta, hogy az önkor-
mányzat folyamatosan támogatja a rászorulókat pénz
vagy élelmiszercsomag formájában, erre egy évben két -
szer lehet pályázni, három alkalommal pedig gyógyszer -
vásárlási támogatásra. Emellett temetési segélyre, óvo-
dai étkeztetés támogatására, és tűzifa igénylésre lehet
pályázni, ez utóbbira azonban ugyanazon lakcímen
lakók csak egyszer nyújthatnak be igénylést. Az önkor-
mányzat idén novemberben új támogatási rendszert
vezetett be, ennek keretében minden olyan iskoláskorú
gyermek után, aki a Bagi Arany János Általános Iskolá-
ba jár, 15 ezer forintot lehet igényelni. 

Az önkormányzat számára fontos a helyi kulturális
rendezvények támogatása, hiszen ennek közösségépítő
szerepe óriási. Sajnos idén a legtöbb rendezvény elma -
radt, de továbbra is azon dolgozik az önkormányzat,
hogy olyan közösségi tereket teremtsen, amelyek a falu
lakosságát összehozzák, tekintettel a korosztályok kü lön -
 böző igényeire. 

Elindult egy faluház létrehozásának folyamata is,
ami nem múzeum lenne, hanem olyan közösségi tér,
szabadidő központ, ami rendszeresen hagyományörző
programokkal várná a lakosságot a művelődési házzal
karöltve. A májusban elindult „Virágos Bagért” mozgal-
mat szak  emberek bevonásával továbbfejlesztett formá -
ban mindenképp folytatni szeretné az önkormányzat.

Peremvidék helyzete
A cigánytelepen élő családok felzárkóztatását kiemelten
fontosank tartja az önkormányzat, hiszen ez nagyban
befolyásolja a falu közhangulatát, biztonságát, oktatási
intézmények működését és az egész falu létét. A felzár -
kóztatás az egész falu közös érdeke és felelőssége, öröm,
hogy egyre többen vannak, akik így gondolják, és haj-
landóak tenni is érte. Az önkormányzat a BAGázzsal
karöltve három alkalommal szervezett szemétszedést a
telepen, valamint segített a patkányírtásban is. A kóbor
kutyák esetében próbálkozott az önkormányzat nyak -
örvek kiosztásával, de sajnos be kell látni, hogy csak a
tudatos befogás vezet eredményre. A drogproblémák
kezeklésében pedig az önkormányzat minden segítséget
megad a rendőrségnek.  

vaSútéPítéS
Palya Zoltán polgármester elmondta, hogy a vasútépítés
állami beruházás, erre kevesebb az önkormányzat ráha -
tá sa. Az építkezés során folyamatosan tartja a projekt -
vezetővel a kapcsolatot, és közjegyző által hitelesített
felvételek segítségével jelzi, milyen károk keletkeztek az
építkezés során, és kéri ezek helyreállítását. 

A zajvédő falnál mindenképpen zajmérést fog szor-
galmazni az önkormányzat, mert a lakosság jelezte, hogy
vasúti forgalom még így is nagyon zavaró. 

kÖzBiztoNSág
Készenléti rendőrség több alkalommal is megjelent a
faluban, a kamerarendszer fejlesztése jól halad, jelen-
leg 17 kamera működik, megérkeztek az antennák is,
amelyek a Keresztfa dülőn lévő oszlopra kerülnek.
Lakossági kérés volt, hogy a Nagymező-Szentlászlói
utca keresz teződében is legyen térfigyelő kamera. A
kamerák kihelyezését a rendőrséggel egyezteti az
önkormányzat.  

m3-aS autóPálya lehajtó
Dr. Péter Mihály alpolgármester elmondta, hogy a le -
haj tót nem a jelenlegi motorizációs szintre tervezték, a
nagy forgalom okozta probléma megoldása túlmutat az
ön kormányzat illetékességi körén, de folyamatosan
jelzik a megfelelő fórumokon a problémát, ám a
megoldás hosszabb időt vesz igénybe. 

HIrdEtéS

a Szelektív nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy Bag településen 2021 első
negyedévében a házhoz menő elkülö nített (szelektív)
hulladékgyűjtés a következő péntekeken történik:

2021. jaNuár 15., FeBruár 19.,
márciuS 19.
a karácsonyfák elszállítását a cég 2021. január
18. és 29. között végzi két alkalommal a kom-
munális hulladék szállításának napján.

SzELEktíV
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Eltelt egy meglehetősen szokatlan, nehéz helyzetet hozó
év. Palya Zoltán polgármester úrral ennek az évnek az
eredményeiről, tapasztalatairól, az önkor mányzat
jövőre megfogalmazott terveiről beszélgettem. Régóta
ismerem a polgármester urat, az élet úgy hozta, hogy
fiaink óvodás koruk óta egy csoportba, osztályba járnak.
Talán legelőször egy óvodás gyerekzsúron be szélgettünk.
Semmit nem változott, ugyanolyan köz vet len, barátságos
ember, társasága nem feszélyező, inkább megnyugtató.

– Az elmúlt egy év fényében megbánta, hogy indult a
polgármesteri címért?

– Nem bántam meg, semmiképpen. Úgy gondolom,
hogy nagy lendülettel vágtunk bele képviselő társaimmal
együtt a munkába, de egy olyan helyzetbe került gyakor-
latilag az egész világ, amit senki nem látott előre. A koro -
na vírus-járvány gazdasági visszaesést okozott, sokan vesz -
tették el munkájukat, ez nagyon nehéz helyzet elé állította
az Európai Uniót, Magyarországot, így településünket is.

– Ez a mindennapokban hogyan érezhető az önkor-
mányzati munkában?

– A tavaszi és a mostani vészélyhelyzet miatt nagyon
sokan ún. „home officban” végezték a munkájukat a köz -
igazgatásban, ami nagyon lelassította az ügyek intézést. A
II. számú orvosi rendelő felújítása kapcsán volt olyan,
hogy fél évig gyakorlatilag választ sem kapott az önkor-
mányzat az Államkincstárhoz küldött beadványára. 

– Sajnos a közösségi rendezvények nagy része is
elmaradt, holott polgármesteri programjában a közös -
ségépítő programok különösen hangsúlyosak voltak.
Hogyan élte ezt meg?

– Ha polgármester kollégákkal beszélgetek, szinte
valamennyien egyetértünk abban, hogy nem elég, ha egy
polgármester meg tud valamit csinálni. Úgy értem ezt,
hogy nyilván nagyon fontos, hogy tőkét hozzon egy tele -
pülésre, pályázati pénzeket nyerjen el, legyenek látványos
beruházások, felújítások, de közösségi élet szervezése
nélkül igazából nem lehet egy faluközösséget egyben tar-
tani. A személyes találkozások, kapcsolatok a lakossággal
elengedhetetlenül szükségesek, ahhoz hogy egy település

élő közösség lehessen, ami számomra a legfontosabb. Az
elmúlt időszakban a közmeg hallgatás helyett megtartott
tájékoztató is sokkal könnyebb lett volna, ha személyesen
tudunk a lakossággal találkozni: szemtől szembe jobban
tudtunk volna reagálni, vissza lehetett volna kérdezni,
párbeszéd alakulhatott volna ki. Sajnos gyakorlatilag az
összes közös ségépítő programunk elmaradt, mindezek
nagyon hiányoznak nekem is, de azt gondolom, a tele -
pülés lakóinak is.

– Az elmúlt időszakban nagyon sok család választot-
ta lakhelyéül falunkat. Hogy látja az újonnan ideköl -
tözők be tudtak kapcsolódni a falu életébe?

– Személyesen ismerek olyanokat, akik pár éve köl -
töztek a faluba, és úgy látom, hogy szerves tagjai lettek
közös ségünknek. A fiatalabb családok megismerkedtek
azokkal a szülőtársaikkal, akikkel gyermekeik együtt jár-
nak óvodába, iskolába, és így bekapcsolódtak a bagi
közösségi életbe. Nem lenne jó, ha Bag számukra alvó
falu lenne, ezért fontos, hogy pezsgő közösségi élet jelle-
mezze falunkat, melynek ők is részesei lehetnek. 

– Polgármesterként mindennapjai mennyiben lettek
má sok, mint korábban? Hogy sikerült az átállás?

– Korábbi munkám is me -
ned zser jellegű tevékeny séget
igé  nyelt, így ebben nem sok vál -
 tozás történet. Hozzá va gyok
szokva ahhoz a típusú munka -
vég zéshez, hogy feladatokat kell
elvégeznem, határi dő ket kell
betartanom. Abban is hasonlít
mostani tevékeny sé gem a ko -
ráb bi mun kám hoz, hogy küz -
delmes volt az erőfor rá sok
erőteremtése egy-egy projekt

közöSSégéPítéS
A LEgFontoSABB

IntErjú PALyA zoLtán PoLgármEStEr úrrAL

SzEméLyESEn ISmErEk oLyAnokAt, AkIk Pár éVE
köL töz tEk A FALuBA, éS úgy Látom, Hogy SzErVES
tAgjAI LEttEk közöS  Sé günknEk. A FIAtALABB

cSALádok mEgISmEr kEd tEk AzokkAL A SzüLőtárSAIkkAL,
AkIkkEL gyErmEkEIk Együtt jár nAk ÓVodáBA, ISkoLáBA, éS
így BEkAPcSoLÓdtAk A BAgI közöSSégI éLEtBE. nEm LEnnE
jÓ, HA BAg SzámukrA ALVÓ FALu LEnnE, FontoS, Hogy PEzSgő
közöSSégI éLEt jELLEmEzzE FALunkAt, mELynEk ők IS réSzE-
SEI LEHEtnEk.

”
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megvalósításához, bár a verseny szfé rá ban azért nem voltak
annyira szűkösek, mint egy település esetében. A lassú
ügyintézéshez azonban nehezen sikerült alkalmaz ko d -
nom, gyorsabb tempóhoz voltam szokva. Egy tele pü lésen
a jelentős beruházások pályázatokhoz köthetők, ame -
lyeknek átfutási ideje minimum két év. Egy jól elő -
készített pályázat esetében is előfordulhat, hogy szükség
van apróbb módosításra, és amíg eljutunk oda, hogy
ennek figyelembevételével módosul a támogatási szerző -
dés az minimum 3 hónap, de lehet akár egy év is, ez szá-
momra szokatlanul hosszú idő. 

Tevékeny munkához szükség van pihenésre is. Több
lett vagy kevebb a szabadideje?

Ezen a téren romlott a helyzet. Korábban Buda pes ten
dolgoztam, normál esetben az estéim és a hétvégéim sza -
ba dok voltak. Igaz akkor egész nap távol voltam. Most
viszont itt vagyok a közelben, sokkal könnyebben haza
tudok jutni, adott esetben otthon tudok ebédelni, ugyan -
akkor sokkal több elfoglaltságom esik hétvégére, ünnep-
napokra. Abban hiszek, hogy a dolgok csak akkor halad -
nak előre, ha dolgozunk, és ha kell, akkor hét vé gén. Kará -
csony előtti szombatomat például a Szőlő-hegyen töltöt-
tem, hogy irányítsam az ipari alpinistáknak a kame ra rend -
 szer tartozó antennák felszerelésében. A telefonom is töb-
bet csörög munkaidőn kívül is. Rugalmasnak kell lenni.

A családja hogyan éli meg ezt a változást? 
A feleségem, családom mindig mellettem áll és támo-

gat. Így volt ez korábban is, amikor távolabb dolgoztam.
Nem lehettem volna sikeres a munkámban, ha nincs
mögöttem ez a támogatás. Hosszú évek óta a feleségem-
re hárul a családi élet irányítása, a mindennapok tevé -
kenységei és a gyerekek ügyes-bajos dolgai.

Ha már említette a kamerarendszert, milyennek látja
a falu közbiztonságát? 

Nem látom rossznak, viszonylag kis számú betörés
volt, és az apróbb bűncselekmények száma is csökkent.
Ami gondot okoz, és zavarja a bagi emberek mindennap-
jait az a „zombiként” vánszorgó, kéregető idegenek meg-
jelenése a faluban, akik a telepen szerzik be a drogadag -
jukat. Ezért az idei évben kétszer is kértük a készenléti
rendőrség kivonulását. Első alkalommal januártól júniusig
voltak jelen a faluban, és jelenleg is november közepe óta
folya matosan itt vannak és szolgálatot teljesítenek, ami
jelentékenyen növeli a közbiztonságot. 

Kapnak-e jelzéseket a falu lakosságától? Jókat?
Rosszakat?

Kapunk jót is rosszat is, ez a feladatvállalással együtt
jár. Képviselőtársaimmal odafigyelünk ezekre, igyek szünk
mindegyikre reagálni, megoldást keresni. Ahogy álta lá -
ban az törvényszerű több a negatív visszajeltés, ami azon-
ban nem feltétlenül rossz. Egyrészt ezek felhívják a figyel -
münket olyan problémákra, amelyek a település lakóinak
mindennapjait megnehezítik, másrészt azt jelzik, hogy a
lakosok bíznak abban, hogy a felvetett problémákat

megoldjuk. Mindent összevetve inkább támogatást érzek
a lakosság részéről munkánkkal kapcsolatban, és ha vissza -
 tekintek, úgy gondolom, eddig nem tettük rosszul a dol-
gunkat, ami persze nem jelenti azt, hogy nem csinálhat-
tuk volna jobban is, hiszen mindent, mindig lehet jobban
is csinálni. A pozitív vissza jelzések, a kedves szavak azon-
ban mindig erőt adnak a folytatáshoz. 

Év vége lévén fontos kérdés, hogy milyen tervek kör-
vonalazódnak az önkormányzat tevékenységében a
jövőre nézve?

Megszületett az Unió új költségvetése, és így megkez -
dő dött Magyarországon az uniós források pályázati ki -
írása, úgyhogy ezekre fogunk készülni. Át kell tekin-
tenünk, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek, ezek
között priorizálni kell. Tudomásom szerint lesz útépítési
pályázat, ami elsődleges nálunk is, de minden önkor-
mányzatnál az. Lesznek felszíni csapadékvíz-elve ze tésre
kiírt pályázatok és önkormányzati feladatellátáshoz kap -
csolódó felújítási pályázatok. Szeretnénk az óvoda után a
polgármesteri hivatal tetőszerkezetét is felújítani. 

Esetleg tervezik a Neumann-ház felújítását is?
A ház láthatóan nagyon rossz állapotban van. Meg-

nézte az az építész, aki a bölcsődét tervezte, nem írásos
szakvéleményt adott, csak egy gyors helyzetképet. Azt
mondta, szépen meg lehet csinálni nagyjából 300 millió
forintból… Nagyon nagy a probléma vele, mert vizesed-
nek a falai, gombásodik a födémszerkezete, gyakorlatilag
a falakig vissza kellene bontani. Ha energetikailag
használható állapotba akarjuk hozni, akkor minimum
15–20 cm-es szigetelést kellene feltennünk, onnantól már
ve szítünk a homlokzat struktúrájából, nem lehet tökélete-
sen visszaállítani az eredeti homlokzati képet. Egyelőre
marad az állagmegóvás, a környezetének rendben tartása. 

Hamarosan befejeződnek a vasútállomás építési
mun kálatai is. Mikor is?

Félve mondok dátumokat, mert többször módosult a
befejezés várható dátuma. Információim szerint még 180
napig fognak dolgozni rajta. A tájékozatón is elmondtuk,
hogy a kivitelező felé folyamatosan jelzi az önkormányzat
az eredeti állapotok visszaállításának fontosságát. Ennek
kapcsán készültek videófelvételek is. 

Nem lesz könnyű az átadás-átvétel, hiszen a tervek több-
ször módosultak, amiket nehéz követni. Az önkormányzat
azonban mindent megtesz az eredeti állapotok visszaál-
lításáért, és a lehető legjobb kivitelezés megvalósításáért. 

Óriási probléma az M3-as autópálya lehajtó környé -
kén megnövekedett forgalom. Van esetleg elképzelés a
kialakult tarthatatlan állapotok megváltoztatására? 

Tavaly januárban a 7,5 tonnánál nehezebb járművek
áthaladását a környékbeli polgármesterekkel karöltve kor-
látoztuk Bagon és a szomszédos településeken. Az autó -
pálya-lehajtótól a vízműig terjedő sza kaszra viszont ez
nem vonatkozik, hiszen ezek a jár művek más útvo nalon
nem tudják megközelíteni az autópályát. A lehetséges
meg oldásra vonatkozóan vannak tervek. Minden képpen
szükséges és időszerű lenne egy újabb autópálya lehajtó
meg építése vagy Babat vagy Galgahévíz magasságában, de
ezt csak állami beruházással lehet megoldani.

Köszönöm a beszélgetést, köszönjük az eddigi mun ká -
ját. Boldog új évet és további sikereket kívánok!

Könczöl Rita

A FELESégEm, cSALádom mIndIg
mELLEttEm áLL éS támogAt. így

VoLt Ez koráBBAn IS, AmIkor táVoLABB
doLgoztAm.”
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Pár nappal karácsony előtt Bódi Szilárd önkormányzati
képviselő vezetésével új buszmegállót állított fel az önkor-
mányzat a lottozó előtt. Ahogy a képviselő megkeresésünkre
elmondta, nagyon fontosnak tartotta, hogy ide kerüljön
buszmegálló, hiszen a dohányboltba és lottózóba érkező autók
parkolása veszélyeztette az utasokat, nagyon kaotikus állapotok
voltak, amelynek megszüntetését fontosnak tartotta. A busz -
megállót Danka Dávid, Karácsondi Balázs, Zsila Péter, Kustra
Tamás és Varga István segítségével készítette el, és jövőre újab -
 bak elkészítését tervezik. Egy újonnan rendelt buszmegálló 
1 millió forintba került volna, ám az ötletgazda és segítői
szabadidejüket feláldozva készítették el mindösszesen 260
000 forintból. Köszönjük Nekik, és a Fekete László vezette
közmunkásoknak is, akik a felállításban segédkeztek.   

Az önkormámyzat a 70. életévüket betöltött bagi lako so -
kat, közel 500 embert, karácsonyi csomaggal lepett meg.
A képviselő-testület fontosanak tartja az idősekkel való
törődést, így karácsonykor szerettek volna nekik örömöt
szerezni. A csomagokat a szociális keretből finan-
szírozták, és az önkormányzat dolgozói és fiatalabb
nyugdíjasok vállalták a kézbesítésüket. 

A csomagokba került termékek egy részét (Sárosi
István méhészetéből mézet, gergely-féle és tuti ostyás
nápolyit, valamint Hegedűs kornél zöldségeséből szár-
mazó szaloncukor) az önkormányzat bagi kereskedőktől
szerezte be, ezzel is támogatva, szó szoros értelemben, a
hazai termelőket. 

Balázs norbert helyi kereskedő 40 zsák krumplit aján-
lott fel a rászorulóknak, amit az önkormányzat már el is
jutattott hozzájuk. köszönjük.                                      -kr-

új BuSzmEgáLLÓ
a lottózó előtt

Az önkormányzAt kArácSonyI AjándékA 

KarácSonyi cSoMagoK

A segítők közül néhányan: káré gergő, 
karácsondi Balázs, Bódi Szilárd és Volter jános

Bódi Szilárd és fia, Bódi Barnabás, aki sokat segített
édesapjának
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A közbiztonság szempontjából égetően fontos kérdés,
hogy falunkban működő kamerarendszer legyen, hiszen
bizonyított tény, hogy azokon a településeken, ahol van
kamerarendszer, ott a bűnesetek száma felére csökken.
Jó hír, hogy most már Bagon is működik. 

Palya Zoltán polgármester úr elmondta, hogy jelenleg
két különböző technikájú kamerarendszer van falunk -
ban, ezeket igyekeztek öszehangolni. 

Az egyik rendszer az, ami még Tóth Gábor polgár -
mes tersége alatt épült ki. Ez a rendszer akkor, amikor a
jelenlegi önkormányzat megkezdte munkáját működés -
képtelen volt, ám felújították, amit még működtetni

lehetett belőle, azt megjavították és használatba állítot-
ták. De úgy látták, hogy nem érdemes ebbe a rendszer -
be több pénzt fektetni, újabb eszközökkel bővíteni. 

Az előző önkormányzat megrendelt egy hat kame -
rából álló új rendszert, de annak fenntartási, bővítési
költségei nagyon magasak lettek volna. 

Ezért egy harmadik és remélhetőleg végleges kamera -
rendszert épített ki a jelenlegi önkormányzat, ami techni -
 kájában hasonlít az elsőre. Működésének lényege, hogy
a Szőlő hegyen lévő Telenor toronyra olyan antennák
kerültek, amelyek gyakorlatilag egész Bagot lefedik. A
falu területén elhelyezett kamerákból ide érkezik be a
kép, amit a rendszer továbbít a központi rögzítőbe, ami a
polgármesteri hivatal kameraszobájában van. Jelenleg 17
kamera működik. A későbbi bővítés már egyszerű södött,
csak fel kell rakni a kijelölt helyre egy újabb kamerát egy
pici antennával, azt össze kell hangolni a Telenor tornyon
lévő antennákkal, és a képe már továbbítható is. 

Jelenleg a kamerák segítségével a rendszer rögzíti és
tárolja a felvételeket, amiket a rendőrség tud vis-
szanézni, a falu körzeti megbízottjának van kulcsa a
kameraszo bához. 

A közelmúltban volt is rá példa, a volt malom épüle -
té ben lévő dohányboltban történt fegyveres rablás kap -
csán nézte vissza a felvételeket a rendőrség. Nem egy
eset    ben budapesti nyomozók környékünkön bujkáló
elkö vetőt kerestek a kamerarendszer segítségével, és
nagy öröm, hogy a segítségünkkel megtalálták és el is
fogták a keresett személyt. -kr-

kamerarendszerrel a közbiztonságért

Mint sok más iparágban, a kézművesek vilá -
gában sem jelent könnyű feladatot a pan dé -
mia áthidalása. Valójában az internet adta le -
he tőségek nélkül ez a feladat megoldhatatlan
lenne. Az elmaradt falunapok, kézműves vá sá -
rok, rendezvények nélkül óriási kihívást jelent
gazdát találni egy-egy szívvel-lélekkel készült ajándéknak.
A közösségi oldalakon töretlen sikerrel működnek kü lön -
böző csoportok, ahol hazai alkotók, termelők mutat koz -
hatnak be, saját termékeiket népszerűsíthetik, így rátalálva
az új vásárlókra. Innen eredt az ötlet, hogy a „Szülői Össze -
fogás Szülőfalunkért” csapatával karöltve létre  hozzunk egy
olyan online piacteret, ahol a bagi alko tók mutathatják be
portékáikat, így egy helyen legyen megtalál  ható minden,
ami bagi eredetű kézműves termék. Meglepetésünkre a
kereslet óriási, egyik napról a má sik ra több száz csoporttag
érkezett, és akad már jócskán a szebbnél szebb portékából
is. Célunk teret adni minden ki nek, aki be kívánja mutatni
tehetségét, bármilyen két kezi alkotásról is legyen szó: Hor-
golástól kötésig, hím  zéstől varrásig, őstermeléstől festő mű -
vé zetig, virág kö tészettől dekorációig, a paletta szinte végte-
len! Minden érdeklődőt várunk szeretettel a „Bagi Portékák
– online kézműves Vásár” nevű Facebook csoportba! 

Remenár Kriszta

remenár
kriszta

„#VEgyéLBAgIt”
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Az év utolsó hónapjai programokban gazdag időszak óvodánk
életében, nem volt ez másképp idén sem. Tartottunk Márton-napi
vigasságot, faragtunk tököt, egészséghéten Czeroczki Zsuzsa a
helyes kézmosásról és a mese betegségmegelőző szerepéről osztot-
ta meg gondolatait. Majd elérkezett az advent időszaka, elkészül-
tek az adventi koszorúk, és ének kíséretében minden héten egy
újabb gyertya gyulladt ki. Természetesen megérkezett a Mi ku lás is
szán helyett robogóval. Az időszak a karácsonyi hagyo mány őrző
betlehemezéssel zárult.  -kr-

mIkuLáS roBogÓVAL

SAját kéSzítéSű tök-
SzEkér, márton-nAPI

„LIBASágok”, mIkuLáS-VáráS
éS BEtLEHEmEzéS cSILLogÓ
SzEmEk között”
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FeBruár
1 H Ignác, Brigitta
2 K Karolina, Aida
3 Sz Balázs, Oszkár
4 Cs Ráhel, Csenge
5 P Ágota, Ingrid
6 Sz Dorottya, Dóra
7 V Tódor, Rómeó
8 H Aranka, Jeromos
9 K Abigél, Alex

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

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

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

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

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

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

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

2021 Bagi Polgár           
telefon: +3   
www.bagfa  

Faska Ferencz baghi falusi benzin és vízimalma

Puskin út, avagy Szent András utca

Bagi utca

Bag aNNo

Bag
tóth fűszerkereskedés

BH_2020_6_2009-januar.qxd  2021.01.09.  15:09  Page 10



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

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

áPriLis
1 Cs Hugó
2 P nagypéntek, Áron
3 Sz Buda, Richárd
4 V Húsvét, Izidor
5 H Húsvét, Vince
6 K Vilmos, Bíborka
7 Sz Herman
8 Cs Dénes
9 P Erhard

10 Sz Zsolt
11 V Leó, Szaniszló
12 H Gyula
13 K Ida
14 Sz Tibor
15 Cs Tas, Anasztázia
16 P Csongor
17 Sz Rudolf
18 V Andrea, Ilma
19 H Emma
20 K Tivadar
21 Sz Konrád
22 Cs Csilla, Noémi
23 P Béla
24 Sz György
25 V Márk, Ányos
26 H Ervin, Aida
27 K Zita, Mariann
28 Sz Valéria, Nimród
29 Cs Péter
30 P Katalin, Kitti

szePteMBer
1 Sz Egyed, Egon
2 Cs Rebeka, Dorina
3 P Hilda
4 Sz Rozália, Ida
5 V Viktor, Lőrinc
6 H Zakariás
7 K Regina
8 Sz Mária, Adrienn
9 Cs Ádám

10 P Nikolett, Hunor
11 Sz Teodóra, Igor
12 V Mária
13 H Kornél
14 K Szeréna, Roxána
15 Sz Enikő, Melitta
16 Cs Edit
17 P Zsófia
18 Sz Diána
19 V Vilhelmina, Vilma
20 H Friderika
21 K Máté, Mirella
22 Sz Móric
23 Cs Heléna, Tekla
24 P Gellért, Mercédesz
25 Sz Eufrozina, Kende
26 V Jusztina
27 H Adalbert
28 K Vencel
29 Sz Mihály
30 Cs Jeromos

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

deceMBer
1 Sz Elza
2 Cs Melinda, Vivien
3 P Ferenc, Olívia
4 Sz Borbála, Barbara
5 V Vilma
6 H Miklós
7 K Ambrus
8 Sz Mária
9 Cs Natália

10 P Judit
11 Sz Árpád
12 V Gabriella
13 H Luca, Otília
14 K Szilárda
15 Sz Valér
16 Cs Etelka, Aletta
17 P Lázár, Olimpia
18 Sz Auguszta
19 V Viola
20 H Teofil
21 K Tamás
22 Sz Zénó, Flórián
23 Cs Viktória
24 P szenteste, Ádám, Éva
25 sz karácsony, Eugénia
26 V karácsony, István
27 H János
28 K Kamilla
29 Sz Tamás, Tamara
30 Cs Dávid
31 P Óév, Szilveszter

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

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

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

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

 gármesteri Hivatal címe: H - 2191 Bag, Szent Imre u. 52.
 +36-28-504-135, +36-28-504-140. 
gfalu.hu, bagipolghiv@bagfalu.hu
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A hagyományok őrzése, ápolása kiemelt feladat a bagi
iskolában. Pedagógusok, gyerekek és sok esetben szülők
is szívesen munkálkodnak, örömmel vesznek részt
ezeken a programokon, eseményeken.

Az idei adventi időszakban is sikerült megtartanunk
azokat a programokat, amelyeket a korábbi években, csak
sokkal kisebb körben, sokkal csendesebben, néha kicsit
szokatlan környezetben. 

Az adventi készület az 1. gyertya gyújtásával kez dő -
dött november 30-án reggel 8 órakor. A szokások tól
eltérően, nem a zsibongóban, hanem az iskolará dión
keresztül. Rövid kis irodalmi összeállításban az 5. osz -
tá lyosok osztottak meg adventhez kapcsolódó gondo-
latokat Horváthné Maczkó Katalin osztály fő nö  kük
segítségével. 

a 2. gyertyát az adventi koszorún a 6. osztályosok
gyújtották meg Kustra Éva tanárnő által szerkesztett
műsor keretében. 

a 3. hétfő reggelén a 7. osztályos tanulók, Sze ke -
res  né Fercsik Anna tanárnő vezetésével szavaltak és
énekeltek a rádión keresztül.

Az utolsó tanítási napon pedig a 8.a osztályosok
mondtak karácsonyhoz kapcsolódó szép idézeteket,
melyeket Czibula Mária tanárnő szerkesztett egybe.
Pótháné Geier Tünde tanárnő, az osztályának nyújtott
segítségen kívül, néhány hasznos és kedves mondattal
zárta az idei évet.

A rádiós bejelentkezések során a technikai hátteret
ifj. Szalai Zoltán biztosította.

december 4-én, mint a korábbi években, az idén is
megérkezett a Mikulás. Lencse Balázs és segítői, Kiss
Friderika és Ádámné Dremmel Katalin sorra járták a
tantermeket, és nagy örömmel adták oda a bagi önkor-
mányzat által biztosított csomagokat. Köszönjük Palya
Zoltán polgármester úrnak és a többi önkormányzati
képviselőnek az ajándékokat.

A HAgyományőrzéS kIEmELt FELAdAt

az első gyertyagyújtás az 5. osztályosok
rádiós köszöntőjével

készülnek az ajándékok a 2. osztályban

a 4. gyertyagyújtás. „rádióban” a 8. osztálya 2. gyertygyújtás

az új kerékpárok
kipróbálása az adományozók és a kerékpárok
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Egy kIS
BoHÓckodáS
A farsang a vidámság és a bolondozás időszaka.
Kicsik által is könnyen elkészíthető bohócarcot
mutatunk most be. Elkészítése közös program le -
het kicsiknek és nagyoknak. Amire szükség van:
fehér lapok, színes filctoll, festék (le mos ható
ujjfesték), kreativitás. Először el kell készíteni a
bóhócarc alapját fekete filccel. Ebből érdemes töb-
bet csinálni. Ha ezek készen vannak, tetszés szerint
ki kell színezni a szemeket, orrot, arcot, majd jöhet
a festés. A kicsik és nagyok nyomják bele tenyerü -
ket a festékbe, és a képen látható módon elkészít -
hetik saját farsangi bohócukat.  -kr-

Ezen a pénteken, illetve az ezt követő hétfő dél után
az osztályok egy kis időt együtt töltöttek, filmez tek,
társasjátékokkal játszottak, illetve megaján dé koz ták
egymást.

december 11-én délután tartottuk karácsonyi for-
gatagunkat, a gyerekek a saját tantermükben karácso -
nyi ajándékokat, díszeket készítettek. Ekkorra elké szült
a karácsonyfa a zsibongóban, amely alatt minden osztály
talált magának ajándékot az iskola „Jézuskájától”. A
játékokat a gyerekek nagy örömmel fogadták, és azon-
nal ki is próbálták.

december 14-én ismét ajándék érkezett az iskolánk-
ba. Egy budapesti cég, az Optima Forma Kft. 16 kerék -
párt adományozott iskolánknak. Köszönjük a cég jóin-
dulatát és a Bonifác Alapítvány közreműködését.

Az utolsó három hetünk nagyon gazdag, esemény-
dús volt, biztosan mindenki talált magának valami
szépet ezekben a napokban, és kellemes érzéssel kezd-
hette a téli szünetet.

áldott, békés, boldog új esztendőt kívánunk min-
denkinek!

Horváthné Maczkó Katalin

csillagszóró a karácsonyfa mellett: 4. osztály

az 1. osztályosok énekelnek a mikulásnak

mikulás és segítői

közöSSég – ISkoLA
Bagi hírlap l 2020. noveMBer–deceMBer
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Az őszi-téli hónapok általában mozgalmasan telnek
egy közösségi tér életében. Számos jeles naphoz köthető
prog ram van ilyenkor, kivéve, ha egy világjárvány
köz be szól. Ismét arra kényszerültünk, hogy bezárjuk
az intéz ményt a látogatók elől, s az online térben
hango lódjunk az adventi időszakra.

Rendhagyó adventi kalendáriumot készítettünk a Bagi
Arany János Általános Iskola könyvtárával. Az első ad -
ven ti gyer tya meggyújtásától egészen szentestéig egy-egy
kiváló író, költő gondolatait hívtuk segítségül, hogy
ebben a rendkívüli helyzetben is mindennap eszünkbe
jus son a kö zel gő ünnep, s együtt örüljünk a csodának,
melyet úgy neve zünk: karácsony. Ezúton is köszönjük a
közreműkö dők nek, hogy örömmel csatlakoztak a kez de -
mé nyezéshez. Palaga Lász lónak köszönjük a csodaszép
adventi koszorút, a Galga tv-nek pedig, hogy elkészítette
a felvételt és műsort szerkesztett belőle, mely nemcsak a
Galga tv-ben, hanem a Facebookon és a YouTube-on is
látható volt. A művelődési ház elé idén megálmodtunk
egy ad venti falut, ahol mindennap egy házikó ablakában
felgyullad a fény, jelezvén, hogy egyre közeledik a kará -
csony. Azt, hogy az álomból valóság lett, nagyrészt Péter
Pálnak és Torda Jánosnak köszönhetjük, ők végezték a
munka oroszlánrészét. Pali bácsi napokon keresztül csi -
szolt, formára vágott, fúrt, festett, hogy megvalósítsa el -
kép zeléseinket. János bácsi pedig sok önzetlen mun kát
fektetett a falu világításának kiépítésébe. Hálásan köszön-
jük, ahogy a lakosoktól érkező sok pozitív vissza jelzést is! 

Katona Hargita
intézményvezető

Az Adventi kalendáriumban közreműködtek: katona Pál,
macsala gergő, Begidsán ottó, Hrúz Bálint, Abonyi kinga,
Horváth noa, Bencze Izabella,  Paltán Bernadett, gódor
Lehel, Paltán Eszter, kajári gergő, Varga Viktória, gódor
zétény, katona júlia, Albert márton, Horváthné görög
Viktória, Fülöp kitti, Paltán Fanni, roskó gábor, katona
Veronika, ujvári gábor rómeó, Boda Anna, Lendvai miranda,
márkos koppány, katona Vivien, Palya zoltán

csendes év vége 
a dózsa györgy művelődési Ház 
és könyvtárban

d d
d

d

dd

d

éLő AdVEnt – rEndHAgyÓ AdVEntI Séták

d d d

d d

A dózsa györgy művelődési Ház és a Szülői összefogás Szü lő fa -
lunkért Egyesület immár hagyományos adventi séták elnevezésű
közösségi programjában idén a falu lakossága, a járványhelyzet
miatt, nem a megszokott formában vehetett részt. A szervezők
ragaszkodtak az évek óta nagy népsze rű ségnek örvendő prog -
ram hoz, de csak rendhagyó módon tud ták megtartani. 

december elsejétől minden este a művelődési ház bejáratánál
megtalálható volt egy feladvány vagy vers, melynek segítsé gé vel
az érdeklődök, sétálni vágyók önállóan vagy családtagjaikkal
megkereshették azt a házat, ahol aznap kigyulladt az adventi fény.
A szervezőket nagy örömmel töltötte el, hogy minden este, kü lön -
bö ző időpontokban felbukkantak a sétáló, keresgélő emberek
falunk utcáin, és az is, hogy a vendéglátók házuk elé kis asz tal ká -
ra szaloncukrot vagy más egyéb kedvességet raktak ki a sétálók,
fénykeresők számára.

A végén a szervezők külön képeslappal, névre szólóan fejezték
ki köszönetüket mindazoknak, akik vállalták, hogy részt vesznek
ebben a „közösséget építő", idén rendhagyó rendez vény ben, és
egy-egy nap házaik ablakába kihelyezik az adventi fényt: az
aznapi dátumot jelző számot kivilágítva.                                      -kr-

Ezúton kíVánunk mIndEnkInEk EgéSzSégEBEn,
kuLturáLIS éS közöSSégI ProgrAmokBAn

gAzdAg új ESztEndőt!
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A görög mitológiában szerepel Janus isten, akinek két
arca van. Az egyik arca szakállat visel, ráncos, a másik
arca pedig sima, ragyogó. Így áll ott az esztendő for-
dulóján. A szakállas, öreg arca az óesztendőt nézi, a
fiatal, sima arca pedig a most induló újat.

Így képzelte el a régi, az igazi Istent még nem ismerő
ember az esztendő fordulóját. S valóban így kell, hogy
tekintsünk mi is a mai estére, az esztendő fordulójára,
akár hívők vagyunk, akár nem. Vissza kell tekintenünk a
múlt évre, de csak annyit, hogy lássuk, mint egy tükör-
ben a múlt eseményeit és rendbe tudjuk hozni azokat.
Hiszen minden tükörbe né -
zés nek ez a lényege: rendbe
hozni hajunkat, öltözetünket,
egész valón kat, hogy így elnyer-
hessük az emberek és Isten szim-
pátiáját. A mögöttünk levő év
történéseiben, esemé nyei ben meg
kell látnunk szívünk otthonát és a
nem odavaló dolgokat kivetni, a
szépeket, jókat pedig megőrizni.

A mögöttünk levő év, 2020
különleges év volt. Egészen bizto san
sokat fog ják emlegetni a törté nelem
lapjain. Emlegetik a világjár vány miatt,
és az ebből következő kihatások miatt: a
milliós nagyság rendű halálo zás, a gaz-
dasági válság miatt. De emlegetik majd a
botrányos amerikai választások miatt is.
Idehaza pedig sok olyan Európai Unióhoz,
de édes kis hazánkhoz is köthető ese mé nyek
miatt. (Ezeket nem sorolom fel, mindenki
gondolja saját maga végig.) Mindenesetre a
vallásos emberek emlegetni fogják az Elmaradt
Eucharisztikus Kongresszus miatt is, vagy
éppen a néhány hete Ferenc pápa által meghir -
detett Szent József-év miatt is.

Mindez azonban eltörpül amellett, hogy az elmúló
2020. évben sok olyan jó és örömteli dolog történt,
amelyek emlékezetessé teszik ezt az esztendőt. Itt ismét
nem sorolok fel – szándékosan – semmilyen eseményt,
mert ezt is, sőt ezt kifejezetten mindenkinek magának
kell összeállítania. És biztos, hogy mindenki találhat
örömteli pillanatokat, perceket, napokat, de akár
hónapokat is, amelyben felfedezheti – még a pandémia

ellenére is – az örömet és a jót. És ehhez igazán nem kell
vallásosnak lenni. Pusztán embernek, sőt Embernek.
Mert az Ember embertársainak és saját magának is a
legjobbat akarja. Ezért nem azon rágódik, hogy milyen
keserűségek érték, hanem azon morfondírozik, hogy
milyen eszközökkel tudja vidámmá, békéssé és igazán
örömtelivé tenni minél több ember életét.

Ezért Janus isten öreg arca nem szomorú. A szeme
sarkában és a szája szegletében (mint Mona Lisa-éban, a
híres festményen) felcsillan a mosoly, a derű, mert – ahogy
a régi slágerben is hallhatjuk – „csak a szépre emlékezem”.
Az óesztendő felé néző arc ezért minket is fel kell, hogy

vidítson. Ha másért nem,
azért, mert jön az új esz ten -

dő, a fiatal, sima arc.
Ez az arc pedig számtalan

lehetőséget rejteget mindannyi-
unk számára. Egyrészt van már

tapasztalatunk arra is, hogy egy
nehéz, és néha megoldhatatlan -

nak látszó helyzetben, hogyan
tudjuk megélni úgy földi életünket,

hogy abból győztesként kerüljünk
ki. Igen, győz tes ként. Mert bár még

nem győztük le végle gesen és főleg
nem teljesen a koronavírust, mégis

bizakodó tekintettel nézünk a 2021. év
felé. Ugyanis az ember elméjével, értel -

mes lelkével képes fölé emelkedni a ter-
mészetben fellelhető minden más léte -

zőnek, és tud úgy alkotni, nagyszerű dolgo-
kat létrehozni, hogy abból előnyt és min-

dent meghaladó jót hozzon ki.
Ezért az új esztendő fordulóján, s azt

követően állandóan ott kell, hogy legyen ben-
nünk a másik arc, a fiatalé, a simáé, amelyik meg -

érti Szent Pál apostol szavát: „Elfelejtem, ami
mögöttem van és neki feszülök annak, ami előttem

van! Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért,
amelyre Isten meghívott Krisztusban.” (Fil 3,13–14) Mert
most itt, az új esztendő fordulóján éppen ez a feladatunk:
nekilendülni az előttünk levő időnek, hogy ne veszítsünk
el belőle semmit, hanem az egészet jól felhasználva szép-
pé, egyre szebbé és boldogabbá tegyük.

Azt hiszem, ez lehet, kell, hogy legyen újévi progra-
munk. Ezt kell arra az újévet kezdő arc homlokára felír-
nunk, hogy mindenki, aki csak látja életünket, tettein-
ket, hallja szavainkat, megérezze, sőt megtapasztalja: ez
az új esztendő is a remény sugárzó csillagaiból áll, ame-
lyek hívogatnak és biztatnak minket, mint Jézus Jairust:
„Ne félj, csak higgy!” (Lk 6,50)

Legyen hát az új esztendőnknek mintegy mottója,
jelmondata Szent Pál apostol biztatása a mi számunkra
is: „Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg min-
dent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek
ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben,
amelyben úgy kell ragyognunk, mint a csillagoknak a
mindenségben!” (Fil 2,14–15)          Karácsondi Mihály

„nE FéLj, cSAk HIggy!”

„ne félj, csak higgy!” 
(Lk 6,50)

mErt Az EmBEr EmBErtárSAInAk
éS SAját mAgánAk IS A LEgjoBBAt
AkArjA. Ezért nEm Azon rágÓdIk,

Hogy mILyEn kESErűSégEk érték, 
HAnEm Azon morFondírozIk, Hogy mILyEn
ESzközökkEL tudjA VIdámmá, BékéSSé 
éS IgAzán örömtELIVé tEnnI mInéL 
töBB EmBEr éLEtét.

”
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A szervezet  ellenállóképessége javítható, ha étrendünk
megfelelő mennyiségben tartalmazza az immunrendszer
felépítéséhez, aktivitásához szükséges teljes értékű fe -
hér  jéket (állati fehérjéket, amelyek mind a 10 ami no sa -
vat tartalmazzák), az ásványi anyagok közül vasat, sze -
lént, magnéziumot, rezet, cinket, továbbá egyes vitami -
no kat : A-, B1, B2, B6, B9, B12… C, D, E. (De van még,
F, K, H és P vitamin is. 13 vitamint tart számon a tudo -
mány, a B vitaminnak, K vitaminnak több formáját is).

Vírusellenes vitamin nincs, de a szervezet véde ke zé -
sében meghatározó sejtjeink működése külső támadás
ese  tén nagyobb mértékben igényelhet külső erő forrá so -
kat. A C- és D-vitamin esetében nem a speciális hatá-
saik, hanem az általános kondicionáló szerepük fontos.
További szempont, hogy a fokozott sejtanyag csere olyan
saját anyagok termelését is megemeli, amelyek nagyobb
mennyiségben képződve károsítóvá válhatnak, és többek
között ezek ellen is véd a C-vitamin, illetve a szelén és
a cink. Ezért fontos a megfelelő mennyiségű vitamin és
nyomelem felvétele, amelyet a természetes forrásokon
kívül vitamin készítmények szedésével lehet elérni. 

Mit takar a vitamin elnevezés? Vitaminoknak nevez-
zük mindazokat az élettanilag fontos vegyületeket, me -
lyekre  nagyon kis mennyiségben van szüksége  a szerve -
zetnek, de önmaga nem képes előállítani. 

NéháNy Szó az immuNreNdSzerről
A Wikipédiából idézve „Az immunrendszer a szervezet
védekező mechanizmusa, egy adott ’testidegen anyag’
hatására kialakuló, az esetleges fertőzés elleni véde ke -
zésben részt vevő sejtek, szövetek és szervek  együttese.”
Ennek a szervrendszernek a működése az immunitásban
nyilvánul meg. Ennek a szónak jelentése: védettség,
mentesség. Az immunrendszer fő feladata, hogy meg -
külön böztesse a saját és nem saját,(vagyis idegen) anya -
gokat. Valamint, ha idegen anyaggal találkozik, akkor
azt eltávolítsa, megsemmisítse.”

„A leggyakoribb kórokozók a baktériumok, vírusok
gombák, de előfordulnak egysejtűek, sőt, többsejtű kór -
oko zók is, mint például férgek. A saját szervezet káro -
so dása is veszélyes lehet a szervezet számára, mint pél -
dául rákos daganatok.”

„A veleszületett immunválasz már a törzsfejlődés korai
szakaszában megjelent, és azóta lényegében változatlanul
működik. A gerincesek immunrendszere képes a tanulás-
ra, ez a szerzett immunitás, ami még hatékonyabbá teszi a
védekezést. A kétféle immunrendszer együttműködése
segít megőrizni a szervezet egészségét”.

Az interneten megtalálható azon élelmiszerek, ételek
sora, amelyek a fentebb leírt vitaminokat, ásványi anya -
go kat tartalmazzák. A patikák, bioboltok pedig táplálék-
kiegészítő, étrend-kiegészítő megnevezéssel forgalmazzák
a vitaminokat, ásványi anyagokat. 

Hogy melyik a jó készítmény? Erre nincs jó válasz.
Nagyon sokféle készítmény létezik. Általában a szerve -
zetünkre gyakorolt jó, javuló közérzet alapján döntünk
egyik vagy másik termék mellett.

Szemán Erzsébet
védőnő

VItAmInokrÓL, 
áSVányI AnyAgokrÓL

éS az immuNreNdSzerről
Általánosságban igaz, hogy a tavaszi és téli hónapokban 
csökken a szervezet vitamin és ásványi anyag ellátottsága, csökken 
a szervezet ellenálló képessége, ezáltal hamarabb betegszünk meg 
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vízkereszttel kezdődött a fia -
talság legkedveltebb ünne pe,
a párválasztás jeles időszaka,
a farsang. ez az időszak több
nevezetes napot foglal magá ba.
vince napjának időjárását
kü  lönös gonddal figyelték a
gazdák, hiszen, ha csapadé -
kos idő volt e napon, az bő
bortermelést ígért. 
Pál napján pogácsát sütöttek,
minden családtagnak egyet.
Tollat vagy más éghető anya -
got szúrtak bele, és azt tar-
tották, hogy akié a ke men cé -
ben leghamarabb leég, az hal
meg előbb.
gyertyaszentelő
Boldogasszony
Szűz Mária negyven nappal
Jézus születése után bemu-
tatta gyermekét a jeruzsálemi
templomban. a jelen lévő idős
Simeon Jézust a világ vilá-
gosságnak nevezte. innen ered
a gyertyaszentelés szo kása
is. a későbbiekben szen telt
gyertyát tartottak az újszülöt-
tek mellett keresz telésük nap -
jáig, mert bajelhárító, védel -
mező erőt tulajdonítottak neki.
ha ezen a napon jó idő van,
akkor, a megfigyelések sze -
rint, késik a tavasz.
Balázs
ehhez a naphoz kötődik a Ba -
lázs-áldás, amikor a pap két
keresztbe tett gyertyát tesz a
hívők torkához, mely megvéd
a totokbetegségektől.
mátyás a jégtörő, mert ha je -
get talál, feltöri, olvasztja, „de
ha nem talál, csinál”. az
1940-es években jegyezték
fel azt a hiedelmet falunkban,
amely szerint, amelyik lúd
Má tyás napja előtt tojik, an -
nak a tojásából húsosfejű kis -
liba kél ki. az ilyen állatnak
nehéz a feje, rövid ideig él.
Farsang vasárnaponként mu -
latság volt a faluban, az idő -
szak utolsó hete volt a kö -
vérhét, amikor sok finomsá-
got, sok húst ettek. Farsangra
fánkot, rétest, herőkét sütöttek.

Bag Nagyközség Önkormányzat Kép -
vi selő-testülete szeptemberben módo -
sította az állattartásról szóló helyi
rendeletét. 

Ennek egy pontja a haszonállatokra
is, két pontja pedig a kutyatartásra
vonatkozik. Eszerint az állat tulaj-
donosa az állati tetemet köteles a
mindenkor hatályos állategészségü-
gyi szabályzatban megfogalmazot-
taknak megfelelően kezelni. a köz -
ség területén kertes családi há zak  nál
ebek oly módon tart ha tók, hogy az

állattartónak gondoskodni kell arról,
hogy a kutyák szükségtelen ugatás-
sal ne zavarják a szomszédos ingat-
lanok nyugalmát.
Az állattartó köteles gondoskodni,
hogy a kutya a közterületre felügye -
let nélkül ne juthasson ki. 

Köz te rületen ebet csak pórázon
szabad vezetni, és csak olyan személy
vigye sétálni, aki a kutya irányí tá sá -
ra, kezelésére és féken tar tására ké -
pes. Játszóterek terüle tére ebet be -
vin ni pórázon vezetve is tilos.

módosult az állattartás
helyi rendelete

a FelelőS állattartáS 10 araNySzaBálya
1. egy felelős gazda, mielőtt magához vesz egy állatot, jól átgondolja döntését,
utánaolvas a választott faj ill. fajta szükségleteinek, hogy milyen környezetre/
élettérre, mennyi mozgásra, milyen ellátásra, táplálásra stb. van szüksége…
legyen az kutya, macska, hal, madár vagy bármilyen más állatfaj. 
2. csak akkor vegyünk magunkhoz bármilyen állatot, ha alaposan és jól átgon-
doltuk a vele járó felelősséget, kötelezettséget, terheket! egy kutya esetében
kb. 10-15 évről beszélünk. 
3. ezekre az állatokra úgy kell gondolni, mint a családtagjainkra, barátainkra.
Szeretetre, gondoskodásra, törődésre van szükségük. 
4. állatunknak legyen egy saját helye, ahová elvonulhat! azoknak a kutyusok-
nak, akiket kint tartanak, ki kell alakítani egy száraz, szigetelt, meleg helyet,
ahová rossz idő esetén behúzódhatnak. Még egy nagyon fontos dolog! az a
tulaj donos, akinek a kapcsolata ténylegesen a szereteten alapul, az neM tart-
ja láncon, vagy egy néhány négyzetméteres kennelben a kutyáját. 
5. az állatok előtt mindig legyen elegendő tiszta, friss víz! a kutya szomjúságot
sokkal rosszabbul tűri, mint az ember. Fontos, hogy az állatok a nekik
megfelelő minőségű, mennyiségű és összetételű tápot kapjanak. Mindennap,
lehetőleg azonos időben adjunk enni kedvencünknek. 
6. a kutyákkal kapcsolatosan rendkívül fontos momentum a foglalkozás,
tanítás. a kutya magától nem lesz jól nevelt és szófogadó. ha nincs ezen a téren
tapasztalatunk, mindenképpen szánjunk rá időt, és olvassunk el néhány szak -
könyet, illetve kérjük szakképzett kutyakiképző tanácsát. 
7. Nemcsak kutyáknak, macskáknak, illetve nagyobb emlősöknek, hanem a
lakásban tartott kisállatoknak (hörcsög, madár, hal, stb.) is van mozgás igényük,
amit még a hazahozatol előtt gondoljunk át, és teremtsük meg számára az
ideális feltételeket.
8. Figyeljünk oda kedvencünk egészségére! ha állatunk másképpen
viselkedik, letört, vagy kevésbé eleven, mint általában, forduljunk állator-
voshoz. ne próbáljuk meg kedvencünket emberi gyógyszerrel kezelni, mert
árthatunk vele nekik! a kötelező illetve ajánlott oltásokat mindig időben adas-
suk be, illetve 3 havonta féregtelenítsük is kedvencünket. 
9. ivartalaníttassuk kedvencüket, így megelőzhetőek az esetleges „balese -
tek”! ez egyszeri költség, ami utána többszörösen megtérül. nem beszélve
arról, hogy az ivartalanítással számos súlyos betegséget is meg lehet előzni
(daganat, méhgyulladás stb.)! Jól ismert tény az is, hogy az ivartalanított álla-
tok tovább élnek, nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak.
10. gondoskodjunk egyedi azonosításukról! Számos kutyus azért nem kerül
vissza eredeti gazdijához, mert megtalálói, nem tudják azonosítani. ennek a
legkorszerűbb módja, egy apró microchip, amit az állat bőre alá ültetnek be. a
nyakörvön lévő biléta csak félmegoldás, mert könnyen leszakadhat vagy
elveszhet.

Bagi jeleS NaPi
NaPtár
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10 PerceS FáNk 
Ezzel nagyon kevés munka van,
gyor san elké szíthető, és mondhat -
nánk „önműködő”, mert a forgatást
is szinte magától megoldja. Aki
kipróbálja meg fogja tapasztalni!

hozzávalók:
mérce: 2,5 dl-es pohár. 2 bő pohár
finomliszt, 1 sütőpor, 3 kanál cukor,
csipet só, 2 kis dobozos joghurt (de
fele joghurt, fele tejföllel is mű kö -
dik), 2 db tojás.

Minden hozzávalót egy tálban
összekeverünk és beolajozott kanál-
lal köze pesen meleg olajba szaggat-
va kisütjük. Vigyázzunk, hogy ne

süljön nagyon hirtelen, mert akkor
a közepe nem sül át rendesen! Ne
tegyünk egyszerre sok tésztát az
olajba, mert a sütőpor miatt sülés
közben megnőnek. Porcukorral
megszórva tálaljuk. Hozzá – mint a
többi fánkhoz elmaradhatatlan a
finom házi lekvár.

SütőPoroS FáNk
hozzávalók (kb. 20-25 db-hoz)
25 dkg finomliszt (ha ragad a tészta,
még 2 evőkanál), 0,5 csomag sütő -
por, 1 csipet só, 1 db tojás, 3 púpos
evő kanál porcukor, 1 csomag vaní li ás
cukor, 2 dl tejföl (esetleg joghurt) 

A lisztet egy tálba szitáljuk, belekever -
jük a sót és a sütőport. Egy másik
edényben összekeverjük a tojást, a
porcukrot, vaníliás cukrot és a tej -
fölt, majd az egészet a liszttel össze -
dolgozzuk. Ezután lisztezett felület -

re borítjuk és 0,5 cm vastagra kinyújt -
 juk. Egy közepes méretű szag  gatóval
kiszaggatjuk, én a közepébe lyukat
is készítettem. Bő, forró olaj ban,
közepes lángon süssük mindkét
oldalát pirosra (Vigyázat, gyorsan
sül!) Ezt is, mint a fánkokat por -
cukorral megszórva, lekvárral tálal -
juk, de nagyon jól illik hozzá a cit-
rommáz is. 
a citrommáz készítése: kb. 0,5 db
citrom leve és annyi porcukor, amit
felvesz, ne legyen se túl sűrű, se túl
híg. Ebbe mártjuk bele a fánkokat.

HA FArSAng, Akkor Fánk! 

i. Számú reNdelő
dr. Lénárd magdolna
hősök tere 1. Tel.: 06 (28) 504-215
rendelés: hétfő: 13–16 óráig
Kedd: 9–12 óráig
Szerda, csütörtök: 13–16 óráig
péntek: két hetente 11–13 óráig

ii. Számú reNdelő
dr. takács Beatrix
dózsa gy. út 53. Tel.: 06-28-514-020
Sürgős esetben: 06-30-663-0356
rendelés: hétfő, kedd: 12:00–16:00 ó.
szerda: 7:30–11:30 óráig
csütörtök: 12:00–16:00 óráig
péntek: 10:00–12:00 óráig.

éjSzakai éS hétvégi ügyelet
országos orvosi Ügyelet nonp. Kft.
aszód Központi orvosi Ügyeleti
telephelyén történik.
cím: 2170. aszód, Baross utca 4.
ügyeleti idő:
hétköznap: 16:00–08:00 óráig
hétvége: 08:00–08:00 óráig
Telefonszám: 06-70-3703-104
Az országos mentőszolgálat
hívószámai: 112 és 104.

FogorvoS rendelési ideje
dr. Szabó melánia
Bag, hősök t. 1. Tel.: 06-28-409-670
Mobil: 06-30-902-2890
rendelés: hétfő, kedd, 
csütörtök 14–19 óráig, 
szerda, péntek 9–13 óráig.

védőNői Szolgálat
vedono@bagfalu.hu
1 körzEt
Védőnő: marinka Edit
Tel.: 06-28-409-594, 06-20-566-65-48
elérhető: kedd 9–15. csütörtök 10–14
előzetes időpont egyeztetés alapján
2 körzEt
Védőnő: Szemán Erzsébet
Elérhető: hétfő 12–17 óráig
Tel.: 06-28-409-594, 06-20-237-1441

háziorvoSok

kiadó: Bagi polgármesteri hivatal.
2191., Bag, Szent imre u. 52. 
FelelőS kiadó: 
Palya zoltán polgármester
tel.: 06-28-504-135, 06-28-504-140 
Szerkesztő: Könczöl rita
E-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
Weboldal: www.bagfalu.hu
nyomda: Barabás nyomda

imPreSSzum

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása: Hétfő: 13-16-ig, kedd: nincs, 
Szerda: 8-12-ig és 13-16-ig, csütörtök: nincs, Péntek: 8-12-ig.

Polgármester (Palya zoltán) ügyfélfogadása előzetes bejelentkezés szerint:
hétfő: 13–16-ig. telefon: +36-30-667-0734

Alpolgármester (dr. Péter mihály) ügyfélfogadása előzetes bejelentkezés
szerint: minden hónap első hétfőjén 13-16-ig.

ügyFélFogadáS

Általában ez jut az emberek eszébe. A klasszikus fánkre-
cepten kívül azonban vannak más alternatívák is. Most
két, jóval egyszerűbben elkészíthető receptet is szeretnék
bemutatni. Receptötlet: Dócza Imréné Editke
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