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HÍRLAP
Az önkormányzat közérdekű kiadványa / Ingyenes

Áldott húsvéti
ünnepet kívánunk
falunk minden
lakosának!
önkormányzat

közösség

szabadidő
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Doni hősökre emlékezve
a Magyar Tartalékosok
Szövetsége koszorúzott
falunkban
3. oldal

Farsang Anno – az 1970-es
évek végétől válogattunk
fényképeket régi farsangi
bálokról
9. oldal

Tojásfestés zsírkrétával –
egy könnyű technika
a legkisebbeknek.
15. oldal
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2 önkormányzati hírek

köszöntöm a
tisztelt olvasókat!

Szinte napra pontosan egy év telt el azóta, hogy a világban
és hazánkban is megjelent a koronavírus. A világjárvány
alaposan felforgatta a mindennapjainkat.
A folyamatos korlátozások, a bezártság nemcsak a
gazdasági életre voltak rossz hatással, hanem mindennapjainkra is.
A járvány előretörését ma már hullámokban számoljuk. Mostanában talán már van egy kis reménysugár, hogy
túl leszünk a nehéz napokon, és újra a megszokott
mederben folyik majd az élet. Elérhetővé váltak
hazánkban is a különféle vakcinák, melyek beadását az
oltási terv alapján, rengeteg pluszmunkát vállalva végzik
orvosaink és asszintenseik.
Annak érdekében, hogy gördülékeny legyen az oltások beadása, és valamelyest tudjuk csökkenteni az
egészségügyi dolgozók terhelését, az önkormányzat dolgozói is segítik a szervezést, az oltási időpontok egyeztetését.

”

nem minden
esetben
történik az oltás
a bagi rendelőkben

Nem minden esetben történik az oltás a bagi rendelőkben, esetenként budapesti oltópontokon kell megjelenni az oltásra váróknak. Karácsondi Mihály plébános úr felajánlotta az egyházközség autóját, hogy
szervezetten szállíthassuk azokat az idős személyeket,
akik másképpen nem tudják megoldani a budapesti
oltópontra való eljutást.
Kérem Önöket, hogy továbbra is figyeljék intézményeink tájékoztatóit és járvánnyal kapcsolatos híreket,
és tartsák be az ott elhangzottakat.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az egészségügyben és az oktatásban dolgozóknak, hiszen a kereskedelmi dolgozók mellett ők vannak leginkább kitéve a fertőzés veszélynek. Mégis nap mint nap végtelen
türelemmel végzik munkájukat.
Palya Zoltán polgármester

ÖnkormányzAtI hírek

2021 éVtől tIlos mInden kültérI égetés!
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kormány A 302/2010 (III. 26.) rendeletének 27 §.
alapján, és Bag nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 17/2020. (XI. 16.) sz.
rendelete szerint, 2021. január 1-jétől tIlos égetni. Bográcsozás, grIllezés
megengedett. A tilalom megszegése esetén hívják a katasztrófavédelmet. telefonszám:
112 vagy 105. Aszódi őrs: 06-28-400-053. gödöllői kirendeltség: 06-28-528-700
2021. évben – a veszélyhelyzet meghosszabbítása
miatt – az önkormányzati ügyekben továbbra is polgármester úrnak kell döntenie. A határozati döntéseket
megelőzően, természetesen polgármester úr természetesen mindig egyeztetet a képviselő-testülettel. Döntés
született arról, hogy az óvoda tetőszerkezetének kivitelezési munkáit a SETA Plusz Kft. fogja végezni. (A felújítás anyagi hátterét önkormányzatunk a 2020. évben
elnyert BM pályázat keretéből biztosítja.) A szerződés
összege 28 357 967 Ft. Év elején kötelező eleme a döntéseknek az önkormányzat munkaterve, valamint a polgármester szabadság ütemterve. Utóbbit – jelen veszélyhelyzetben – az alpolgármester írta alá, mivel a saját
szabadságtervét a polgármester nem hagyhatja jóvá.
l A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és
intézményeinek 2021. évi költségvetését. Ez egy nagyon
feszes terv, a sok kormányzati elvonás komoly megpróbáltatást jelent most az önkormányzat és intézményeinek fenntartásában. A költségvetés az alábbi főszámokkal került elfogadásra:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
összesített költségvetésének bevételi főösszegét 857 399
308 Ft-ban, a konszolidált költségvetésének bevételi
főösszegét 668 216 803 Ft-ban állapítja meg.
l

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
összesített költségvetésének kiadási főösszegét 857 399
308 Ft-ban, a konszolidált költségvetési kiadási főösszegét 665 776 265 Ft-ban állapítja meg.

Intézmények:
– Művelődési ház bevételi és kiadási főösszege:
21 727 245 Ft
– Iglice Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási
főösszege: 100 654 973 Ft
– Bagi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszege:
70 926 875 Ft
Idén minimális beruházás került betervezésre, az is a
község közbiztonságának javulására, kamerarendszer
további fejlesztése érdekében.
l A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi munkaterve is elfogadásra került.
l A Rákos-Hatvan vasútvonal pályázat kapcsán önkormányzati ingatlan kisajátítására került sor, az állam
nevében a NIF Zrt. 804 232 Ft összeget ajánlott fel a
vasúti zajvédőfalak megépítéséhez szükséges terület
megvásárlására.
l Elutasításra került a Börze-Gasztro Kft. kérelme,
melyben 8%-os áremelést kért az intézményi étkezésekre.
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többek között
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doni hősök emléktúra

A II. világháborúba belépő Magyarország 1942-ben állította fel a 2. magyar hadseregetet, amit a keleti hadszíntérre
küldtek harcolni. A hadsereg 1943. januárjában a Vörös
Hadsereggel szemben a Don-kanyarban megsemmisítő
veszteségeket szenvedett.

A megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött,
lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek,
és vesztek oda a -40 fokos orosz télben. Sok bagi család
férfi tagjai: dédapák, nagyapák, apák vettek részt a küzdelemben, és sokat közülök eltűntnek nyilvánítottak, családjuk még csak eltemetni sem tudta őket.
Ennek a fájdalmas eseménynek állít emléket évről évre a
Doni Hősök Emléktúra. A Magyar Tartalékosok Szövetségének Hagyományőrző Tagozata, Jásdi Balázs vezetésével az
idei évben már 21. alkalommal szervezte ezt a katonai, kulturális-, és sportrendezvényt. A szervezet célja, hogy katonák
és civilek közösen menetelve emlékezzenek meg a doni katasztrófáról, tisztelegjenek a hősök előtt. Idén a koronavírus
járványhoz kapcsolódó korlátozások miatt a résztvevők
egyénileg teljesíthették a minimum 10 kilométeres távot.
Január 15-én, Bagon, a Hősi emlékműnél koszorúzással
indult a megemlékezés, innen Aszódra gyalogoltak át a
Heves megyei Lenkey menetszázad kötelékében, Bagi László
ny. ezredes, Papp László ÖTT főtörzsőrmester és Medveczki
Ádám ÖMT főtörzsőrmester. A menetet Bíró Sándor ny.r.
ezredes a MATASZ Pest Megyei Szervezetének elnöke kísérte.
A Magyar Tartalékosok Szövetségének Hagyományőrző Tagozata egyébként a bagi temetőben a ravatalozó
mögött található katonai sírt felújította, a sírfeliratot id.
Balázs Gusztáv segítségével rekonstruálta.
Köszönjuk Bag Nagyközség nevében a sír helyreállítását, gondozását, és azt is, hogy őrzik emlékezetükben e
Bag számára – sajnos – jelentős történelmi eseményt.

szépkorúságba érVe...

Özv. Balázs Józsefné Hajdu Borbála 1930.
december 29-én született. 90. születésnapja
alkalmából a járványhelyzet miatt nem Palya
Zoltán polgármester úr, hanem unokája
Pongóné Palya Krisztina vitte el neki önkormányzatunk ajándékát: a gyümölcskosarat,
virágot és emléklapot.
Ezúton is kívánunk neki további jó egészséget, sok-sok örömben megélt napot családja, szerettei körében.
GARAI GÁBoR
JÓKeDvet ADJ

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

Virágos bagért
Véget ért a tél, reméljük, Sándor, József, Benedek
meghozzák a meleget. A természet ébredése
örömmel tölt el mindannyiunkat, így jókedvűen és
boldogan foghatunk hozzá kiskertünk, udvarunk,
házunk elejének rendbetételéhez. Tegyük ezt örömmel, hogy falunk utcái még szebbek lehessenek!
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népünk taVasza
Éppen egy éve, tavaly március 15. körül vezettek be
korlátozásokat a járvány miatt, így már akkor és
sajnos idén sem tudtunk közösen, hagyományos
módon megemlékezést tartani az 1848-as forradalom
évfordulóján falunkban. Ezért lapunk hasábjain hajtunk fejet a hősök emléke előtt.

1848. március 15. a történelem magasságából szemlélve
csupán egy egyszerű esős tavaszi nap volt. Ám ezen a
napon Pesten forradalom zajlott. Tudjuk, hogy Petőfi
Sándor és fiatal társai a Pilvax kávéházból elindulva a
Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták 12 pontba foglalt követeléseiket, és kiszabadították a jobbágyok
sorsát szívén viselő Táncsics Mihályt.
Petőfi Sándor naplójában így ír erről a napról:
„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk
az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk.
Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő
estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a
víz nem olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz,
majd a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben
egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a
felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a „Nemzeti-dal”-t. Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a
refrénben előjövő „esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, amely a téren állt. Landerer
nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni
kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezren ként osztották szét a nép között, mely azokat részeg
örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést
hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A
szakadó eső dacára mintegy 10000 ember gyűlt össze a
múzeum elé, onnan a városházához mentünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás
után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! Nyittassuk meg Táncsics

börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször
hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a Helytartótanácshoz és
előadta kívánatait. A nagyméltóságú Helytartótanács
sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak
kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett,
Táncsics börtönajtaja megnyílt (...).”
Ám 1848. március 15. igazi jelentőségét nem a pesti
eseménysor adja meg, hanem a pozsonyi országgyűlés
tevékenysége, de még inkább a március 15 -ét megelőző
majd két évtizedes időszaknak, a reformkornak kiharcolt eredményei.
Pesten Petőfi Sándor, Jókai Mór és Nyáry Pál vezetésével zajlottak a forradalmi események, ám az igazi
áttörést és a tényleges forradalmi győzelmet Bécsben
Kossuth és Széchenyi vívta ki. Március 16 -án átnyújtották V. Ferdinándnak a felirati követeléseket, amelyeket még aznap este az államtanács (a bécsi, a pesti és
az egész Európára kiterjedő forradalmi hullám miatt)
kelletlenül jóváhagyott. A forradalom győzelmének
gyümölcse a március 15-ét követő egy hónapban érett
be, amikor a Kossuth által kidolgozott felirati követelésekből a magyar országgyűlés létrehozta az áprilisi
törvényeket, és kinevezte az első magyar felelős kormányt. A 31 törvény révén hazánk maga mögött hagyhatta a feudalizmust, lerakhatta a modern Magyarország alapjait. Széchenyi a következőképp összegezte az
eseményeket:
„...Az én politikám biztos volt, de lassú, Kossuth egy
kártyára tett mindent, és legalább idáig annyit nyert a
hazának, mint amennyit az én politikám tán 20 év alatt
bírhatott volna előállítani! Ha reactio nem történik és
több lesz bennünk a hazafiság, mint az irigység, s több a
polgári erény, mint dicsvágy, én biz' azt hiszem, lesz még
a magyarbul valami s pedig sok!”
-kr-
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„A cholerA megérkezett BudA-Pestre”

Egészen biztosan kevesen tudják, hogy napjaink és az
1848/49-es forradalom és szabadságharc között egy
egészen furcsa párhuzam is fellelhető: a történelemformáló események egy pusztító világjárvány, pontosabbna kolerajárvány árnyákában zajlottak.

Az 1848-ban a kolerát a moldvai fejedelemségekből
hurculták be Erdélyen át Magyarországra. A nyár során a meleg idő következtében gyorsan terjedt a kór, s
Bugát Pál, a kor neves orvosa októberben az orvosi
Tárban „A cholera megérkezett Buda-Pestre” címmel
közölt róla helyzetelemzést.
Az országos Honvédelmi Bizottmány külön koleraügyi bizottságot nevezett ki dr. Pólya József vezetésével, aki ügyeletet szervezett a pesti városházán, és több
kolerakórházat is felállított, s amennyire módjában állt,
igyekezett a betegség terjedését figyelemmel kísérni.
A betegség gyors terjedése és az áldozatok nagy
száma miatt 1848-ban a forradalmi események mellett
a kolera is igen élénken foglalkoztatta a magyar, illetve
az európai közvéleményt. Egy korabeli újságíró így
fogalmazott: „Két járványos betegség jár most országról országra: egyik a cholera morbus, másik a corona
morbus.” (kolera betegség és korona betegség) A forradalmi átalakulások ellenzői pedig azon a véleméhirdetés

5

nyen voltak, hogy: „A kolerát – ugyanúgy, mint a forradalmat – gyökerestől kell kiirtanunk.”
A járvány okozta pánikot az általános bizonytalanság
és a nyomasztó orvoshiány sok helyen tovább fokozta.
Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy Kossuth
népfelkelésre buzdító felhívásai nem érték el céljukat,
hiszen ekkor is a személyes érintkezések csökkentésével igyekezték védeni magukat az emberek a betegségtől. Ugyanakkor Kossuth és köre igyekezett a kolera
hírét a szabadságharc propagandájának szolgálatába
állítani. Július 14-én, Szegedről kibocsátott „A nemzethez!” című, általános népfelkelésre felhívó manifesztumának alapgondolatát az orosz csapatokat tizedelő
kolera adta. A kolerát, mint a „magyarok istenének”
mennyei eszközét írta le, amit az ég azért bocsátott
rájuk, hogy a szabadság ellenségeit magyar földön érje
el végzetük. „Hazafiak! ott villog elöl az égi pallos,
melynek láthatatlan ereje a döghalál képében irtja
barbár ellenségeinket; kövessétek ez intő jelt…” – írta
Kossuth.
Az 1848–49-es szabadságharc elvesztését ugyan
nem a végnapokban pusztító kolerajárvány okozta, de
minden bizonnyal hozzájárult hátországának demoralizálódásához, az amúgy is létbizonytalanságban élő lakosság kiábrándulásához.

Kedves klubtagok,
veteránjármű kedvelők,
barátaink!
Kérjük, támogassátok egyesületünket
adótok 1%-ának felajánlásával!

Adószám: 18876763-1-13

Köszönjük a támogatást!
Galga Moped Klub Hagyományőrző
Egyesület

Forrás: https://mindennapoktortenete.blog.hu/2020/03/25/kolerajarvany_magyarorszagon_1848

ünnep
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6 közösség

In memorIAm nAgyné BAktI zsófIA
nagyné Bakti zsófia hosszú éveken keresztül tanított a Bagi
Arany János általános iskolában német nyelvet, emellett lelke
volt a Bag testvérvárosai egyesületnek. tevékenyen részt vett
falunk és a németországi malsfeld település testvéri kapcsolatának létrejöttében, ápolásában. Januárban vesztettük el őt, az
alábbiakban egy kedves tanítványa, Albert márton és iskolánk
igazgatója, szásziné győri éva emlékszik vissza rá.

kedves gyászoló család,
hajdani kollégák és diákok, barátok
és tisztelt búcsúzók!

Nagyné Bakti Zsófia, sokunknak Zsófi néni
nem csupán tanárom volt, hanem egy olyan
igazi nagybetűs pedagógus, akire mindig fel
tudtam nézni, aki több területen is példát mutatott az
életben. Nagyon sok mindenért hálával tartozom neki.
Hálás vagyok, mert megszerettette velem a német
nyelvet és a nyelvtanulás örömét, hálás vagyok, mert
elfogadásra tanított. Hálás vagyok, mert mindig volt
hozzám egy jó szava, és hálás vagyok azért is, mert
mindig mosoly húzódott az arcán. Zsófi néni fáradhatatlan volt. Találkozásainkkor mindig derű sugárzott szavaiból. Ezt a derűt nem felejtem el sosem.
Paolo Coelho egy helyen így elmélkedik az elengedésről: „Soha, de soha nem veszítjük el szeretteinket
(...). Ők velünk vannak, nem tűnnek el az életünkből.
Csak nem egy szobában vagyunk velük.”– Valahogy
így gondolok most én Zsófi nénire. Soha nem fogom
elfelejteni a vidám hangulatú tanóráit, a mindig következetes szigorúságát, mint ahogyan azt sem fogom
elfelejteni, hogy a tananyagon túl az életre nevelt bennünket. Zsófi néni is velünk marad, nem tűnik el az életünkből.
Tanító, nevelő, vezető, példakép. Amikor Zsófi nénire gondolok, ezek a szavak jutnak elsőre
eszembe. Szerencsésnek mondom
magam, mert az iskolán kívül,
többször is összesodort minket
az élet. Hosszú évekig nagy
odaadással és szeretettel vezette a
testvérvárosi egyesület ügyeit,
szervezte programjait, s talán,
ami ezeken túl a legfontosabb,
közösséget épített. Munkájáért és
erőfeszítéseiért egyaránt köszö netet mondunk neki, és tudjuk,
hogy odafentről is velünk marad,
és most is mosolyog ránk.
Albert Márton

Kedves gyászolók, barátok! Reményik Sándor
versével búcsúzom most Zsófi nénitől.
Viszontlátásra – mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek –
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.
Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra – holnap.
Vagy ha nem holnap – hát holnapután.
Vagy ha nem akkor – hát majd azután.
És ha aztán sem – talán egy év múlva.
S ha még akkor sem – hát ezer év múlva.
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán –
„Vidám viszontlátásra” mégis, mégis!

2014-ben bagi iskolások zsófi
néni vezetésével németországban
jártak.

BH_2021_2_2009-januar.qxd 2021.03.16. 9:19 Page 7

BAgi hírlAp l 2021. MárciuS–ápriliS

közösség

7

nem feleJtünk el, zsófI!
Mindenki számára az a legnagyobb ajándék, ha
nem felejtik el.
És mi nem felejtünk el, Zsófi.
Sokat kaptunk Tőled csapatszellemből, erkölcsből, alázatból. Hihetetlen bölcsességgel oldottad
meg a legkülönbözőbb feladatokat. Mindegy, hogy
munkáról, vagy magánéletről volt szó.
Elfogadtad azt, amit kaptál az életben, és mindig sokkal többet adtál vissza.
Nagyszerű pedagógus és végtelenül jó ember
voltál. Arra sarkalltál mindenkit, hogy a legjobbat
hozza ki magából és minden helyzetből.
Tanítványaiddal soha nem hallottalak kiabálni,
a gyerekek mégis tudtak, teljesítettek. Bátran meg szólaltak, ha kellett, idegen nyelven is.
Sokan élnek ma is a világban, akik Neked köszönhetik, hogy elindítottad őket az úton.
Nem volt számodra lehetetlen feladat.
Ha azt kértem, hogy szervezz tábort Németországban, szerveztél.
Ha azt mondtam, vigyünk Erdélybe gyerekeket, vittünk…
Mindenhol olyan szeretettel fogadtak bennünket, mintha a királyi család tagjai lettünk volna. A
gyerekek és mi felnőttek is olyan élményeket kaptunk, amit soha sem felejtünk el. És mindez Neked
köszönhető.

BúcSúZuNK!

„Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha.
Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha.
Az élet elmúlik, az emlékek élnek, amíg
élünk őrizzük őket.”

Mély fájdalommal búcsúztunk Tóth Mihályné Ildikó
dajkától. 19 évet töltött a bagi óvodában. Mosolygós,
közvetlen volt az emberekkel, a gyerekeket nagyon
szerette, ezért sok szeretetet kapott is cserébe.
Kreatív volt, sok bábot, kiegészítőt, dekorációt
készített. Szívesen varrta a néphagyományhoz

Annak a szeretetnek, ami a legtermészetesebb
módon jött Belőled, és a világ valamennyi nyelvén
ugyanazt jelenti.
Ezekben a táborokban sokat beszélgettünk.
Beszéltünk róla, hogy mennyire szereted a családodat. Elmondtad, hogy végtelenül büszke vagy a
gyerekeidre. Hogy felnézel, Zolira Petire és Zsófira
azért, amit elértek a munka, a zene vagy a tanítás
területén.
Tudom, hogy csodaként élted meg az unokád
megszületését, és ámulva figyelted, hogy milyen
gyorsan fejlődik, milyen okos. Talán ez a szeretet
tartott életben még akkor is, amikor már nem volt
remény.
Mikor utoljára beszéltünk telefonon, elmondtad, hogy felteszed a kérdést MIÉRT? Miért veled
történik ez? Akkor sem tudtam, és most sem tudom a választ.
Nem tudom, nem értem. Csak azt tudom, hogy
nagyon sajnálom. Sajnálom, hogy elmentél.
Köszönöm, hogy ismerhettelek, köszönöm az
iskola minden dolgozója nevében, hogy szerettél
bennünket, hogy a munkatársaid lehettünk.
Szásziné Győri Éva
a Bagi Arany János Általános Iskola
igazgatója

szükséges próbaszoknyákat, ingeket a kollégáknak.
Öröm volt számára, ha saját készítésű ajándékkal
büszkélkedhetett, és szívesen megmutatta a praktikákat azoknak, akik kérték. Kézműves vásáraink
irányítója volt, szép munkák kerültek ki a kezei közül. Mindig volt lendülete ezeket a dolgokat megvalósítani, ötletei nem ismertek határokat. Önzetlen segítségnyújtása jó célok elérése érdekében is
megmutatkozott, elsőként számíthattunk rá maszk
varrásnál is.
Az ötletei, gondolatai tovább élnek erősödnek
bennünk. KÖSZÖNJÜK!
NyuGODJ BéKéBeN!
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taVasz, gyere már!
akkor már szép az idő, lehet a szabadban önfeledten játszani. Óvodásaink
mindent megtettek azért, hogy előcsalogassák a tavaszt: mackót ébresztettek,
hogy bújjon már végre elő barlangjából, és ne ijedjen meg az árnyékától, azaz
maradjon kint, jelezve, hogy a tavasz hamarosan ránk köszönt. gondoskodtak
a madarakról is, akik ilyenkor nehezebben jutnak táplálékhoz. különböző
maskarába bújva vidáman búcsúztatták a telet farsangkor, a fiúk többnyire
szuperhősnek, a lányok pedig hercegnőnek öltöztek…
-kr-
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1979

Farsang anno
az idén a nyolcadikos tanulók sajnos sem szüreti bált, sem farsangi bált nem
tarthattak, megszakadt egy régi bagi iskolai hagyomány. reméljük, mindez
csak időleges. idei fényképek helyett régi farsangi bálok képei közül válogattunk az 1970-es évek végétől. köszönet mindazoknak, akik a képeket a rendelkezésünkre bocsátották.
-kr-

1989
1989

1986

1986

1991
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három királyfi,
három királylány
bag 2017 nyarán csatlakozott
a három királyFi, három
királylány mozgalomhoz.

Az országos szervezet alapítója Prof. Dr. Kopp Mária,
aki egész életét és munkásságát a család fontosságának szentelte, és fáradhatatlan küzdött célja eléréséért. A mozgalom azt szeretné elérni, hogy a gyermekvállalás ne terhet és gondot jelentsen, hanem
áldás és boldogság legyen, mert édesanyává és édesapává válni csodálatos dolog!

A helyi szervezet fő feladatának a kisgyermekes családok
megszólítását, a gyermeket tervező és nevelő családok
segítését, támogató közösségé formálását és a családbarát szemlélet népszerűsítését tartja.
Falunkban 2db Vándorbölcső és több Babazászló
jár családról-családra, jelképezve, hogy a gyermekvállalás közös ügy, nemcsak a családok, hanem az egész
falu várja a megérkező gyermekeket. Jelenleg a Hőnig
Antal és felesége által adományozott, Korondról származó, kézzel faragott Vándorbölcsőnk felszabadult és
várja, hogy gondos kezek ringassák új lakóját.
Szeretnénk, ha a rendkívüli helyzet megszűnése után,
új tagokkal és lendülettel kezdhetnénk el tevékenykedni.
Ezért várunk minden olyan bagi lakost, aki azonosulni
tudna a helyi mozgalom céljaival, és segítségével hozzájárulna az általunk tervezett projektek és programok
megvalósításához.
Az érdeklődők megtalálhatnak bennünket facebook
oldalunkon a Három Királyfi, Három Királylány Bagi
Szervezete név alatt, vagy a 06-70/328-51-87 telefonszámon.
Bencze Izabella

Miért szeressük
a verseket?

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta
április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik.
De vajon miért szeretjük a verseket? A vers jóval
több, mint a szavak egymásutánja: van ritmusa, mondanivalója, érzéseket, hangulatokat fejez ki. olvasásuk közben olyasmik jutnak eszünkbe, amire soha
nem gondoltunk volna nélkülük, érzelmileg, értelmileg olyan dolgokra csodálkozhatunk rá, olyan összefüggéseket láthatunk meg, melyekre versek olvasása
nélkül soha nem kerülne sor az életünkben. Az alábbi vers nagyon egyszerűen beszél az emberi lét egy
olyan csapdájáról, amelybe hajlamosak vagyunk
beleesni – és nem csak fiatalon.
HAJNAL ANNA
NeM SZeRetHet MINDeNKI
Fontos, hogy megtanuld: nem
szerethet téged mindenki.
Lehetsz te a világ
legfantasztikusabb szilvája,
érett..., zamatos..., kívánatosan
édes, és kínálhatod magad
mindenkinek, de ne feledd:
lesznek emberek, akik nem
szeretik a szilvát. Meg kell
értened: hogy te vagy a világ
legfantasztikusabb szilvája, és ha
valaki, akit kedvelsz, nem szereti
a szilvát, megvan rá a
lehetőséged, hogy banán legyél.
De tudd, ha azt választod, hogy
banán leszel, csak középszerű
banán leszel. De mindig lehetsz a
legjobb szilva. Vedd észre,
hogyha azt választod, hogy
középszerű banán leszel, lesznek
emberek, akik nem szeretik a
banánt. Töltheted életed további
részét azzal, hogy igyekszel jobb
banán lenni, ami lehetetlen, hisz te
szilva vagy, de
megpróbálkozhatsz megint a
legjobb szilva lenni...
Kedves Olvasók!

Ha Önökkel is történt már hasonló, és van olyan vers,
amelynek olvasása egy életre szóló élménnyel gazdagította
Önöket, kérjük, kis történet kíséretében osszák meg velünk,
hogy közreadhassuk! (e-mai: rituale@yahoo.com, postacím:
2191 Bag, Polgármesteri Hivatal, Szent Imre u. 52.)
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Felhívás lakossági fotógyűjtésre!
A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár idén
ünnepli alapításának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretnénk egy digitális fotógyűjteményt kialakítani,
és fotókiállítást szervezni, amely az intézmény elmúlt
évtizedeit dokumentálja.
Kérjük, hogy akinek van a művelődési ház épületét,
közösségi eseményeit megörökítő fotója, ossza meg velünk. A papír alapú fotókat digitalizáljuk, az eredetiket
pedig sértetlenül visszaadjuk a tulajdonosának.
Főleg olyan fényképeket várunk, amelyek a 60-as
évektől a 90-es évekig készültek, és a tulajdonosuk tud

információval szolgálni a kép tartalmát illetően (melyik
évben készült, milyen eseményen, ki van a képen…).
Aki tud segíteni, és szívesen teszi közkinccsé az általa
őrzött emléket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Jelenleg a járványhelyzet miatt intézményünknek zárva
kell tartania, de a 06-20-438-7373-as telefonszámon, a
kulturhazbag@gmail.com e-mail címen, vagy a Dózsa
György Művelődési Ház és Könyvtár, Bag Facebook
oldalon elérhetőek vagyunk.
Katona Hargita
intézményvezető

könyVtári kölcsönzés Vírus ideJén
A szabályok értelmében jelenleg a
könyvtár nem fogadhat látogatókat, de kölcsönözni, könyvet
visszajuttatni természetesen továbbra is van lehetőség. olvasóink megkeresését telefonon,
emailben, vagy a művelődési ház
facebook oldalán várjuk.
Akkor is segítünk, ha valaki
nem igazán tudja, hogy mit is szeretne olvasni. Szívesen ajánlunk
az érdeklődési körének megfelelő
könyveket, amelyekből talán már
könnyebb a választás. A kiválasztott könyveket összekészítjük, és
vagy a művelődési ház előtti parkolóban lehet átvenni őket, előre
egyeztetett időpontban, vagy házhoz szállítjuk azokat.
Továbbra is van lehetőség
könyvtárközi kölcsönzésre, illetve
új beiratkozásra is. Folyamatban
van a könyvtár digitális katalógusának kiépítése, amelynek segítségével majd az interneten is le het keresni a könyvtár állományában.
elérhetőségeInk:
telefon: 06203938567 (kedden és
csütörtökön 9-12 között biztosan
elérhető)
email: konyvtar.bag@gmail.com
Facebook oldal: dózsa györgy
művelődési ház és könyvtár, bag

görög Viktória

kÖnyVAJánló
Könyvtárunk állományát folyamatosan gyarapítjuk, hogy minél inkább ki
tudjuk szolgálni a falu lakosainak igényeit, akár klasszikus irodalomról, akár
a legfrissebb szórakoztató művekről legyen is szó. 2021-ben már több mint
70 új könyvet szereztünk be, melyről időről-időre hírt is adtunk a facebook
oldalunkon. Örömmel vesszük, ha olvasóink ajánlanak olyan könyveket,
amelyeket érdemesnek tartanak arra, hogy gyarapítsuk vele a könyvtár
állományát. Ezeket az ötleteket, kívánságokat mindig figyelembe vesszük,
amikor új könyvek vásárlására van lehetőségünk. Alább az idén beszerzett
könyveink közül ajánlunk figyelmükbe néhányat:
amiket Filmen is láthattunk:
Deborah Feldman: unortodox
Shaun Attwood: pablo Escobar
patrick Süskind: A parfüm
magyar szerzők műVei:
Kepes András: A boldog hülye és az okos depressziós
Fábián Janka: A könyvárus lány
Szentesi Éva: A legfontosabbat utoljára hagytam
szÓrakoztatÓ irodalom:
Anne glenconner: Az udvarhölgy (Felfedi
a Korona című Netflix-sorozat hátterét.)
Suzanne collins: Énekesmadarak és kígyók balladája
(Az Éhezők viadala előtörténete.)
népszerű könyVek:
Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek
Edith Eva Eger: A ajándék
Dorit rabinyan: Visz a víz
gyerekeknek/kamaszoknak:
J.K. rowling: Az ickabog
Beatrix potter: Nyúl péter és barátai
Jenny han: A fiúknak, akiket valaha szerettem
Mayim Bialik: FelNőni
Jennie Kent – Marie Villegas: pubersrác
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Veréb Vagy túzok?
„MiT hASzNál Az EMBErNEK, hA Az EgÉSz VilágOT MEgNyEri iS,
DE lElKE KárT SzENVED?” (MT 16,26)

Az ember legfőbb vágya, kívánsága, hogy boldog legyen.
Mindent ennek érdekében próbál tenni, ezt szeretné
elérni. Még olyan dolgokat is, amelyek igazából nem
tetszenek, vagy nincsenek kedvünkre, készek vagyunk
megtenni annak érdekében, hogy később annál nagyobb
legyen ez a boldogság bennünk.

Éppen ezért egy kívülálló csodálkozhat azon, hogy a
kereszténység arra biztat minket, hogy rendszeresen
tartsunk önmegtagadásokat, mondjunk le olyan dolgokról, amelyek pedig kedvünkre vannak és boldogságunkat növelik, hozzunk áldozatot, amellyel önmagunknak szenvedést, de legalábbis nehézséget okozunk.
Persze, csak a kívülálló az, aki nem érti azokat.
Hiszen, aki nem ismeri Jézus tanítását, nem ismeri el Őt
Istenének, az természetes, hogy nem tudja elfogadni
mindezt. A hitetlen vagy vallásnélküli ember, természetéből következően, nem képes túllépni e földi világnak
felfogásán, amelyet – éppen a boldogságra való feltétlen
törekvése miatt – csak azt tudja megérteni és elfogadni,
ami mindennapi életét boldogabbá teszi. Ezért nem
képes és nem is akar lemondani azokról a pillanatokról,
amely szívét/lelkét örömmel tölti el. Az ő számára csak
az lehetséges, hogy most és itt legyek boldog. Nincs idő
a halogatásra, mert hiszen nem tudhatjuk, meddig élünk
(most a világjárvány idején talán értjük is ezt, hiszen
hányan voltak a faluból is olyanok, akik szinte egyik
napról a másikra, vagy legalábbis az egyik hétről a
másikra eltávoztak az élők sorából). Márpedig, ha nincs
Isten, és nem létezik a vallás által hirdetett „másvilág”,
akkor csak az az idő áll rendelkezésünkre, amelyet itt a
földön töltünk a születéstől a halálig. Így nincs időnk
arra, hogy azt mondjuk: „ma nem sikerült bol dognak lennem, de majd holnap vagy
holnapután boldog leszek”, hiszen
nem tudom, lesz-e holnapom
vagy holnaputánom. Azt
mondja a közmondás:
„Jobb ma egy veréb mint
holnap egy túzok”.
Érthető tehát, ha a
nem vallásos ember
nem tud és nem is
akar önmegtagadáso kat végezni, nem akar
lemondani semmiről,
ami az élvezeteket adja
meg számára.
Azonban egészen más
a helyzet azoknál, akik
hisznek Istenben, a „másvilágban”, hisznek abban, hogy érdemes
áldozatot hozni azért, hogy később

(akár már itt a földön is, de még inkább az örök életben)
még boldogabbak legyenek.
Ők azt mondják, hogy érdemes elfogadni Jézus
tanításának ezt a részét is, hiszen tudjuk, hogy bőséges
kárpótlásban lesz részünk. Mint ahogy, ha például egy
mókus eltöri lábát, tudja, hogy – akármennyire is szeret
rohangálni, egyik fáról a másikra ugrálni – most nyugton kell maradnia ahhoz, hogy rendbe jöjjön a lába,
meggyógyuljon, s később újra örvendezhessen az
ugrálásnak, rohangálásnak, úgy a keresztény ember is
úgy gondolkodik, hogy „ha már van örök élet, akkor
annak eléréséért érdemes minden áldozatot meghozni,
érdemes pillanatnyi örömökről lemondani”, hogy aztán
majd annál boldogabban örülhessen egy örökké tartó
boldog életnek.
A keresztény ember ezért a távoli jövőbe nézve kész
teljesíteni azt, amire Mestere tanítja, s saját maga is
példát adott, mert ő megfordítja az idézett közmondást:
„jobb holnap egy túzok, mint ma egy veréb”, hiszen a
veréb értéktelenebb, kisebb a túzoknál, s bár az emberi
felfogás szerint a holnapi túzok bizonytalan, a hívő
ember számára ugyanolyan biztos, mint a mai veréb.
Erre a most zajló nagyböjtben is érdemes felkészülni
a nagy ünnepre, a húsvétra, mert minél felkészültebbek
leszünk, annál nagyobb és túláradóbb lesz a boldogságunk is, amikor elérjük a húsvétot. Igaz: a nagyböjt
áldozatot, önmegtagadást, lemondást kíván tőlünk, ám
szívesen megtesszük, de nemcsak azért, hogy majd boldog húsvétunk legyen, hanem elsősorban azért, hogy
annak, akit szeretünk, azaz az Istennek, örömet szerezzünk, s a saját megtisztulásunk által a környezetünket is
előbbre segítsük, örömtelibbé tegyük.
Ezért a keresztény ember számára a nagyböjti szent idő nem kínokkal teli, fájdalmas és nehéz időszak, hanem
éppenhogy örömet hozó,
megtisztító és boldoggá tevő előkészület, amely
meghozza majd a gyümölcsét.
Kívánom
minden
községünkben
élőnek, hogy
a nagyböjti idő
egy kicsit visszafogottabb, csendesebb
ideje hozza meg mindenki számára az igazi
örömet és az örökké megmaradó boldogságot!
-km-
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egykori húsVétJaink
BÖJtI nAPok
A fiatalság nehezen búcsúzott a farsangtól, de azért mindenki elment
hamvaszkodni, mert hitük szerint,
aki száraz szerdán nem hamvaszkodik, egész évben fejfájós lesz.
Száraz szerdán ecetes bab és mákos tészta volt az ebéd, és a 40 napos
nagyböjti időszakban a legtöbb család minden szerdán és pénteken böjtös napot tartott. Hús nélküli zsírtalan ételeket ettek, többnyire olajos
káposzta, mákos tészta, derelye, piszkos, azaz lekváros haluska volt. A levesek közül a tejlevest és a zsiradék
nélküli ártatlan levest főzték.
A fiatalok jó időben a házak elé
jártak játszani, böjtben a nagylányok
csak beszélgettek, míg a kisebbek
körjátékot játszottak. Kifejezetten
böjti játék volt Bagon a Termett a
meggyfa kezdetű énekkel kísért
párválasztó körjáték:
Termett a meggyfa, nagy az árnyéka,
Alatta vagyon barna menyecske,
Akit szeretsz, kapd el!
Ezt szeretem, ezt kedvelem,
Ez az én édes-kedvesem.
Sej, rózsa, rózsa, piros vagy,
Hajnali csillag, fényes vagy,
Juliska Mariska
Kőrösi-kerepesi körtönfa.

Ég a gyertya, ha meggyújtják,
Ezt a lányok szépen fújják.
Fújjad, fújjad, gyors katona,
Hadd vigadjon ez az utca.
Ez az utca petrezselyem,
A másikba rózsa terem.
Sej, rózsa, rózsa piros vagy,
Hajnali csillag, fényes vagy,
Juliska Mariska
Kőrösi-kerepesi körtönfa.

Az „Akit szeretsz, kapd el” felszólításra a lányok a körön kívül
bámészkodó fiú közül választottak
maguknak párt, így vonva be őket a
játékba.
virágvasárnap a lányok fehér
ruhában és fehér slingölt kendőben,
és az asszonyok is fehér varrott ken dőben mentek a templomba barkaszentelésre. A szentelt barkát nem
vitték be a házba, mert az általános
hiedelem szerint, ha így tesznek:
nem kel ki a baromfi, vagy „elhatalmasodik a légy”. Inkább az eresz alá
tűzték vagy bevitték az ólba, és ott a
gerendára tették.
A szentelt barkához különböző
védelmező, gyógyító funkciót társítottak. Ha a jószág megbetegedett, a
barkát szentelt vízben mártották, és
meghintették vele az állatot, vagy
annak vályúját, remélve, hogy ettől
jobban lesz. Vihar esetén, mikor dörgött, villámlott a barkát tűzbe tették, hogy az Isten oltalmazza meg a
házat a tűztől, víztől, égiháborútól.
nAgyhét
Nagycsütörtökön elnémultak a harangok, a mondás szerint Rómába
mentek. Nagyszombatig harang helyett minden esetben kereplő szólt,
még a halottnak is. A nagypénteki
passióra hajdan minden csecsemőt
igyekeztek elvinni, hogy hamar megtanuljanak beszélni. Karácsony böjtje és száraz szerda mellett nagypéntek volt az év harmadik szigorúan böjtös napja, és ha máskor nem
is, de akkor szinte minden családnál
böjtös volt az étrend: csak kétszer
ettek, fő étkezésre mindig savanyú
babot mákos tésztával.

Nagypénteken festették a hímes
tojásokat, és kezdték sütni az ünnepi
kalácsokat. Úgy tartották, hogy aki
nagypénteken napfelkelte előtt folyóvízben mosdik meg, nem lesz
szeplős, illetve ha nagypénteken esik
az eső, akkor az idei nyár nem hoz jó
időt. Volt olyan lány Bagon, aki a
húsvét előtti három szombaton csak
három szem búzát evett és 3 csepp
vizet ivott, hogy szép vőlegényt
kapjon. A feltámadás esti körmenetre a lányok, asszonyok színes ruhát
vettek fel. A kádár rendszerben a
körmenet a templomon belülre,
vagy csak kis körre korlátozódott.
hÚsVéthétfő
Húsvéthétfőn nagy hagyománya
volt a locsolkodásnak. Valamikor
csak a gyerekek és a legények locsolkodtak: a kútnál öntötték meg a
lányokat jó nagy vödör vízzel. Ekkor
még verset sem mondtak, ez a szokás csak a kölnivel való locsolkodás
elterjedéséhez köthető. Később már
a házas férfiak és az öregek is jártak
locsolkodni, akik gyakran tréfás
verseket mondtak. Az öntözők régen festett piros tojást kaptak, ami
egyszínű volt, vagy rákötözött levélkék alakítottak rajta ki mintákat. Az
1940-es években jött szokásba, hogy
a nagyobb legények minden lánytól
egy hímzett zsebkendőt és egy szál
virágot (jácint, tulipán, szegfű) kaptak a locsolkodásért cserébe. Kendőt
csak legények, és csak lányos háznál
kaphattak. A vendéglátás során leginkább sonka és kalács volt az asztalon.
(Forrás: Bag Néprajzi tanulmányok
II. kötet, Petőfi Múzeum Aszód, 1988)
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bagi zenekarok: caraVan
Bagon a múlt század eleje óta nagyon sok zenekar, akár szalon-, fúvós-, vonós-, jazzvagy cigányzenekar működött. A falusi élet velejárója volt a muzsika, akár táncmulatságról, lakodalomról, bálról volt szó. Új sorozatunkban felkeresünk bagi zenészeket,
hogy bepillantást nyújthassunk világukba. elsőként az 1954-ben alakult caravan
zenekar alapító tagja, id. balázs gusztáv idézi meg, hogyan is került közel a zenéhez.

„A muzsikálás öröme
magával ragadott”

Harmadik gyermekként születtem. Édesanyám, édesapám a XIX. század fordulóján – kétszer ekkora –
családban születtek. Az úrbéri rendszer kialakítását
követően az eleddig is szűkösen mért „tabella” tovább
„osztódott”. Hasonlóan más családokhoz, a mi családunknak is más megélhetési-, kereseti lehetőséget kellett
találni. Így váltak, kerültek a bagi „földművesek” is
kövezőkké, munkássá-mesterré, és így kerültek más
vidékekre – vasúti közlekedés kiépülésével – országokba.
Ennek a folyamatnak a következményeit magam is nap
mint nap megtapasztaltam, legyen szó akár a megmaradt
kertek, szántók, szőlők műveléséről, akár a szerény házi
állatok gondozásáról (ásás, kapálás, etetés, piac stb.).
Az életvitel, a tapasztalat, a fel- és megismerés (tanulás) újabb követelmények, elvárások, teljesítések befogadására vagy attól való elzárkózásra késztetik az embert.
Családunkban mindannyian szerettük a „Magyarok
szimfóniáját”. Énekeltünk, daloltunk, szerettük a zenét,
amit a környezetünknek is köszönhetek (rokonság, disznótorok, esküvők, iskolai órák, katonaság, egyházi
ünnepségek, stb.).
Már elemi iskolás koromban tudtam szájharmonikán muzsikálni. A negyvenes évek elején, a háború
előtt harmonikán (háborúban odaveszett) játszottam.
Később József bátyám bendzsóján tanultam, játszottam. Másodéves hallgató lehettem, amikor az idő közben eltört bendzsó helyett lantot kaptam. A lantot
a „kor szellemében” gitár váltotta fel, amely azután
elválaszthatatlan társam lett.
Az említett hangszereken – sajátos lehetőségeim szerint – autodidakta módon tanultam, játszottam, aminek
– ma már látom – voltak, vannak nehezen leküzdhető
hátrányos következményei is. Közben természetesen
voltak különféle válaszút elé állító helyzetek. A

tangóharmonika kezembe kerülésekor nem tudtam feledni a korábbi harmonika működtetésének húzó-nyomó
technikáját, de pénzem nem volt rá, hogy megvegyem.
Az említett két-, pengetős hangszer hangolása, húrozása,
játéktechnikája szintén „átállást” követelt, mégis a muzsikálás öröme magával ragadott (és ekkor még a trombita-, szaxofon-, szintetizátor hangszerek használatának
tanulásáról szó sem volt). Az előző sorokból kiolvasható
az a törekvés, amely az életre való tudatos felkészülésre,
az ismeretek, készségek elsajátításának mind szélesebb
köre kitágítására irányult, hiszen a zene az emberek
erejének éltető szolgálója, sokaknak megélhetőségi
eszköze. Ugyanúgy, mint a fa megmunkálása, a gépjármű
vezetése, a közlekedési rend őrzése, az ismeretek
átadása, a kenyér sütése…
Ugyanez a törekvés nyilvánult meg az oktatási keretekben való ismeretek elsajátításában, a sport- vagy más
rendezvényekben való felkészülésben, részvételben. Természetesen nem tagadom, sőt saját tapasztalatom alapján
is támogatom, követem a szervezett, cél szerinti ismeretek elsajátításának a rendszerét, ahol felkészült előadók
a tudomány teljes eszköztárával szolgálnak a képzésben
résztvevők képességeinek teljes értékű elérésére.
Így kerültem Szegedre, a Közlekedési Műszaki Egyetemre, amely a második évfolyamától – Szolnokra költözve – mint Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem
működött.
A Galga vizét is magába fogadó, Vár templom alján,
a Zagyva partján elterülő Művészkert kollégiumában
találtam módot a zenei érdeklődésem elmélyítésére, gitáron való játék tanulására, gyakorlására.
Közelebb kerültem falunkhoz, – vasutasként gyakrabban haza tudtam járni családunkhoz, barátaimhoz.
Erősödött szülőfalumhoz való ragaszkodásom.
- kr -
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szabadidő 15

kóborlók a telepen

A tavalyi évben az önkormányzat és a BAGázs egyesület több olyan
problémát azonosított, melyek mind a telepen, mind a faluban élők
mindennapjait megnehezítették. Az egyik ilyen probléma a kóbor
kutyák helyzete volt. Sok olyan kutya él a telepi részen, melyek
szabadon kóborolnak, sokszor a faluba is bemennek. Ezek a kutyák
gyakran nincsenek chippel ellátva, és az oltásokat sem mindig kapják
meg, ami nemcsak szabálytalan, de veszélyes is.

A BAGázs Egyesület és az Önkormányzat a helyzet kezelése érdekében
egy komplex tervet dolgozott ki, melynek célja a telepen élő kutyák
számának csökkentése, a kutyaszaporulat visszafogása, az oltott és chippel
ellátott kutyák számának növelése, és végső soron a felelős kutyatartói
szemlélet elterjesztése, erősítése volt.
Mit csinálunk ennek érdekében?
A BAGázs elsősorban a telepen élők szemléletén kíván változtatni.
Felmérjük, hogy hol vannak olyan kutyák, akiknek a gazdája nem tudja
vállalni a kutya további gondozását, nekik a helyi állatvédő szervezeten
keresztül igyekszünk befogadót, új gazdát találni. A kutyatulajdonosoknál
népszerűsítjük az ivartalanítást, informálva őket annak előnyeiről. Az
ivartalanítás nőstény kutyák esetében igen költséges, ennek fedezetét a
telepen élők többsége nehezen tudná kigazdálkodni. 2021-ben egy
pályázat keretében lehetőségünk van a beavatkozás költségét átvállalni. A
chipelés elterjesztésének érdekében azoknak a gazdáknak, akik vállalják
az ivartalanítást, a kutya oltását és chippelését is biztosítjuk.

Forrás: https://napiboldogsag.com/2015/04/03/101-husveti-barkacsotlet-gyerekeknek/

gyermek sArok

zsírkréta +
meleg Főtt toJás =

hímestoJás
Ezt a tojásfestési technikát
egy kis szülői segítséggel az
egészen kicsik is gyakorolhatják. Biztosan sok gyerekes
családban van otthon félig
használt zsírkréta, ami sok
esetben a szemétben végzi.
Az alábbi tojásfestési technika alkalmazásával ezeket fel
lehet használni.
az elkészítés menete:
Először meg kell főzni a tojásokat, és melegen/forrón szü lői segítséggel ki kell tenni
őket egy papír tojásdobozra.
Fontos, hogy a tojások mele gek legyenek, mert így könnyen
csúszik rajtuk a zsírkréta, és
egyedi, tetszőleges mintákat
lehet velük a tojásra varázsolni. hagyjuk kihűlni a kész
hímestojásokat!

BAgI Jeles nAPI
nAPtár
március 12., gergely apja
„Megrázza még szakállát gergely”,
vagyis előfordul, hogy e napon
havazik: Sokfelé alkalmasnak
tartották e napot a búza, rozs, a
burgonya és a hüvelyesek és a
palántának való mag földbe
tételére.
sándor, József, benedek zsákban
hozzák a meleget. ha ezekben a
napokban kisüt a nap, akkor
hosszú, meleg nyár várható, ha
nem süt ki, akkor hosszú, lucskos őszre lehet számítani.
március 19., József napja
A dinnyeültetés napja volt Bagon,
de úgy tartották, hogy az ekkor
ültetett gyümölcs barna hajú, az az jó édes lesz. ha József napján
fúj a szél a bagiak tapasztalata
szerint, egész nyáron át fújni fog.
március 25. gyümölcsoltó
boldogasszopny napja
A katolikus egyház hagyománya
e naphoz köti az angyali üdvözletet, Jézus Szentlélektől fogantatásának napját. Ezt a napot a
fák oltására, szemzésére tartották alkalmasnak.
április 24. györgy napja
Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja, az
alábbi egyész Magyarországon
ismert napcsalogató versike is
ehhez a naphoz kapcsolódik.
Süss föl nap, Szent györgy nap,
Kert alatt a kislibáim
megfagynak.
Terítsd le a köpönyeged
Adjon isten jó meleget!
április 25. márk napja
E nap jellegzetes szokása a búzaszentelés. A szentelt búzát – mint
általában a többi szentelményt –
nagy becsben tartották, és mágikus hatást tulajdonítottak neki.
Bagon az asszonyok szerint az
ekkor ültetett bab nem fagy el,
és jó termést hoz.
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16 szabadidő
házIorVosok
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

ImPresszum
kIAdó: Bagi polgármesteri hivatal.
2191., Bag, Szent imre u. 52.
felelős kIAdó:
palya zoltán polgármester
tel.: 06-28-504-135, 06-28-504-140
e-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
Weboldal: www.bagfalu.hu
nyomda: Barabás nyomda

házIorVosok felhíVásA
tisztelt bagi lakosok! megkérjük önöket, hogy a háziorvosi
rendelőket csAk telefonos egyeztetés után keressék fel!
ez a járványhelyzet fokozódása miatt különösen fontos az idős
betegek esetében. kizárólag rendelési időben az alábbi telefonszámokon fogadunk bejelentkezéseket!
dr. lénárd magdolna: 06-30/369-4340 (katona kata asszisztens száma)
dr. takács beatrix: 06-28/514-020 és sürgős esetben: 06-30-663-0356

megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!

sonkAtortA
hozzávalók egy 22 cm-es
tortaformához:
• 50 dkg kocka tészta
• 40 dkg főtt, füstölt
parasztsonka (vagy tarja
avagy csülökhús)
• 5 dl tejföl
• 4 db tojás
• 1 cs. újhagyma
• bors

elkészítés: amíg kifőzzük forrásban lévő bő, sós vízben a tésztát,
addig a felkockázott sonkát és az
újhagymát (zöldjével együtt)
betesszük egy aprítógépbe és 1-2
kanál tejföllel lágyítva összevágjuk apróra. Ezt követően ezt
a sonka masszát egy nagy keverőtálba tesszük, összekeverjük a
maradék tejföllel és a felvert tojásokkal. Borsozzuk. Direkt nem
írtam a sót, mert ha jól választottunk sonkát, akkor az egy
lassú érlelésű fajta. Így kellően
sós. Ha kifőtt a tészta, al dente,
akkor leöntjük róla a vizet és
hozzákeverjük a tejfölös-tojásos
mártáshoz. Hagyjuk pihenni, ne
izguljunk, hogy túl sok a szósz.
5-10 perc után a tészta szépen
beszívja a zamatos tejfölt, de
csak annyira, hogy még maradjon rajta elég... Egy tortaformát
(a biztonság kedvéért) kibélelünk

sütőpapírral, így biztosan nem
fog kifolyni a résekből a mártás.
Előmelegített sütőben, 180 fokon sütjük kb. egy órán át. Ha
már megszilárdult a szósz, és szép
ropogós a teteje, elkészültünk!
Hagyjuk kihűlni, langyosan tálaljuk pont úgy szeletelve, mint a
tortát.
Jó étvágyat! Biztos sikerre
számíthat mindenki, aki kipróbálja!

ügyfélfogAdás
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
Jegyző (burghardtné tóth ilona) ügyfélfogadása előzetes bejelentkezés
szerint: hétfő: 13–16-ig. telefon: +36-30-667-4590

