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XXVII. évf. 6. szám 2021. november–december  /  Az önkormányzat közérdekű kiadványa  /  Ingyenes

Bag Nagyközség Önkormányzata ezúton kíván áldott, 
békés karácsonyt és szeretetben gazdag, 

boldog új esztendőt!

önkormányzat
l Falunkért dolgoznak –
áttekintés a közfoglalkoz-
tatottak munkájáról 

3–4. oldal

közösség
l Ünnepre hangolódva –
advent minden vasárnapján
kigyulladt egy gyertya

10. oldal

szabadidő
l 2022. évi naptár – hogy 
a jövő évi szabadidő tervezését
megkönnyítsük                    

8–9. oldal

BH_2021_6_2009-januar.qxd  2022.02.17.  17:05  Page 1



önkormányzati hírek
Bagi hírlap l 2021. novemBer–decemBer

2

önkormányzAtI hírek

az ajándékozás, 
mint a szeretet 

megnyilvánulása, nem az
ajándékok nagyságának 
és értékének függvénye ”

Most, hogy közeledik a karácsony, az egyik leg -
szebb, legszentebb ünnepünk, érdemes egy kis

idő re megállnunk, elgondolkodnunk, hogy mit is jelent
számunkra a szeretet ünnepe. Az ajándékozás, mint a
szeretet megnyilvánulása, nem az ajándékok nagyságá-
nak és értékének függvénye. A tárgyakat meg lehet vásá -
rolni drágán vagy olcsón.

A karácsony előtti időszakot kitölti az ajándékok
utáni rohanás, pedig az ajándék nem attól lesz értékes,
hogy sokat költünk rá, hanem hogy vele együtt ma -
gunkat is adjuk. Ebben az időszakban sokkal többet ér
az egymásra szánt idő, hiszen az idő az, amiből mos ta -
nában valahogy egyre kevesebb van. Most a karácsony

közeledtével ne csak házainkat, portáinkat takarítsuk ki,
díszítsük fel. A szívünket, lelkünket is öltöztessük ün -
nep lőbe és töltsünk minél több időt családunkkal, sze -
retteinkkel!

Bízom benne, hogy azok a szeretet-magocskák, ami -
ket így advent és karácsony tájékán igyekszünk szí vünk -
ben elültetni, újévkor sem múlnak el, inkább egy erős,
szilárd fává növekednek bennünk, ami meghajlik ugyan
egy-egy viharban, de utána mindig újra kiegyenesedik.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Bag Nagyközség
Önkormányzata nevében mindenkinek, áldott, szeretet-
teljes karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag boldog,
új esztendőt! Palya Zoltán polgármester

...A szívünket, lelkünket is 
öltöztessük ün nep lőbe...

A Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testület 2021. november 25-én ülést tartott.

l Elfogadták a háromnegyed éves pénzügyi beszámo -
lót, és a költségvetési rendeletet is módosították, a vál-
tozásokat a hivatal átvezette, emellett a testület a 2022.
évi belső ellenőrzési témaköröket is kiválasztotta. 

l A 600-as hrsz. önkormányzati ingatlanhoz kapcso -
lódó elidegenítési tilalmat idén is jóváhagyta a képvise -
lő-testület, valamint a közbeszerzési tervet is. 

l Júniusi határozat szerint a Helyi Építési Szabályzat
övezeti módosítási eljárása befejeződött, ez az ipari park
területét érinti.

l A Börze – Gasztro Kft. áremelési kérelmet nyújtott
be, az étkezési térítési díjak 20%-kal emelkednek 2022.
január 1-jétől. 

l A Bagi Polgárőrség Bag címerének használatát
kérvényezte, a polgárőr egyesületek arculat egysége sí -
téséhez. 

l Sikeres pályázatokhoz kapcsolódóan a testület jó -
vá  hagyta a szerződések megkötését a hivatal felújítása, a
járda felújítása és traktor beszerzése kapcsán. Mind a
három pályázat esetében három ajánlat közül választot-
ta ki a testület a munka elvégzésére a vállalkozót. 

l Az önkormányzat a Terület- és Tele pü lés fejlesztési
Operatív Program Plusz keretében pályázat beadását
tervezi a művelődési ház és udvarának felújítására. Sike -
res pá lyá zat esetén a művelődési ház udvara és a büfé
része újulna meg. 

l A korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk
idén is pályázott a Bursa Hungarica ösztöndíj program-
ra. 2021–22. tanévben 13 felsőoktatásban tanuló bagi
diák kap támogatást az ösztöndíj pályázat keretében. 

l Lakásvásárlási, felújítási támogatást kapott egy
házaspár. 

l A képviselő-testület egy havi jutalomban része sí -
tette a polgármestert. 

l A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok
megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet ok -
tó ber 1-jei hatályba lépése óta két főre nagy összegű
pénz  bírságot szabott ki az önkormányzat állattartási és
állatvédelmi kötelezettségek megszegése miatt. Három
ingatlantulajdonost pedig felszólított arra, hogy magán-
területén  szüntesse meg a rendezetlenséget, egy fő pedig
pénzbírságot is kapott, mert nem tett eleget a felhívásnak. 

l Közterületi italozás miatt több személyre szabtak
kis büntetést.

l Lakossági megkereséseknek tett eleget az önkor-
mányzat, 7 héten keresztül elszállította az ingatlan elé
kirakott zöldhulladékot. A 2022. évi szállítási menet -
rendet + a Szelektív Nonprofit Kft. még nem küldte
meg. Az értesítést követően tájékoztatni fogjuk a lakos -
ságot a helyben szokásos módon. 

l Rágcsálóirtás van a településünkön 2021. novem-
ber 27. és december 22. között. 

l 20/2021 (VI. 03.) Polgármesteri határozat szerint a
polgármesteri hivatal téli közigazgatási szünet tart
2021. 12. 22.–2021. 12. 31. között.

l 780 tő árvácskát ültettünk el október folyamán
településünkön. 

l 173 gyermek részesült iskolakezdési támogatás-
ban. 15 000 Ft-ot kaptak a Bagi Arany János Általános
Iskolába rendszeresen járó gyermekeik után a szülők.

l Szociális tűzifa kérelem alapján 144 fő kap idén
tüzelőt.

l A Magyar Kézilabda Szövetséggel kötött megál-
lapodás alapján az iskola udvarán kézilabda pálya épül,
„Kültéri kézilabda pályák építése/felújítása” elnevezésű
program keretében, állami támogatásból. A pályaépítés
teljes költsége 69 786 500 Ft. Az építési munkák idejére
türelmüket kérjük az ebből fakadó kellemetlenségé rt.
Ez a megállapodás fontos, mivel településünk értékét
növeli, és nagyszerű lehetőséget fog nyújtani minden
sportolni vágyó részére. 
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2021. október 4-én ténylegesen is birtokba vehették a
gyermekek és a szüleik a bölcsődét. A bölcsődés gyerme -
keket szakképzett kisgyermeknevelők várták, akiket az
empátia, az elfogadás és a hitelesség jellemez leg in kább.
Tudják, hogy munkájuk a gyermekek egész eljö vendő
életére hatással van.

A gyermekek felvétele és beszoktatása folyamatos, je -
len leg 24 gyermek jár hozzánk, közülük hárman veszik
igénybe az időszakos ellátást. 

Tárgyi feltételeinket a szakmai követelményeknek
megfelelően alakítottuk ki. A gyermekek életkorának,
fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási eszkö -
zökkel, korszerű játékokkal rendeztük be a csoportokat. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nyugodt, biz-
tonságot nyújtó légkörben, a játékon keresztül gazda -
godjanak értelmileg, érzelmileg és szociálisan. A játék,
mint legfontosabb tevékenység határozza meg arcula -
tunkat, szervezésük során figyelembe vesszük az életko-
ri sajátosságokat és az egyéni képességeket is, valamint
esz tétikus, fejlesztő, optimálisan ingergazdag, kör nye ze -
tet teremtünk. A csoportszobákban a bútorok megfelelő
elhelyezésével alakítottunk ki csendes elvonulásra, pi he -
nésre alkalmas kuckókat és nyugodt játszóhelyeket is,
így elegendő hely van a nagy mozgásos tevékeny ségek -
hez és a csendes játékokhoz egyaránt. A csecsemők és a
járni tanuló gyermekeknek számára biztonságos hem -
pergő áll rendelkezésre, a mesesarokban puha ülő pár nák,
játszópárnák találhatók. A gyermekeknek a böl csőde
gon dozási elveinek megfelelően étkezéskor saját he lyük
van az asztaloknál. A nyugodt alváshoz saját ágyat, jellel
ellátott ágyneműt kapnak, és az állan dóság je  gyében
mindig ugyanott ágyazunk meg egy-egy gyereknek. 

Bölcsődénk változatos, a korosztály igényeinek és a
jogszabályi előírásoknak megfelelő étlap alapján látja el
a gyermekek négyszeri étkezését, az étkezésükről a

Börze-Gasztro Kft. gondoskodik. Kiemelkedően fon -
tos  nak tartjuk az ízlés alakítását, a helyes táplálkozási
szokások kialakítását. 

A fürdőszobákban célszerű, tágas, megfelelően elhe-
lyezett eszközök (pelenkázó, öltöztető pad, törülköző,
fésűtartó, egész alakos tükrök stb.) segítik a gondozás
folyamatosságát. A gyermekméretű eszközök lehető sé -
get adnak a gyermekek önálló tevékenységéhez, a he -
lyes szokások kialakításához.

Célunk a fejlődés elősegítése, az érzelmi, az értelmi
intelligencia kibontakoztatása a családokkal együtt mű -
köd  ve. Az intézményi és a családi nevelés egymást erő sítő
folyamatként értelmezzük, mely megfelelő alapokat biz-
tosít a gyermekek fejlődéséhez. Felismertük azonban azt
is, hogy a bölcsődében ellátott gyermekek hétközna po kon
kevesebb időt töltenek családjukkal, és gyakorta a szü lők
sem mindig tudják szülői szerepüket problémamentesen
megélni. Ezért fokozott figyelemmel kísérjük azokat a
családokat, ahol szakértel münk kel, tapasztalatunkkal segí -
teni tudjuk a családi szerepek jobb megélését.

Szeretnénk, ha a bölcsődénk kisgyermek-nevelési köz -
 pontként működne, ahol a gyermekek gondos ellá tá sa
mellett, jelentős segítséget adnánk a gyermeküket ott -
hon nevelő családoknak is. Így együttműködésre törek-
szünk a községben működő társintézményekkel, szol-
gáltatásokkal is (védőnői hálózat, orvosok, család se gítő,
gyermekjóléti központ, óvodák, iskola, művelő dési
intéz mények). Jó érzéssel töltene el bennünket, ha a
kisgyermeket nevelő szülők, akkor is fordulnának hoz-
zánk, ha gyermekük nem bölcsődés, és nevelési, gondo-
zási kérdésekben számítanának tapasztalatainkra, szak-
mai tudásunkra.

Célkitűzésünk, hogy a Bagi Gólyahír Bölcsőde jól
integrálódjon Bag egészségügyi, szociális és kulturális
intézményrendszerébe. 

Kelemen Edit bölcsődevezető

bepillantás a bölcsőde életébe
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falunkért dolgoznak

Bag Nagyközség Önkormány -
za ta Fekete László falugond-
nok vezetésével nagyon sok
mun kát végez el közfoglalkozta-
tottai segítségével. Minden-
napi tevékenysé güknek köszön-
hetjük településünk tisztasá gát,
rendezettségét. Tavasztól őszig
a legnagyobb feladat a fűnyí -
rás. Bag területén közel kilenc
hektár területet kell rend sze re -
sen karbantartani.

Az önkormányzat által elnyert
pályázatok lehetővé tették,
hogy a terület gondozásához
használt gépeket újabb moder -
nebb eszközökre cseréljük.

Egész éves feladat a tele pü -
lé sen eldobált szemét össze sze -
dése. Éves szinten minimum 12
konténer telik meg.

Sajnos rendszeresen kell
kül   területeken elhelyezett ille -
gá lis szemétlerakatokat is fel -
szá mol ni.

Ismétlődő feladataik közé
tar tozik még a különféle kö zös -
ségi programok rendezésekor a
sátrak felállítása és a szükséges
eszközök mozgatása, helyszínre
szállítása.

Minden évben a tűzifa osz -
tás során a fát mérik és szállít -
ják a lakosság részére.

Az állandó feladatok között
kell időt szánni azokra a ki -
sebb-nagyobb munkákra, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy a
közterületeink rendezettek, hasz -
 nálhatóak legyenek.

Ilyenek például az áte re -
szek, árkok tisztítása, aszfaltos
útjaink kátyúzása, kisebb út és
járda javítások.

Állandó, napi feladataik mel -
lett, nagyobb, a települést fej -
lesztő munkálatokban is rend-
szeresen részt vesznek.

Hosszan lehetne még so rol ni
azokat a feladatokat mely ben
aktívan közremű köd  nek azért,
hogy településünk rendezett
képet mutasson.

KöszönjüK
munKájuKat!

önkormányzati hírek
Bagi hírlap l 2021. novemBer–dec.
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örömmel várjuk a mikulást, és készülődünk karácsonyra...

jeles napok 
bűvöletében
Hosszú idő után újra Néphagyományőrző elő -
adást tartottunk a művelődési házban. A Mihály-
napi állatbehajtáson lovakat, kecskéket, háziálla-
tokat, disznókat, libákat, bárányokat hajtottuk be
a gazdákhoz. Köszönjük a támogatást, felajánlást
a szülőknek, vendégeknek.

a szüreti hagyományok is folytatódtak (szőlőpréselés, pogácsa, linzer sütés),
amely szüreti bállal zárult.

néphAgyományőrző
elő Adás

szüretI hAgyományok

márton-nAp

tökfArAgás

a tökfaragás sem maradt el
október végén.

márton-napján a libás játékokat
szívesen játszották a gyerekek,

különböző kézműves technikákkal
sok-sok liba készült.
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közösség – iskola6
Bagi hírlap l 2021. novemBer–decemBer

A tanév elején még elég sok bizony-
talanság volt a szüreti esemény kö -
rül, de aztán elkezdődtek a próbák
és megindult a lázas szervezés abban
bízva, hogy nem kell azt elhalasz-
tani. A gyerekek lelkesen próbáltak,
osztályfőnökük, Szekeresné Fercsik
Anna tanárnő pedig, időt és ener -
giát nem sajnálva, szervezte az ese -
ményt. A táncot ifj. Rónai Lajos ta -
ní totta be, a karikázó részt viszont
Szekeresné Fercsik Anna, aki maga
is népviseletbe öltözött, beállt a lá -
nyok közé, és ezzel is buzdította,
mo tiválta azok énekét, táncát.

A szokásoknak megfelelően  – a
bált megelőző napon – a bíró Balázs
Ákos, a bíróné Horváth Noa, a kocs -
máros Fényes Benedek és a kocsmá -
 rosné Berki Ráhel és a kisbíró
meghívta az intézmények dolgozóit,
az iskolásokat és az óvodásokat a
felvonulásra és a bálba.

Szombaton aztán elérkezett a
vár va várt nap, a zenekaros próbát
követően megérkeztek a lovas kocsik,
a hintó, felpakolták az eszkö zö ket,
és ragyogó napsütésben elindult a
felvonulás. A bálozók első útja az
idén is a templomba vezetett, ahol
Tóth József Miklós atya kérésére

elénekeltek a gyerekek egy szüreti
népdalt, majd az atya áldását adta a
kenyérre, a borra és természetesen a
jelenlévőkre. Ezután kezdetét vette
a felvonulás. A falu négy pontján
táncoltak, a lovas kocsikat két lovas
is kísérte, Deme Blanka 7. osztályos
tanítványunk és anyukája.

A művelődési házhoz visszatérve
a nagyteremben még egyszer bemu-
tatták a koreográfiát, majd kezdetét
vette a bál, amelyhez a talp alávalót
a GPS zenekar szolgáltatta. A harap -
ni- és innivalóról a 7. osztályos szülők

gondoskodtak, akik előző nap gyö -
nyörűen fel dí szítették a termet az
ese ménynek megfelelően az osztály -
főnök Kustra Éva szervezésében.
Tombolát is vásárolhatott, aki nyer -
ni akart, az 5. osztályosok Paltán Ber -
nadett irá nyí tásával árultak jegye ket.

Szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik segítettek abban,
hogy ez az ünnep szép, élmény sz e -
rű és emlékezetes legyen a részt ve -
vők számára.

Horváthné Maczkó Katalin

iskolai szüreti felvonulás és bál

„Elmúlt a nyár, itt az ősz,
Szőlőt őriz már a csősz.”

Így hirdette október 16-i szüreti
fel vo nulásunkat a kisbíró Patai
Attila 7. osztályos tanuló. Hagyomá -
 nyain k   nak megfelelően az idei
tanévben sikerült megszervezni ezt
az igazán szép és a gyerekek és
felnőttek szá má ra egyaránt emlé -
kezetes programot.
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közösség – iskola
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pályaorientációs nap

Iskolánkban fontos szerepe
van az ünnepeknek, melyek
között kiemelt jelentősége
van az adventi időszaknak.
Az iskola díszbe öltözik, a fo   -
lyosók, tárolók, tantermek,
ablakok a közelgő ün nepre
hangolódnak. 

Hétfőn reggelente egy
kis műsorral kezdjük a he tet,
minden alkalommal más-
más évfolyam szervezésé -
ben. A sort az ötödikesek
kez dik, s ahogy nő az ad -
venti koszorún a meggyúj-
tott gyertyák száma, egyre
nagyobb gyerekeké lesz a
főszerep. Sajnos a tavalyi
év ben, és idén is, csak az is -
kolarádión keresztül jutnak
el a versek, énekek, hangu-
latos zenék a hallga tó ság -
hoz, az osztályok a tanter-
meikben, a saját koszorúi -
kon gyújtanak gyertyát. A
ka rá csonyi forgatagon kü -
lön böző ajándékokat, dísze -
ket készíthetnek a gyerekek
sze retteiknek. Próbáljuk őket
az elcsendesedés, befelé for-
dulás, szeretetteljes egymás-
ra figyelés felé terelgetni,
hogy mikor családjukkal a
karácsonyfa körül állnak, ne
csak a fa alá, a szíveikbe is
meg érkezzen az ünnep.

Szekeresné Fercsik Anna

VáraKozás – adVent
Hópehely álma
Szállni világra
Éjpuha csendben

Tollpuha párnán
Kisdedek álmán
Éjpille reppen

Tűzben a fények
Meleget zenélnek
Fahasáb reccsen

Halk ima szárnyán
Karácsonyt várván
Angyalszárny rebben

ebben a tanévben a hagyományos mihály-napot a diák sport napjával együtt rendez -
tük meg. a népi kultúrában az e naphoz kötődő népszokásokat mozgásos játé -
kokkal kapcsoltuk össze. a vásározó naphoz kapcsolódóan régi mestersé gekkel
ismerkedtek meg a gyerekek, a pásztorünnep kapcsán állatterelő játékot játszottak.
jelképesen szüreteltek, az időjósló naphoz fűződően esőt „csináltak”, és szent
mihály arkangyal mérlegével megmérte a jót s a rosszat. a változatos programok
igazán emlékezetessé tették ezt a napot. szásziné győri éva

November 15-én pályaorien-
tációs nap volt iskolánkban.
Az alsós gye rekek játékos for-
mában ismerkedtek meg a
kü lönböző szak mákkal. A fel -
sős gyerekekhez több vendég
érkezett. Az első órában ta -
lálós kérdések alapján kellett
különböző foglakozásokra
ráismerniük. Kilenc órától a
fiúk és lányok különváltak, különböző
helyszínekre vándoroltak, ahol egy-egy
szakma képviselőjével találkozhattak.

A fiúk az autószerelő szakmába kós-
tolhattak bele Bódi Szilárd segítségével,
aki két autót is „kiállított” az udvaron.
A kazánházban Káré János bá csi a he -
gesztő szakmáról mesélt a gye re kek -
nek, védőfelszerelésben kipró bálhatták
a hegesztőpisztoly hasz ná latát. Mihályi
Bulcsú, mint a Bagázs munkatársa, a
szociális munkáról, a pályaválasztás
fontosságáról beszélt.

A lányokat Ferencz Anita a műkör -
mös szakma, a kéz- és köröm ápolás,
helyes körömvágás rejtelmeibe vezette
be. Balázsné Szakál Emese a kozme -

tikus szakmából adott ízelítőt.
Boros Mariann, cukrász öl tö -
zékben, egy kisebb cuk rász -
műhely eszközeivel érkezett.
A lányok keksztekercset ké -
szí tettek, amit meg is kóstol -
tak. Vincze Júlia a szépségi-
parról, a smink mes te rek mun -
 kájáról tartott előadást, meg-
tanította a lányoknak a smin -

kelés fortélyait, hogyan lehet „láthatat-
lan” sminket készíteni. 

A nap végén az aszódi tűzol tóautó
körül kicsik-nagyok     gyűltek össze, meg-
nézték, kipróbálták, amit csak lehet. 

A felsős gyerekeknek a Gö döllői
Katasztrófavédelmi Kirendeltség mun -
ka társai tartottak vetítéssel egy bekötött
bemutatót a tűzoltók mun kájáról. 

Köszönjük vendégeinknek a ránk
szánt időt, a felkészülést. Bízunk ben -
ne, hogy olyan szép élményt adott szá-
mukra ez a délelőtt, mint amit a gye -
rekek kaptak tőlük. Jövőre újabb szak -
mák képviselőit várjuk, akik szívesen
bekapcsolódnának ebbe a munkába. 

Szekeresné Fercsik Anna

hagyományos mihály-nap

Ünnepre várva
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Február
1 K Ignác, Brigitta
2 Sz Karolina, Aida
3 Cs Balázs, Oszkár
4 P Ráhel, Csenge
5 Sz Ágota, Ingrid
6 V Dorottya, Dóra
7 H Tódor, Rómeó
8 K Aranka, Jeromos
9 Sz Abigél, Alex

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAgI polgármesterI hIVAtAl h - 2191 bag, szent imre u. 52. telefon: +3    

2022
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március
1 K Albin, Lea
2 Sz Lujza, Henriett
3 Cs Kornélia, Frigyes
4 P Kázmér, Zorán
5 Sz Adorján, Adrián
6 V Leonóra, Inez
7 H Tamás
8 K Zoltán
9 Sz Franciska, Fanni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           +36-28-504-140. www.bagfalu.hu, bagpolghiv@bagfalu.hu, titkarsag@bagfalu.hu

A Dózsa György úton, a volt malom mellett, az autó pályát
átívelő híd nyugati felhajtója mellett áll Nepomuki Szent
János szobra. Eleink a régi patak partján állították, egyes
feltételezések szerint előfordulhat, hogy azonos egy 1760-ban
állított Nepomuki Szent János szoborral, ami egy fa oszlo-
pon állt eredetileg. A műemléki nyilvántartás XVIII. száza-
di barokk alkotásként tartja számon. Tulajdonosa 1994.
szeptember 19-ig az állam volt, onnantól pedig Bag
Nagyközség. A szobor 1958 óta áll védettség alatt. 2019-ben
felújították. Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajó-
sok, vízimolnárok, halászok védőszentje. 1340-ben szüle -
tett Csehországban, a legenda szerint egy ízben a király rá
akarta venni felesége gyónási titkának elárulására, mivel
azonban semmi módon nem ért célt, a Moldvába ölette
(1383). A prágai Szent-Vid-templomban temették el, ahol
főleg kultusza kezdetével párhuzamosan a XVI-XVII.
századtól kezdtek sírjánál rendkívüli eseményeket észlelni.
1618-ban a protestánsok elfoglalták a templom felét, és el
akarták távolítani a holttestet is, a sírásók azonban a le gen -
da szerint egymás után szörnyethaltak. A jezsuita ellenre-
formációs misszionáriusok erre és ehhez hasonló ese mé -
nyekre hivatkozva ügyük pártfogójának kezdték tekinteni,
és szentté avatását kérték, mely 1729-ben meg is történt. A
XVIII. századtól hazánkban is népszerűvé vált, szobrai az
egész ország területén elterjedtek, különösen vízparton,
hidakon. Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején biré-
tummal, karján feszülettel ábrázolják. 

nepomuki szent jános szobra
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Katona Lászlóné – a Váci Egyházmegyei Karitasz megalakulásának 30. jubileumi évében –
Szent Erzsébet elismerő oklevélben részesült a bagi Szent Rita Karitaszban végzett áldo -
zatos munkájának elismeréseként. Katona Lászlóné 27 éve, azaz megalakulása óta tagja a
bagi karitasz csoportnak. Mindig odafigyel a rászoruló családokra és azok megsegítésére.
Segítséget nyújt élelmiszercsomag-osztásban, a nagycsaládban élő és hátrányos helyzetű
gyerekek kirándultatásában. A szociális otthonban lévő betegeket és a településünkön élő
idős embereket rendszeresen látogatja, és mindig segédkezik a Szent Erzsébet emlékére
megrendezésre kerülő Idősek napja évenkénti lebonyolításában, de valamennyi egyházi
rendezvényen lehet számítani tevékeny jelenlétére. Szívből gratu lálunk az elismerő
oklevélhez, és további jó egészséget kívánunk áldozatos munkájához!

Hála Istennek, sikerült a tervezett nyári programjainkat megvalósítani.
Három alkalommal szerveztünk közös fürdőzést berekfürdőre, nagy -
kátára és zsóriba. Különösen szeretjük ezeket a kirándulásokat, mert ek -
kor egész nap lehetőségünk van beszélgetni, egymásra figyelni, egymás
ügyes-bajos dolgaival foglalkozni.  A fürdőzős napokat kiegészítettük egy
kirándulással: a poroszlói ökocentrumban jártunk, nagy élmény volt. 

Idén a hosszan tartó szép őszi időt kihasználva egy kis csapatunk
túrázni volt a bagi erdőben. Elsétáltunk egészen az Ördög-árokig, amiről
talán sokan nem is tudják, hogy falunk határában ilyen is található. Aján-
lom mindenkinek, aki szeret túrázni, érdemes megnézni. Visszafelé bi -
zony kicsit elfáradtunk, meg is kellett pihennünk.

Az év végi ünnepek közeledtével az énekpróbákon karácsonyra hango -
lódunk, karácsonyi énekeket énekelünk, és legutóbb hájas sütit nasiztunk.
A helyzetre való tekintettel vigyázunk magunkra, egymásra. Mi, nyugdí-
jasok, így tartunk össze. Cs.né

kArItAsz hírek: szent erzséBet nyomdokAIBAn

A szInkron nyugdíjAs egyesület híreIBől

adventi este

november 28-án, bag falu apraja-nagyja közösen
ünnepelte advent első vasárnapját. katona hargi-
ta köszöntötte az egybegyűlteket, és palya zoltán
polgármester meggyújtotta az első gyertyát. tea,
forralt bor és zsíros kenyér hevítette a hangulatot.
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Kedvenc könyvsorozatom írója:
Ba lázs Ágnes. Címe: Lufi

ez a sorozat mindarról szól, amit
a hétköznapokban te is átélsz: ba rát -
ság ról, kudarcokról, sikerekről, szere -
'le m ről, családról...

Én azért szeretem ezeket a köny -
ve ket, mert minden tör ténést át tu -
dok élni, pl. amikor lufi kistest vérei
széttépik és összefirkálják a főhős fü -

zeteit, vagy amikor a leg jobb barát -
nőivel találkozik. 

Kedvenc figu rám a könyvben
lufi, a főhős lány, akinek rengeteg
barátja van. 

Ajánlom ezt a sorozatot azoknak,
akik úgy érzik, nem értik meg őket tel-
jesen a szüleik, és azoknak a szü lők -
 nek is, akik szeretnék jobban megér -
teni gyereküket. 

Azért kell elolvasni ezt a könyvet
minél több gyereknek (pl. akár a téli
szünetben), mert ezek tényleg olyan
izgalmas könyvek, amiért még a házi
feladatot is érdemes időben elkészí -
teni, hogy mielőbb elolvashassuk:).

BAgI könyVjelző

Katonáné Kovács Erika vagyok.
Közel negyven éve élek Bagon.
Harmincöt éve tanítok a helyi ál ta -
lános iskolában, fontos számomra
hogy tanítványaimmal megked-
veltessem az olvasást, ami sokszor
nem könnyű feladat. Gyermekként
számomra sem volt könnyű ez az út.

mIlyen nehézségekre 
gondolsz?

emlékszem, nehezen tanultam meg
olvasni, mikor a társaim könnyedén
elolvasták a kötelező irodalmat, nekem
még anyukám segített, a lemaradás
nem hozta meg a kedvem az olvasás -
hoz. elmondhatom magamról, hogy
felnőttként váltam olvasóvá, és azóta a
szenvedélyemmé is vált.

mIlyen stílusú könyVeket 
olVAsol legszíVeseBBen?

Szinte mindent, nagyon érdekel a pszic -
hológia. Általában korszakaim vannak.
Felnőttként Jókai tett olvasóvá, akkor
sorra olvastam a Jókai könyveket. volt
Sza bó magda, Thomas mann, coelhó,
müller péter, grecsó Krisztián, Fábián
Janka, Wass albert korszakom, de so rol -
 hatnám tovább is. gyönyörködtet maga a
nyelv is, szeretem a míves írói stílust. 

hol olVAsol legszíVeseBBen?
van egy kényelmes kanapé a dol-

gozószobámban, ott szeretek legjobban
olvasni.

megnézed-e A könyVek
Borítóját?

igen, nagyon szeretem a szép könyveket,
de a fülszöveg alapján választok. 

hAsználsz e-Book olVAsót?
nem, bár barátkozom a gondo-

lattal, de azt hiszem, ehhez nem vagyok
elég modern. nekem fontos a könyv, az
illata, a tapintása, a külleme.

Vásárolsz VAgy kölcsönzöl
InkáBB?

régebben sok könyvet vásároltam, ma
már jobban meggondolom, és szívesen
megyek a könyvtárba. 

VAn-e meghAtározó
olVAsásélményed?

helen Keller Szakadékból a fényre című
kötete mélyen megérintett. olyan élet -
erő, bölcsesség és hit árad a könyvből,
melyhez mindig vissza lehet térni, segít
a nehézségek leküzdésében. az ame -

rikai süketnéma és vak lány története
lebilincselő olvasmány, melyet páratlan
irodalmi stílusa tesz elbűvölővé.

kI segít döntenI ABBAn, hogy
mIlyen könyVet olVAss el?

vannak kedvenc íróim, mindig felfe -
dezek újakat is, de a barátaim aján-
lására is szívesen olvasok. alapító tagja
vagyok a könyvklubnak, és az aktuális
könyvet mindig elolvasom, emellett a
könyvespolcomon is sorakozik néhány
kötet, ami még várat magára. 

VAn olyAn könyV, 
AmI nAgyon megérIntett?

Thomas mann József és testvérei. régi
vágyam teljesült, amikor 2014-ben elol -
vas tam ezt a könyvet. ez egy monumen-
tális irodalmi alkotás, egy alapmű,
ame lyet mindenkinek érdemes elolvas-
nia. nagyon tetszett a nyel ve zete, míves
megfogalmazása. olyan em beri tulaj-
donságokról s annak kö vet kez mé nyei -
ről szól, melyek időt le nek. hatalmas
istenbe vetett bizalom bonta ko zik ki a
regényből, s a megbocsátás min dent
meg változtató erejéről tesz tanúbi-
zonyságot. 

egy szorgalmas gyermek írása az olvasás élményéről
katona veronika 11 éves 

két könyv, amit szívesen ajánlok olvasásra: gárdos péter hajnali láz
a regény az író szüleinek levelei alapján született, ami azért különleges,
mert a fiatalok a koncentrációs táborból Svédországba kerültek egy reha-
bilitációs táborba, és levelezés útján ismerkedtek meg, így született meg a
szerelmük, amiből házasság lett. az író ötven év után szerzett tudomást a
levelek létezéséről, és akkor született meg benne a könyv gondolata.  Szá-
momra ez a remény regénye. csodás példája annak, hogy az élni akarás
komoly elhatározása hogyan indítja be a szervezet öngyógyító képességét.

Bauer Barbara most élsz
a könyv máté péter életéről szól, fiktív és valós események során keresztül
mutatja be a művész személyiségét, miközben a kor hangulata is meg el e -
venedik a lapokon. Én abban a korban voltam gyermek, ezért is olvastam
nagy érdeklődéssel ezt a könyvet. az író nagyon finoman érzékelteti a hangu-
latokat, az önmagával viaskodó embert. a magánembert éppúgy megismer-
hetjük, mint a szerető apát, a szenvedélyes férjet és a tehetséges művészt. 

1.

3.

8.

9.

4.

5.

6.

7.

2.
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megerősítés  –a szentlélek ajándékai
…A Bérmálkozó szeméVel

Minden ember életében eljön az a
pillanat, amikor felnő, amikor a tár-
sadalom már nagykorú, felelősség -
teljes emberként tekint rá. A hithű
katolikus ember életében ez, tizen -
nyolcadik életéve betöltése mellett,
kétszer is megtörténik a bérmálkozás
szentsége által.

Amíg én és a többi bérmálkozó-jelölt elértük ezt a nagy
mérföldkövet, hosszú utat kellett bejárnunk. Fogalmaz -
hatnék úgy is, hogy a mi kis csapatunknak különösen
nehéz dolga volt ebben az egyébként is megterhelő
időszakban. A világot sújtó járvány és az egyéb köte -
lezettségek gyűrűjében nem volt egyszerű megtalálni a
középutat. A karantén ideje alatt csak az online világ
fejlettségének köszönhettük, hogy egyáltalán kapcsolat-
ba léphettünk egymással. Mi sem bizonyítja jobban
Urunk szeretetét, minthogy eme hátrányok ellenére is,
bár hosszú évek után, de eljött az a nap, amikor végre
elég felkészültek lettünk ahhoz, hogy magunkhoz vegyük
a Szentlélek ajándékait, és az Egyház szemében felnőtt
hívekké váljunk. Miután én már világi szemmel nézve is
nagykorú lettem, szívemet mérhetetlen öröm töltötte el,
hogy most Isten színe előtt is nagykorúvá értem. Örül-
tem, hogy a viharos körülmények ellenére célba értünk.
Ugyanakkor tudatosult bennem, hogy ezentúl nagyobb
felelősség nehezedik a vállamra. A felnőtté válás min-
den szempontból felfogható úgy is, hogy te leszel a ve -
zető, és az alapján, amit eddig elsajátítottál, immár
neked kell vezetned fiatalabb embertársaidat és min-
denkit, akinek szüksége van arra, hogy vezessék. Fele -
lős ségteljesebben, megfontoltabban kell gondolkodni,
hiszen az embernek előbb-utóbb magának kell irányíta-
nia az életét. Ez természetes folyamat, ugyanakkor sok-

szor nehéznek tűnik ezt a folyamatot elindítani. A
Szent lélek hét ajándéka pont ehhez ad lendületet, és
végigkísér egész életünk so rán, hogy soha ne csússzon ki
a kezünkből az irányítás, és mindig megtaláljuk az igaz
utat: ezek a bölcses ség, az értelem, a tudomány, a jó
tanács, a lelki erősség, a jámborság és az istenfélelem.
Ezek a mi lelki útmutatóink, melyek segítségével képe-
sek vagyunk teljes mértékben tudatosan tájékozódni,
látva látni, miközben a Mennyei Atyáról sem feledke -
zünk meg soha. Mindannyian rendeltettünk valamire,
van egy utunk, amin haladnunk kell, amit az Úr jelölt ki
számunkra. Ha ezen az úton akarunk járni, biztosíta-
nunk kell, hogy nem térünk le róla. Bérmaszentjeink
ehhez adnak útmutatást, az ő életük adja nekünk a
példát, amit ha követünk, magunkat és kör nye zetünket
is egyaránt jobbá tehetjük. A legfontosabb, mondhatni
kulcstényezője a dolognak a szeretet, mely mind-
nyájunkat összeköt. Szeretet nélkül az eddig felso rol -
taknak nincs haszna, olyanok, mint egy ház alap nélkül.
A legbelső csavar nélkül a gépezet nem mű kö dik. Ezért
fontos, hogy bárhol vagyunk, bármit teszünk, azt sze -
retettel tegyük. Animátorként már megtanultam, hogy
szeretve kell vezetni a fiatalokat. Tudást, tapasztalatot
csak úgy lehet átadni, ha szívből tesszük. Ez nemcsak a
vallási életben, de létünk minden terén elengedhetetlen.
Az egész életünk így válik teljessé, így nyer értelmet.

Ahogy ott álltam, várván a nagy pillanatot, hasonló
gondolatok keringtek a fejemben, azt akartam, hogy an -
nak, ami akkor ott történik, legyen gyümölcse a jövő -
ben. Amint a krizma a homlokomhoz ért, tulajdonkép-
pen elindultam a magam útján. Akik jelenleg a szentség
felvételére készülnek, azoknak üzenem, hogy gondol -
kodjanak el a leírtakon és tudatosan figyeljenek arra,
hogy minden cselekedetük szeretetből fakadjon, úgy
vezessenek majd másokat.                       Balázs Dávid
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hirdetés

… A hItoktAtó szeméVel 
Hála és köszönet, hogy a bérmál ko -
zá si felkészítésnek részese lehettem.
Több, mint két éve kisebb-nagyobb
sikerrel igyekeztem átadni a bérmál -
ko záshoz való tudnivalókat. Igyekez -
tem családias légkört kialakítani.
Visszatekintve szeretném, ha hitok-

tatói személyiségemmel is hozzájárulhatnék még sok
ember életében ahhoz, hogy közel engedjék magukhoz
az őket kereső Istent. Őszintén megvallva, az online
órák nem voltak könnyűek, bizony nagy kihívás volt, de
ebben is megtalálni az Isten akaratát. Örömömre szol-
gált, hogy meg tudtam mutatni, hogy egyedül Krisztus
az út, az igazság és az élet. Ezt úgy értem, hogy a rám
bízottakat igyekeztem Jézus felé vezetni. Hitoktatóként
a célom nem lehetett más, mint megismertetni Istent
azokkal, akikkel kapcsolatba kerültem, és hogy meg tud -
ják tőlem, hogy a szeretet nem egy fogalom, hanem egy

személy. Igyekeztem tudtukra adni: „Értetek vagyok
hitoktatótok, de veletek együtt keresztény, én is kere-
sem nap mint nap Isten akaratát.”  

Örömmel tölt el, amikor az órákon a fiatalok figyel-
nek, illetve az is, amikor nem figyelnek. Nem mindig
frontális ismeretátadásként kezelem a hittanórákat, így
ha figyelnek, az azt jelenti, hogy számukra érdekes és
érthető, amiről szó van. Ha nem figyelnek, az számom-
ra visszajelzés, hogy más úton jussunk el a célig. Bol -
dogsággal töltött el, hogy a hittanórákon keresztül át
tudtam adni Krisztus örömhírét. Találkozásaink a köl -
csönös egymásra figyelésen alapultak.

Az ideális hitoktató pedig nem más, mint az élő
Krisztus. Önmagamra vonatkoztatva az ideális hitok-
tató szintet akkor közelíthetem meg, ha el tudok vezetni
másokat is az egyházhoz és Krisztushoz. Istennek legyen
hála! Kívánom, hogy találjanak rá az Istenre, hisz Ő
maga a szeretet.

Lencse Gyula Balázs hitoktató

szilveszteri virslis röfik
hozzávalók a tésztához (kb. 30 darab):
• 1 kg liszt • 4 dl langyos tej + 2 kk cukor, melyben 5
dkg élesztőt felfuttatunk • 3 kk só • 10 dkg zsír • 2
egész tojás • 1 ek tejföl

egyéb hozzávalók:
• 15 db virsli, melyeket félbe vágunk • 1 db tojás a fül,
farkinca ragasztásához, majd a malac kák lekené -
séhez • 60 szem bors a szemeknek

elkészítés: a tészta hozzávalóit összekeverjük, és jól
bedagasztjuk. meleg helyen 1 órát kelesztjük. lisztezett
deszkára borítjuk, lecsípünk belőle kb. 100 grammnyi
tésztát, melyet félre rakunk (majd ebből készítjük a
malacka füleit és farkincáját), a maradékot 30 fele
osztjuk, és kb. 50 grammos golyókat formázunk belőle.
malacka készítése: 1 darab tésztát kézzel kilapítunk,
és beletekerünk egy fél virslit úgy, hogy 1 cm virsli
kilógjon a vágott részből. Fontos, hogy a tészta hajtása
alulra ke rüljön, különben sülés közben kinyílik, és
eldől a malac kánk! Borsból szemeket készítünk, a
félre tett tésztából pedig füleket és farkincát, amit
tojással “ragasztunk” oda, hurkapálcával pedig orrlyu -
kakat. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, kb. ujjnyi
távolságra egymástól, mert meghíznak, tojással meg -
kenjük őket. hideg sütőbe tesszük, 180 fokon alsó –
felső móddal kb. 30 perc alatt készre sütjük.

szIlVeszterI fInomságok

kArácsonyI dekorácIó tésztáBól – gyerekjáték!!
nincs másra szükség csak néhány különböző formájú
tésztára. ezeket festékspray-vel vagy egyéb festési tech-
nikával pirosra, zöldre, fehérre, aranyra és ezüstre fes-
sétek be, majd egy fenyő alakú kartonlapra tetszés szerint
ragaszgasszátok fel. az is jó ötlet, hogy a különböző színű
megfelelő formájú tésztákat egy madzagra fűzitek, így
többféle karácsonyfadísz is készülhet. 

kézműVes
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Havas karácsonyeste volt. A meleg házban vidáman
ragyogtak a kará csonyfa fényei, alatta ott sorakoztak az
ajándékok. Az anya és a gyerekek ünneplőbe öltözve
készülődtek a templomba. 

– Gyere velünk – kérték az apát, mert nagyon sze -
rették. 

– Én aztán nem – csattant fel. – Én nem hiszem el ezt
a sok vallásos masz lagot. 

A felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról és
az általa felkínált üdvösségről beszélni. Arról, hogy Isten
Fia emberré lett, hogy megmutassa nekünk az utat a
Mennybe. 

– Ostobaság – mondta erre min dig a férfi. 
A család elindult a templomba, és a férfi egyedül

maradt kényelmes kis vidéki házukban. Egy pillantást
ve tett az ablakon át a hideg havas tájra. Aztán a tűz felé
fordult, hogy me le gedjen. Ahogy elfordult, sze me sar -
kából valami mozgást észlelt kinn a hóban. Újra odapil-
lantott. Cicák! Há rom kiscica sétált el az ablaka előtt. 

– Az ostobák! – gondolta – Meg fognak fagyni! 
Felvette kalapját és kabátját, és kinyitotta az ajtót. A

jeges téli szél megborzongatta. 
– Gyertek ide, cicuskák! Cicc!  – hí vogatta. Gyertek

be ide, ahol meleg van és étel vár benneteket! Odakinn
elpusztultok. 

A cicák azonban megijedtek és elfutottak az ajtóban
álló idegentől.  A férfi kiment a ház elé. 

– Gyertek vissza! Ne féljetek! Meg akarlak menteni
titeket! 

A cicák azonban egyre távolabb sza ladtak, majd
eltűntek a sötétben. 

– Nos, én minden tőlem telhetőt megtettem értük –
motyogta ma gá ban.

– Mit tehettem volna még? Ne kem is macskává kel-
lene válnom ahhoz, hogy elérjem és meg ment sem őket.
Ha macs kává válnék, el mond hatnám nekik, hogyan
mene külhetnének meg a biztos haláltól. Akkor hin-
nének nekem, hacsak nem bolondok. 

Ahogy visszaért az ajtóhoz, a távol ban megkondultak
a harangok. A férfi egy pillanatra megállt és hallgatózott.
Aztán bement a tűzhöz, letérdelt, és sírva fakadt.

ekkor értette meg, hogy a világmindenség teremtője
annyira sze re tett bennünket, hogy lejött a Földre ember
alakban megmutatni nekünk, hogyan menekülhetünk
meg. És ha hallgatunk rá, és követjük Őt, ak kor nem
fogunk megfagyni, meg hal ni a külső sötétéségben, ha -
nem örök életet kapunk. 

Ez az ember is miközben érthetetlenül szemlélte a
kiscicák me  nekülési reakcióját akkor dö b bent rá arra,
hogy saját maga is menekül az Úr kegyelme elől. 

az ige testtÉ lett, Kö zöt tünK laKott, 
És lát tuK az Ő dicsŐsÉgÉt, mint az atya 
egy szü lött jÉneK dicsŐsÉgÉt, 
telVe Kegye lem mel És igazsággal. (Jn 1:14)

isten emberré lett, hogy megmentsen minket
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A karácsony elnevezés a latin carnatío = megtes te -
sülés szóból származik. Karácsony az Úr Jézus ember-
ré lételének ünnepe. Jézus Krisztus az ő örök isteni
természete mellé magára vette a mi emberi termé sze -
tünket is, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. Min-
den karácsonykor erre kellene emlékeznünk, és ezért
hálát adnunk.

Az ünnep tartalma azonban az idők folyamán el -
tor zult. Sokak számára egyenesen teher a hozzá ta -
padt sok szokás és többletkötelesség. Ilyenkor felboly -
dul az ország, aki teheti, vásárol, utazik, vendéges -
kedik – s az ünnep kimerül ebben, és sok ember is
kimerül az ünnep végére.

Segítség lehet, ha megtervezzük a tennivalókat,
csak a valóban szükségeset vesszük célba, elosztjuk a
feladatokat, és csendet is készítünk az ünnepekre. Az
ajándékozás ne legyen kényszer, ne versenyezzünk
egymással, ne fokozzuk le üzletté! Az ajándékot ne a
forintértéke, hanem a szeretetértéke tegye kedvessé.
Saját kézzel készített tárgyak, amelyek mögött fi gyel -
messég, szellemesség van, nagyobb örömöt szerezhet-
nek, mint bármi más. Egyáltalán az örömszerzés legyen
a cél! S örömöt szellemi értékekkel is lehet szerezni,
egymást ilyesmivel is gazdagabbá tehetjük.

És ne feledkezzünk el azokról, akiknek senki nem
készít ajándékot! Nézzünk körül, imádságban kérjünk
tanácsot Istentől, s legalább egyvalakinek készítsünk
így szép ünnepet! Az ünnep lényege pedig, az élő Krisz -
tussal való közösség, a benne való öröm, maradjon
meg a hét köz    napokban is, tegye ünneppé legszürkébb
óráinkat is! Cseri Kálmán

isten érdemtelenül ajándékozta nekünk
drága fiát, vele együtt az örök életet! 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” (Jn 3:16)

Egy apa elpanaszolta barátjának, hogy fia rossz jegyeket
hozott haza az iskolából, és a fia hanyagsága nagyon bánt -
ja. Ezért nem adja meg neki karácsonyra azt a kerékpárt,
amire a fiú vágyott. Barátja csodálkozva mondta: „A
karácsony arról beszél, hogy Isten egészen érdemtelenül
ajándékozott meg jóságával, és ennek a szeretetnek kell
tükröződnie azokban az ajándékokban, amelyeket egy -
másnak adunk.” Eljött a karácsonyeste. A fiú tányérja alá
az apa a következő cédulát helyezte: „Egy meg nem ér -
de melt kerékpár, mert mi sem érdemeltük meg Mennyei
atyánk ajándékát.” Mikor a fiú megtalálta a cédulát, csak
ennyit tudott megindultan mondani: „Édesapa! Drága
Édesapa!” Ebben benne volt szívének egész boldogsága.
Hő vágya teljesült. Azután együtt hozták elő az eldugott
ke rék párt. A fiú olyan boldog és hálás volt, hogy a követ -
kező bizonyítványra már nem volt panasz.

Mi sem érdemeljük meg, hogy Mennyei Atyánk
ennyi jóval ellát bennünket. Szent Fiát, az Úr Jézust is
elküldte és feláldozta értünk, hogy élhessünk. Nem
azért, mert megérdemeltük, hanem mert annyira szeret.
Micsoda hatalmas ajándék! Becsüljük meg, igyekezzünk
meghálálni azzal, hogy engedelmesek vagyunk szavának,
amit Bibliában olvasunk és úgy, hogy az Ő szeretetét
tovább adjuk: Szeressük az Urat, a mi Istenünket, és fele-
barátunkat, mint magunkat.

a legnagyobb ajándék!az ige testté lett, közöttünk lakott,
és láttuk az ő dicsőségét... (jn 1:14)
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I. számú rendelő
dr. lénárd magdolna
hősök tere 1. Tel.: +36 28-996-390
rendelés: hétfő: 13–16 óráig.
Kedd: 9–12 óráig.
Szerda, csütörtök: 13–16 óráig.
péntek: két hetente 11–13 óráig.

II. számú rendelő
dr. ferencz tímea
dózsa gy. út 53. Tel.: +36 28-514-020
sürgős esetben: +36 70/544-3257
rendelés: hétfő, szerda: 08:00-12:00
Kedd: 16:00-20:00
csütörtök: 12:00-16:00
péntek: 08:00-12:00 (páros héten)

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.
Tel.: +36 70/370-3104.
az országos mentőszolgálat
hívószámai: 112 és 104.

fogorVos rendelési ideje
dr. szabó melánia
Bag, hősök t. 1. Tel.: +36 28/409-670
mobil: +36 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.: +36 28/409-594, +36 20-566-6548
elérhető: Kedd 9–15. csütörtök
10–14 óráig. előzetes időpont
egyeztetés alapján.
2 körzet
védőnő: szemán erzsébet
elérhető: hétfő 12–17 óráig
Tel.: +36 28/409-594, 
+ 36 20/237-1441

házIorVosok

ügyfélfogAdások  és elérhetőségek

kIAdó:
bag nagyközség önkormány zata

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: prime rate Kft.

Impresszum

w BAgI polgármesterI hIVAtAl
2191. Bag, Szent imre utca 52.
Tel: +36 28/504-140, 504-141
Web: www.bagfalu.hu

ügyfélfogadási idő:
hétfő:13:00-16:30
Kedd: nincS
Szerda: 7:30-12:00, 13:00-16:00
csütörtök: nincS
péntek: 7:30-12:00
ügyfélszolgálat: 22-es, 24-es mellék
Soltész lászlóné, Tel: +36 20/482-8005
e-mail: ugyfelszolgalat@bagfalu.hu
titkárság, hr, munkaügy: 11-es mellék
marosi hajnalka: Tel: +36 30/667-0471
e-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
titkarsag@bagfalu.hu
igazgatas@bagfalu.hu
polgármester: palya Zoltán,
Tel: +36 30/667-0734
e-mail: bagpolghiv@bagfalu.hu
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés
hétfő: 13:00-16:00
alpolgármester: dr. péter mihály,
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés 
minden hónap első hétfő: 14:00-16:30
jegyző: 18-as mellék
Burghardtné Tóth ilona,
Tel: +36 30/667-4590
e-mail: jegyzo@bagfalu.hu
ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezés
hétfő: 13:00-16:00
pénzügyi csoport: 17-es mellék
Bognár anita, Tel: +36 20/438-7788
nagy Katalin, Tel: +36 20/275-2576
e-mail: penzugy@bagfalu.hu
pénztár: 15-ös mellék
palya Szilvia, Tel: +36 20/297-7735
e-mail: penztar@bagfalu.hu
anyakönyv: 12-es mellék
Benke henriett, Tel: +36 20/388-8224
e-mail: anyakonyv@bagfalu.hu
adó és szociális csoport: 23-as mellék
Szabó henrietta, Tel: +36 20/297-8435
e-mail: ado@bagfalu.hu
albert csabáné, Tel: +36 20/297-7990
e-mail: szocial@bagfalu.hu
hatósági és szociális ügyek: 25-ös m.
Balázsné drávay evelin,
Tel: +36 20/438-7275
e-mail: hatosagi@bagfalu.hu
műszaki és hagyatéki ügyint.: 19-es m.
Benedek miklós, Tel: +36 30/667-2540
e-mail: muszaki@bagfalu.hu

w fAlugondnok
Fekete lászló, Tel: +36 20/401-7711

w temetőgondnok
varga istván, Tel: +36 20/983-7592

w dózsA györgy műVelődésI ház 
és könyVtár

intézményvezető: Katona hargita,
Tel: +36 28/504-145, +36 20/438-7373
e-mail: kulturhazbag@gmail.com
könyvtár: horváthné görög viktória,
Tel: +36 20-393-8567, nyitvatart. időben
nyitva tartás: h-p: 14:00-18:00
K-cs: 09:00-12:00, 13:00-16:00
Sze-Szo-v: ZÁrva 
e-mail: konyvtar.bag@gmail.com

w BAgI gólyAhír Bölcsőde
bölcsődevezető: Kelemen edit
Tel.: +36 20/438-7161 
e-mail: bolcsode@bagfalu.hu

w IglIce nApközI otthonos óVodA
intézményvezető: labáthné gódor anna
Tel: +36 28/504-150, 408-316
+36 20/438-7074
e-mail: bagiovoda@gmail.com
Web: www.igliceovoda.hu
óvoda- és iskolaétkezési díjak
Kozáné Sztrehovszki mariann,
Tel: +36 30/665-8477, +36 28/408-316

w BAgI ArAny jános ált. IskolA
intézményvezető: Szásziné győri Éva
Tel: +36 30/935-7305, +36 28 504-155
e-mail: titkarsag@bag-arany.hu 
Web: http://bagiiskola.edu.hu/

w polgárőrség
Tel: +36 30/515-6945
e-mail: bagpolgarorseg@gmail.com

w eBrendész
aranyi János, Tel: +36 20/938-5192

w körzetI megBízott
Jánvári gábor, Tel: +36 20/289-1764

w gyermekjólétI 
és csAládsegítő szolgálAt

Tel: +36 28/504-135, 504-140/16-os m.
e-mail: bag@szocgond.aszod.hu

w postA
Tel: +36 28/408-033

w rómAI kAtolIkus pléBánIA
Tóth József miklós plébános
hivatali ügyfélfogadási idő: 
kedd és csütörtök 16:00–18:00 óráig.
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