Községi
Hírmondó
2016. november-december
4. évfolyam, 6. szám
Baj Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Meghívó közmeghallgatásra
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete valamint a Baji Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 13-án (kedden) 17.00 órakor tartja az éves
rendes kö z m e g h a l l g a t á s á t .
Helye:

Községháza (Polgármesteri Hivatal)
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50.

Napirend:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló a Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi
munkájáról
Beszámoló a képviselő-testület 2016. évi munkájáról
A 2017. évi költségvetés tervezése
Közmeghallgatás, közérdekű lakossági kérdések, vélemények, javaslatok
Megjelenésére számítunk!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGHÍVÓ
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel meghívja Önt és családját a
2016. december 21-én (szerdán) tartandó
KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉGRE
16.30 órától Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola karácsonyi ünnepélye
Helye: Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterme
18.00 órától Egressy Kórus műsora
Helye: Római Katolikus Templom
Az ünnepség után mindenkit szeretettel várunk a
Közösségi ház udvarán egy kis kóstolóra (forralt bor, pogácsa, zsíros kenyér)

Tisztelt baji Lakosok!
A téli időszakra való tekintettel tájékoztatjuk Önöket a síkosság-mentesítéssel és a
hóeltakarítással kapcsolatos kötelezettségekről.
A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
5/2003.(IV.1.) önkormányzati rendelet 18.§-a alapján az ingatlan tulajdonosának
használójának feladata a járdák és járműbehajtók tisztántartása, síkosság mentesítése.
Kérjük a T. Lakosságot, tekintettel arra, hogy a biztonságos közlekedés közös érdek,
folyamatosan mindenki tegyen eleget ezen előírásoknak és kötelezettségeknek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a november 29-én megtartott képviselőtestületi ülésén módosította az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi
szabályozásáról szóló rendeletét az idei évben rendelkezésre álló szociális keret ismeretében,
mely alapján a településen élő 65 év feletti személyek, illetve azok a családok, akik a
családban három vagy több 0-18 év közötti gyermeket nevelnek, továbbá azok az egyedülálló
szülők, akik 0-18 év közötti gyermeket vagy gyermekeket nevelnek egyedül karácsony
alkalmából támogatásban részesülnek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tájékoztató a temetői rend fenntartásáról
A képviselő-testület a temetőről és a temetkezésről szóló rendeletében határozta meg a
temetői rendet, mely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
- A síremléket alapozásra kell helyezni. A síremlék a megvásárolt sírhelynél nagyobb
területet nem foglalhat el.
- Ülőhely, pad, sírhely területén kívül eső fa, cserje csak az üzemeltető engedélyével
helyezhető el.
- A temető területén csak a sírok, urnafülkék, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak
(koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák) helyezhetők el.
- A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni
tilos, azt a kezelő által szemét összegyűjtésére, tárolására kijelölt helyen kell lerakni.
- Temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, a sírokat, urnasírokat
kerítéssel körülhatárolni tilos.
- Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a
sírra vagy attól max. 0.30 m távolságra ültetett az az örökzöld, amely teljes
kifejlettségében nem magasabb 1,50 m-nél és átmérője nem több 0,60 m-nél. A 2,00
méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője
eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben
megtéríttetheti.
- A temetőbe állatot bevinni tilos.
Kérjük a T. Lakosságot a rendeletben foglaltak betartását!

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Kis sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti,
hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő
szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a
feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv
alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és
fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem
mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a
megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a
kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor
elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért
már ki kell fizetni a kiszállítási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem
csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőjének!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a
szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó
munkákért, valamint két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán
túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es
menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.0014.00-óráig érhető el. További információt talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt:
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokolja a tisztítást, olyan viszont nem történhet
meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha
valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a
kéményseprő készpénzt fogad el.

Az ősz és a tél a fertőző gyermekbetegségek szezonja!
Szeptember elejétől az óvodai és iskolai közösségbe kerülő gyermekek fokozottabban vannak
kitéve fertőzéseknek. A kötelező védőoltásoknak köszönhetően egyes fertőző betegségek ma
már egyáltalán nem, vagy csak ritkán fordulnak elő. Ugyanakkor azokkal a közösségben
terjedő gyermekbetegségekkel, melyek megelőzésére nincs, vagy nem kötelezően
alkalmaznak védőoltást, még ma is gyakran találkozhatunk.
Ilyen fertőző betegség a községünkben jelenleg is több gyermeket megbetegítő skarlát, mely
magas lázzal, fejfájással, és kivörösödött torokkal jár. Jellemző, hogy a betegen test-szerte
finom pontozott skarlátvörös színű bőrpír jelenik meg. A cseppfertőzés és érintés útján terjedő
betegséget a gyermek mindaddig terjeszti, míg torokváladékában kimutatható a fertőzést
okozó baktérium. Főleg régebben volt jellemző a skarlát gyakori szövődményeként kialakuló
súlyos középfülgyulladás, mely esetenként süketséget okozott, illetve szív- és vesebetegséggel
is számolni kellett. Mióta a fertőzést penicillin-származékkal kezelik, szövődmények
ritkábban fordulnak elő, azonban nem alakul ki életre szóló immunitás, így a betegséget több
ízben is el lehet kapni. Skarlátos megbetegedés esetén, más betegségekhez hasonlóan,
egyetlen teendőnk van: a gyermeket mielőbb orvoshoz kell vinni! Ha az orvos skarlátot
diagnosztizál, felírja az antibiotikumot, amit az orvos előírásának megfelelően be kell adni a
gyermeknek. Ezt követően ma már szerencsére gyorsan gyógyul a beteg.
Skarlát ide - skarlát oda, mindenféle „csúnyaság” megelőzésére nagyon fontos a
szappannal történő megfelelő kézmosás! (Bevásárló központból kijövet mindenkinek
ajánlom a drogériákban kapható kézfertőtlenítő zseléket! )
Nagyon boldog, békés, áldott karácsonyt és
szerencsés, betegségektől mentes újesztendőt kívánok mindenkinek!
Hugl Olga,védőnő

Wanderbündel – Vándorbatyu
2016. április 22-én indult egy éves útjára a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontból a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Vándorbatyuja. A projektet az a
gondolat ihlette, hogy méltó emléket állítsanak a 70 évvel ezelőtt, a kollektív bűnösség elvén
elhurcolt német lakosságnak. Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt politikusa mondta 1946ban: „Nem érdemli meg a svábság a kegyelmet! ... Takarodjanak úgy, ahogy jöttek, egy
batyuval a hátukon!” A batyu vándorlásának célja, hogy egy korrekt emlékezetpolitikát
alakítson ki, megismertesse a gyermekeket és fiatalokat a II. Világháborúban a német
nemzetiséget ért borzalmakkal. Az országban német nemzetiségi iskolák között vándorolva
tölti be a batyu a küldetését. Néhány napot tölt minden intézményben, ahol különböző
programok, projektnapok keretében dolgozzák fel a diákok a magyarországi németség e sötét
korszakát. A batyut a Baranya megyei Sombereken állította össze 3 idős ember, akik
gyermekként átélték ezt az időszakot.
Az iskolába november 23-án a budapesti Német Nemzetiségi Iskolából jött a batyu, Tápai
Ildikó, igazgatónő volt a batyukísérő delegáció vezetője. Ruttner Csaba, igazgató úr vette át és
iskolánk felső tagozatos diákjai fogadták a Vándorbatyut, melyet az aulában helyeztünk el, és
bontottunk ki. Itt tekinthető meg a batyu december 5-ig. Ekkor a budapesti Tamási Áron
Német Nemzetiségi Általános iskolában folytatja vándorlását.
Már a délelőtt folyamán minden osztály, életkorának megfelelően foglalkozott a II.
Világháború utáni eseményekkel. A gyerekek a hét folyamán, hon- és népismeret órákon
közelebbről is megnézhetik, a Vándorbatyut, megismerkedhetnek a tartalmával.
A tatai Német Nemzetiségi Múzeum „Hontalanok” című vándorkiállítása, melyet szintén az
aulában állítottunk fel, a történelmi háttérbe nyújt bepillantást. Délután Busa Mónika a
múzeum munkatársa tartott előadást a témában. A délután végére hagytuk a legizgalmasabb
beszélgetést. Községünkben élő, a kitelepítést, elhurcolást átélt nénik, Zách Elemérné,
emlékeztek vissza, meséltek arról, milyen körülmények között utaztak, éltek, mennyi időt
töltöttek távol, és mi fogadta őket, amikor hazatértek.
Nagy örömünkre a község lakói is szép számban megtisztelték a rendezvényt. Többen
meghatódva, könnyeikkel küszködve nézték a batyubontást, hallgatták az előadást és a
visszaemlékezéseket. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik az iskola életét és munkáját.
Köszönjük a német nemzetiségi önkormányzat támogatását és segítségét.
Waldmanné Baudentisztl Éva

Márton nap
November 11-én, most már sokadik alkalommal
együtt emlékezett meg a falu apraja-nagyja, Szent
Mártonról.
Az iskola tanulóinak délelőtti tevékenységét a
„Tegyünk jót!” akció határozta meg. A felső tagozatos
tanulók felkeresték a falu idősebb lakosait és segítettek
az udvarokon, valamint a házak előtt összegereblyézni
az őszi leveleket.
Az alsó tagozatosok Márton napi kézműves
foglalkozáson vettek részt, de előtte apró ajándékkal
lepték meg egymást.
Fél 5-kor a 6. osztályosok Goldcshmidt Éva tanárnő
vezetésével Márton történetét mutatták be az iskola
udvarán. Ezt követően indult el a lámpás felvonulás. A
visszaérkezőket hagymás zsíros kenyér és meleg tea
várta. A felnőtteket a boros gazdák kínálták meg az
újborral.
Örömmel mondhatjuk el, hogy községünk lakói ismét
egy jó hangulatú rendezvényen vettek részt.
Köszönetet
mondunk
a
Baj
Község
Önkormányzatának, és a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak a támogatásért, az Eszterházy
Szőlő- és Bortermelő Egyesület tagjainak a finom
borokért, valamint a Sugta családnak a lovas
felvezetésért.
Köpöczi Józsefné

A „Tegyünk jót!” akció keretében a 3.b osztályos tanulók elhatározták, hogy mivel 1000-ig
tanulnak számolni, ezért összegyűjtenek ezer darab öt forintost. Az elhatározást tett követte.
Az összegyűlt összeget felajánlották a TATA-VET BT Állatgyógyászati központnak.

Versenyeredmények a Baji Szent István Német nemzetiségi Általános Iskolában:
Megyei Német Nemzetiségi Szép olvasó verseny, Tatabánya
Csongrádi Kata 6. osztályos tanuló II. helyezés
Pigai Anna 8. osztályos tanuló II. helyezés
Bólyai Matematika Csapatversenyen III. helyezést értek el a 7. osztályosok, Vörös
Hanna,Pogány Andrea, Horváth Levente és Szombathy István.
A Kőkúti Általános Iskola mesemondó versenyén Gubacsi-Gelbmann Anna 2.b osztályos
tanuló I. helyezést,Csongrádi Sára 4. a osztályos tanuló I. helyezést ,és Szebeni Violetta 3.b
osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Programok az iskolában:
December 12-én Karácsonyi játszóház lesz az iskolában.
A Karácsonyi ünnepség december 21-én, 1630 – kor lesz az iskola tornatermében, melyre
szeretettel várjuk a falu lakosságát.

Az IKSZT-ből jelentjük:
Ebben az évben október 28-án rendeztük meg a már hagyományos Mindenszenteki
kézműves foglalkozást. Legnagyobb örömünkre olyan sokan csatlakoztak a programhoz,
hogy alig fértünk el a nagyteremben! Az ügyes kezek sorra készítették a papírtököket, gurigadenevéreket, szellemeket. A gyerekek mellett a szülők is ecsetet, ollót ragadtak, így igazi
családi programmá alakult a foglalkozás. Reméljük a következő alkalomhoz is sokan
csatlakoznak!
December 3-án, szombaton este egy fergeteges hangulatú Retro disco-t tartottunk az Óvoda
éttermében. Nagyszerű társaság jött össze, nagyon jó volt a hangulat és Dj Tom Tailor igazán
megtett mindent a felejthetetlen estéért! Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé tették az
este létrejöttét, a táncos lábú vendégeknek a részvételt, és:FOLYTATJUK!
Tervezett programok az IKSZT-ben:
December 16. péntek 15,30-tól: Karácsonyi kézműves foglalkozás
December 21. 17-től: Falukarácsony és kézműves vásár
FELHÍVÁS!
Gyűjtés a Tatabányai Szent Borbála Kórház kora-, és gyermekosztályának Koraszülött
osztály: 80x80-as alátétek puha inkubátorba, babaruhák a legkisebbektől 56-os méretig.
Gyermekosztály: papucs, takarók kisebb méretekben, pizsama a legkisebbektől a
legnagyobbakig , ágynemű és huzat minden méretben, lepedők, játékok. Minden, ami nem
balesetveszélyes, könnyen takarítható, törölhető és néhány plüss.
Mindenre igaz, hogy olyat szeretnénk gyűjteni, amit mi szívesen kapnánk!
LEADÁS: DECEMBER 15-ig az IKSZT-ben H-P: 13,30-18 óra között.
Áldott, békés Karácsonyt és és eredményekben gazdag Új Esztendőt kívánunk!
Az IKSZT dolgozói

Rozmaring Nyugdíjas Klub
Nyugdíjas klubunkban szinte minden hónapban történik valami érdekes, említésre méltó
esemény.
Így történt ez november hónapban is. Mivel a héregi Búzavirág Nyugdíjas Klubbal baráti
kapcsolatban vagyunk, ezért az idén 15 éve működő klub születésnapját megünnepelvén
meghívták a baji, a tardosi, a gyermelyi és az imelyi testvér klubokat is.
A klub vezetőjének és a polgármesternek köszöntője után a testvér klubok baráti kapcsolatát
megerősítő oklevéllel is meglepett a héregi nyugdíjas klub. A meglepetések sorozata után még
nem volt vége a meglepetéseknek, ugyanis szenzációs, vidám műsorokkal kápráztatták el a
meghívottakat. Az óvónénik egy kis meglepetés ajándékkal lepték meg a klubokat, azután a
héregi mazsorett csoport adott egy kis ízelítőt, de a fiatal házasok klubja sem maradt ki a
meglepetés sorozatból.
Egy ajándékkosár átadásával köszöntük meg a meghívásunkat.
Ezután nagyon finom sült libacombos vacsora következett, majd egy kiváló hangulatú
bállal zárták a napot.
Egy csodálatos, kifogástalanul megszervezett rendezvényen nagyon, de nagyon jól éreztük
magunkat.
Mivel már az év vége felé közeledünk, ezért szokásunkhoz híven készülődtünk karácsonyra.
Készítettünk egy adventi koszorút a klub részére, majd aki úgy gondolta, különböző
kézműveskedésbe fogott bele. Gyertyatartókat, szalma képeket és még sokféle érdekes
dolgokat készítettek az ügyesebbek. Voltak, akik nézték, hogy milyen egyszerűen és milyen
szépeket, ötleteseket lehet készíteni, hogy az ünnepre saját maga készítsen valamit otthonra.
Karácsony előtt még találkozunk, akkor meglepjük egymást egy kis saját készítésű
csomagocskával.
Az évet a két ünnep között fogjuk bezárni, értékeljük az évet, visszatekintünk és
felelevenítjük a kirándulásainkat, majd egy zenés estével, vidámsággal, jó kedvvel kívánunk
nagyon BOLDOG ÚJ ÉVET!

Mindenszentek ünnepe Bajon
November 1-jén 18 órakor került sor a baji Assisi Szent Ferenc-plébániatemplomban az ünnepi
szentmisére. A legszentebb áldozatot a megjelent hívekért, és a mennyország tornácán álló, a
tisztítótűzben szenvedő lelkekért ajánlották fel. A szentmisét követően Váradi Kristóf káplán atya a
ministránsokkal és a hívekkel körmenetben érkezett a temetői ájtatosságra. A körmenetben a hívek
imák, énekek és harangszó kíséretével vonultak a temetőbe.A temetői ájtatosságot Kristóf atya vezette
a temetői kőkeresztnél. A megemlékezés során imádságok és könyörgések hangzottak fel az elhunyt
szülőkért, testvérekért, lelki atyákért, egyházszolgákért, templomépítőkért, a háborúkban elhunytakért
és mindazokért, akikért már senki nem imádkozik. Az ájtatosság befejezéseként templomunk énekkara
szép énekeivel tette felemelőbbé a szertartást. Igaz, a hosszú hétvégén már sokan korábban elhelyezték
virágaikat, koszorúikat a szeretteik sírján, de a késői időpont ellenére sokan kilátogattak a temetői
ájtatosságra, hogy együtt imádkozzák el a mindenszentek litániáját. A közös ima során gyertyák és
mécsesek százainak fénye világította meg a temetőt és lángolt a megholtak lelki üdvéért.
Ne feledjük, hogy ne csak e kiemelt alkalommal, hanem az év más napjain is imádkozzunk
elhunytjaink lelki üdvéért!
Ministráns kirándulás, Pécs
November 3-5-ig pécsi kiránduláson vettünk részt a baji ministránsokkal. Nagyon tartalmas és
élménydús három nap volt, amelyért hálát adunk a Jóistennek.
A baji templomtól való indulás utáni első pihenő Zámoly, majd pedig a szekszárdi Belvárosi katolikus
templom volt, ahol idegenvezetést is kaptunk. A Duna partot elérve egy rövid ebédet tartottunk.
Máriagyűd volt a következő megálló. Részt vettünk egy misén és ministráltunk is. A kántor elmondta
a templom történetét: a Szent István király által ide telepített bencések az itt fakadó forráshoz egy
Mária szobrot helyeztek el. A történelem viharaiban eltűnt kegyszobrok helyére ismét újabbakat
állítottak, de mindig történtek csodás gyógyulások.
Este megérkeztünk Pécsre. Gyönyörű környezetben, a pécsi Fő térrel szemben, a ciszterciek
kollégiumában szálltunk meg. Este megnéztük a kivilágított belvárost.
A második napot Pécsen töltöttük.
Elmentünk a székesegyházba, ahol Váradi Kristóf atya misét mutatott be nekünk a Corpus Cristi
kápolnában. Az idegenvezetés alatt megismerhettük a templom történetét és megtudtuk azt is, hogy a
négy torony Magyarországon egyedülálló. Megcsodálhattuk a kápolnát, az altemplomot és még a
toronyba is felmehettünk. A toronyból lejövet gyönyörű orgonaszó fogadott bennünket. Legjobban a
belső díszítés, a freskók ragadtak meg minket.
Ezután elsétáltunk a szállásunk mellett lévő Dzsámiba, amely ma már katolikus templom, de a török
építészet jellegzetességeit megőrizte.
A belvárosban ebédeltünk. Délután megtekintettük a Pécsi zsinagógát. Sok érdekességet tudhattunk
meg a zsidó vallásról, szokásokról. Furcsa volt, hogy a fiúk kipát, kis kör alakú fejfedőt viselnek.
Szombaton reggel hazafelé vettük az irányt. Nagyobb pihenőt tartottunk Simontornyán, megnéztük a
várat és a vármúzeumot.
Délután, megérkezve a tatai Kapucinus templomba, a kirándulást Szentmisével zártuk.
Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza és nagyon élveztük az együtt töltött időt.
Szmodis Borbála és Júlia

Hittanosok adventi készülődése
Advent első vasárnapján, minden keresztény családban megkezdődik a karácsonyi
készülődés, s egyben az Advent első vasárnapjával kezdetét veszi az egyházi új év is.
Karácsonyig, Jézus születéséig alig néhány hét van hátra, és egyre fokozódó várakozással
telnek meg mindennapjaink a megváltó születésére várva
Az ünnepi hangulat megteremtésére, községünkben sok éve a hittanos gyerekek adventi
készülődés keretében saját kezűleg készítenek adventi koszorúkat, díszeket. E díszekkel
ékesítik
otthonukat,
a
várakozás
időszakában.
Ebben az évben is advent első vasárnapját megelőző szombaton, november 26-án került sor a
fantáziát, és ügyességet igénylő adventi koszorúk, és díszítések elkészítésére.
E
szép
feladatok
elvégzéséhez
az
IKSZT
épülete
adott
otthont.
A résztvevő hittanosok, szüleik, és Kristóf atya, Mariann néni, vezetésével, jó kedvűen
készítették a díszeket.
Adventi gyertyagyújtás!
Advent első vasárnapján, a szentmise elején Kristóf atya meggyújtotta templomunkban az
advent első gyertyáját, így megkezdve a felkészülést a Megváltó érkezésére.
E szép ünnepi szentmise keretében egy új tagját is üdvözölte Egyházközségünk.
Délután, a templom előtti Gizella téren került sor, községünk adventi ünnepére.
A gyertyagyújtás imádságait Kristóf atya vezette, majd a megáldott adventi koszorún a
várakozás
első
fénye
is
felvillant.
Az ünnepi hangulatot, a helyi német nemzetiségi énekkar hagyományőrző énekeivel emelte.
A gyertyagyújtást követően Német Nemzetiségi Önkormányzat látta vendégül a résztvevőket
a közösségi házban.
Az adventi gyertya fényénél készítsük fel lelkünket a megváltónk méltó fogadására.
A fényt adó gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, melyet Urunk
Istenünk, a Megváltó Jézus eljövetelével ad a híveknek karácsonykor.

Egészségház
Rendelési idő az ünnepek alatt:
 2016. december 19-23. dr. Moldvai Kinga szabadságon lesz, helyettesíti dr. Kiss
Zsuzsanna (rendelés a szokott időben)
 2016. december 27-30-ig dr. Kiss Zsuzsanna szabadságon lesz, helyettesíti dr. Moldvai
Kinga (rendelés a szokott időben)
 Központi ügyelet: 2890 Tata, Fürdő u. 19. telefon: 06-34/381-440
 dr. Szmodics Katalin fogorvos 2016. december 19-23-ig, és 2016. december 27-30-ig
szabadságon lesz. Ügyeleti ellátás: 08-09 óráig csak akut esetekben!
Védőnői szolgálat:
Hugl Olga védőnő 2016. december 27-én és december 29-30-ig szabadságon lesz. A szabadság
ideje alatt a 06-30/470-0584 telefonszámon elérhető!
Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Téli szünet: 2016. december 27-től 2016. december 30-ig.
Szünet utáni első nevelési nap: 2017. január 02. (hétfő)

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 02-ig
Szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 03. (kedd)
IKSZT
2016. december 27-től 2016. december 30-ig ZÁRVA
Nyitás: 2017. január 02. (hétfő)
Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal 2016. december 27-30-ig igazgatási szünet miatt zárva tart.
Sürgős esetekben hívható: Schunder Tibor polgármester 06-30/3399-028
Csicsainé Rischl Anna jegyző 06-30/628-1083, 06-34/655-371
Anyakönyvi ügyelet: Vörösné Gaál Anikó 06-30/608-1191, 06-34/488-885

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket
és
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván
Baj Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói nevében:

