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2017. január- február
5. évfolyam, 1. szám
Baj Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Önkormányzati hírek

MEGHÍVÓ
Baj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt és családját
az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
ünnepségünkre és koszorúzásra, melynek időpontja:

2017. március 14. (kedd) 17.00 óra
helyszíne:

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
Műsor:
• Ünnepi beszéd
• Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora
• Koszorúzás
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a február 28. napján megtartott képviselőtestületi ülésén elfogadta a 2017. évre vonatkozó költségvetését az 4/2017. számú rendelettel.
A költségvetési fő összeg 491.107.281,- Ft. A rendelet megtekinthető a www.baj.hu oldalon.

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete több alkalommal módosította az egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.24.)
önkormányzati rendeletét. A jelenleg érvényben lévő települési támogatások a következők:
Települési lakásfenntartási támogatás:
A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló családok részére az általuk
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás. A támogatás a villanyáram-, a víz- és csatorna-, a
gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás és a szemétszállítás díjához nyújtható.
Támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft) és a
család tagjai egyikének sincs vagyona.
Települési gyógyszertámogatás:
Települési gyógyszertámogatás állapítható meg a betegséggel kapcsolatos gyógyszerek
vásárlásához. A települési gyógyszertámogatás eseti, vagy rendszeres települési támogatás
formájában nyújtható.
Eseti települési gyógyszertámogatásra jogosult az,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft) meghaladja, de nem éri el annak 250%-át
(71.250,- Ft), egyedül élő esetén meghaladja annak 250%-át (71.250,- Ft), de nem éri
el annak 400%-át (114.000,-Ft), továbbá
b) a háziorvosi vagy szakorvosi igazolásán szereplő havi gyógyszerek OEP internetes
oldala szerinti térítési díj 3.000,- Ft, vagy annál több.
Rendszeres települési gyógyszertámogatásra jogosult az,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft), egyedül élő esetén
annak 250%-át (71.250,-Ft), továbbá
b) vagyonnal nem rendelkezik, valamint
c) a háziorvosi vagy szakorvosi igazolásán szereplő havi gyógyszerek OEP internetes
oldala szerinti térítési díj 5.000,- Ft, vagy annál több.
Eseti települési gyógyszertámogatás iránti igényét egy személy egy naptári évben legfeljebb 3
alkalommal nyújthatja be.
Települési ápolási támogatás
Települési ápolási támogatás állapítható meg azon személy részére,
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 200%-át (57.000,- Ft), és
b) 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, továbbá
c) regisztrált álláskereső, valamint
d) az ápolttal közös háztartásban nem él más ápolásra alkalmas hozzátartozó, és
e) az ápolást végző személy és az ápolt személy nem kötött egymással eltartási,
életjáradéki vagy öröklési szerződést.
Települési gyermekszületési támogatás
Települési gyermekszületési támogatás nyújtható gyermek születésére tekintettel, ha a szülők
bármelyike a településen életvitelszerűen lakik. A támogatás mértéke: 50.000,- Ft

Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
280%-át (79.800,-Ft), egyedül élő esetén annak 450%-át (128.250,-Ft).
Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a kérelmező- gyermekének rászorultságára
tekintettel – aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, és ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft), gyermekét egyedül
nevelő személy esetén annak 350 %-át (99.750,- Ft).
Rendkívüli települési támogatásra jogosult a temetési költségekre tekintettel az a személy,
akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft), egyedül élő személy esetén annak 350%-át
(99.750,- Ft).
Ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át (28.500,- Ft), egyedül élő esetén annak
150%-át (42.750,- Ft) a támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható.
Gyermekétkezési térítési díj 50% kedvezmény
Az ingyenes gyermekétkeztetésre nem jogosult baji lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és a Baji Német Nemzetiségi Óvodába és Bölcsődébe járó, vagy a Baji Szent
István Német Nemzetiségi Általános Iskolába tanuló gyermekek intézményi térítési díjának
50%-át kedvezményként biztosítja, ahol a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át
(48.450.-Ft), gyermekét egyedül nevelő személy esetén annak 270 %-át (76.950,- Ft).
A támogatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban
félfogadási időben átvehetők, illetve a www.baj.hu oldalon az ügyintézés/szociális ügyek
menüpontból letölthetők.
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató:
• Az önkormányzat az ingyenes gyermekétkeztetésre nem jogosult baji lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és a Baji Német Nemzetiségi Óvodába és Bölcsődébe
járó, vagy a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába tanuló
gyermekek intézményi térítési díjának 50%-át kedvezményként biztosítja.
• Az önkormányzat azon az ingyenes gyermekétkeztetésre nem jogosult baji lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a Baji Német Nemzetiségi Óvodába és
Bölcsődébe járó, vagy a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába
tanuló gyermekek intézményi térítési díjának 70%-át kedvezményként biztosítja,
ahol a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, gyermekét egyedül
nevelő személy esetén annak 270 %-át. E kedvezmény biztosításához kérelem
benyújtása szükséges.
• Az önkormányzat a normatív 50%-os gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult baji
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és a Baji Német Nemzetiségi
Óvodába és Bölcsődébe járó, vagy a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános
Iskolába tanuló gyermekek részére az intézményi térítési díjának fennmaradó 50%-át
kedvezményként biztosítja.

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE
IDŐPONT

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

Január 23.

A magyar Kultúra napja

Január 28.

Sváb bál

Január 22.

Vince napi bortúra

Február 2.

Gyertyaszentelő
gyertyaszentelés

Február 10.

Kultúrházak
éjjel-nappal
Program
Farsangi kézműves foglalkozás

IKSZT, Rozmaring Nyugdíjas Klub,
Öltögetők Klubja

Február

Farsangi bálok csoportonként

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

Február

Sváb farsangi hagyományok

IKSZT, Baji Hagyományőrző Fiatalok

Február 11.

Iskola SZM farsangi bálja

Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Február 25.

IKSZT

Március 14.

Huncut Karnevál/ Retro Farsangi Disco
az Óvoda éttermében
Március 15-i ünnepi megemlékezés

Március

Borverseny

Április 1.

Nyugdíjas Pilates az Iskolában

Baji Rozmaring Nyugdíjas klub

Április 08.

XX. Nyílt Teremkerékpár Országos
bajnokság

Baj KSE Kerékpár Szakosztály

Április 13-15.

Hagyományőrző kereplés

Április 18.

Veszprémi kirándulás ministránsoknak
és a BHFK- nak

Assisi Szent Ferenc Templom, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat, IKSZT, BHFK,
Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesület,
Assisi Szent Ferenc Templom, IKSZT, BHFK

Április 22.

Német Nemzetiségi Dalos találkozó

Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesület, Baji Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Április 28.

Anyák napi kézműves készülődés

IKSZT

Április 30.

Májfa állítás

IKSZT, Baji Német Nemzetiségi
Önkormányzat, BHFK

Boldogasszony-

Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Polgármesteri
Hivatal, Eszterházy Szőlő és Bor-termelő
Közösségi Egyesület
Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesület, ,BHFK
Eszterházy Szőlő és Bor-termelő Közösségi
Egyesület
Assisi Szent Ferenc Templom

Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Eszterházy Szőlő és Bor-termelő Közösségi
Egyesület

Május

Anyák napi ünnepségek

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde,
Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Assisi Szent Ferenc Templom, IKSZT, BHFK

Május

Péliföld-szentkereszti zarándoklat

Május 12.

Játék 6árok nélkül

Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola, IKSZT

Május 27.

Falu- és Sportnap

Május 28.

Orbán napi megemlékezés

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde,
Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Baj Község Önkormányzata,
Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági
Bizottság, Baji Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület, IKSZT, Baji
Sport Egyesület, Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesület, BHFK
Eszterházy Szőlő és Bor-termelő Közösségi
Egyesület, Római Katolikus Egyházközség

Június 2.

Trianoni megemlékezés

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Június 5.

Májfa kidöntési ünnepség

IKSZT, Baji Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Baji Német Hagyományőrző
Egyesület, BHFK

Június.

Ballagás

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

Június.

Ballagás

Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola,

Június- Július

Táborok

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat, IKSZT, Római
Katolikus Egyházközség, BHFK

Augusztus 15-17.

Ministráns, BHFK- s nyaralás Balatonon

BHFK, Római Katolikus Egyházközség,

Augusztus.

Terményáldás

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Római Katolikus Egyházközség

Szeptember 9.

Ifjúsági találkozó

Római Katolikus Egyházközség, BHFK, Baj
Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Szeptember

Szüreti felvonulás

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat, IKSZT,
Eszterházy Szőlő és Bor-termelő Egyesület,
Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesület, Baji Német Nemzetiségi Óvoda és
Bölcsőde, Baji Szent István Német
Nemzetiségi Általános Iskola, BHFK

Szeptember 29.

Pásztortűz

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat, IKSZT,
Eszterházy Szőlő és Bor-termelő Egyesület,
Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesület, Baji Német Nemzetiségi Óvoda és
Bölcsőde, Baji Szent István Német
Nemzetiségi Általános Iskola, BHFK

Október 6.

Aradi vértanúkra emlékezés

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat,

Október 8-9.

Búcsúi rendezvény és bál

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Római Katolikus
Egyházközség

Október

Idősek napi megemlékezés

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde, Baji Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, Baji
Szent István Német Nemzetiségi Általános
Iskola,

Október 20.

Október 23-i ünnepi megemlékezés

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Baji Szent István
Német Nemzetiségi Általános Iskola

Október 27.

Mindenszenteki kézműves

IKSZT

Október 27.

Baji laktanya ’56-os” megemlékezés

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat, Baj
Község Önkormányzata

November

Tökfaragó verseny

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

November 10.

Márton napi felvonulás

November

Jótékonysági bál

Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Baj Község Önkormányzata,
Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde,
Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Eszterházy Szőlő és Bortermelő Egyesület,
Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesület
Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Szülői Munkaközössége

November

Adventi gyertyagyújtás
Betlehemállítás

Baj Község Önkormányzata, Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Római Katolikus
Egyházközség, Baji Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesület

December 2.

Adventi készülődés hittanosoknak

IKSZT, Római Katolikus Egyházközség

December 15.

Karácsonyi kézműves készülődés

IKSZT

December

Iskolai karácsonyi ünnepség
Falu karácsony, Hangverseny

Baji Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Baj, Polgármesteri Hivatal

SZM bál az iskolában
Az elmúlt évek sikerei után az idei évben is
megrendezésre került a Szülői Munkaközösségi
bál, melynek a Szent István Német Nemzetiségi
Általános Iskola adott otthont.
A fergeteges hangulatról az Alfa Show Band
gondoskodott. A bál idén is ötvözte a Valentin
nap és a Farsang hangulatát. Ez utóbbinak
köszönhetően sok vendégünk jelmezben érkezett
a bálra, ezzel is fokozva a jó hangulatot, őket a
zsűri külön értékelte. A bál fényét növelte
továbbá, a sok szép és értékes tombolatárgy,
melyeket ezúton is köszönünk a felajánlóknak.
A bál megszervezésében rengeteg segítséget
kaptunk a szülőktől, mind fizikai munka, mind
adomány vagy tombolatárgy felajánlás
formájában.
Iskolánk és a szülő munkaközösség a bál
bevételét is a gyerekek javára fordítja, (például: a
3 napos balatoni kirándulásra.)

Ezúton szeretnénk külön köszönetet mondani Ruttner
Csaba Igazgató Úrnak, aki helyszínt biztosított és
segített a feltételek előteremtésében, Schunder Tibor
Polgármester Úrnak, a támogatásért, a Széles Út kft-nek
(Kolok János) a fődíjért, azoknak a szülőknek, akik
három napon át, idejüket és energiájukat nem kímélve
segítettek a báli munkálatokban, (teremdíszítés, sütés,
berendezés, fuvarozás) valamint mindazoknak, akik
bármilyen módon hozzájárultak bálunk sikeréhez!
KÖSZÖNJÜK!
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan
odaállnak mellé.” (Böjte Csaba)

KIEMELT TÁMOGATÓINK
BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,BUKNICZ ZOLTÁN,DEMETER DEZSŐ,DOT-ING,
PELLER MIKLÓS,
SZÉLES ÚT KFT. (KOLOK JÁNOS ÉS CS.),SZENT ISTVÁN NÉMET
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Baji Csucsu Bt. , Baji N. N. Óvoda és Bölcsőde, Balogh István, Bartal Zoltán,
Béger Ákos (Kősziklás), Bombicz Gábor és cs. ,Borka József, Czérna Tímea,
Cseh Noémi, Csoki Csodák Csokibolt, Csongrádi Roland: Roleszt Kft.,
Csonka Péter és cs., Csontos Gábor és cs. , Dm Drogéria, Dobos-Németh Ildikó és cs.,
Elekné Nikits Bernadett és cs., Erdélyi Miklós, Flóra Higiénia, Futureal, Gaál István,
Gelbmann Ferenc, Golmitz János, Gottwald Étterem, Guttmanné Marianna és cs.,
Hajba Tibor és cs., Haluza Komáromi Gabriella és cs., Hauzer Tibor, Heider László,
Hermann Tibor /Sikac/ és cs. , Hódor Zoltán, HorváthKert-Tech Kft.,
Horváthné Berczeli Ibolya és cs., Huszka László és cs., Huszl Zsolt, Illés Hajnalka és cs.,
Iloczky Mónika, Izing Szabolcs: Matracdiscont, Jászai Mari Színház, Jóbarátok Vendéglője,
Kelndorfer. Faludy Katalin és cs., Kaincz Dóra, Kantin Ételbár&Stílus Bútorház,
Kelemen Krisztina, Kiss Erika és cs., Kiszi Erzsi néni, Kovács Tamás és cs., Kovács Zoltán,
Kozári Péter és cs., Könyv és Játékboltok, LAMPION Kft., Lavicza-Molnár Anett és cs.,
Lázárné Letanóczki Mária és cs., Liczki Józsefné és cs. Luigitsch Zsolt és cs., Lukács Barbara,
Madárbarát Gazdálkodás, Makai Edit és cs. Markó Zoltán és cs. Makai Péterné,
Maschl László, MAT-DAN BAU Kft., Mészáros Zsuzsanna és cs., Móró István,
Mo-Sanka Kft. Naszály, Musitz Éva, Nagyné Szabó Anita, Neuberger István és cs.,
Neuberger József, Neuberger Tamás, Neuberger Szilvia: Design Hajstúdió,
Pásztor-Turák Péter és cs., Petrekin család, Pikant Étterem, Pintér István, Platán Étterem,
Rischl Ferenc, Rischl Márta, Rischl Rudolf, Rotte Kft., Ruppertné és cs., Sárai Zsófia és cs.,
Schunder Tibor, Sós János és cs., SPAR , Stegmayer Ferenc és cs., Strobl Pincészet,
Szukenyik Robin és cs., Szűcs Szilvia és cs., Tatabányai Szakképzési Centrum (Fellner J.
Szakközépiskola), Tatai Edzőtábor, Teltház Étkezde Tata, Temesi Dorottya és cs., Tilla
Market, Tóth Ágnes és cs., Tóth András és cs., Trebron-Lux 2003 Kft. Naszály, Treuer
Sebestyénné és cs., Turay István (Turay Pincészet), Öltögetők Klubja, Vida Csaba és cs.,
Vörös Zsuzsanna és cs., Wéber Pincészet, Weiszdorn Róbert és cs., Zantleitner Tamás és
cs., Zoltai Tibor és cs., Zombori Zoltán és cs.

Luigitschné Szand Nikolett,
Zombori Szilvia és
Csongrádi Eszter
Szmk elnökök.

Farsang az Óvodában
Alig tértünk a Karácsonyi Ünnepek varázsából vissza a mindennapok körforgásába, máris
elkezdtünk készülődni az év talán legszínesebb és legharsányabb ünnepére, a Farsangra.
Ez talán minden kisgyermek egyik legkedveltebb időszaka, hiszen ilyenkor lehet merészeket
álmodni és anyával közösen beszerezni vagy saját kezűleg megvalósítani a hőn áhított
jelmezeket, maszkokat. Minden ovis kíváncsi, vajon a többiek mibe öltöznek be, vajon
titokban tudja-e tartani az óvó nénik előtt, mivé is fog átváltozni egy egész délelőttre.
A sok vidám dal, hangos csujogató, színes színező mind-mind a farsangolás kötelező kellékei
és a farsangi bál hangulatát alapozzák meg.
Mind a négy ovis és a kis bölis csoport is lázasan készült a farsangi báljára, amit különböző
napokon tartottunk meg. Rengeteg színes dísz került fel a csoportokba, öltözőkbe, az ajtókról
huncut bohócok mosolyogtak ránk és az intézményünkbe érkezőkre. A vidám nap hangulatát
fokozták a mókás énekek és táncolható gyermekzenék. A gyerekek és felnőttek a reggelit
követően maskarába bújtak, megmutatták magukat csoport- és ovis társaiknak, minden itt
dolgozó felnőttnek, közben vidám dalokat, csujogatókat énekeltek. A nap sok tánccal, mókás
vetélkedőkkel és a sok otthonról hozott finomság fogyasztásával telt. A nap végére minden
kisgyerek kellően elfáradt és rengeteg élménnyel tele tért haza.
A farsangi időszakban nemcsak énekkel és vidámsággal teltek a napok, hiszen minden
csoportban beszélgettünk a gyerekekkel a Farsang lényegéről, a régi időkben betöltött
szerepéről. A gyerekek tudják, hogy ez az időszak a várva várt tavasz kezdetét előzi meg,
amikor is a betevőt jelentő földmunkákat el lehetett kezdeni. Ezért is volt fontos a telet
kigúnyolni, elhessegetni, hangos szóval és énekszóval elkergetni. A Farsang farkán pedig
(Hamvazószerda előtti kedd) elégettük a szalmából készült Kisze bábot az óvoda udvarán. Ezt
a nem mindennapi látványt a gyerekek zajos csörgőhanggal, énekléssel és harsogó
kiáltásokkal kísérték, hogy biztosan elűzzük a telet.
Baj Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az
ÓVODÁS ÉS BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE Baj
községben a következő időpontokban történik: 2017. május 02-án (kedden), 2017. május
03-án (szerdán), 2017. május 04-én (csütörtökön) 08.00 - 15.30 óra között.
A részletes felvételi hirdetmény megtekinthető a www.baj.hu/hírek oldalon.

Felhívás
Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelői váró asztalán elhelyezett fémdobozba helyezzék
el gyógyszer-rendelésüket. Név, születési dátum, pontos gyógyszererősség, adagolás fontos!
Másik lehetőség az, hogy levágják a gyógyszeres dobozok fedőlapját és azt helyezik egy
borítékba, majd a dobozba .A dobozban való elhelyezés után a 3.napon lehet jönni a felirt
receptekért. Kérjük ezért idejében gondoskodjanak a gyógyszereikről! Lehetőség szerint
leleteiket beírásra elvesszük Önöktől és szintén a 3, napon adjuk át. Beteg gyermekkel, akut,
hirtelen kezdődő panaszokkal rendelés elején jelentkezzenek. Halasztható esetben kérjenek
időpontot néhány nappal előtte! Ezen változásokat a rövidebb várakozási idő reményében
tesszük, hisz nagyon sok felesleges idő megy el a telefonos megrendelések miatt! Április 2124-én Kiss doktornő szabadságon lesz, Moldvai doktornő helyettesíti saját rendelési
idejében.
Köszönjük megértésüket! dr Kiss Zsuzsanna és Munkatársai

Kedves Szülők!
Bár most már kecsegtet bennünket a tavasz az érkezésével, még mindig sokan szenvednek
különböző légúti betegségekben. Tél végén, tavasz elején már nehezebben birkózunk meg a
fertőzésekkel, könnyebben elkapjuk a betegségeket. Különösen igaz ez a gyermekekre, akik
közösségbe járnak és persze testvéreikre is.
Érdemes tehát az immunrendszert erősíteni nemcsak ősszel, de tavasszal is. Ennek sokféle
módja van.
A jó immunrendszer alapfeltétele a vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban
gazadag egészséges táplálkozás valamint a bőséges folyadékbevitel.
Otthon érdemes odafigyelni gyermekünk étrendjére, ivására. Naponta legalább egy- másfél
liter folyadékot el kellene fogyasztani egy kisgyereknek is, ez leginkább ásványvíz,
gyümölcstea, vagy gyógytea, természetes gyümölcslé legyen. Naponta fogyasszanak
gyümölcsöt, zöldséget.
Fontos a levegőn eltöltött idő is. Minden nap- töltsünk el 1-1,5 órát a szabad levegőn.
Nemcsak szeretnek a gyerekek kint játszani, de segít is, hogy kevésbé legyenek betegesek, ha
nem lázasak, hamarabb gyógyuljanak. Sokszor a köhögés is kevesebb, ha levegőn van a
gyermek. (Kruppos, ugató köhögéssel küzdő betegeknek kifejezetten jót tesz a hűvös levegő).
Mivel a gyümölcsök vitamintartalma tél végére már csak töredéke annak, ami ősszel volt,
Érdemes multivitamint, C vitamint szedni még 2-3 hónapig.
Szerencsésebb, ha természetes eredetű vitamint adunk a gyermeknek.
A csipkebogyó közismerten nagyon magas C vitamin tartalmú, de a kivi, citrusfélék, savanyú
káposzta, fekete retek is. A csipkebogyót hideg vízben, egy éjjelen át áztassuk, utána kell
elfogyasztani.
A fokhagyma az egyik legjobb természetes antibiotikum.
Nemsokára kibújik a medvehagyma, sokféle formában fogyaszthatjuk azt is. Igazi
csodanövény, 12x erősebb vér és májméregtelenítő, gomba és baktériumölő hatású, mint a
fokhagyma. Tehetjük vajkrémbe, levesbe, salátába, fagyaszthatjuk is.
A friss növényi csírák, zabpehely, növényi magvak, sőt a csicsóka, sárgarépa, sütőtök és
zeller is szintén magas tápértékűek! A gyerekek nem mindig fogyasztják szívesen a zöldséget
és gyümölcsöt, de vidám színes salátákkal, gyümölcssalátákkal meg lehet hozni a kedvüket,
főleg ha ők készíthetik el.
A homeopátia szintén jó segítség a baktériumok és vírusok elleni védekezésben. Jószerivel
mellékhatás mentes, szelíd gyógymód, az édes golyócskákat a gyermekek szívesen fogadják,
jól reagálnak a homeopátiára.
Kedves Anyukák!
Márciusi programjaink a következők:
-

március 08-án (szerdán) 10.00-tól „játszós” babaklub az IKSZT-ben.
(Meghívott vendégünk Hódi Anikó kineziológus.)
március 29-én (szerdán) 10.00-tól ringató Farkas Emőkével szintén az IKSZT-ben.

Szép tavaszt és jó egészséget kívánok!

Hugl Olga, védőnő

Egyházközségi Hírek
Isten szeretete a Karácsony üzenete!
A baji Assisi Szent Ferenc plébánia templom hívei a liturgikus alkalmakon túl az Egressy
kórus koncertjével, német nyelvű betlehemi játékkal, egy különleges helyi szokással, valamint
a település hagyományőrző énekkarának szép énekeivel ünnepelte Jézus Krisztus születését.
Sok generációra visszanyúlóan hagyomány Bajon a „moházás” szokása. A karácsonyi
templomdíszítés egyik fő eszköze a moha, mely a mellékoltáron megépítésre kerülő Betlehem
tájának kialakítása során kerül felhasználásra.
A díszítéshez szükséges mohát, a nagyhéten kereplő fiatalok minden karácsony előtt a baji
hegyen gyűjtik össze.
A település több emberöltőre visszanyúló hagyománya szerint: -Aki nem vesz részt a
mohaszedésben, nem lehet részese a nagy heti kerepelésnek.
Így hát, ebben az évben is, Kristóf atyával kiegészülve nekivágott a Kecske-hegynek a kis
„moházó” csapat.
A Lábas-hegyi Keresztút első stációjánál tartott erőgyűjtést követően sziklás, csúszós tereppel
kellet megküzdeni, míg eljutottak a mohalelőhelyre.
A jó hangulatú gyűjtögetés során bőven került a zsákokba dús moha, így a nehézségek
ellenére is mohával jól megrakottan tértek haza.
A csapat munkájának eredménye, Szent Karácsony estélyén, a mellékoltáron kialakított
Betlehemben vált láthatóvá.
Az idei adventben is elindul plébániánkon a „Szállást keres a Szent Család” népi ájtatosság. E
különös együtt imádkozás, együtt elmélkedés segítette a Megváltó születésére
várakozásunkat.
A Szent Család járás imádságsorozata segíti elcsöndesedésünket, elmélkedésünket,
közösségbe tartozásunk érzésének elmélyítését.
A december 15-tel kezdődő kilenc nap során a hívek minden nap más házhoz visznek egy, a
Szent Családot ábrázoló képet, és közösen imádsággal, énekeléssel készülnek fel Krisztus
születésére.
Advent negyedik vasárnapjának estéjén a Baji Hagyományőrző Fiatalok látták vendégül a
szállást kereső Szent Családot. A teljesen megtelt közösségi házban este hat órakor kezdődött
a Szent Család fogadása.
A fiatalok által vezetett imát követően a Szent Család tovább vándorolt útján, keresve az Őket
befogadókat.
Templomunkban karácsony éjféli misét megelőzően került sor a betlehemi játék (Christkindlvagy Betlehemspiel) bemutatására.
Egyházközségünk leányai, fiai, angyalnak, pásztornak, Máriának, Józsefnek és gazdának
öltözve mutatták be a jelenlévő híveknek, németül a születés történetét.
A templom énekkara német nyelvű énekeivel csatlakozott a fiatalokhoz, a várakozás idejének
szebbé tételéhez.
A Baji Hagyomány Őrző Fiatalok, és az énekkar így együtt köszöntötte a kisdedet.
A karácsonyi díszbe öltözött templomunkban Kristóf atya mutatta be az éjféli misét.
Karácsony örömhírét az ünnepi szentmise teszi teljessé, és kézzelfoghatóvá. A karácsony
ünnepi szentmiséjét Kovács Csaba Albert OCD atya mutatta be.
Albert atya homíliájában rámutatott a Karácsony üzenetére: „Ne csak egy napig tartson a
szeretet ünneplése!”
Próbáljuk megérteni a Karácsony üzenetét. Próbáljunk körbenézni, hogy életünk jó irányba
halad-e? Valóban így kell élnünk? Valóban csak ezt tudjuk adni a családunknak,
embertársainknak? Vagy esetleg tudunk többet is?
Azért kell a Megváltónkra tekintenünk, mert Jézus nem csak azért jött ebbe a világba, hogy
fényjátékok legyenek a városokban, falvakban, Ne csak a rengeteg csomagoló anyag, és
ajándék fogyjon. Gondoljunk arra, hogy mennyire félünk az Istentől hogy belép az életünkbe.
Ezért két lépés távolságot tartunk: Ritkán járunk templomba, vagy nem imádkozunk.

Jézus azért jön el csecsemőként, és azért feszítik keresztre, hogy érezzük, mennyire szeret
bennünket Isten. Azért jön csecsemőként, nehogy megijedjünk tőle. Jézus halkan kopogtat a
lelkünk ajtaján.
Erről szól a Karácsony!
Igen, Ő kopogtat a lelkünkön, hogy megértsük, valóban igazán szeret. Karácsonykor az
emberek egyik legalapvetőbb vágya teljesül: Az Isten maga érkezik meg a hívek közé. Ezt ne
feledjük egész életünk során szem előtt tartami!
Éljünk Istenek tetsző életet!
Jézus születését egyházunk nyolc napon át ünnepli, de karácsony másnapján a fehér liturgikus
szín helyett piros színben mutatják be a szentmisét Szent Istvánra, az első vértanú szentünkre
emlékezve.
Az első vértanú ünnepén Kristóf atya mutatta be templomunkban az ünnepi szentmisét.
Egyházközségünk hagyománya szerint, idén karácsony másnapján, a szentmise keretében
került sor a jubiláns házaspár fogadalom megújítására, és megáldására.
Ekkor azon házaspár kik Isten kegyelméből megélhették házasságkötésüknek 25 éves
évfordulóját megújítják sok évvel ezelőtt egymásnak, és az úrnak tette fogadalmukat.
A házasság egy csodálatos, bensőséges kapcsolat két ember között, mely, ha hosszú éveken át
tart, igazi kincs és érték életünkben. Ugyanúgy ahogy annak-idején az esküvő volt nagyon
fontos esemény, úgy az évek múlásával a házassági évforduló, különösen, ha kerek
évszámokról beszélünk, igazi nagy ünnep egy család életében.
A házassági évfordulók jó alkalmat teremtenek a mai rohanó világban egy kis ünneplésre,
megállásra, számvételre, amikor köszönetet mondhatnak egymásnak a házaspárok az együtt
töltött tartalmas, szép napokért, a boldog együttlétért. Ugyanakkor példával is szolgálnak a
mai kor embere számára: mit jelent két szív egymás melletti kitartása, hűsége és szeretete!
Ez alkalomból gratulálunk, és szívből jövő jókívánságunkat fejezzük ki a jubiláns
házaspárnak!
Szent János apostol emléknapján, a szentmise keretében került sor a hagyományosan Jánosnaphoz kötődő boráldásra.
„Szent János evangélista napján a borokra áldás hull az égből.”
Persze nem elég, ha csak kitöltjük a poharunkba, arra kérni is kell az áldást. Ezért községünk
boros gazdái boraikkal egészen a templom oltáráig hozták. A szentélyben elhelyezett borokat
Kristóf atya áldotta meg, így a hagyományoknak megfelelően az Isten áldása szállt idei
borokra is.
A hagyományőrző boros gazdák, a templomi szertartás elvégzése után a frissen megáldott
borokból, minden hordójukba csepegtetnek, hogy a pincékben pihenő nedűt is elérje az Isteni
áldás.
Fogyassza mindenki egészséggel, és mértékkel a megáldott borokat.
Ki nyitott, méltón felkészített lelkülettel várta a Megváltót, biztos méltó szállást tudott
biztosítani a szálláskeresőknek, annak lelkébe eljutott Isten szeretete, a Karácsony üzenete.

Az IKSZT-ből jelentjük:
Kultúrházak éjjel-nappal: Mindennapi hagyományaink
tegNAP- Múltidéző alkalom
A program keretén belül február 10-én két programmal is készültünk:
1, Hangszeres élményóra: Délelőtt ügyes és
lelkes látogatóink voltak: az óvodából jöttek át
a legnagyobb gyerekek. Szabó Krisztina
tartott interaktív élményórát, melyben a
gyerekek több népies hangszerrel is
megismerkedhettek, énekelgettek, táncra
perdültek. Szólt a citera, tilinkó, furulya és az
énekszó. A mese szereplőit az ovisok
jelenítették meg. Jó volt látni a sok lelkes,
mosolygó
tekintetű,
boldogan
játszó
gyermeket!

2: Finom ízek, szorgos kezek : Délután a Rozmaring
Nyugdíjas Klub tagjai jóvoltából, finomságokkal
zsúfolt asztal várta az érdeklődőket. Fánkokat és
különféle édes és sós süteményeket lehetett kóstolni,
de akár helyben sütni is.
Az Öltögetők Klubja sokféle, általuk készített,
csodálatos darabot hozott, de a segítségükkel a
csipkeverést, hímzést, papírfonást, horgolást is ki
lehetett próbálni.
Lehetőség volt még különféle farsangi papír- és
fonalfigurákat is készíteni.
Köszönjük mindenkinek, aki a munkájával segítette a
program létrejöttét!
Tervezett programok az IKSZT-ben:
Március 24. péntek, 16,30: A TELÓM ÉS ÉN! Az okostelefonok használata, előnyei,
hátrányai
Április 28. péntek, 15,30: Anyák napi kézműves foglalkozás
Már két alkalommal került megrendezésre az Óvoda éttermében a felnőtteknek hirdetett
Retro Disco. Igazán vidám, hatalmas energiákkal rendelkező, örökké fiatal, fáradhatatlan
csapat jött össze mindkét alkalommal. Feledhetetlen élmény volt a farsang, ahol néhányan,
mindenki örömére, tényleg szabadjára engedték a fantáziájukat. Ahogyan ígértük:
FOLYTATJUK! Információk később!

Programajánló:
Magyarock Dalszínház Bajon!
Presser– Sztevanovity- Horváth: A Padlás
A

A Falunap indító programja 2017. május 26-án, pénteken, 19 órától a
Sátorban!
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és még szervezés alatt!
PONTOS TÁJÉKOZTATÁS A KÖVETKEZŐ HÍRMONDÓBAN!

