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Ekres-Szévald
Gábor
látványosan újjá varázsolta a temetői keresztet.

Az Országos Könyvtári Napok keretében Aladics
Mária irodalmi délutánt szervezett október 14-én.
Balán Miklós és Varga János olvastak fel verseikből
egy-egy csokorral ill. meséltek a versek
születéséről. Végvári József is megörvendeztetett
bennünket a Balán Miklóst költővé avató versével.
Az irodalmi délután jó hangulatban telt, várja a
folytatását.

Luca napi adventi kézműves foglalkozás
alkalmával az érdeklődők sok érdekes
hagyománnyal, például Luca napi búza ültetésével,
gombóc
főzési,
férjjósló
szokásokkal
ismerkedhettek meg, készíthettek képes- és
üdvözlő lapokat, apró ajándéktárgyakat.

Községünkben két alkalommal történt már
állampolgársági eskütétel. Két évvel ezelőtt Bukta
Krisztián, a közelmúltban pedig Bukta László,
Bukta Julianna és Cellik Csaba kérte és kapta meg
a magyar állampolgárságot.
Hegedűs Sándorné, Piri néni kezdeményezte a
temetőkereszt felújítását, melyre adományokat is
gyűjtött. Összesen 12ezer forint felajánlás

Mikulás ünnepségünkön sok kisgyermeknek
szerezhettünk örömet a Szent Miklós Püspök
történetének felolvasásával, közös énekléssel,
egyéni versmondással, Mikulással és krampusszal
való személyes találkozás élményével.
Falu karácsonyi ünnepségünket második
alkalommal tartottuk meg községünkben, amelyet
ismét az érdeklődés, közös ünneplés vágya
övezett.
Vendégelőadóink,
a
Pünkösdi
Imagyülekezet tagjai nagyon színes, szép, megható
műsorral kedveskedtek az egybegyűltek számára.
Vendégeink érkeztek még Hollandiából is. Halász
Juditka ez alkalommal is egy szép hosszú verssel
köszöntötte a karácsonyt.
Az imaközösség segítségével Ekres-Szévald Ágnes
már második alkalommal szervezte meg, hogy a
községben élő gyermekek és a községben élő
nagyszülők unokái Karácsonyra ismét egy-egy
„cipősdoboznyi” szeretettel gazdagodhattak.
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2015. január 15-én a Baja TV járt községünkben és
meglátogatta a község házi orvosi rendelőjét,
interjút készített Dr. Fridrik Pál házi orvossal.
Ezt követően Játékgyárunkban készítettek
interjúkat
és
felvételeket.
Dolgozóink
kreativitását, ügyességét, a gyárban folyó
tevékenységeket
is
bemutatták
a
nagyközönségnek. Beszéltünk a kezdetekről, a
jelen állapotról és a jövőképünk előre vetítéséről.
2015. február 6-án községünkben járt Kricskovics
Marica, aki Shiatsu masszázst és Do ’in torna
foglalkozást tartott, amelyet a Játékgyár és a külső
közmunkások lelki, testi és szellemi felfrissülésére
fordítottunk. A dolgozók lelkes résztvevői voltak a
tanításnak. Az eseményt a Nemzeti Művelődési
Intézet kecskeméti egységének köszönhetjük.
A kapunyitogató programsorozat keretein belül
jöhetett létre a következő, 2015. február 14-én
megtartott Ringató és kézműves foglalkozás is. A
Ringató foglalkozást Vadai Henriett tartotta, aki
nagy gyakorlattal rendelkezik a 0-3 éves korosztály
számára létrehozott zenés, hangszeres, ölelő
játékos alkalmakon.
A kézműves foglalkozáson a Valentin naphoz
kapcsolódó
kedves
meglepetéseket
barkácsolhattak a gyerekek és szüleik.
A Magyar kultúra napjához kapcsolódva
ugyanezen a napon Varga János, községünk
versírója köszöntötte a résztvevőket saját
verseinek egy csokorba kötött felolvasásával,
valamint a versek keletkezésének történeteivel.
János bácsi kedves gesztusként helybéli költő
társa, Balán Miklós verseiből is egy kis ízelítővel
kedveskedett számunkra.
Az eseményt egy rögtönzött versíró versennyel is
színesítettük. Aki a helyszínen kedvet kapott a
versírás kipróbálására, az szabadon választott
témában, vagy segítséggel a téma választásban
megmutathatta, hogy rendelkezik e versíró
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vénával. Nagy örömünkre sok szép vers született,
de az alkotók kérésére nem tesszük közzé őket.
A Petőfi Népe bajai kiadványában 2015. március
14-én ünnepi számban, kiemelt helyen közölt le
cikket
falunkról
és
közfoglalkoztatási
mintaprogramunkról, a Játékgyárról Kubatovics
Tamás újságíró. Aki szeretné elolvasni az
interneten, a következő linken megtekintheti:
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/ajatek-nem-csak-szorakozas-601693
Internet Fiesta: Aladics Mária 2015. márciusában
a könyvtárban közösségi találkozót szervezett az
internet népszerűsítésére, amely alkalommal bárki
betekinthetett az internet világába és ismereteket
szerezhetett a felhasználás területén.
Óvodánk falra festett díszítő képekkel gazdagodott
Sárkány Georgina és Szabó Eszter jóvoltából.

Falunk programjait Aladics Mária falugondok és
Ekres-Szévald Ágnes kulturális közfoglalkoztatott
szervezte.
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy több
elektronikus csatornán is megtalálhatnak
bennünket:
E-mail: jatekgyar2013@gmail.com
Játékgyári telefon: 79/456-510
Játékgyári honlap: bsg-jatek.hu
vagy:www.facebook.com/bsg.jatek
községünk honlapja: www.bacsszentgyorgy.hu
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JÁTÉKGYÁRI HÍREK
Községünk közfoglalkoztatási mintaprogramjáról,
a Játékgyárról folyamatosan és visszatérően
tájékoztatjuk a lakosságot.
Örömmel jelenthetjük be, hogy a Játékgyár ismét
egy évre megkapta a hosszabbítási engedélyét és
a támogatást. 2015. március 2-tól - 2016. február
29-ig, folyamatosan 12 főt tudunk foglalkoztatni
fa és textil részlegeinken.
Létjogosultságunkat mi sem bizonyítja jobban,
mint az újonnan megkapott engedély, melyre
büszkék vagyunk. A Belügyminisztérium, a BácsKiskun Megyei -, és a Bajai Munkaügyi Központ
folytatásra
érdemesnek
találta
ezt
a
tevékenységet, ezáltal képviselhetjük a megyét,
községünket országos fórumokon is megjelenve.
Tevékenységünket továbbra is a természetes
alapanyagú játékok elkészítése, kitalálása, népi
motívumok, a népi kultúra hagyományainak
előtérbe helyezése jellemzi.
Dolgozóink nagy része már hosszabb ideje itt van
velünk, és a kezdeti nehézségeken túllépve mára
már nagyon szép munkákkal, egyedi, ötletes
termékekkel büszkélkedhetnek. Mindkét részleg
elmondhatja magáról, hogy rengeteget fejlődött
és igazán szép játékok kerülnek ki kezeik alól.
A 2014-es év folyamán termékeinket a Magyar
Alkotóművészeti Nonprofit Kft. le is zsűrizte, és 30
termékünkből 27 termék iparművészeti termék
minősítést kapott. Mivel a legmagasabb
kategóriát kapták a termékek, így nagyon büszkék
lehetünk dolgozóinkra és az eddig elvégzett
feladatokra.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy több
meghívással is büszkélkedhetünk, így például
május elsejére már két meghívást is kaptunk, de
több intézmény, iskola és óvoda is vár bennünket.
Ekres-Szévald Ágnes

Kisvonat

Gurulós kisteherautó
Mérleg

Meseképek 50*50 cm
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Polgármesteri program 2015-2019
Gazdasági programot készíteni a mai változó
világunkban 5 évre előre nem könnyű feladat.
Éppen ezért e program inkább csak iránymutatás,
mint részletekig kidolgozott stratégia, ebből
adódóan konkrét számokat nélkülöz.
Kiinduló állapotként megállapíthatjuk, hogy
Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata anyagi
helyzetét tekintve konszolidáltnak mondható:
kismértékű megtakarítással gazdálkodunk évről
évre. Fejlesztésekre is adódott lehetőségünk az
elmúlt években, persze van még bőven
fejlesztendő feladat a községben, hiszen útjaink,
ingatlanjaink többsége még mindig felújításra,
korszerűsítésre szorul.
Jelenleg a község lélekszáma a hivatalos adatok
alapján 188 fő, mely hosszú évek óta csökkenő
tendenciát mutat. Látnunk kell azt, hogy minél
kevesebben leszünk, annál kevesebb állami
hozzájárulásra számíthatunk, gazdálkodásunk így
egyre nehezebbé válik. Ezért lényeges, hogy
elkezdjünk abban gondolkodni, hogy miképp is
lehetne községünket vonzóbbá, élhetőbbé és
szerethetőbbé tenni rövid és hosszabb távon,
saját magunk és az esetlegesen itt letelepedők
számára és hasznára. Mára lakosságunk fele már
betöltötte a 60. életévét és belegondolni is rossz,
mi lesz településünkön 30-40 év múlva, ha nem
állítjuk meg a népességfogyást és az elvándorlást.
Jövőről beszélni, jövőt építeni nem egyszerű egy
ilyen helyzetben. Elsődleges célunk egyelőre nem
a fejlődés, hanem a megmaradás, a
lakosságszám-csökkenés megállítása kell legyen.
Fejlesztéseinknek közvetve vagy közvetlenül ezt a
célt kell szolgálniuk. Az elérhető fejlesztési
forrásokat minél nagyobb és minél hatékonyabb
mértékben kell megragadnunk és kihasználnunk:
amit lehet, pályázati források bevonásával
korszerűsíteni, fejleszteni kell, de lényeges a
meglévő fejlesztéseink, erőforrásaink hatékony
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kihasználása is. Fontosnak tartom e célok
érdekében a következő 5 évben az alábbiakat
véghezvinni:
-

-

-

-

-

-

életkezdés
támogatási
program
beindítása és hosszú távú működtetése ->
cél: rendes, jóravaló emberek letelepítése
az üres házakba
munkahelyteremtés/megtartás,
a
játékgyár sikeres üzemeltetése -> cél:
értelmes munkalehetőség biztosítása
helyben, hosszabb távon is
szemléletváltás elindítása az összefogás és
a közösségépítés terén -> cél: olyan
közösség kialakítása, melynek tagjai
értékelni, építeni és fejleszteni tudják
egymást
a szennyvízberuházás és felújított
épületeink hatékony üzemeltetése -> cél:
az
elnyert
fejlesztési
források
eredményeinek megőrzése és hatékony
kihasználása
további fejlesztési források bevonása az
ingatlanjaink
felújítására
és
korszerűsítésére -> cél: a település
vagyonának megőrzése és fejlesztése, az
üzemeltetés javítása
a TÁMOP pályázat eredményeinek
hasznosítása és fejlesztése -> cél: nem
anyagi fejlesztések kiaknázása, a lakosság
részére nyújtott szolgáltatások bővítése

Kérem, hogy támogassanak és segítsenek a
településünk megmaradása és fellendítése
céljából végzett munkában.
Bácsszentgyörgy, 2015.03.17.
Tisztelettel: Szűcs Gergely, polgármester

Ringató foglalkozás utáni „kézműveskedés”
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Minden önkormányzati program mellé egy-egy
képviselő került segítőnek, megfigyelőnek, hogy a
program a lakosság minél teljesebb megelégedésére
és tájékoztatásával fusson.
Program
Játékgyár
TÁMOP (ovi) projekt
Határátkelő
Ravatalozó felújítás
Szennyvízberuházás
Faluház felújítás
Életkezdés támogatása

Képviselő
Müller József
Müller József
Halász Imre
Kubatov János (Iván)
Halász Imre
Aladics Mária
Kubatov János (Iván)

Önkéntes felajánlások
E
rovatunkban
ezentúl
megpróbáljuk
folyamatosan közölni a falunk lelki és fizikai
építését, segítését, támogatását szolgáló
önkéntes felajánlásokat és munkákat, hogy lássuk:
mennyi erő rejlik közösségünkben!
A neveket nem fontosság vagy „érték” szerint,
hanem abc sorrendben közöljük. Először a 201014-es önkormányzati ciklusra vonatkoztatva, de a
következő néhány számban szeretnénk a lakosok
segítségével visszamenőlegesen is minél több
önkéntes segítséget, hozzájárulást felsorolni.
Kérjük,
hogy
ötleteiket
juttassák
el
szerkesztőségünkhöz a faluháznál elhelyezett
ötletládán keresztül. Ne azt nézzük, hogy
véletlenül valaki kimaradt, hanem inkább pótoljuk
mielőbb és örüljük a falunkban meglévő
önkéntességnek és a meglévő közös erőnek.
Szűcsné Tóth Zsuzsanna
-Aladics Mária – folyamatos, megbízható
helytállás a lakosok szolgálatában, a felszolgálások
megszervezése programokon
-Barna István és cs. – birka felajánlása sportnapra,
a kinti közmunkában megbízható önállóság

5

-Barna Szabolcs – ifjúsági edzőterembe
biliárdasztal felajánlása, segítség felszolgálásban,
szervezésben programokon
-Barna Szabolcs, Rettig Roland, Rettig Szabolcs,
Szőnyi Zsolt, fiatalok – sportnap szervezése 2010
-Csontos Kornél – sátor, színpad szállítás,
hangosítás több alkalommal
-Egyházközségi szolgálat – templomtakarítás,
virágok, kert, stb.: Kubatov Istvánné, Stigmon
Ilonka, Thury Józsefné, Varga János, Zsadányi
Józsefné
-Ekres-Szévald Ágnes – önkéntes munka, azokban
a hetekben, amikor nem állt foglalkoztatásban, a
gyermekek részére két alkalommal karácsonyi
„cipősdoboz” ajándék az Országos Baptista és a
Bajai Pünkösdi Imagyülekezet közreműködésével
-Falunapon főzési, berendezési előkészítőkben
segítettek és felszolgálók voltak: Aladics Mária,
Bukta Júlia és testvéréék, Ekres-Szévald család,
Komáromi Barbara, Komáromi Réka, Komáromi
Tímea, Komáromi Zoltánné, Illi Magdolna,
Ispánovics Istvánné, Ispánovics Szandra, Mészáros
Éva, Szűcs Patrícia
-Fehér Fülöpné – falutáblánál lévő határkereszt
gondozása és a szükséges terület felajánlása
-Fehér Fülöpné, Bálint József – fenyőfa felajánlása
a templomba
-Főzés (falunap, idősek napja és egyéb
programok): Bálint József, Halász Imre, Kubatov
János (Iván), Szőnyi József, játékgyári dolgozók:
Czobor István, Bátori József
-Horváth Attila – pampafű a temetői úthoz (sajnos
a szárazság miatt nem fogták meg a növények)

Mikulás ünnepség - 2014
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-Illi Ferenc – lovaskocsizás falunapokon és egyéb
programokon, állatbemutatók a tanyán a Népi
Iskola program keretében, hókótrás, hídjavítás
-Képviselőtestület(ek) – lemondás a tiszteletdíjról
-Komáromi Barbara és Réka, és a többiek –
sportnap előkészület: szénagyűjtés a focipályán
-Komáromi Ildikó – farsangi bál zenekar díja
-Komáromi Tímea – gyermekprogramokra perec,
palacsinta és kifli sütése
-Kubatov Istvánné – falunapi előadások
megszervezése, felszolgálás az unokájával,
ünnepségek szervezése (templomunk 100. évf.,
határkereszt felszentelése)
-Kubatov Istvánné, Szűcs Gergely – egyházközségi
pályázatokon keresztül a templom és a
plébániaépület felújításának koordinálása
-Maksimovics Milosch – Játékgyár támogatása
kölcsönadott CNC géppel, tanácsokkal, oktatással
-Olgi néni, Végvári József, Varga János
falumúzeumi kalauzolások (egyéneknek és
csoportoknak a Kulturális Örökség Napjai,
falunapok és a Népi Iskola projektnapjai során)
-Pallagi
Tamás
–
szerszámok
javítása,
rendezvények alkalmával segítség
-Pannon Kft. –támogatás a falufejlesztésben,
pénzügyi segítség, falunapra ökörsütés felajánlása
-Sümegi Dragan – bor ajándékként illetve
kedvezményes bor eladás ünnepségeinkre
-Szűcs család – paprika, pálinka önkormányzati
programok főzéseihez, közterületi hulladékok
elszállítása
-Szűcs Tibor plébános – karitász osztások,
határkereszt felújításának megszervezése
-Szűcsné Tóth Zsuzsanna – játékgyári és óvodai
önkéntesség, angol tanfolyam, karitász osztások
-Varga János - Népi Iskola oktatási anyagának
kidolgozásában és a megvalósításban nyújtott
segítség, gyermekprogramok, versek
-Zahorszki Sándor (a ravatalozó építésze)- térkép
nyomtatása az „óriás Magyarország puzzle”- hoz
És köszönjük az előzőekben fel nem sorolt,
Bácsszentgyörgyért tett számtalan kisebbnagyobb segítséget és támogatást!
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Áldott,
békés
Húsvétot,
nyugodt ünnepeket kíván
Bácsszentgyörgy
Község
Önkormányzata nevében:
Szűcs Gergely polgármester

SIKERÜLT MEGVALÓSÍTANI?
Részlet
az
előző,
2010-es
polgármesteri gazdasági programból:
„Fontosnak tartom e cél érdekében a
következő 4 évben az alábbiakat
véghezvinni:
a
közösségi
élet
felélénkítését
településünkön, ezt segítené a könyvtár
korszerűsítési-bővítési elképzelés és az
évente többször megrendezésre kerülő falusi
közösségi rendezvények
- környezetünk ápolását, szépítését,
településünk vonzóbbá tételét segíti a
közfoglalkoztatási
programban
való
részvételünk és az Országos Foglalkoztatási
Alapítványhoz benyújtott, elbírálás előtt álló
pályázatunk (ez sajnos nem nyert – a Szerk.)
- munkahelyek létrehozásának elősegítését,
felkutatni
és
megnyerni
olyan
vállalkozásokat, melyek Bácsszentgyörgyön
telepednének le
- lehetőséget biztosítani kereset-kiegészítő
tevékenységek beindítására (pl.: falusi
turizmus, kézművesség, kertészet)
- az önkormányzat gazdálkodását stabilizálni,
az önkormányzati vagyont korszerűsíteni és
fejleszteni pályázatok és támogatók
segítségével”

2015. április

Bácsszentgyörgyi Hírharang

NÉPI KALENDÁRIUM
Egyházi és családi ünnep: a Húsvét

Hazánkban az emberek alapvetően egyházi és
családi ünnepnek tartják a Húsvétot, de sokan
hangsúlyozzák hagyományőrző, a népszokásokat
felelevenítő jellegét is. Ilyenkor mindenki
mozgalmas napok elé néz, a felnőttek többsége
ilyenkor süt, főz, vendégeket vár, és
természetesen a gyermekek örömét keresi.
Az emberek nagy részének a Húsvét eredendően
egyházi ünnep, Jézus Krisztus keresztre feszítésére
és feltámadására emlékezünk. Különösen az
idősebb korosztályok és a falvakban élők körében
telítődik a fogalom ezzel a tartalommal. Sokak
számára ez az ünnep – mint az ünnepek általában
– a családhoz kötődik, a különböző generációk
találkozását, a familiáris összetartozást jelenti. Az
ünnep hangulatát varázslatosabbá teszi a
hagyományok megőrzésével a népi szokások
fenntartása. A locsolkodás maradandó szokás és
korántsem csak a gyerekek húsvét hétfői
elfoglaltsága.
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A férfiak nagy része még ma is tervezi, hogy
kölnivel vagy vízzel hinti a hölgyeket, utóbbiak
szívesen is fogadják, hogy az erősebbik nem
képviselői ily módon fognak kedveskedni.
Leginkább a húszas, harmincas korosztályok őrzik
ezt a népszokást , a kisgyermekes családok és a
tinédzserek. Bár vidéken többen locsolkodnak,
mint a nagyvárosokban, de az eltérés nem
számottevő.
Az emberek szívesen mennek el valamilyen
egyházi szertartásra. Ez főképpen a falvakban
gyakoribb, ahol minden második ott lakó részt
vesz misén vagy istentiszteleten. Ez a
legmegfelelőbb módja, annak, hogy Jézus
feltámadására emlékezzenek. A húsvéti körmenet
kevésbé elterjedt, bár falvakban igen erős ennek
az eseménynek jelenléte is. A húsvéti napokon
szabadidős programokat választanak sokan,
főként kisgyermekes családok szeretnek a
szabadban kirándulni, játszani, élményt gyűjteni.
Ekres-Szévald Ágnes

A Húsvét a Feltámadás ünnepe, a Megváltásé.
Bűneinktől váltott meg minket, embereket az
Úr Jézus, aki Újjászületésével a megtisztulás, a
megbocsátás útját mutatja és tartja elénk.
Mindazok,
akik
elfogadják
az
Ő
keresztáldozatát, elfogadják bűnbocsánatát,
kegyelmét, azok megszabadulnak bűneiktől.
Húsvét ünnepe az élet győzelméről szól, az
ÉLET pedig Jézus Krisztus, aki győzelmet
aratott az ember gonosz ellenségei: a bűn és a
halál felett.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is él.” (Jn.11,25)

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánnak a
Szerkesztők!
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FALUSI TÖRTÉNETEK
Községünkben igyekszünk felkutatni a népi
hagyományokat,
rég
volt
eseményeket,
ünnepekhez kötődő ételeket, keressük a
népviseletek hagyományát. Mindezzel szeretnénk
megszólítani a lakosságot, hogy emlékeikkel,
történeteikkel jelentkezzenek újságunknál, hogy
egymás örömére és az utókor számára
leporolhassuk, megmenthessük ezen kincseket.
Ahogy a falumúzeumban járva, vagy a padlásonpolcon-fiókban őrzött régiségeket látva az újabb
generációk sokszor már csak találgatnak egyes
tárgyak láttán, úgy tűnnek el lassan a történetek is
apáinkról, nagyapáinkról, melyeket milyen szép
lenne
megőrizni.
Történeteik,
szokásaik,
hagyományaik olyan kincsek a számunkra,
melyekről érdemes megemlékezni, ezzel okulni és
vidulni elődeink életéből.

2015. április

A nagycsoportosok készítették el a fészkeket, de a
keresésben a kiscsoportosoké volt az elsőbbség. A
keresést csakis délután, a pihenés után
kezdhették meg.
Józsi bácsi a községben élő hagyományról beszélt
nekünk, a finom húsvéti főtt sonkáról. A sonka
levében főzték meg a tojást úgy, hogy
vöröshagyma-héjat
is
tettek
bele,
így
megfestődtek a tojások mindjárt. Nagyszombaton
este a Feltámadás után volt a vacsora, akkor
fogyasztották a sonkát, főtt tojást, hozzá tormát.
Este a gyerekek fészkeket készítettek különböző
helyekre, majd másnap reggel nagy izgalommal
keresték, hogy mit hozott a nyuszi.
Erzsi néni és Józsi bácsi mindenki számára
kellemes, tavaszias, boldog húsvéti ünnepet
kíván!
Köszönjük szépen a történeteket!
Ekres-Szévald Ágnes

A Végvári házaspár: Erzsi
néni és Józsi bácsi meséltek
nekünk történeteteket a
Húsvét
helybéli
népi
szokásairól:
Erzsi néni falunk óvó nénije,
jelenleg jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti és
gyakran lelki tápláléka az emlékezés.
Így tett most is, mikor nekünk az óvodai élet
húsvéti várakozásairól mesélt.
A gyerekek füvet szedtek az óvoda udvarán, és
fészket készítettek a nyuszi számára. Az udvarban,
különböző rejtekhelyeket kerestek és találtak a
fészkek számára.
Azután míg a gyerekek a benti foglalkozásokon
vettek részt, barkácsoltak, tízórait fogyasztottak,
verseket tanultak, addig kint a nyuszi megtöltötte
a fészkeket apró tojásokkal, csokoládéval.
A
színes
tojásokat
közösen
festették,
hagymahéjjal, melyet utána zsírral vagy szalonna
bőrkével fényesítettek az apró kezecskéik. De volt
„modern” színes tojás is, a színes tojásporokat,
kéket, pirosat, sárgát, és zöldet forró vízbe tették,
ecettel fixálták. Aztán ezt is fényesítették. Ezeket
a tojásokat is becsempészték Elvira nénivel, a
dadussal a kosarakba, fészkekbe. A tojásokat a
gyerekek otthonról főtt állapotban hozták.

/
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IRODALMI SAROK
Hagyományos népi locsolóversek
A locsolkodás egy tipikus magyar húsvéti hagyomány: húsvéthétfőn hajnaltól
kezdve a fiúk vízzel, manapság illatos kölnivel locsolják meg a lányokat.
Régen vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis a hagyomány szerint
vödörnyi vízzel locsolták le, vagy az itatóvályúba dobták be a lányokat, akik a
legszebb népi ruhájukat öltötték fel.
1. Itt a húsvét, eljött végre
A szép lányok örömére
Mert a lányok szép virágok
Illatos víz illik rájuk
Ne fuss hát el, szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.
2. Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál.
3. Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.

ÉLETBÖLCSESSÉGEK
Falunk plébánosának, Tibor atyának gondolatai
Olykor elég egy napsugár...
Egy
fiatalember
minden
nap
délben
bekukkantott a templom ajtaján, és pár
másodperccel később már ment is tovább.
Kockás inget viselt és szakadt farmert, mint a
többi korabeli fiatal. Papírzacskóban hozta az
ebédre szánt zsömléjét. A plébános gyanakvóan
nézte, hogy miért jött. -Imádkozni jövök válaszolta a fiatalember. -Imádkozni...Hogy tudsz
ilyen gyorsan imádkozni? -Hát... minden nap
benézek a templomba, és annyit mondok: "Jézus,
Józsi vagyok", aztán elmegyek. Rövid imádság, de
remélem az Úr meghallgat. Néhány nap múlva

4. Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért piros tojást kapok.
5. Vízbevető hétfő nekünk is úgy tetszik:
Látjuk az utcákon, egymást hogy öntözik.
Öntünk gazdát, asszonyt kedves leányával:
Várunk piros tojást, de azt is párjával.
Ha párjával adják, meg fogjuk köszönni,
Ha párral nem adják, nem fogjuk elvenni.
6. Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával.
Teljék a tarisznya szép, piros tojással!

egy munkahelyi baleset következtében a
fiatalembert fájdalmas törésekkel szállították
kórházba. Többen voltak egy szobában. Érkezése
teljesen átalakította az osztályt. Nemsokára az ő
szobája lett a folyosó összes betegének
találkozóhelye. Idősek és fiatalok ültek az ágya
mellett, és ő mindenkire rámosolygott,
mindenkihez volt egy kedves szava. A plébános is
eljött meglátogatni, és egy nővér kíséretében
odament a fiatalember ágyához. -Azt mondták,
hogy nagyon össze vagy törve, mégis vígaszt
nyújtasz a többiek számára. Hogy vagy képes
erre? -Annak köszönhetem ezt, aki minden nap
délben eljön hozzám. Az ápolónő félbeszakította:
-De hisz délben soha nem jön senki! -Ó,
dehogyisnem. Minden nap eljön, benéz az ajtón,
és azt mondja: Józsi, Jézus vagyok, és elmegy.
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RECEPTSAROK
Húsvéti tojásos sonkás pite
Hozzávalók a tésztához:
1 közepes (12 dkg) burgonya
só
2 dl (12-13 dkg) finomliszt - a fele Graham-liszt is
lehet
1 kiskanál sütőpor
7 dkg vaj vagy sütőmargarin
kb. 0,7 dl víz
A forma kikenéséhez:
vaj vagy sütőmargarin
A tetejére:
25-30 dkg főtt füstölt sonka
4 főtt tojás
2 tojás
2 dl tej
fél kiskanál só
1 mokkáskanál őrölt fekete bors
fél csokor metélő hagyma
10-12 dkg jól olvadó zsíros reszelt sajt

Elkészítés: A tésztához a burgonyát enyhén
sózott vízben, héjában megfőzzük, még melegen
meghámozzuk és áttörjük. Megvárjuk, amíg
kihűl, majd a lisztet, a sütőport, fél kiskanál sót és

az olvasztott vajat is hozzáadjuk. Annyi hideg
vízzel gyúrjuk össze, hogy egy kicsit lágy tésztát
kapjunk. Egy 26 centi átmérőjű, alacsony peremű
tortaformát kivajazunk, a tésztával kibéleljük
úgy, hogy jó ujjnyi magas pereme is legyen.
Közben a sonkát 1 centis kockákra, a főtt
tojásokat karikákra vágjuk, a tésztára halmozzuk.
A tojásokat egy tálban kissé fölverjük, a tejet
belekeverjük, megsózzuk, megborsozzuk és a
reszelt sajtot meg a finomra vágott
metélőhagymát is hozzáadjuk. Egyenletesen a
sonkás tojásra öntjük, és előmelegített sütőben a
közepesnél egy kicsit erősebb lánggal (200 °C;
légkeveréses sütőben 180 °C) kb. 30 percig
sütjük.
Elkészítési idő: 1 óra 30 perc
Egy szelet: 482 kcal
Forrás: www.sutigyar.hu

Receptsarok rovatunkban szeretnénk összegyűjteni a kipróbált és jól bevált helyi recepteket
is. Aki szeretné közkincsé tenni, megosztani másokkal is családi receptjét, kérjük, juttassa
el szerkesztőségünkhöz a Faluháznál elhelyezett ötletládán keresztül.

Bácsszentgyörgyi Hírharang. Kiadja: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Szűcs Gergely polgármester. Felelős
szerkesztők: Ekres- Szévald Ágnes, Tóth Cintia, Szűcsné Tóth Zsuzsanna. Megjelenik: időközönként 120 példányban. Az esetleges
megjelenési hibákért szíves elnézésüket kérjük, a következő megjelenő számban igyekszünk korrigálni.
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Tisztelt Bácsszentgyörgyiek!
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretnénk a lakosságot aktívabban bevonni a falu sorsának
alakításába. Miután Bácsszentgyörgy gazdálkodását sikerült stabilizálni és elindult több fejlesztés is,
szeretnénk a közösségépítésre, a különböző jóléti igényekre is nagyobb hangsúlyt helyezni.
Ennek egyik első lépéseként kérném a bácsszentgyörgyieket, legyenek szívesek az alábbi kérdőívet
kitölteni és ötleteikkel támogatni a mostani, öt éves önkormányzati ciklus működését. Ez segít a
támogatási, pályázati lehetőségek keresésében, kiválasztásában és a fejlesztési irányok
meghatározásában is.
Kérjük vágják le az utolsó lapot (a kérdőívet) és kitöltve juttassák el a Faluháznál elhelyezett ötletládába,
vagy Aladics Mária falugondoknak vagy a Játékgyár irodájába. További ötletek, bármilyen építő jellegű
javaslatok az ötletládába folyamatosan bedobhatók.
Köszönettel:
Szűcs Gergely polgármester
Lakossági igényfelmérés, ötletek támogatottságához
Legyen szíves jelölje be az alábbi témakörökben a körökbe tett x jellel, melyek érdekelnék Önt és családját!
⃝ 8 órás munkalehetőség Bácsszentgyörgyön önkormányzati programokban
⃝ 6 órás munkalehetőség Bácsszentgyörgyön önkormányzati programokban
⃝ 4 órás munkalehetőség Bácsszentgyörgyön önkormányzati programokban
⃝ Bedolgozói munkalehetőség (otthonról)
⃝ Időseknek segítség kert ásásában
⃝ Időseknek segítség favágásban
⃝ Ingyenes ruhaosztás
⃝ Ingyenes élelmiszer-osztás
⃝ Bajai piacra utazás szerdán önkormányzati kisbusszal
⃝ Ingyenes zöldség vetőmag (felhasználása pályázat alapján később ellenőrizhető)
⃝ Ingyenes gyümölcsfa (felhasználása pályázat alapján később ellenőrizhető)
⃝ Ingyenes növendék baromfi (állatállomány kihelyezés, pályázat alapján később ellenőrizhető)
⃝ Ingyenes malac (állatállomány kihelyezés, pályázat alapján később ellenőrizhető)
⃝ Segítség kisebb pályázatok megírásában és elszámolásában
⃝ Segítség nagyobb pályázatok megírásában és elszámolásában
⃝ Ház higiénés viszonyainak javításához ingyenes mész
⃝ Ház higiénés viszonyainak javításához meszelési segítség
⃝ Helyben vásárolt termékek házhoz szállítása
⃝ Szociális bolt
⃝ Jó minőségű víztisztító felszerelése a faluházban, melyből ásványvíz helyett lehet ingyen tiszta
ivóvizet vételezni
⃝ Háztáji zöldség átvételi lehetőség (önkormányzat átveszi ill. értékesíti)
⃝ Háztáji gyümölcs átvétele
⃝ Háztáji tojás átvétele
⃝ Termesztett növények szétosztása: Kukorica - önkormányzati területen termesztett növényekből
⃝ Termesztett növények szétosztása: Bab - önkormányzati területen termesztett növényekből
⃝ Termesztett növények szétosztása: Hagyma - önkormányzati területen termesztett növényekből
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⃝ Háztáji zöldség, gyümölcs, tojás értékesítésében önkormányzati segítség
⃝ Ingyenes nyelvtanfolyam ……………………..………………….…………nyelv, kezdő / haladó / felső szinten
(megfelelő rész kitöltendő, aláhúzandó)
További ötletek, igények:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programigények felmérése
⃝ gyermekfarsang
⃝ felnőtt farsang
⃝ falusi disznótoros
⃝ locsolóbál
⃝ szent György napi program
⃝ május 1. szalonnasütés
⃝ sportnap
⃝ falunap főzéssel
⃝ falunap csak programok
⃝ nyári tábor
⃝ idősek napja

⃝ csatlakozás a kulturális örökség napja
országos programsorozathoz
⃝ szent Mihály napi tűz
⃝ Mikulás napi gyermekprogram
⃝ falukarácsony
⃝ adventi kézműves programok
⃝ húsvétváró kézműves programok
⃝
⃝
⃝
⃝

idősek találkozója havonta egyszer
ifjúsági klub havonta egyszer
női kör havonta egyszer
közösségépítő és faluszépítő kör havonta
egyszer

További ötletek, igények:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amennyiben szeretne a falu és a közösség fejlődése érdekében valamilyen önkéntes felajánlást tenni, itt
is jelezheti:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aki szeretne a következő újságban ingyenes hirdetést feladni, kérjük az alábbi szelvényt kitöltve dobja be
az ötletládába.
Ingyenes hirdetési szelvény Feladó: ……………………….…………………Elérhetősége: …………...……………..…..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

