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A TARTALOMBÓL
CSALÓK A KÖRNYÉKEN

HITÜNK ÉS GYERMEKEINK

GALGAPARTI MESÉK

Idıs emberek hiszékenységét
hasznáta ki három férfi, akik
önkormányzati segély: krumpli
és hagyma kiszállítása ürügyén
igyekeztek házakhoz bejutni.

Ebben a hónapban Benedek Józsefné
Gyurkovics Ágnes asszonnyal,
falunk hittantanárával beszélgetett
munkatársunk. Szó esett életérıl,
munkájáról, terveirıl.

A Helytörténeti Baráti Társulat
2010. május 8-án mesemondó
és helytörténeti vetélkedıt rendez.
Felhívásukat lapunkban
megtalálják.

3. oldal

4. oldal

8. oldal

HA FELTÁMADTATOK A KRISZTUSSAL...
Az alapvetõ kérdés az, hogy meghaltunk-e már
Krisztusban a bûnnek, és feltámadtunk-e már
Krisztussal új életre? Ha igen, akkor ennek egész
életünkre kiható következménye lesz.
„Az odafelvalókat keressétek”. Ez nem
azt jelenti, hogy álmodozókká leszünk és
elfordulunk a mindennapi élet feladataitól, hanem azt, hogy azokat Isten világosságában látjuk. Krisztus gyõzelme felõl
nézhetjük a magunk küzdelmeit. A Krisztusban feltámadott ember és gyülekezet a
földi valóságon túl a mennyei valóságot is
látja, és beszámítja életébe.
Az „új életben” való járás elõtt a magunk
bûne nem zavar minket, a másoké annál inkább. Ezért mindig egymással hadakozunk. Most
azonban kiderül, hogy az igazi küzdõtér bennünk
van. Elsõsorban a magunkban lévõ rosszal vesszük fel
a harcot. Kemény küzdelem ez, és mindvégig tart. Ahol a
feltámadott Krisztus az Úr, ott tisztul a szív. Más lesz az emberekkel való kapcsolatunk. A kolossébeliek tudták azt, hogy
milyen nagy ellentét van zsidók és görögök között. De azt is
megtanulták, hogy Krisztusban nincs többé görög és zsidó,
szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
Õbenne a másik ember nem ellenség, hanem felebarát; nem
utunkba álló akadály, hanem feladat; nem elpusztítani akarjuk õt, hanem elszenvedjük õt szeretetben; nem bosszút forralunk ellene, hanem megbocsátunk neki. „Miképpen a
Krisztus is nekünk.” Õ ad ehhez erõt. Õ a kezdeményezõ, mi
elfogadjuk, és továbbadjuk mindezt.
Más lesz életünk tartalma. Istennek békessége, Krisztusnak beszéde lakik az „Úrban feltámadott” ember szívében.
Életének nemcsak egy kis része, hanem egyre inkább az egésze Isten uralma alá kerül.
Molnár Miklós

ADOK NEKTEK ÚJ SZÍVET, ÉS ÚJ LELKET

ADOK BELÉTEK... (Ezékiel 36:26)
Különösképpen a fiatalok hajlamosak
tévedésbe esni, hogy mi is az az új
szív. Nem tudják, hogy ez mit jelent. Különleges változásra várnak
az érzelmeikben. Ezt értik megtérésen. E tévedés miatt ezrek és ezrek szenvedtek lelki hajótörést,
mivelhogy nem értették meg jól e
kijelentést: „szükség nektek újonnan születnetek”. Sátán törekszik
úgy formálni az emberek gondolkodását, hogy úgy véljék, ha bizonyos érzelmi elragadtatást éreznek, akkor már
megtértek. A gyakorlati életük azonban
nem változik meg. Cselekedeteik ugyanolyanok, mint azelıtt. Életükben nem láthatók a jó
gyümölcsök. Gyakran és hosszan imádkoznak,
és állandóan az érzelmeikre hivatkoznak, amelyeket ekkor meg akkor éltek át. De nem nyertek
új életet. Megcsalatottak. Tapasztalatuk nem hatol mélyebbre érzelmeiknél. A homokra építenek, és amikor a vad, viharos szelek jönnek,
elseprik házukat... Amikor Krisztus új szívrıl beszél, akkor az elmét, az életet és a teljes emberi
lényt érintı változásról beszél...
ÚJ SZÍVET NYERNI ANNYI, MINT ÚJ GONDOLKODÁST, ÚJ ÉLETCÉLOKAT, ÚJ INDÍTÉKOKAT NYERNI.
MI AZ ÚJ SZÍV KÜLSÕ JELE? EGY MEGVÁLTOZOTT
ÉLET. A NAPONKÉNTI, ÓRÁNKÉNTI MEGHALÁS AZ
ÖNZÉSNEK ÉS A BÜSZKESÉGNEK.
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A MEGFESZÍTETT ÉN
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem
él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben
élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.” (Gal. 2:20)
Õszintén és komolyan meg kell
fontolnunk a kérdést: megaláztuk-e magunkat Isten elõtt, hogy a
Szentlélek átformáló erejével tevékenykedhessen általunk? Nekünk,
mint Isten gyermekeinek elõjogunk,
hogy a Szentlélekkel együtt dolgozzunk. Akik énjüket megfeszítették, a
megtört szívûeket a Szentlélek birtokába veszi és tisztességre méltó edényekké teszi õket. Olyanok az Õ kezében,
mint az agyag a fazekas kezében. Jézus
Krisztus megerõsíti az ilyen nõk és férfiak lelki, fizikai és erkölcsi erejét. A
Lélek kegyelme szilárdságot ad a jellemnek. Az ilyen emberek jó befolyást
fognak gyakorolni másokra, mert
Krisztus lakozik a szívükben.
Ha ez az átformáló erõ nem hatja át
gyülekezeteinket, ha nem következik
be az Isten Lelke általi ébredés, a gyülekezeti tagokat valamennyi hitvallásuk
sem fogja keresztényekké tenni. Vannak még bûnösök Sionon, akiknek
szükségük van arra, hogy drága kincs-

Egyedül a Szentlélek képes átformálni az embert oly mértékben,
hogy cselekedetei ne essenek a
törvény kárhoztatása alá. Ez nem
egy automatikus állapot, a hívıknek folyamatosan „meg kell feszíteniük” a testet, és ápolniuk kell
az Istennel való közösséget a
Szentlélek által. Az Istentıl kapott
szabadság tehát folyamatos felelısséget is jelent, hiszen az ember dönthet amellett, hogy megmarad az Istennel való közösségben, de amellett is, hogy visszatér
a „test cselekedeteihez”.
ként õrizgetett bûneikbõl megtérjenek.
Míg ezek a bûnök láthatóak, és nem távolítják el azokat szívükbõl, míg minden hibát és visszataszító jellemvonást a
Lélek befolyása át nem alakít, addig Isten nem tudja hatalmasan kinyilatkoz-

tatni önmagát. Több remény van ahhoz, aki nyíltan vétkezik, mint ahhoz,
aki igaznak vallja magát, miközben
nem tiszta, szent és makulátlan...
Ki az, aki kész az Õ kezébe helyezni önmagát? Ki az, aki kész kezét dédelgetett bálványaira tenni és megengedni Krisztusnak, hogy megtisztítsa a
templomot, kiûzze a vásárlókat és az
eladókat belõle? Ki készült fel arra,
hogy beengedje Jézust lelkébe, hogy
megtisztítsa azt mindentõl, ami elhomályosítja és tönkreteszi? A színvonal
adott: „Legyetek azért ti tökéletesek,
miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5:48) Isten felhívja a férfiakat
és nõket arra, hogy ûzzék ki szívükbõl
az ént; így a Szentlélek akadálytalanul
beléphet oda. Hagyj fel azzal, hogy magad próbáld elvégezni a munkát! Kérd
Istent, hogy dolgozzék benned és általad, míg az apostol szavait te is elmondhatod: „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.”
Lejegyezte: szt

KISTÉRSÉGI HÍREK: ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSULÁSI TANÁCS MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRÕL
A Társulási Tanács meghallgatta Sáhó Béla szakértı beszámolóját a munka- és tûzvédelem területén 2009. évben végzett tevékenységérıl. A feladat külsı szolgáltató bevonásával, szolgáltatásvásárlással valósult meg. Folyamatosan zajlanak az intézményekben az elıírt vizsgálatok, szakmai felkészítı tanfolyamok, elkészültek a szükséges szabályzatok.
A Tanács beszámolót hallgatott meg a 2009-ben átadott
kistérségi kiegészítı normatív támogatások felhasználásáról. Szociális és gyermekjóléti alapfeladatokra Aszód Város
Önkormányzatának 29 599 ezer Ft-ot, közoktatási intézményi faladatra Kartal Nagyközség Önkormányzatának 18 431
ezer Ft-ot, Iklad Község Önkormányzatának 7625 ezer Ft-ot,
illetve fogyatékosok nappali ellátására a Gyöngyház Egyesületnek 200 ezer Ft-ot adott át a Társulás.
Ezek után a Tanács elfogadta a Társulás költségvetési
szervei 2009. évre vonatkozó belsı ellenırzési éves jelentését és a megtett intézkedéseket. Az ellenırzések tárgyát
az intézményfenntartó társulások 2008. évi normatív támogatásának igénylése és elszámolása, a 2008. évi költségvetési beszámoló elkészítése, a Kistérségi Irodánál a
pénztár mûködése és a pénzkezelés szabályszerûsége, illetve a költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak
besorolása képezte.

Ladosné Hajdu Zsuzsanna közfoglalkoztatás-szervezı beszámolt a Tanácsnak a 2009. május 11. és 2010.
március 31. között az Aszódi kistérségben az „Út a munkához” program keretében végzett tevékenységérıl, a megszerzett tapasztalatairól, megfogalmazta
a legfontosabb eredményeket. A kistérség polgármesterei elismerésüket fejezték ki a közel egyéves munkáért.
Végezetül a Tanács elfogadta Kartal Nagyközség Önkormányzatának a gyógytestnevelés megszervezésére vonatkozó szándékát, tudomásul vette a kartali képviselı-testületnek a helyi intézményekben a logopédiai óraszám csökkentésére vonatkozó döntését. A Tanács az óraszám csökkentésébıl következıen felszabaduló munkaerı további foglalkoztatására vonatkozóan egyeztetést tart szükségesnek
Kartal önkormányzatával.
A Társulási Tanács üléseirıl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrıl és pályázati lehetıségekrıl bıvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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Segélyeket osztogató csalók
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ÍGÉRETÉVEL AKARTAK MEGTÉVESZTENI IDÕS EMBEREKET…
Ismét csalók jelentek meg a környéken, akik idõs emberek hiszékenységét használták ki. Az eset környezõ településeink egyikén történt, tanulságos...
Ismeretlen személyek az önkormányzat nevében zsákos zöldségeket és segélyt akarnak átadni idõs
személyeknek. Egy idõs hölgy elmondta, hogy reggel fél 8 körül házának udvarára bement három idegen férfi,
azzal az ürüggyel, hogy önkormányzat
által küldött segélyt: zöldségeket hoztak. Emellett azt is mondták, hogy
10 500 Ft is tartozik a segélyhez, de vissza
kell adni a nagyobb címletû pénzbõl. A
néni szerencsére nem fogadta el a felajánlott dolgokat, és az felszólította a férfiakat – akik közben az udvaron elkezdték kiönteni a burgonyát – hogy távozzanak. Ezután telefonált a rendõrségre.

Késõbb kiderült, hogy egy másik
idõs nénihez is bementek a nyitott kapun ezek a fiatalemberek, akik 1 zsák
burgonyát és 1 zsák hagymát akartak
otthagyni nála. Õ elfogadta az adományt, de amikor közölték vele, hogy
fizetni kell érte, akkor már nem kérte
a zsákos zöldségeket. Ezután a fiatalemberek távoztak az õ udvarából is.
Egy másik idõs hölgy pedig szintén
az elõbbiekkel megegyezõ történetrõl
számolt be, de nála már pénzrıl szó
sem volt, azonban be akartak menni az
udvarra a zöldséget kiönteni. A néni
nagyon helyesen nem engedte be az
idegen férfiakat, így azok távoztak.

Kifestették a mővelıdési házat
Március közepén a tavaszi megújulás a bagi Dózsa György Mûvelıdési Házat is
utolérte. Átfestették a falait, így fertıtlenítve, megszépülve fogadhatja a falu
apraját-nagyját.

Kérjük, hogy bármilyen trükkel
próbálnak bejutni idegen személyek a
lakásukba, kérjenek igazolványt,
mondják el, hogy telefonálnak a rendõrségre.
Ne engedjenek a könnyû pénzszerzés csábításának. Amennyiben gyanús
körülményeket tapasztalnak, hívják a Gödöllõi Rendõrkapitányságot a 28/514655 telefonszámon, vagy a 112-es,
107-es rendõrségi hívószámok valamelyikét, illetve az ingyenesen hívható telefontanú számát a 06-80/555-111
vagy az aszódi járõrszolgálatot a
06/20/516-5940-es számon.

Gödöllõi
Rendõrkapitányság

INTERJÚ
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„Engedjétek hozzám a gyermekeket”
BESZÉLGETÉS GYURKOVICS ÁGNESSEL, FALUNK HITTANTANÁRÁVAL
Az elmúlt hónapban a kántor úrnál, Benedek Józsefnél jártam, és
akkor beszélgettem a feleségével, a mindig mosolygós Gyurkovics
Ágnes asszonnyal is.
hogy amit átadok a hittanórán a gyerekeknek, még ha nem is látom az eredményét a tanítás évei alatt, de mint a mag a
földben, a Biblia tanításai megmaradnak,
szárba szökkenek bennük, és jó irányba
terelik az életüket, a gondolkodásukat,
az értékítéletüket. Ezért próbálok mindent megtenni a hittanórákon és azon kívül is, hogy minél több jót átadhassak a
gyerekeknek.
Nagyon szeretném, ha a szülõk a
gyermeküket nemcsak küldenék a templomba, hanem példát adva, velük együtt
jönnének is. Így amit megtanítunk a hittanórán, és amelyet gyakorolunk is ott,
az igazán értelmet kapna a szülõk példamutatásával. Én ugyanis úgy gondolom,
az Istenhit nem egy ruha, amit csak vasárnap veszek föl, hanem egy mély erkölcsi értékítélet. Ha nincs erkölcs, ha nincs
Istenhit, akkor felborul az egyensúly az
ember életében, és akkor gonosszá, csak
a pénz imádóivá, önzõvé, gorombává
válnak az emberek. Ahol hit és erkölcs
van, ott szeretet is van és béke, és törõdik is egymással mindenki. Bár újra ez
lenne jellemzõ a világra! Mennyivel boldogabb lenne mindenki!
– Igen, mindebben teljesen egyetértek veled. Hanem most beszéljünk valami egészen másról, a hobbidról. Én már
láttam egy csodálatos kiállítást a hímzett képeidbõl. Gyakorlod-e még ezt az
idõtöltésedet?
– Természetesen, hiszen a hímzés
megnyugtató, és felemelõ, amikor valami szép dolog kikerül az ember keze alól.
Készítek keresztszemes hímzéssel képeket és terítõket is. Valóban volt már kiállításom Bagon, de évente kiállítják egykét képemet Vácon is. Ott ugyanis van
egy kézimunka-szaküzlet, amelynek a

“

– Kérlek mesélj magadról és a családodról a Bagi Hírlap olvasóinak.
– Tatabányán születtem 1955. szeptember 22-én. Édesapám a hõerõmûben dolgozott, édesanyám háztartásbeli volt.
Van egy húgom, aki védõnõ.
Tatabányán végeztem el a 8 általánost, majd a közgazdasági szakközépiskolát. 1974-ben dolgozni kezdtem a
Szénbányászati Trösztnél, mint titkárnõ.
1980-ban férjhez mentem Benedek Józsefhez, és Gödöllõre költöztünk. Én az
Ipari Mûszergyárban kaptam állást
Ikladon, a gyár egyik árkalkulátora lettem. Amikor Mihály atya elment Bagról,
sekrestyés lettem a fõállásom mellett
1989-tõl kezdve. Közben elvégeztük Józsival együtt a hitoktató képzõt Budapesten. Így 1990-tõl kezdve hittant tanítok
az urammal együtt Bagon az iskolában.
Azután beiratkoztam 1995-ben az egri
egyházmegyei Hittudományi Fõiskolára,
melynek Vácon volt egy kihelyezett tagozata. 1999-ben végeztem. És azóta a
váci egyházmegye fõállású hitoktatója
lettem. Közben persze maradtam azért
Bagon sekrestyés és harangozó is.
Képzeld, én tulajdonképpen kiskoromtól tanító szerettem volna lenni, de
aztán más iskolákat végeztem. Mindig
nagyon szerettem a gyerekeket, örülök,
hogy végül is tanító lehettem, hiszen a
hitoktatás is az. Józsival nagyon szerettünk volna saját gyerekeket, ám ez nem
adatott meg nekünk, de az életünkben
megvalósult Jézus Krisztus ígérete: „Ha
elhagyjátok a családot, százannyit kaptok helyette“. Igaz, hogy egy saját gyermeket sem kaptunk az Úrtól, de végül valóban százat is kaptuk helyettük, ami
nagy boldogság számunkra nap mint nap.
Tudod, én mindig reménykedem benne,

boltvezetõje nagy hozzáértéssel támogatja a különféle kézimunkákat, ezért évente rendez kiállításokat, ahová bárki elhozhatja a munkáit.
– Beszélj kérlek a jövõbeli terveidrõl,
vágyaidról nekünk.
– Az a legnagyobb vágyam, hogy egyre több gyermek jöjjön a hittanra és
egyéb megmozdulásainkra, amelyek az
év folyamán adódnak. Szeretném, ha a
„Szent gyermekség mozgalom” tagjai komolyan vennék az ígéretüket. Ez a mozgalom azért indult, hogy a benne részt
vevõk imát mondjanak az éhezõ, a beteg,
a rászoruló gyermekekért az egész világon, sõt még némi anyagi áldozatot is
hozzanak értük. Ezzel ránevelõdnek arra, hogy részvétet érezve ezen gyermekek iránt, gyakorolják mindazt, amit a
hittanórán tanítunk nekik. Biztos vagyok
benne, hogy ezek a gyerekek így figyelmesebbek, érzõbb lelkûek lesznek embertársaik iránt.
– Köszönöm az interjút, és a Bagi Hírlap és a magam nevében kívánok ehhez az
áldozatkész munkához sok türelmet, humort, jó egészséget és Isten áldását!
BFK

AMIT ÁTADOK A HITTANÓRÁN A GYEREKEKNEK, MÉG HA NEM
IS LÁTOM AZ EREDMÉNYÉT A TANÍTÁS ÉVEI ALATT, DE MINT A MAG A
FÖLDBEN, A BIBLIA TANÍTÁSAI MEGMARADNAK, SZÁRBA SZÖKKENEK
BENNÜK, ÉS JÓ IRÁNYBA TERELIK AZ ÉLETÜKET, A GONDOLKODÁSUKAT,
AZ ÉRTÉKÍTÉLETÜKET...
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„Március 15. a mi ünnepünk“
2010. március 15-én az általános iskola elõtt gyülekeztek az ünneplõk, akik elõször a temetõbe vonultak, hogy megkoszorúzzák Lázár Lajos, egykori ‘48-as
honvéd tábornok sírját. Majd fáklyákkal indultak
tovább a Hõsök terére, ahol Antal Ádám Petõfi Sándor: Az országgyûléshez címû versét szavalta el,
majd civil szervezeteink képviselõi megkoszorúzták
falunk 1848/49-es emléktábláját. Az ünnepség a
mûvelõdési házban ünnepi mûsorral zárult.
Az ünnepi mûsor az általános iskolások Március ünnepére címû
mûsorával kezdõdött, amelyet Gódorné Szilágyi Magdolna tanárnõ és Sima István tanár úr rendezett, majd Tóth Gábor falunk
polgármestere mondta el ünnepi beszédét. Ezután a Helytörténeti Baráti Társulat Mécs László irodalmi körének megemlékezése
következett, melyet Katona Éva rendezett, közremûködött Antal
Ádám, Katona-Dénes Krisztina, Benke Zoltánné és az általános iskola diákjai. E mûsorszámból idézünk most egy részletet:
Kedves ünneplõ és emlékezõ Közönség!
Mi tette olyan fontossá március 15-ét, hogy mindjárt 1849-ben,
az elsõ évfordulón mindenki fontosnak tartotta méltó megünneplését?
Miért emeltük mindjárt olyan magasra az emlékét, s tudtuk
azonnal, hogy ami akkor történt, az nemzetünk számára sorsfordító pillanat volt?
A magyar ember akkor nehéz életet élt. Európa boldogabb
felén a jobbágyrendszer már emlék volt csupán. De itthon, a virágzó gazdaság nyújtotta lehetõségek helyett az élet egyre inkább
elnehezült. Az emberek munkájának gyümölcsét mások élték fel,
nem más, mint a közterhekbõl részt nem vállaló, hazája iránt közömbös uralkodó elit. Azok, akik számára a hatalom megtartása
volt a legfõbb cél...
A magyar föld termelte élelmiszerek elvesztették értéküket. A
mezõgazdaságban dolgozók a külföldieket tették gazdaggá. Nemesfémbányáink minden kincse az utolsó grammig elhagyta az
országot. A magyarok által megtermelt javak birodalmi bevételekké lettek, de abból aztán egy fillér sem jutott arra, hogy az itt
élõk élete jobbá legyen, hogy a magyar gazdaság fellendülhessen,
hogy méltó és családot eltartó jövedelmet biztosító munkához
jussanak azok, akik azt szorgalmukkal és tenni akarásukkal kiérdemelték. Ezt a reménytelen helyzetet aztán 1848. márciusában
tovább súlyosbították bizonyos váratlan hírek. Hirtelen arról lehetett hallani, hogy a birodalom költségvetése megingott.
Azt suttogták, hogy a gazdaság összeomlani készül. Arról érkeztek hírek, hogy vészes gyorsasággal leesett az államkötvények
árfolyama. S hogy a helyzet napról napra romlik.Voltak, akik

már nyilvánosan arról beszéltek, hogy válság van. A távolból,
Franciaországból annak érkezett híre, hogy ott a forradalom
eredményre vezetett.
Egyre többen voltak azok a magyarok, akik úgy érezték, eljött az ideje, hogy a maguk kezébe vegyék az események irányítását, mert hittek abban, hogy megtalálják a megoldást közös
gondjaikra, nem várnak tovább a birodalom tehetetlen vezetõire.
Pozsonyban Kossuthék törvényjavaslatokat fogalmaztak.
Pesten a politika közelében lévõk, köztük Vörösmarty Mihály,
országos petíciós mozgalmat hirdettek.
És voltak, akik 12 pontban megfogalmazták, mit is akar a
magyar nép.
1848. március 15-e a mi ünnepünk. A magyaroké volt, és az
is maradt mindvégig. És boldog ünnepünk ez nekünk annak ellenére is, hogy 1849-ben a szabadságharcunk elbukott. Boldog
ünnepünk, mert a saját létünkért való küzdelmet, a közös ügyünkért való összefogást jelenti számunkra. 1848-ban együtt akartunk valamit. És e mögé az együtt akarás mögé egyre többen és
többen sorakoztak fel. Egyre többen vállalták a döntés kockázatát. Egyre többen érezték úgy, hogy ott kell lenniük. Ott, ahol a
dolgok történtek. A bankrendszer épp összedõléssel fenyegetett.
De az emberek megértették, hogy nem félniük kell.
Megértették, hogy a fennálló hatalom nem segít. Megértették, hogy nekik maguknak kell lépniük. Tenni kell és nem
kétségbe esni. Cselekedni kell és nem azt várni, hogy a hatalom birtokosai, akik addig is tehetetlenek voltak, most végre
jóra fordítják az emberek sorsát.
Az emberhez méltó életet nem a hatalom embereitõl kapjuk. Azért nekünk magunknak kell megküzdenünk. A mi elhatározásunkon múlik. A mi erõnk ad erõt a valóra váltásához.
Bennünk a megoldás, és általunk születik a jövõ. A hatalom
mindig a maga sáncait védi. A hatalom mindig a maga igazát bizonygatja. A hatalom számára a jól fésült, okos beszéd a jó beszéd. De nekünk nem az a dolgunk, hogy a helyeset mondjuk,
hogy helyesen beszéljünk. A mi feladatunk az, hogy szót értsünk
egymással. És éppen ez történt meg 1848. március 15-én. Aki ott
volt az értette, miért fontos a Nemzeti dal. Aki ott volt az értette, hogy miért épp azt a 12 pontot tartalmazzák a követelések.
Aki ott volt, együtt volt ott a többiekkel. Egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal. Mert van közös akaratunk. És együtt tudjuk,
hogy milyen életet akarunk élni.
Hagyjuk most a 12 pontot. Lássuk csak az a két mondatot,
ami elõtte áll. Mit kíván a magyar nemzet: „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” Ezt akarjuk.
Az ünnepség a bagi Muharay Elemér Népi Együttes Toborzó címû táncszámával végzõdött.
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TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS
2010. ÁPRILIS HÓ
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gödöllı
Isaszeg
Pécel
Valkó
Zsámbok
Gödöllı
Pécel
Isaszeg
Nagytarcsa
Csömör
Pécel
Isaszeg
Pécel
Mogyoród
Kerepes
Gödöllı
Gödöllı
Isaszeg
Isaszeg
Mogyoród
Csömör
Gödöllı
Gödöllı
Vácszentlászló
Dány
Gödöllı
Kerepes

Gödöllı
Pécel
Isaszeg
Vácszentlászló
Dány
Gödöllı
Pécel
Isaszeg
Kerepes
Mogyoród
Isaszeg
Pécel
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Gödöllı
Gödöllı
Pécel
Isaszeg
Nagytarcsa
Kistarcsa
Gödöllı
Gödöllı
Zsámbok
Valkó
Gödöllı
Mogyoród

SZÜLETÉS HETE
2010. május 6-án várunk minden
érdeklıdıt a Születés Hete bagi
programjaira a Dózsa György
Mûvelıdési Házba délelıtt 10 órától
délután 15.30-ig
PROGRAMOK:
A BABA HORDOZÓKENDÕ HASZNÁLATA
(SAJÁT TAPASZTALATOK ALAPJÁN)
Elıadó: Papp-Komáromi Judit
TERMÉSZETI NÉPEK SZÜLÉSSEL, GYERMEKNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS SZOKÁSAI
Elıadó: Jaczina Tímea
BACH VIRÁGTERÁPIÁRÓL
Elıadó: Paróczi János életmód terapeuta
A GYÁSZ – KRÍZISBÕL KATARZIS (ELÕADÁS,
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS)
Elıadó: Papp-Komáromi Judit
SCHÜSSER SÓK ÉS KRÉMEK HASZNÁLTA
Elıadó: Könczöl Zsuzsanna
BABAMASSZÁZS
Elıadó: Könczöl Zsuzsanna
Szülés és születés élmények – kerekasztalbeszélgetés
A szülés és a megszületés megváltoztatja azt
a világot, akik kapcsolatban vannak a kisbabával, visszavonhatatlanul mások lesznek,
mint azelıtt voltak.
A Születés Hete az évnek az a kiemelt
hete, amikor a családalapítással kapcsolatos
fontos információk országos rendezvénysorozat keretében jutnak el az érdeklıdıkhöz.
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK (MÁRCIUS 28-ÁN)
Viadukt–Bag: 5–0; Üllı–Bag: 3-1; Bag–Tápiószecsı: 4-3
FELNÕTT TABELLA
CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Viadukt
2. Újlengyel
3. Tápiószecsı
4. Veresegyház
5. Üllı
6. Felsıpakony
7. Diósd
8. Örkény
9. Bag
10. Tárnok
11. Pilis
12. Hévízgyörk
13. Gödöllı
14. Budakalász
15. Kerepes
16. Erdıkertes

18
19
18
17
18
17
18
19
17
17
18
19
16
18
18
17

GYÕZELEM DÖNTETLEN
13
13
13
10
9
7
8
5
6
6
5
4
4
3
2
1

VERESÉG

PONT

0
2
2
5
6
4
8
4
7
8
7
8
8
12
15
13

44
43
42
32
30
27
26
25
22
21
21
19
16
11
7
6

VERESÉG

PONT

2
3
6
5
5
6
4
7
6
10
9
12
12
15
13
17

45
43
37
37
37
34
33
31
29
20
20
17
17
7
6
3

5
4
3
2
3
6
2
10
4
3
6
7
4
3
1
3

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Viadukt–Bag: 1–1; Üllı–Bag: 4-1; Bag–Tápiószecsı: 0-2
IFJÚSÁGI TABELLA (MÁRCIUS 28-ÁN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
1. Hévízgyörk
2. Budakalász
3. Felsıpakony
4. Üllı
5. Tápiószecsı
6. Pilis
7. Viadukt
8. Veresegyház
9. Tárnok
10. Gödöllı
11. Bag
12. Örkény
13. Diósd
14. Újlengyel
15. Erdıkertes
16. Kerepes

19
18
19
18
18
18
17
18
17
18
17
19
19
18
17
18

14
14
12
12
12
11
12
10
9
6
6
5
5
2
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
0

 ORVOSI ÜGYELETEK
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI hétfı, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
DR. PERJÉSI GYÖRGY hétfı, szerda: 8-12-ig, kedd, csütör tök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páratlan héten rendel)
NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉT VÉGI ÜGYELET
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi Ügyelet látja el.
Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfı reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshetı fel. Címe: Tura, Petıfi tér 2. Telefon.: 104
A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA Bag, Hısök tere 1. telefon: 28/409-670 hétfı, szerda, péntek: 14.00-19.00,
kedd, csütörtök: 8.00-13.00
ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
Q április 3-5.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
Q április 10-11.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
Q április 17–18.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
Q április 24–25.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllı, Százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961

2010. ÁPRILIS

HIRDETÉS

BAGI HÍRLAP 5

EZMEGAZ

8 BAGI HÍRLAP

ELADÓ!

BAGON a Szılı utca végén,
a Szılı hegyen ELADÓ
egy 3200 négyzetméteres
építési telek, vízzel,
villannyal, gázzal.
ÉRDEKLÕDNI:
Tel.: 06/30-9-449-175

FIGYELEM!

Meghívó
Nyugdíjasok Pest megyei Szabadtéri Majálisát rendezzük meg
2010. MÁJUS 1-JÉN SZOMBATON,
Bagon a sportpályán
Programok:
Hajnal 4 órától zenés ébresztı a faluban, 9.30 órától megnyitó,
10 órától a Pest megyei nyugdíjasok mûsora
A mûsorok befejezése után szabadtéri bál
élı zenével a Bagi Nyugdíjas tánczenekar és
a Bagi Galga Express zenekar közremûködésével.
Büfé és étkezési lehetıség a helyszínen.
A rendezvényre minden érdeklıdıt sok szeretettel várunk!

A bagi óvodába
A BEÍRATÁS
2010. április
12-13-án,
8:00-16:00-ig lesz!


TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*

BERECZKI ERZSÉBET

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140
E-mail: bereczki.erzsebet@fidesz.hu
Fax: 06-28-435-220
Iroda: Tura, Tabán u. 42.
Nyitva tartás:
pénteken 15-18 óráig
*
Képviselıi fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelıtt.
Bejelentkezés: elızetes
idıpontegyeztetés alapján történik.

IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
Szerkesztık: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
Nyomdai munkák, elıkészítés: Rosental Kft.
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
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Balázs János
Bagi Nyugdíjas Egyesület vezetısége nevében

F E L H Í VÁ S !
A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT

GALGAPARTI
mesék

III.

címmel 2010. május 8-án – hagyományos –
MESEMONDÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕT RENDEZ.
Helyszín: Dózsa György Mûvelıdési Ház, Bag, Petıfi tér 1/A.
09 órakor: Vendégvárás, regisztráció.
09.45-kor: A találkozó megnyitása.
10 órakor: Mesemondók kategóriánkénti elıadása.
Kategóriák: A.) 1., 2., 3. osztály, B.) 4., 5., 6. osztály, C.) 7., 8. osztály, D.) felnıtt
korosztály.
12 órakor: Szünet.
12.15-kor: Vetélkedı Bag helytörténetébıl
13 órakor: Eredményhirdetés.

2010. április 20-ig várjuk a résztvevık jelentkezését.
Határidın túli jelentkezést nem tudunk elfogadni!
Információk: Kategóriánként (településenként) 3-3 fı jelentkezését várjuk.
A mese idıtartama: 5 perc.
A mese szabadon választható.
Telefon: 06-28-408-369, Mobil: 36-30-314-2492 E-mail: b.gusztav@freemail.hu

MINDEN KEDVES BARÁTUNKAT SZERETETTEL VÁRJUK!

