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

3. oldal

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

4. oldal

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

8. oldal
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Az alap ve tõ kér dés az, hogy meg hal tunk-e már
Krisz tus ban a bûn nek, és fel tá mad tunk-e már

Krisz tus sal új élet re? Ha igen, ak kor en nek egész
éle tünk re ki ha tó kö vet kez mé nye lesz.

„Az odafelvalókat keressétek”. Ez nem
azt je len ti, hogy ál mo do zók ká le szünk és
el for du lunk a min den na pi élet fel ada ta i -
tól, ha nem azt, hogy azo kat Is ten vi lá gos -
sá gá ban lát juk. Krisz tus gyõ zel me fe lõl
néz het jük a ma gunk küz del me it. A Krisz -
tus ban fel tá ma dott em ber és gyü le ke zet a
föl di va ló sá gon túl a men  nyei va ló sá got is
lát ja, és be szá mít ja éle té be.

Az „új életben” va ló já rás elõtt a ma gunk
bû ne nem za var min ket, a má so ké an nál in -
kább. Ezért min dig egy más sal ha da ko zunk. Most
azon ban ki de rül, hogy az iga zi küz dõ tér ben nünk
van. El sõ sor ban a ma gunk ban lé võ ros  szal ves  szük fel
a har cot. Ke mény küz de lem ez, és mind vé gig tart. Ahol a
fel tá ma dott Krisz tus az Úr, ott tisz tul a szív. Más lesz az em -
be rek kel va ló kap cso la tunk. A kolossébeliek tud ták azt, hogy
mi lyen nagy el len tét van zsi dók és gö rö gök kö zött. De azt is
meg ta nul ták, hogy Krisz tus ban nincs töb bé gö rög és zsi dó,
szol ga és sza bad, ha nem min den és min de nek ben Krisz tus.
Õben ne a má sik em ber nem el len ség, ha nem fe le ba rát; nem
utunk ba ál ló aka dály, ha nem fel adat; nem el pusz tí ta ni akar -
juk õt, ha nem el szen ved jük õt sze re tet ben; nem bos  szút for -
ra lunk el le ne, ha nem meg bo csá tunk ne ki. „Mi kép pen a
Krisz tus is nekünk.” Õ ad eh hez erõt. Õ a kez de mé nye zõ, mi
el fo gad juk, és to vább ad juk mind ezt.

Más lesz éle tünk tar tal ma. Is ten nek bé kes sé ge, Krisz tus -
nak be szé de la kik az „Úr ban feltámadott” em ber szí vé ben.
Éle té nek nem csak egy kis ré sze, ha nem egy re in kább az egé -
sze Is ten ural ma alá ke rül. 

Mol nár Mik lós

HA FEL TÁ MAD TA TOK A KRISZ TUS SAL...

Kü lö nös kép pen a fi a ta lok haj la mo sak
té ve dés be es ni, hogy mi is az az új
szív. Nem tud ják, hogy ez mit je -
lent. Kü lön le ges vál to zás ra vár nak
az ér zel me ik ben. Ezt ér tik meg té -
ré sen. E té ve dés mi att ez rek és ez -
rek szen ved tek lel ki ha jó tö rést,
mi vel hogy nem ér tet ték meg jól e
ki je len tést: „szükség nek tek újon -

nan születnetek”. Sá tán tö rek szik
úgy for mál ni az em be rek gon dol ko -

dá sát, hogy úgy vél jék, ha bi zo nyos ér -
zel mi el ra gad ta tást érez nek, ak kor már

meg tér tek. A gya kor la ti éle tük azon ban
nem vál to zik meg. Cse le ke de te ik ugyan olyan -

ok, mint az elıtt. Éle tük ben nem lát ha tók a jó
gyü möl csök. Gyak ran és hos  szan imád koz nak,
és ál lan dó an az ér zel me ik re hi vat koz nak, ame -
lye ket ek kor meg ak kor él tek át. De nem nyer tek
új éle tet. Meg csa la tot tak. Ta pasz ta la tuk nem ha -
tol mé lyebb re ér zel me ik nél. A ho mok ra épí te -
nek, és ami kor a vad, vi ha ros sze lek jön nek,
elseprik há zu kat... Ami kor Krisz tus új szív rıl be -
szél, ak kor az el mét, az éle tet és a tel jes em be ri
lényt érin tı vál to zás ról be szél... 

ÚJ SZÍ VET NYER NI AN  NYI, MINT ÚJ GON DOL KO -
DÁST, ÚJ ÉLET CÉ LO KAT, ÚJ IN DÍ TÉ KO KAT NYER NI.
MI AZ ÚJ SZÍV KÜL SÕ JE LE? EGY MEG VÁL TO ZOTT
ÉLET. A NA PON KÉN TI, ÓRÁN KÉN TI MEG HA LÁS AZ
ÖN ZÉS NEK ÉS A BÜSZ KE SÉG NEK.

ADOK NEKTEK ÚJ SZÍVET, ÉS ÚJ LELKET   
ADOK BELÉTEK... (Ezékiel 36:26)
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Õszin tén és ko mo lyan meg kell
fon tol nunk a kér dést: meg aláz -

tuk-e ma gun kat Is ten elõtt, hogy a
Szent lé lek át for má ló ere jé vel te vé -
keny ked hes sen ál ta lunk? Ne künk,
mint Is ten gyer me ke i nek elõ jo gunk,
hogy a Szent lé lek kel együtt dol goz -
zunk. Akik én jü ket meg fe szí tet ték, a
megtört szí vû e ket a Szent lé lek bir to ká -
ba ve szi és tisz tes ség re mél tó edé nyek -
ké te szi õket. Olya nok az Õ ke zé ben,
mint az agyag a fa ze kas ke zé ben. Jé zus
Krisz tus meg erõ sí ti az ilyen nõk és fér -
fi ak lel ki, fi zi kai és er köl csi ere jét. A
Lé lek ke gyel me szi lárd sá got ad a jel -
lem nek. Az ilyen em be rek jó be fo lyást
fog nak gya ko rol ni má sok ra, mert
Krisz tus la ko zik a szí vük ben. 

Ha ez az át for má ló erõ nem hat ja át
gyü le ke ze te in ket, ha nem kö vet ke zik
be az Is ten Lel ke ál ta li éb re dés, a gyü -
le ke ze ti ta go kat va la men  nyi hit val lá suk
sem fog ja ke resz té nyek ké ten ni. Van -
nak még bû nö sök Sionon, akik nek
szük sé gük van ar ra, hogy drá ga kincs -

ként õriz ge tett bû ne ik bõl meg tér je nek.
Míg ezek a bû nök lát ha tó ak, és nem tá -
vo lít ják el azo kat szí vük bõl, míg min -
den hi bát és vis  sza ta szí tó jel lem vo nást a
Lé lek be fo lyá sa át nem ala kít, ad dig Is -
ten nem tud ja ha tal ma san ki nyi lat koz -

tat ni ön ma gát. Több re mény van ah -
hoz, aki nyíl tan vét ke zik, mint ah hoz,
aki igaz nak vall ja ma gát, mi köz ben
nem tisz ta, szent és ma ku lát lan... 

Ki az, aki kész az Õ ke zé be he lyez -
ni ön ma gát? Ki az, aki kész ke zét dé -
del ge tett bál vá nya i ra ten ni és meg en -
ged ni Krisz tus nak, hogy meg tisz tít sa a
temp lo mot, ki ûz ze a vá sár ló kat és az
el adó kat be lõ le? Ki ké szült fel ar ra,
hogy been ged je Jé zust lel ké be, hogy
meg tisz tít sa azt min den tõl, ami el ho -
má lyo sít ja és tönk re te szi? A szín vo nal
adott: „Le gye tek azért ti tö ké le te sek,
mi ként a ti men  nyei Atyá tok tö ké le -
tes.” (Mt 5:48) Is ten fel hív ja a fér fi a kat
és nõ ket ar ra, hogy ûz zék ki szí vük bõl
az ént; így a Szent lé lek aka dály ta la nul
be lép het oda. Hagyj fel az zal, hogy ma -
gad pró báld el vé gez ni a mun kát! Kérd
Is tent, hogy dol goz zék ben ned és ál ta -
lad, míg az apos tol sza va it te is el mond -
ha tod: „Élek pe dig töb bé nem én, ha -
nem él ben nem a Krisz tus.”

Lejegyezte: szt

A MEGFESZÍTETT ÉN
„Krisz tus sal együtt meg fe szít tet tem. Élek pe dig töb bé nem én, ha nem 

él ben nem a Krisz tus; amely éle tet pe dig most test ben élek, az Is ten Fi á ban va ló hit ben 
élem, aki sze re tett en gem és ön ma gát ad ta éret tem.” (Gal. 2:20)

A Tár su lá si Ta nács meg hall gat ta Sáhó Bé la szak ér tı be szá -
mo ló ját a mun ka- és tûz vé de lem te rü le tén 2009. év ben vég -
zett te vé keny sé gé rıl. A fel adat kül sı szol gál ta tó be vo ná sá -
val, szol gál ta tás vá sár lás sal va ló sult meg.  Fo lya ma to san zaj -
la nak az in téz mé nyek ben az elı írt vizs gá la tok, szak mai fel -
ké szí tı tan fo lyam ok, el ké szül tek a szük sé ges sza bály za tok.

A Ta nács be szá mo lót hall ga tott meg a 2009-ben át adott
kis tér sé gi ki egé szí tı nor ma tív tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
ról. Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap fel ada tok ra Aszód Vá ros
Ön kor mány za tá nak 29 599 ezer Ft-ot, köz ok ta tá si in téz mé -
nyi fal adat ra Kartal Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 18 431
ezer Ft-ot, Iklad Köz ség Ön kor mány za tá nak 7625 ezer Ft-ot,
il let ve fo gya té ko sok nap pa li el lá tá sá ra a Gyöngy ház Egye sü -
let nek 200 ezer  Ft-ot adott át a Tár su lás.

Ezek után a Ta nács el fo gad ta a Tár su lás költ ség ve té si
szer vei 2009. év re vo nat ko zó bel sı el len ır zé si éves je len -
té sét és a meg tett in téz ke dé se ket. Az el len ır zé sek tár gyát
az in téz mény fenn tar tó tár su lá sok  2008. évi nor ma tív tá -
mo ga tá sá nak  igény lé se és el szá mo lá sa, a 2008. évi költ -
ség ve té si be szá mo ló el ké szí té se, a Kis tér sé gi Iro dá nál a
pénz tár mû kö dé se és a pénz ke ze lés sza bály sze rû sé ge, il -
let ve a költ ség ve té si szer vek nél dol go zó köz al kal ma zot tak
be so ro lá sa ké pez te.

Ladosné Hajdu Zsu zsan na köz fog -
lal koz ta tás-szer ve zı be szá molt a Ta -
nács nak a 2009. má jus 11. és 2010.
már ci us 31. kö zött az Aszó di kis tér ség -
ben az „Út a mun ká hoz” prog ram ke re té ben vég zett te vé -
keny sé gé rıl, a meg szer zett ta pasz ta la ta i ról, meg fo gal maz ta
a leg fon to sabb ered mé nye ket. A kis tér ség pol gár mes te rei el -
is me ré sü ket fe jez ték ki a kö zel egyéves mun ká ért.

Vé ge ze tül a Ta nács el fo gad ta Kartal Nagy köz ség Ön kor -
mány za tá nak a gyógytest ne ve lés meg szer ve zé sé re vo nat ko -
zó szán dé kát, tu do má sul vet te a kartali kép vi se lı-tes tü let -
nek a he lyi in téz mé nyek ben a lo go pé di ai óra szám csök ken -
té sé re vo nat ko zó dön té sét.  A Ta nács az óra szám csök ken -
té sé bıl kö vet ke zı en fel sza ba du ló mun ka erı to váb bi fog lal -
koz ta tá sá ra vo nat ko zó an egyez te tést tart szük sé ges nek
Kartal ön kor mány za tá val.

A Tár su lá si Ta nács ülé se i rıl, a kis tér ség ben zaj ló ak tu á -
lis ese mé nyek rıl és pá lyá za ti le he tı sé gek rıl bı veb ben az
Aszó di Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak Több cé lú Tár su lá sa
hon lap ján ol vas hat nak (www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kó rós Tí mea

kis tér sé gi re fe rens

KISTÉRSÉGI HÍREK: ÖS  SZE FOG LA LÓ A TÁR SU LÁ SI TA NÁCS MÁRCIUS 24-I ÜLÉ SÉ RÕL 

Egye dül a Szentlélek ké pes át for -
mál ni az em bert oly mér ték ben,
hogy cse le ke de tei ne es se nek a
tör vény kár hoz ta tá sa alá. Ez nem
egy au to ma ti kus ál la pot, a hí vık -
nek fo lya ma to san „meg kell fe szí -
te ni ük” a tes tet, és ápol ni uk kell
az Is ten nel va ló kö zös sé get a
Szent lé lek ál tal. Az Is ten tıl ka pott
sza bad ság te hát fo lya ma tos fe le -
lıs sé get is je lent, hi szen az em -
ber dönt het amel lett, hogy meg -
ma rad az Is ten nel va ló kö zös ség -
ben, de amel lett is, hogy vissza tér
a „test cse le ke de te i hez”. 
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RENDÕRSÉGI HÍREK�

Is me ret len sze mé lyek az ön kor -
mány zat ne vé ben zsá kos zöld sé -

ge ket és se gélyt akar nak át ad ni idõs
sze mé lyek nek. Egy idõs hölgy el mond -
ta, hogy reg gel fél 8 körül há zá nak ud -
va rá ra be ment há rom ide gen fér fi,
azzal az ürüggyel, hogy ön kor mány zat
ál tal kül dött se gély t: zöld sé ge ket hoz-
tak. Emellett azt is mond ták, hogy 
10 500 Ft is tartozik a segélyhez, de vis  sza
kell ad ni a na gyobb cím le tû pénz bõl. A
né ni sze ren csé re nem fo gad ta el a fel -
aján lott dol go kat, és az fel szó lí tot ta a fér -
fi a kat – akik köz ben az ud va ron el kezd -
ték ki ön te ni a bur go nyát – hogy tá voz za -
nak. Ez után te le fo nált a rend õr ség re. 

Ké sõbb ki de rült, hogy egy má sik
idõs né ni hez is be men tek a nyi tott ka -
pun ezek a fi a tal em be rek, akik 1 zsák
bur go nyát és 1 zsák hagy mát akar tak
otthagy ni ná la. Õ el fo gad ta az ado -
mányt, de ami kor kö zöl ték ve le, hogy
fi zet ni kell ér te, ak kor már nem kér te
a zsá kos zöld sé ge ket. Ez után a fi a tal -
em be rek tá voz tak az õ ud va rá ból is. 

Egy má sik idõs hölgy pe dig szin tén
az elõb bi ek kel meg egye zõ tör té net rõl
szá molt be, de ná la már pénzrıl szó
sem volt, azon ban be akar tak men ni az
ud var ra a zöld sé get ki ön te ni. A né ni
na gyon he lye sen nem en ged te be az
ide gen fér fi a kat, így azok tá voz tak. 

Kér jük, hogy bár mi lyen trük kel
pró bál nak be jut ni ide gen sze mé lyek a
la ká suk ba, kér je nek iga zol ványt,
mond ják el, hogy te le fo nál nak a rend -
õr ség re.

Ne en ged je nek a kön  nyû pénz szer -
zés csá bí tá sá nak. Amennyi ben gya nús
kö rül mé nye ket ta pasz tal nak, hív ják a Gö -
 döl lõi Rend õr ka pi tány sá got a 28/514-
655 te le fon szá mon, vagy a 112-es,
107-es rend õr sé gi hí vó szám ok va la me -
lyik ét, il let ve az in gye ne sen hív ha tó te -
le fon ta nú szá mát a 06-80/555-111
vagy az aszó di jár õr szol gá la tot a
06/20/516-5940-es szá mon.

Gö döl lõi 
Rend õr ka pi tány ság

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.

Se gé lye ket osz to ga tó csa lók
Is mét csa lók je len tek meg a kör nyé ken, akik idõs em be rek hi szé -
keny sé gét hasz nál ták ki. Az eset kör nye zõ te le pü lé se ink egyi kén tör -
tént, ta nul sá gos...

ÖN KOR MÁNY ZA TI SE GÉLY ÍGÉ RE TÉ VEL AKAR TAK MEG TÉ VESZ TE NI IDÕS EMBEREKET…

KÖZÜGY



– Kér lek me sélj ma gad ról és a csa -
lá dod ról a Bagi Hírlap ol va só i nak.

– Ta ta bá nyán szü let tem 1955. szep tem -
ber 22-én. Édes apám a hõ erõ mû ben dol -
go zott, édes anyám ház tar tás be li volt.
Van egy hú gom, aki vé dõ nõ.

Ta ta bá nyán vé gez tem el a 8 ál ta lá -
nost, majd a köz gaz da sá gi szak kö zép is -
ko lát. 1974-ben dol goz ni kezd tem a
Szén bá nyá sza ti Tröszt nél, mint tit kár nõ.
1980-ban férj hez men tem Be ne dek Jó -
zsef hez, és Gö döl lõ re köl töz tünk. Én az
Ipa ri Mû szer gyár ban kap tam ál lást
Ikladon, a gyár egyik árkalkulátora let -
tem. Ami kor Mi hály atya el ment Bagról,
sek res tyés let tem a fõ ál lá som mel lett
1989-tõl kezd ve. Köz ben el vé gez tük Jó -
zsi val együtt a hit ok ta tó kép zõt Bu da pes -
ten. Így 1990-tõl kezd ve hit tant ta ní tok
az uram mal együtt Bagon az is ko lá ban.
Azu tán be irat koz tam 1995-ben az eg ri
egy ház me gyei Hit tu do má nyi Fõ is ko lá ra,
mely nek Vá con volt egy ki he lye zett ta -
go za ta. 1999-ben vé gez tem. És az óta a
vá ci egy ház me gye fõ ál lá sú hit ok ta tó ja
let tem. Köz ben per sze ma rad tam azért
Bagon sek res tyés és ha ran go zó is.

Kép zeld, én tu laj don kép pen kis ko -
rom tól ta ní tó sze ret tem vol na len ni, de
az tán más is ko lá kat vé gez tem. Min dig
na gyon sze ret tem a gye re ke ket, örü lök,
hogy vé gül is ta ní tó le het tem, hi szen a
hit ok ta tás is az. Jó zsi val na gyon sze ret -
tünk vol na sa ját gye re ke ket, ám ez nem
ada tott meg ne künk, de az éle tünk ben
meg va ló sult Jé zus Krisz tus ígé re te: „Ha
el hagy já tok a csa lá dot, százannyit kap -
tok he lyet te“. Igaz, hogy egy sa ját gyer -
me ket sem kap tunk az Úr tól, de vé gül va -
ló ban szá zat is kap tuk he lyet tük, ami
nagy bol dog ság szá munk ra nap mint nap.
Tu dod, én min dig re mény ke dem ben ne,

hogy amit át adok a hit tan órán a gye re -
kek nek, még ha nem is lá tom az ered mé -
nyét a ta ní tás évei alatt, de mint a mag a
föld ben, a Bib lia ta ní tá sai meg ma rad nak,
szár ba szök ke nek ben nük, és jó irány ba
te re lik az éle tü ket, a gon dol ko dá su kat,
az ér ték íté le tü ket. Ezért pró bá lok min -
dent meg ten ni a hit tan órá kon és azon kí -
vül is, hogy mi nél több jót át ad has sak a
gye re kek nek.

Na gyon sze ret ném, ha a szü lõk a
gyer me kü ket nem csak kül de nék a temp -
lom ba, ha nem pél dát ad va, ve lük együtt
jön né nek is. Így amit meg ta ní tunk a hit -
tan órán, és ame lyet gya ko ro lunk is ott,
az iga zán ér tel met kap na a szü lõk pél da -
mu ta tá sá val. Én ugyan is úgy gon do lom,
az Is ten hit nem egy ru ha, amit csak va -
sár nap ve szek föl, ha nem egy mély er köl -
csi ér ték íté let. Ha nincs er kölcs, ha nincs
Is ten hit, ak kor fel bo rul az egyen súly az
em ber éle té ben, és ak kor go nos  szá, csak
a pénz imá dó i vá, ön zõ vé, go rom bá vá
vál nak az em be rek. Ahol hit és er kölcs
van, ott sze re tet is van és bé ke, és tö rõ -
dik is egy más sal min den ki. Bár új ra ez
len ne jel lem zõ a vi lág ra! Men  nyi vel bol -
do gabb len ne min den ki!

– Igen, mind eb ben tel je sen egyet ér -
tek ve led. Ha nem most be szél jünk va la -
mi egé szen más ról, a hob bid ról. Én már
lát tam egy cso dá la tos ki ál lí tást a hím -
zett ké pe id bõl. Gya kor lod-e még ezt az
idõ töl té se det?

– Ter mé sze te sen, hi szen a hím zés
meg nyug ta tó, és fel eme lõ, ami kor va la -
mi szép do log ki ke rül az em ber ke ze alól.
Ké szí tek ke reszt sze mes hím zés sel ké pe -
ket és te rí tõ ket is. Va ló ban volt már ki ál -
lí tá som Bagon, de éven te ki ál lít ják egy-
két ké pe met Vá con is. Ott ugyan is van
egy ké zi mun ka-szak üz let, amely nek a

bolt ve ze tõ je nagy hoz zá ér tés sel tá mo gat -
ja a kü lön fé le ké zi mun ká kat, ezért éven -
te ren dez ki ál lí tá so kat, aho vá bár ki el -
hoz hat ja a mun ká it.

– Be szélj kér lek a jö võ be li ter ve id rõl,
vá gya id ról ne künk.

– Az a leg na gyobb vá gyam, hogy egy -
re több gyer mek jöj jön a hit tan ra és
egyéb meg moz du lá sa ink ra, ame lyek az
év fo lya mán adód nak. Sze ret ném, ha a
„Szent gyer mek ség moz ga lom” tag jai ko -
mo lyan ven nék az ígé re tü ket. Ez a moz -
ga lom azért in dult, hogy a ben ne részt
ve võk imát mond ja nak az éhe zõ, a be teg,
a rá szo ru ló gyer me ke kért az egész vi lá -
gon, sõt még né mi anya gi ál do za tot is
hoz za nak ér tük. Ezzel rá ne ve lõd nek ar -
ra, hogy rész vé tet érez ve ezen gyer me -
kek iránt, gya ko rol ják mind azt, amit a
hit tan órán ta ní tunk ne kik. Biz tos va gyok
ben ne, hogy ezek a gye re kek így fi gyel -
me seb bek, ér zõbb lel kû ek lesz nek em -
ber tár sa ik iránt.

– Kö szö nöm az in ter jút, és a Bagi Hír -
lap és a ma gam ne vé ben kí vá nok eh hez az
ál do zat kész mun ká hoz sok tü rel met, hu -
mort, jó egész sé get és Is ten ál dá sát!

BFK

„Engedjétek hozzám a gyermekeket”

Az el múlt hó nap ban a kán tor úr nál, Be ne dek Jó zsef nél jár tam, és
ak kor be szél get tem a fe le sé gé vel, a min dig mo soly gós Gyurkovics
Ág nes as  szon  nyal is.

AMIT ÁT ADOK A HIT TAN ÓRÁN A GYE RE KEK NEK, MÉG HA NEM
IS LÁ TOM AZ ERED MÉ NYÉT A TA NÍ TÁS ÉVEI ALATT, DE MINT A MAG A
FÖLD BEN, A BIB LIA TA NÍ TÁ SAI MEG MA RAD NAK, SZÁR BA SZÖK KE NEK
BEN NÜK, ÉS JÓ IRÁNY BA TE RE LIK AZ ÉLE TÜ KET, A GON DOL KO DÁ SU KAT,
AZ ÉR TÉK ÍTÉ LE TÜ KET...

“
BESZÉLGETÉS GYURKOVICS ÁGNESSEL, FALUNK HITTANTANÁRÁVAL
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2010. már ci us 15-én az ál ta lá nos is ko la elõtt gyü le -
kez tek az ün nep lõk, akik elõ ször a te me tõ be vo nul -
tak, hogy meg ko szo rúz zák Láz ár La jos, egy ko ri ‘48-as
hon véd tá bor nok sír ját. Majd fák lyák kal in dul tak
to vább a Hõ sök te ré re, ahol An tal Ádám Pe tõ fi Sán -
dor: Az or szág gyû lés hez cí mû ver sét sza val ta el,
majd ci vil szer ve ze te ink kép vi se lõi meg ko szo rúz ták
fa lunk 1848/49-es em lék táb lá ját. Az ün nep ség a
mû   ve lõ dé si ház ban ün ne pi mû sor ral zá rult.

Az ün ne pi mû sor az ál ta lá nos is ko lá sok Már ci us ün ne pé re cí mû
mû so rá val kez dõ dött, ame lyet Gódorné Szil ágyi Mag dol na ta nár -
nõ és Si ma Ist ván ta nár úr ren de zett, majd Tóth Gá bor fa lunk
pol gár mes te re mond ta el ün ne pi be szé dét. Ez után a Hely tör té ne -
ti Ba rá ti Tár su lat Mécs Lász ló iro dal mi kö ré nek meg em lé ke zé se
kö vet ke zett, me lyet Ka to na Éva ren de zett, köz re mû kö dött An tal
Ádám, Ka to na-Dé nes Krisz ti na, Benke Zoltánné és az ál ta lá nos is -
ko la di ák jai. E mû sor szám ból idé zünk most egy rész le tet:

Ked ves ün nep lõ és em lé ke zõ Kö zön ség! 
Mi tet te olyan fon tos sá már ci us 15-ét, hogy mind járt 1849-ben,

az el sõ év for du lón min den ki fon tos nak tar tot ta mél tó meg ün -
nep lé sét?

Mi ért emel tük mind járt olyan ma gas ra az em lé két, s tud tuk
azon nal, hogy ami ak kor tör tént, az nem ze tünk szá má ra sors for -
dí tó pil la nat volt?

A ma gyar em ber ak kor ne héz éle tet élt. Eu ró pa bol do gabb
fe lén a job bágy rend szer már em lék volt csu pán. De itt hon, a vi -
rág zó gaz da ság nyúj tot ta le he tõ sé gek he lyett az élet egy re in kább
el ne he zült. Az em be rek mun ká já nak gyü möl csét má sok él ték fel,
nem más, mint a köz ter hek bõl részt nem vál la ló, ha zá ja iránt kö -
zöm bös ural ko dó elit. Azok, akik szá má ra a ha ta lom meg tar tá sa
volt a leg fõbb cél...

A ma gyar föld ter mel te élel mi sze rek el vesz tet ték ér té kü ket. A
me zõ gaz da ság ban dol go zók a kül föl di e ket tet ték gaz dag gá. Ne -
mes fém bá nyá ink min den kin cse az utol só gram mig el hagy ta az
or szá got. A ma gya rok ál tal meg ter melt ja vak bi ro dal mi be vé te -
lek ké let tek, de ab ból az tán egy fil lér sem ju tott ar ra, hogy az itt
élõk éle te job bá le gyen, hogy a ma gyar gaz da ság fel len dül hes sen,
hogy mél tó és csa lá dot el tar tó jö ve del met biz to sí tó mun ká hoz
jus sa nak azok, akik azt szor gal muk kal és ten ni aka rá suk kal ki ér -
de mel ték. Ezt a re mény te len hely ze tet az tán 1848. már ci u sá ban
to vább sú lyos bí tot ták bi zo nyos vá rat lan hí rek. Hir te len ar ról le -
he tett hal la ni, hogy a bi ro da lom költ ség ve té se meg in gott.

Azt sut tog ták, hogy a gaz da ság ös  sze om la ni ké szül. Ar ról ér -
kez tek hí rek, hogy vé szes gyor sa ság gal le esett az ál lam köt vé nyek
ár fo lya ma. S hogy a hely zet nap ról nap ra rom lik.Vol tak, akik

már nyil vá no san ar ról be szél tek, hogy vál ság van. A tá vol ból,
Fran cia or szág ból an nak ér ke zett hí re, hogy ott a for ra da lom
ered mény re ve ze tett.

Egy re töb ben vol tak azok a ma gya rok, akik úgy érez ték, el -
jött az ide je, hogy a ma guk ke zé be ve gyék az ese mé nyek irá nyí -
tá sát, mert hittek abban, hogy megta lál ják a meg ol dást kö zös
gond ja ik ra, nem vár nak to vább a bi ro da lom te he tet len ve ze tõ i -
re.

Po zsony ban Kossuthék tör vény ja vas la to kat fo gal maz tak.
Pes ten a po li ti ka kö ze lé ben lé võk, köz tük Vö rös mar ty Mi hály,
or szá gos pe tí ci ós moz gal mat hir det tek.

És vol tak, akik 12 pont ban meg fo gal maz ták, mit is akar a
ma gyar nép.

1848. már ci us 15-e a mi ün ne pünk. A ma gya ro ké volt, és az
is ma radt mind vé gig. És bol dog ün ne pünk ez ne künk an nak el -
le né re is, hogy 1849-ben a sza bad ság har cunk el bu kott. Bol dog
ün ne pünk, mert a sa ját lé tün kért va ló küz del met, a kö zös ügyün k -
ért va ló ös  sze fo gást je len ti szá munk ra. 1848-ban együtt akar -
tunk va la mit. És e mö gé az együtt aka rás mö gé egy re töb ben és
töb ben so ra koz tak fel. Egy re töb ben vál lal ták a dön tés koc ká za -
tát. Egy re töb ben érez ték úgy, hogy ott kell len ni ük. Ott, ahol a
dol gok tör tén tek. A bank rend szer épp ös  sze dõ lés sel fe nye ge tett.
De az em be rek meg ér tet ték, hogy nem fél ni ük kell. 

Meg ér tet ték, hogy a fenn ál ló ha ta lom nem se gít. Meg ér -
tet ték, hogy ne kik ma guk nak kell lép ni ük. Ten ni kell és nem
két ség be es ni. Cse le ked ni kell és nem azt vár ni, hogy a ha ta -
lom bir to ko sai, akik ad dig is te he tet le nek vol tak, most vég re
jó ra for dít ják az em be rek sor sát. 

Az em ber hez mél tó éle tet nem a ha ta lom em be re i tõl kap -
juk. Azért ne künk ma gunk nak kell meg küz de nünk. A mi el ha -
tá ro zá sun kon mú lik. A mi erõnk ad erõt a va ló ra vál tá sá hoz.

Ben nünk a meg ol dás, és ál ta lunk szü le tik a jö võ. A ha ta lom
min dig a ma ga sán ca it vé di. A ha ta lom min dig a ma ga iga zát bi -
zony gat ja. A ha ta lom szá má ra a jól fé sült, okos be széd a jó be -
széd. De ne künk nem az a dol gunk, hogy a he lye set mond juk,
hogy he lye sen be szél jünk. A mi fel ada tunk az, hogy szót ért sünk
egy más sal. És ép pen ez tör tént meg 1848. már ci us 15-én. Aki ott
volt az ér tet te, mi ért fon tos a Nem ze ti dal. Aki ott volt az ér tet -
te, hogy mi ért épp azt a 12 pon tot tar tal maz zák a kö ve te lé sek.
Aki ott volt, együtt volt ott a töb bi ek kel. Egy szív vel, egy lé lek -
kel, egy aka rat tal. Mert van kö zös aka ra tunk. És együtt tud juk,
hogy mi lyen éle tet aka runk él ni.

Hagy juk most a 12 pon tot. Lás suk csak az a két mon da tot,
ami elõt te áll. Mit kí ván a ma gyar nem zet: „Le gyen bé ke, sza -
bad ság és egyet ér tés.”  Ezt akar juk. 

Az ün nep ség a bagi Muharay Elem ér Né pi Együt tes To bor -
zó cí mû tánc szá má val vég zõ dött.
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„Már ci us 15. a mi ünnepünk“



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, GYERMEK-
NEVELÉSSEL 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 – kerekasztal-
beszélgetés

A szülés és a megszületés megváltoztatja azt
a világot, akik kapcsolatban vannak a kis-
babával, visszavonhatatlanul mások lesznek,
mint azelıtt voltak. 

A Születés Hete az évnek az a kiemelt
hete, amikor a családalapítással kapcsolatos
fontos információk országos rendezvény -
sorozat keretében jutnak el az érdek-
lıdıkhöz.
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04. Gödöllı Gödöllı
05. Isaszeg Pécel
06. Pécel Isaszeg
07. Valkó Vácszentlászló
08. Zsámbok Dány
09. Gödöllı Gödöllı
10. Pécel Pécel
11. Isaszeg Isaszeg
12. Nagytarcsa Kerepes
13. Csömör Mogyoród
14. Pécel Isaszeg
15. Isaszeg Pécel
16. Pécel Isaszeg
17. Mogyoród Kerepes
18. Kerepes Kistarcsa
19. Gödöllı Gödöllı
20. Gödöllı Gödöllı
21. Isaszeg Pécel
22. Isaszeg Isaszeg
23. Mogyoród Nagytarcsa
24. Csömör Kistarcsa
25. Gödöllı Gödöllı
26. Gödöllı Gödöllı
27. Vácszentlászló Zsámbok
28. Dány Valkó
29. Gödöllı Gödöllı
30. Kerepes Mogyoród

TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS
2010. ÁPRILIS HÓ LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK (MÁRCIUS 28-ÁN) 

Viadukt–Bag: 5–0; Üllı–Bag: 3-1; Bag–Tápiószecsı: 4-3

FELNÕTT TABELLA 
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Viadukt 18 13 5 0 44 
2. Újlengyel 19 13 4 2 43 
3. Tápiószecsı 18 13 3 2 42
4. Veresegyház 17 10 2 5 32 
5. Üllı 18 9 3 6 30 
6. Felsıpakony 17 7 6 4 27 
7. Diósd 18 8 2 8 26 
8. Örkény 19 5 10 4 25 
9. Bag 17 6 4 7 22 

10. Tárnok 17 6 3 8 21 
11. Pilis 18 5 6 7 21 
12. Hévízgyörk 19 4 7 8 19 
13. Gödöllı 16 4 4 8 16 
14. Budakalász 18 3 3 12 11
15. Kerepes 18 2 1 15 7 
16. Erdıkertes 17 1 3 13 6   

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Viadukt–Bag: 1–1; Üllı–Bag: 4-1; Bag–Tápiószecsı: 0-2

IFJÚSÁGI TABELLA (MÁRCIUS 28-ÁN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Hévízgyörk 19 14 3 2 45
2. Budakalász 18 14 1 3 43
3. Felsıpakony 19 12 1 6 37
4. Üllı 18 12 1 5 37 
5. Tápiószecsı 18 12 1 5 37 
6. Pilis 18 11 1 6 34
7. Viadukt 17 12 1 4 33 
8. Veresegyház 18 10 1 7 31 
9. Tárnok 17 9 2 6 29 

10. Gödöllı 18 6 2 10 20 
11. Bag 17 6 2 9 20 
12. Örkény 19 5 2 12 17 
13. Diósd 19 5 2 12 17
14. Újlengyel 18 2 1 15 7
15. Erdıkertes 17 1 3 13 6
16. Kerepes 18 1 0 17 3

HÁ ZI OR VOS OK REN DE LÉ SI IDE JE
DR. BA LA TO NI GYÖN GYI hét fı, kedd, csü t.: 8-12- ig, szer da: 14-18- ig, pén tek: 8-11- ig  
(pénteken csak pá ros hé ten rendel)
DR. PER JÉSI GYÖRGY hét fı, szer da: 8-12-ig, kedd, csü tör tök: 12-16-ig, pén tek: 8-11- ig 
(pénteken csak pá rat lan hé ten rendel)

NAP PA LI, ÉJ SZA KAI ÉS HÉT VÉ GI ÜGYE LET
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a Turai Köz ponti Ügye let lát ja el.
Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfı reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshetı fel. Cí me: Tura, Pe tı fi tér 2. Te lefon.: 104 

A FOG OR VOS 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 
� április 3-5.:     DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
� április 10-11.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
� április 17–18.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
� április 24–25.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllı, Százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961

ORVOSI ÜGYELETEK�
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TÓTH GÁ BOR
OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÕ

Te le fon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
BERECZKI ERZSÉBET

PO LI TI KAI MUN KA TÁRS
Te le fon: 06-20-2158-140

E-mail: bereczki.erzsebet@fidesz.hu
Fax: 06-28-435-220

Iro da: Tura, Ta bán u. 42. 
Nyit va tar tás:

pén te ken 15-18 órá ig
*

Kép vi se lıi fo ga dó órák: 
Tura, Ta bán u. 42. 

min den hó nap utol só pén tek 
16-18 órá ig, vagy

Bag, Szent Im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den hét csü tör tök dél elıtt.
Be je lent ke zés: elı ze tes 

idıpontegyeztetés alap ján tör té nik.

�

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

IMPRESSZUM�
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FIGYELEM!
A bagi óvodába

A BEÍRATÁS 
2010. április 

12-13-án, 
8:00-16:00-ig lesz!

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!

Balázs János

Bagi Nyugdíjas Egyesület vezetısége nevében

Meghívó

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!

FELHÍVÁS!

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 

A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT

III. GALGAPARTI
mesék
címmel 2010. május 8-án – hagyományos –
MESEMONDÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕT RENDEZ.


