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AdOmányOzóBAGiAK

2010.október29-éneste
aművelődésiházbanazegyéve
elhunytFodorMihályiskolaigazgatóúrraemlékeztekmindazok,
akikszerettékéstiszteltékőt.

Újprogramsorozatindultabagi
óvodában.Mindenhónaputolsó
hétfőjénBegidsánMelinda,
aTündérvölgyBábszínházalapítója
várjaagyermekeket.

BalázsZsoltnéKatioktóberbenegy
utánfutónyiadománytvittKolontárraésDevecserre,bagiéskörnyékbeliemberekfelajánlásait.Beszámolójátlapunkbanolvashatják.

4.oldal

6.oldal

7.oldal

Fotó: Benkéné Heni

Kevesebbképviselõugyanannyifeladat

Balról jobbra: Beke Andrea jegyző, dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Tóth Gábor polgármester és Katona András a HVB elnöke

MegalakultBagújönkormányzata.Ahéttagbólállóképviselõ-testület 2010. október 14-én délután három órakor tartotta alakuló
ülését,amelyenjelenvoltaGalgaTelevízióis.
KatonaAndrásaHelyiVálasztási
Bizottság elnöke kihirdette a
2010. október 3-i önkormányzati választás hivatalos végeredményét Bag
községben.Akövetkezõnégyévreújra
bizalmatkapottaválasztóktólTóthGábor

polgármester, akinek dr. Dénes Tamás,
dr.BalatoniGyöngyi,VargaAndrás,Balázs
János,dr.PéterMihály ésTábikAndrásné segítiamunkáját.TóthGáborpolgármester,majddr.BalatoniGyöngyialpolgármesterasszonyésvégülaképviselõk

letették hivatali esküjüket. Az alakuló
ülésen arról döntöttek a képviselõk,
hogy négy bizottságot hoznak létre:
Pénzügyi,Ellenõrzõ,Gazdasági,VagyongazdálkodásiésTelepülésfejlesztési;Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági; Szociális és
Egészségügyi, valamint Oktatási, KulturálisésSportbizottságot.Arrólisdöntöttek,hogyakövetkezõülésenbeosztják,
ki,melyikbizottságbanfogdolgozni. 8
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az önkormányzat hírei

Hevesvitaabizottságihelyekkörül
Bag nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete
2010.október28-ánrendkívülitestületiülésttartott,ahola
legfontosabbnapirendazönkormányzatibizottságokösszetételénekmeghatározása.Azülésenképviselõkhözméltatlan
vitaalakultkitöbbbizottságitagsággalkapcsolatbanis.

Pénzügyi,Ellenõrzõ,Gazdasági,VagyongazdálkodásiésTelepülésfejlesztésiBizottság

Elsõként a Pénzügyi, Ellenõrzõ, Gazdasági, VagyongazdálkodásiésTelepülésfejlesztésiBizottságkerültnapirendre.Az
elõterjesztésbenTóthGábor polgármesterdr.DénesTamást
javasoltaebizottságelnökiposztjára.Dr.PéterMihály ellenvetését fejezte ki elõször is azzal kapcsolatban, hogy a bizottságok összetételével kapcsolatosan nem volt elõzetes
egyeztetés,majdazzalkapcsolatban,hogydr.dénesTamás
nézeteszerintnemalkalmasebizottságélére,jogivégzettségeinkábbaJogi,ÜgyrendiésKözbiztonságiBizottságélére
predesztinálná. Tóth Gábor ezzel szemben azon a véleményen volt, hogy dr. dénes Tamás új képviselõ, semmilyen
módonnemérintettmégafalubantörténtekkelkapcsolatban. Dr.BalatoniGyöngyi alpolgármesterasszonyhozzátette,hogydr.dénesTamáskaptaalegtöbbszavazatotafalubanfiatal,értelmiségi,akialkalmasefeladatra.Végülszavazásrabocsátottákakérdést.
Ennekeredményeként4igenés3nemszavazattalatestület megválasztotta dr. dénes Tamást a bizottság elnökének.Abizottságtagjai TábikAndrásné (7igenszavazat),BalázsJános (6igenszavazat,1tartózkodás)ésVargaAndrás
(6igenszavazat,1tartózkodás)lettek.
Ebizottságkülsõstagjainakpedigakövetkezõketszavaztamegatestület:MondokErvin,BalázsJánosné,SzabóJózsef

Szociális,Egészségügyi,Oktatási,Kulturális
ésSportbizottság

EzlettanevevégülaSzociálisésEgészségügyiBizottság,valamintOktatási,KulturálisésSportbizottságotösszevonásávallétrejöttbizottságnak.
Azösszevonástazindokolta,hogyaSzociálisésEgészségügyi Bizottság elnöki posztjára javasolt Tábik Andrásné
felszólalásábankijelentette,hogynemhajlandóelvállalniaz
elnöki tisztet, de még tag sem akar lenni e bizottságban,
mertaztméltóságonalulinaktartja,korábbiönkormányzati
munkájasoránegyszersemvolttagjaebizottságnak.Balázs
Jánosképviselõfelszólalásábanelmondta,hogynemkívánságmûsorabizottságitagság,aképviselõ,amikorelindulta
választásokonazérttette,mertfalujáérttenniszeretnevalamit. dr. Balatoni Gyöngyi elmondta, hogy e bizottság feladatköre szorosan összefügg a pénzügyekkel, ezért is gondolták,hogyTábikAndrásnéalkalmaslenneafeladatra.ParázsvitautánBekeAndrea jegyzõnõjavaslatátfogadtákela
képviselõk,ésösszevontákebizottságotazOktatási,Kulturális és Sportbizottsággal, melynek elnöki posztjára Balázs
Jánost jelölteapolgármester.
Aszavazáseredményekéntazösszevontbizottságelnöke
BalázsJános(5igen,1nemszavazattal1tartózkodás),alelnökeTábikAndrásné(6igenszavazattal,1tartózkodásmellett),tagjaipedigdr.Pétermihály,VargaAndráslettek.

Külsõsbizottságitagokszemélyéreazelõterjesztésenkívül Tábik Andrásné javasolta még Katona Évát és Baginé
Oláh Ildikót, jelöltek voltak még Maschek László, Veres
Zoltánné, Nagy Tiborné, Baczoniné Felszeghy Katalin és
AntalIstvánné.Aszavazáseredményekéntazutóbbihárom
jelöltlettabizottságháromkülsõstagja.

Jogi,ÜgyrendiésKözbiztonságiBizottság

EbizottságelnökeVargaAndráslett(6igenszavazat,1tartózkodás),abizottságitagokrólakövetkezõülésenszavaza
testület. A bizottság külsõs tagjai Deme István (4 igen, 2
nemszavazat,1tartózkodás)ésFercsikGábor (6igenszavazat,1tartózkodás)lettek.

Képviselõktiszteletdíjánakmegállapítása

Apolgármester,TóthGáborelõterjesztéseszerintaképviselõktiszteletdíjátemelnikívántákhavibruttó45000Ft-ra,a
bizottságokelnökeikülönjuttatáskénthavibruttó10000Ft-ot,
akülsõstagokpedighavibruttó22000Ft-otkaptakvolna.
Aképviselõ-testületazonbannemszavaztamegazemeléseketésabizottságokelnökeinekkülönjuttattatásátsem,ígya
képviselõk tiszteletdíja maradt a régi összeg, havi bruttó
35000Ft,akülsõstagoképedighavibruttó15000Ft.

Hozzájárulásakörforgalom-építéséhez

Régótaharcolfalunkazért,hogya3-asútBag-domony-Aszód
keresztezõdésébenkörforgalomépüljön,hogyelkerülhetõek
legyenekasajnosgyakorisúlyosközlekedésibalesetek.mint
arrólmárbeszámoltunk,akörforgalommegépítésénekelõkészítõmunkálataimegkezdõdtek.AkörforgalommegépítésénekengedélyezésiterveitatatabányaiPartnermérnökiroda kft. elkészítette, az engedélyezési folyamat 2011-ben lezajlik,így2012elsõfélévébenmegkezdõdhetakivitelezés.
Ahhoz,hogyakivitelezésmegvalósuljon,Bagnagyközség Önkormányzatának el kell vállalnia a körforgalomhoz
vezetõjárdamegterveztetését,annakkiépítését,valaminta
közvilágításátterveztetését,hiányzóközvilágításielemekkiépítésétésüzemeltetését.Atervezõkdurvabecsléseszerint
ez8-10millióFt-bakerül.Azönkormányzatazonbanmára
közvilágításegyrészétkiépítette,mindenvalószínûségszerint,haazönkormányzatvégeztetielezeketamunkákat,ez
az összeg csökkeni fog. Bag nagyközség Önkormányzatánakképviselõ-testületeegyhangúlagmegszavazta,hogymagáravállaljaafentimunkákelvégzését.
-kr-
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meGemléKezés Az 1956-os ForrAdAlom és szABAdsáGHArc éVFordulóján

„VállAlnimúlTunKAT,éRTéKEinKET...!”
2010.október23-áneste6órakoremlékeztekmegfalunklakosai
amûvelõdésiházbanaz1956-osforradalomésszabadságharchõseir õl.AmegemlékezésenjelenvoltTóthGáborpolgármesterúr,
valamintBalázsJánosésTábikAndrásnéBagNagyközségképviselõ-testületénekkéttagjais.
A megemlékezésen a Himnusz
elénekléseutánAntalÁdám Ady
EndreAtûzcsiholójacímûversétadta
elõ,majdKatonaÉva egy56-osforradalmár visszaemlékezéseit olvasta fel.
AmegemlékezésszónokaBalázsJános
önkormányzati képviselõ volt, aki a
következõketmondta:
TiszteltÜnneplõKözönség!
Emlékezni jöttünk ide. Emlékezzünk
1956-ra.Hogyankezdõdött?Milyenelõzményei voltak? Az elsõ reménysugarat a
változásra az embereket megnyomorító
Rákosi diktatúra megdöntésére Sztálin
1953-ashalálautánihónapoknyújtották.
EkkorlettNagyImreminiszterelnök.Ekkorhirdettemegakormányaprogramját,
amely az élet számos területén változást
ígért.Abeszédbizakodássaltöltötteelaz
embereket. Reményüket növelte, hogy
a nemzetközi viszonyok is enyhültek. A
hruscsoviszovjetpolitikaújraakartagondolnikapcsolatátaközép-európaikisállamokkal. Ádáz hatalmi harc kezdõdött a

dogmatikusRákosiésareformerekNagy
Imre csoportja között. 1955-re látszólag
Rákosicsoportjakerülkigyõztesen,deekkor már az ifjúság szervezkedni kezdett.
MegalakítottaaPetõfi-kört,amelyradikálisátalakulásköveteléséneklettamotorja.Vitaestekenbíráltákadiktatúrát,követeltékRákosileváltását.Az1956-osforradalomelindítóiközötttehátotttaláljuka
magyarifjúságot.Emlékezzünkrájuk!Értelmiségiekre, fiatalokra, egyetemistákra,
fõiskolásokra,akikbátrankiálltakeszméik mellett,éselõkészítettékaforradalmat.
Azegyetemistákpontokbaszedtékköveteléseiket,gyûléseketszerveztek,majdoktóber23-ánegybékéstüntetésselvettekezdetétaz56-osforradalom,amagyarcsoda12napja.12napatörténelembenegy
pillanatcsupán.12napot,aforradalom
eszméit,céljaitideigóráigellehettitkolni
azemberekelõl,ellehetferdíteniazakkori történéseket, lehet homlok egyenest
mástállítani,deatörténelemarrafigyelmeztet,hogyidõvelazigazságfelszínrekerül. S akkor számot kell adni azoknak,

akikatársadalomtudatát,történelmünketmegakartákhamisítani.Hiszen54év
távlatábóltisztánlátjuk,hogyegyönérzetében megalázott, méltóságától megfosztott, mindennapjaiban megnyomorított
nemzetfellázadtazelnyomásellen,aszabadságértfegyvertfogottasztálinistadiktatúraésavilágegyiklegerõsebbkatonai
hatalmaellen.Budapestésnéhánynappal
késõbbavidékiMagyarországisavilágpolitikát formáló események színhelye lett.
Hajtsunk fejet a nemzet egysége elõtt!
Hajtsunkfejetamártírokemlékeelõtt,a
pestisrácokelõtt,avidékiértelmiségiek,
munkásésparasztemberekelõtt,akika
helyiforradalminemzetitanácsokatmegalapították,ésegyjobbéletért,ademokratikus politikai berendezkedésért, a szabadságért, függetlenségért, tulajdonképpenértünk,amijogainkért,amijövõnkértküzdöttek.Feladatunk,sõtkötelességünkazemlékezés.Vállaljukmúltunkat,
értékeinket, önmagunkat. 1956 szelleme
amérce,ésmaiskötelez,párthovatartozástól,származástólfüggetlenülcsakmagyarként,csakegynemzetkéntvédhetjük
megszabadságunkatéstervezhetjükajövõtmagunknak.
EztkövetõenAmuharayElemérnépiEgyüttesElkellmennikatonánakcímûtáncmûsorávalzárultazemlékezés.
-kr-
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AmiVOlT...AmilESz...
2010.október29-énesteamûvelõdésiházbanazegyéveelhunytFodorMihályigazgatóúrraemlékeztekrégitanítványai,barátai,ismerõseiésmindazok,akikszerettékéstiszteltékõt.Azestvégénkifeléjövethallottamegymondatot:„HanincsaFodorMisiazéletemben,akkornagyonsok
jódolognemtörténikmegvelem...”Nemtudom,kimondtaeztamondatot,deaztgondolom,sokanugyanígyérzikeztBagon,éstalánmásholis.
Azemlékestötletgazdája,FodorMihály pályatársa,NagyTibornéRozika volt,akiKatonaErika és KatonaÉva
segítségévelhívtalétreenagyszabásúrendezvényt.nagynéRozikamegosztottaa
részvevõkkel az emlékest megszületésénekpillanatait,éselmesélte,hogyanisismertemegõFodormihályt,akivelaztán
pályatársak lettek, hiszen életük legfontosabbterületeinfonódottösszesorsuk.
Házigazdaként Katona Erika, mint
elsõgenerációsésKatonaéva,mintnegyedikgenerációsFapihésszínjátszóálltakaszínpadonkockásingben,amikötelezõ egyenruha volt minden fapihés
számára.AzemlékestsorántöbbfélemódonidézõdöttfelFodormihályalakja.

...visszaemlékezésekben

KatonaErikaazestfolyamántöbbször
isnagyszeretettelemlékezettvisszaegykoritanítójára,hosszabb-rövidebbkedvestörténetekkelszínesítveazeseményt,
melybõlkirajzolódottmisibá,mintelsõosztályostanítóbácsi,majdaFapihe
színjátszótársulatvezetõje.

...videófelvételeken

láthattunk egy interjút, amelyben Fodormihályarrólbeszélt,hogyanislett
õrendezõ,ésmilyenérzésvoltmegkap-

ni az egyik legnagyobb kitüntetést, a
Csokonai-díjat.Jóvoltlátniaz1983-as
Csodamalc, majd az 1998-as Vicinális
címûszíndarabfelvételeitis,melyeketõ
rendezett,hiszenezekenamamárhúszas,harmincaséveikettaposóbagigyerekekmosolyogtakránk,akikközülsokanottültekaközönségsoraiban.

...színpadielõadásokban

FodorÉva, FodormihálylányaaVicináliscímûszíndarabotélesztetteújraa
színpadonFodormihályegykoritanítványainak elõadásában. Katona éva
pedig Mark Twain Tom Sawyer kalandjai címû regényének egyik legendásjelenetét,Tomszerelmivallomását
rendezte meg, amit Volter Domonkos
és Katona Anna adott elõ, felidézve a
kamaszkori szerelmet, amelyet Fodor
mihály is többször feldolgozott tanítványaisegítségével.

...versben

Versbenisemlékeztünk.KatonánéKovácsErika ReményikSándor:Végrendelet,BodaAnna Fodormihálykedvencét:nagylászló:Kivisziátaszerelmetcímûversét,AntalÁdám pedig
AranyJános:Abajuszcímûversétadtaelõ.

...dalban
Fodor mihály megidézése nem nélkülözhetteazáltalaszíndarabokhozírtdalokatsem.Azáltalánosiskolaelsõ,másodikosztályosainagyEmesevezetésévelénekeltékezeketadalokat,amelyek
közül egyet a közönség is megkapott
könyvjelzõformájában,ígyegyütténekelhetteelaFöldtõlazégig/mindmiénkittatérkezdetûdaltmindenjelenlévõésemlékkénthazaisvihette.
AzestvégénKatonaErikafelolvastaMakraBorbála aPestmegyeiSzínjátszók Egyesülete vezetõjének levelét,
amelyben tájékoztatta a résztvevõket,
hogy a zamárdiban lévõ Pest megyei
SzínjátszóTáborfelvetteFodormihály
nevét.KatonaErikaarrakérteajelenlévõket, hogy ha van történetük, amely
Fodor mihályhoz kapcsolódik, azt feltétlenülmondjákelazestszervezõinek,
hiszenaszervezõkszeretnék,haennek
azestnekjövõrelennefolytatása.Hogy
mileszafolytatás?lehet,hogyszínjátszófesztivál,lehet,hogynevelésikonferencia,egybiztos,folytatáslesz.legyen!
mindezek után a jelenlévõk által
hozott sütemények, bor és üdítõ elfogyasztása közben folyhatott tovább az
emlékezés.
-kr-
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Színvonalasprogramok,szakkörökiskolánkban

A hétköznapok monotóniáját különbözõiskolánkívüliprogramokkal, szakkörökkel, versenyekkel, tanításon kívüli tevékenységekkel igyekszünk
megtörni.Voltmárahagyományoknak
megfelelõenSzentmihály-nap,kirándulásinap,szüretibálanyolcadikosoktáncával,október6-aimegemlékezésaz5-6.
osztályosok szereplésével. Hagyományteremtõszándékkalellátogattunkaközeli Kartalra, ahol a Kukoricafesztiválon
mutathatták meg Sima István gitárosai,
énekkarosai a tudásukat, Gáspár Márió
pedigaversmondásbanmárbizonyított
tehetségét.
Akerékpáros„zöldút”programés
az„Ökoiskola”-icímünklehetõvétet-

ték,hogykerékpárralmenjünkKartalra
ésdomony-völgybeis.Köszönetilletia
Bonifác Alapítványt, hiszen pályázati
pénzbõl 14 kerékpárt ajándékoztak az
iskolának!
Az ikladon megrendezésre kerülõ
mezei futóversenyen Pótháné Geiger
TündeésSzalaiZoltán testnevelõtanárok szervezésében vettek részt tanulóinkszéperedményekkel.Szalaitanár
úrjóvoltábólpedigbeindultazíjászszakköris.Külsõskezdeményezés,denagy
érdeklõdésretartszámotakarate.
megnéztéktanulóinktalpát,hogyaz
esetlegeslúdtalpproblémákatkiszûrjék.
igényeseténgyógytornaszervezéséreis
van lehetõségünk. A gyerekek lelki

egészségérõlazaszódiSzakszolgálatáltal
biztosított pszichológus gondoskodik,
mígatestifejlõdéstavédõnénikésBalatoniGyöngyikedoktornõellenõrzi.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, hogy a magatartásiproblémákat,iskolakerüléseketközöserõvelkezelnitudjuk.Fontos,hogy
a szülõ tisztában legyen vele, hogy 50
óra igazolatlan hiányzásnál a tanulót a
jegyzõnek kötelezõ védelembe vennie,
ésacsaládipótlékpénzbelikifizetéseis
megszûnik.
Szerencsére a legtöbb szülõ támogatását élvezzük, érdeklõdésüket, igyekezetüketnapiszintenérezzük.Gondolunk itt a szüreti bálon nyújtott segítségükre,anyílttanításinaponésaszülõi értekezleteken mutatott aktivitásukrais.legközelebbanovember13-ai
jótékonyságibálmegszervezésébenszámítunkasegítségükre.
Aziskoladolgozóinaknevében:
SzászinéGyõriÉva igazgatónő

A bAgi ArAny János áltAlános iskolA szüreti mulAtságA

„ÕSSzEléRiKBABám...”
2010.október9-énszüretifelvonulássalkezdõdöttáltalános iskolánk szüreti mulatsága. nyolcadik osztályosainkgyönyörûszépbaginépviseletbenszálltaklovaskocsikra
és járták végig a falut, hogy régi szokás szerint hivogassák a
falu népét szüreti mulatságukra a mûvelõdési házba. A bíró,
GódorGábor,abírónéKertiBrigitta, akocsmárosBodaBence,
akocsmárosnéVargaAnett ésakisbíró,BagiGyörgyhívószavátsokanmeghallották,ígyamûvelõdésiházszépenmegtelt.
Anyitótáncot PintérAndrásamuharaynépiEgyüttestáncosa

FoTó: Könczöl riTA

Akárcsakakörnyékbeliésazországmásiskoláiban,Bagonisbeindult
az iskolai élet. Elmondhatjuk, hogy két hónappal a tanévkezdés
utánmárelisfelejtettükanyáriszünetlazaságát,újrafelvettüka
45 perc tanóra, 15 perc szünet ritmusát. Az elballagó nyolcadikosokhelyétazóvodaelbocsátottkispajtásai,azelsõsökvettékát.
Számukravoltalegnehezebbelfogadnia„kötelezõ”fogalmát.

tanítottabe,atáncosokügyesekvoltak,ajelenlévõkvalóban
egyhamisítatlanbagiszüretibálrészeseilehettek.
Akik táncoltak: Bartók Barbara, Bíró Anita, Csejtei
Georgina, Cserni Adrienn, Jónás Alexandra, Melich Vivien,
RepeiAnna,SándorRamóna,SápiVirág,TakácsPetra,Szabó
Bence, Nagy Gábor, Juhász László, Balugyánszki Márk,
Katona Márk, Kármán Zoltán, Tóth Balázs, Albert Márton,
MovikBenceésSzabóKrisztián.
kr.
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AHónAP
mESéJE
meseDélután Az óvoDábAn
minDen hónAPbAn

Elsõ alkalommal 2010. október
25-én várta Begidsán Melinda a
Tündérvölgy Bábszínház alapítója és
BakonyinéDobosIlonaIlike óvónénia
gyerekeket a mesedélutánra. Begidsán
melindaaSzólószõlõ,mosolygóalma,
csengõ barack címû mesét bábozta el a
gyerekeknek,akikcsillogószemekkelfigyelték,éskülönösenörültek,amikora
röfögõmalacszólaltmeg.Afuvolajáték-

FoTó: Könczöl riTA

A Tündérvölgy Bábszínházzal
közösen minden hónap utolsó
hétfõjén17óraikezdettelkézmûveskedésselegybekötöttmesedélu
 tántszervezabagiIgliceNapköziOtthonosÓvoda.
kalkísértbábelõadásutánilikeóvónéni
agyagoznihívtaagyerekeket,akikszóló,
szõlõt,mosolygóalmátéscsengõbarackotformáltakagyagból.munkaközben
õszinépdalokaténekeltekközösen,õszhözkapcsolódóverseketszavaltakagyerekek. Az elkészült remekmûveket fogpiszkálóval átszúrták, az ablakba tették
száradni, és ilike óvó néni megígérte,
hogykövetkezõalkalomrafelfûziõket.

Akik ott voltak, szülõk és gyermekek,egyarántnagyonjóléreztékmagukat. Kiváló kezdeményezés ez a program,agyerekeknagyonélvezték,aszülõk pedig örültek  a tartalmas gyerekprogramnak, különösen az õszi napok
egyhangúságaközepette.
Aszervezõkvárnakmindenkitszeretettelakövetkezõalkalommalis:2010.
november 29-én hétfõn 17 órakor.

Szomorúemlék

idei forrástisztításunkat október
haváraterveztük,azidőkellemes
volt,azesőnemesett,néhaméganapocskaiselőbújt.Akarbantartásrólszólóbeharangozóanyagot
nemcsaklevélbenküldtükszét,hanemahelyszíneniskiragasztottuk, jó egy hónappal a program előtt. Kis családommal
szombat reggel összepakoltunk és tíz óra magasságában kivonultunkaPetőfi-forráshoz.Szomorúankonstatáltuk,hogygyakorlatilagsenkinemjöttelsegíteni.EgyedülGergőbarátomról
tudtuk,hogyottlesz,szinténmagávalhozvaazegészcsaládot.
nemsokkalutánunkmegérkeztek,sajnosagyermekekkoruknál
fogvanemsokáigbírták,emiattmindösszekettenmaradtunk.
mittegyünk?menjünkhaza,vagydolgozzunk?mindenlelkesedésünkelszállt,denagynehezenmégisnekiláttunkatennivalóknak.Gergőrendezgetteabokrokkörnyezetét,énkaszávalakezembenritkítottamagazt.munkaközbenaszemeteket
kidobáltuk a forráshoz vezető útra, gondolván, majd a végén
összeszedjükészsákbarakjukamindenfélenemodaillőtárgyat.
Természetesenazemberekegymásutánérkeztekavízhez,hogy
magukhozvegyékdrágakincsét.Azitt-ottheverőszemetekről
tulajdonképpen nem vettek tudomást. Volt, aki szlalomozva
kikerülteaműanyagflakonokat,volt,akinemesegyszerűséggel
belerúgottéstovábbállt.Felháborítóésvérlázítóélményvolt,de
mivelnemakartunkszerepelniahétfőiKékfénycíműműsorban,nevelésicélzattalnemhasználtukszerszámainkat…
Olykor meg-megállva néztük az eseményeket, és egyre
csökkentamunkakedvünk.déltájékánabbaishagytukagazolást,szemétszedést,pedigbővenlettvolnamitcsinálni.
Azonelmélkedtünk,hogyvan-eértelmecsinálnieztakaritatív munkát úgy, hogy az ide járó emberek legtöbbje sem-

mineműsegítségetnemnyújt,pedigelsősorbannekiktakarítjukaforráskörnyékét.Gondoltunkarra,hogykiszedjük az általunk elhelyezett táblákat, sőt odaviszünk egy konténernyiszemetetéskiborítjukoda,háthaezmárzavarjaavízért
sorbanállókat.mostanramárebbensemvagyunkbiztosak.
mi kell még ahhoz, hogy a valóban nem túl kecsegtető
programon mégis részt vállaljanak a forráshoz rendszeresen
érkezőemberekis,necsakabarátok?!Egyévbenkétnapközhasznúmunka,mégnemavilág,vagymégis?!
A mi kis csapatunk az elmúlt három évben kialakította a
murvás utat, hogy ne a sárban tapicskoljanak a forráshoz érkezők, padot helyezett el, fákat-bokrokat ültetett, vízelvezető
árkot ásott, két turistaútvonalat kapcsolt a Petőfi-forráshoz.
Elértük,hogyalkalmankéntnekétkonténernyiszemetetkelljen
összeszedni.
Ennekellenéreúgylátszik,hogyasegítségnyújtásnemnő,
hanemfolyamatosancsökken,illetveafentiekalapjánmegszűnt.
Ha mi nem végezzük el eme munkákat, mi lesz itt, meddig
maradszépaforráskörnyéke?Jókérdések,válasznincsrá.A
rosszélményeinkellenérearraakövetkeztetésrejutottunk,hogy
csinálni kell. nem az emberekért, mert velük nincs mit tenni,
hanem magáért a forrásért, hisz alapvető célunk a természeti
kincsek megóvása, bár szóbeli köszönetet a forrás vízétől nem
kaphatunk,detudjuk,hogyjótcselekszünkvele,ésbízunkatermészeterejében,amelyhanemisszavakkal,deérezhetőjelekkel
tudomásunkrahozza,hogyköszöniszépenasokmunkát.
„Atermészettovábbraisél-halérted,hátteistegyélvalamit
érte,hogygyermekeidnekmaradjonbennerésze”
DobosCsaba

A szinkron nyugdíjas egyesület bag nevében köszöni szépen Dobos csaba és barátja munkáját
a Petőfi-forrásnál, és az egyesület ígéri, hogy tavasszal kivonul teljes létszámával, hogy a forrást
és környékét kitakarítsák, rendezzék, így segítve Csaba és csapata áldozatos munkáját.
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AdományokKolontárraésdevecserre
b Ag i A k i s s e g í t e t t é k A vö r ö s i s z A P á l D o z AtA i t
Vörös ördöG

Ott jártam és láttam, mit tett ez az álnok,
Amerre járt, széttörtek az álmok.
Több éves rabságából kitörve,
Börtönét kiszakítva zúdult le a völgybe!
Vitt mindent, mit ért, mi az útját állta,
Ahol járt az Ördög, folyt a véres nyála,
Emberek életét, munkáját nem nézve,
Pusztított az Ördög, szíveket széttépve!
Elcsigázott ember talicskáját tolja,
Pusztítás nyomait a szemétdombra hordja.
Élete munkáját, dózerrel széttolják,
A földdel egyenlõvé, simává gyalulják.
Belemarkol a gép kanala, csöpp kis ház falába,
Hangtalanul sír a szív! De már hiába!
Könnyes szemmel nézi! – Vajon mi járhat fejében?
Fehér maszk a megtört arcán, könnycsepp a szemében!
Tovább megyek, bár szívem szerint átölelném Õt,
S kívánnék neki egy százszor szebb jövõt!
Mikor a vörös földet, magunk mögött hagyjuk,
Minden fájdalmukat már, mi a magunkénak tudjuk!
Visszanézve aztán, sajnos nem látunk mi mást,
Nagy fekély borítja most Devecsert, Kolontárt!

Október12-énkezdtemelagyûjtést,telefonálgattam,érdeklődtem,szaladgáltam,majd19-énvittükleaférjemmeldevecserreazadományokatsajátautónkkalésutánfutónkkal.Teljesenmegtelt
a2X1méteresutánfutó.Acsomagtartóban40kgfrisskenyérvolt,
melyetazAszódiPékségadott,ésmikkSándornéfelisszeleteltetett.
Azodaút4óravolt,218km.Ahogyközeledtünk,egyrevörösebblettazútaráhordódottiszaptól.Adevecseribejáratnálmár
3-4 cmiszapvoltazúton.Rendõrautóálltaelutunkat.Senkinem
mehetettbeengedélynélkül.Közöltük,hogyadománythoztunka
katolikusplébániának,ésotttudnakrólunk,ígybeengedtek.
Az út mindkét oldalán fehér ruhás emberek maszkban és a
förtelmes vörös szín mindenütt méteres magasságban. Az egykor
gyönyörûkastélykertmostronda,vörösiszappalelmosott,kidöntöttfákkalvolttele.Torokszorítóvoltlátnimindezt.
A plébánia udvarán rengeteg ember, ki adományokért jött, ki
segítõként.Azatyafolyamatosanútonvolt.Akkorjöttvisszaegy72
évesbácsitól,akimégannyirasemakartaotthagyniaházát,míga
sebeitellátják.Sajnosmégapapsemtudtameggyõzni....
Az utánfutót a segítõk gyorsan
lepakolták.AcsomagtartóbólelõkeAz AdományozóK névsora:
rült kenyereket mindenki megköAmbrus József
szönte,ésebédnélmindenönkéntes
Aszódi Józsefné
egyszeletetvettelbelõleszerényen,
bagi zsolt
hogyatöbbinekismaradjon.Hosszú
balázsné Panni néni
sorkígyózottazebédosztásnál.minbalázs zsoltné
denkifegyelmezettenésfáradtanvárbálint Piroska
bartók János
taasorát.Volt,akimár72órájatalboda mihály
pon volt. Az ország minden tájáról
bodáné erzsi néni
voltakitt:debrecenből,Salgótarjánbratkovicsné
ból,Szegedről,Sopronból...
Deliné kati néni
Deme endre
Amikor kipakolták az adomáDobák Jánosné
nyokat,azatyaelbúcsúzott,éscsak
Fehér erika
annyit mondott, hogy nagyon kögál gyula és csapata (Aszód)
szöni a távolból jött segítséget, de
géczi tibor
menjünkinnétagyerekekkel(akét
gergely Józsefné
hajdú vendelné
gyermekemisvelünkvolt).
hámoriné varga ilona
Kifelé jövet devecserrõl magas
Jamrik lászló
nyomású mosóval mosták le az
katona lajosné
autótésazutánfutót.Amegrendítő
katona lászlóné
állapot miatt percekig nem jutotkáré márta
kovács Ferencné aszódi bölcsőde
tunk szóhoz. A sírás szorongatta a
özv. kovács lajosné
torkunkat. A látványt még sokáig
kovács istvánné
nem felejtjük el! A kamerák nem
könczöl rita
adják át a szörnyűségnek a tizedét
medveczkiné Juci néni
sem!nemlátniazemberekszemét,
mezőfi Ferenc
mile zoltán
benne a rettenetet, a fájdalmat, a
nádasi lászlóné
fáradtságot,akétségbeesést!
okos gyuláné
itthon tudtam meg Meleghné
Palotai sándorné
MucskaÉvitõl, hogyfelajánlottáka
Palya sándorné
szvitek Andrásné
turai házukat egy károsult családtakács Péterné
nak!Azthiszem,büszkelehetafalu
toldi miklós (hévízgyörk)
ráésatöbbiadományozórais!
tóth gábor
Amellékeltlistátmegkaptaadetóthné bartók erzsébet
vecseri atya is, az adományátadó
tüdősné Ani
vigassiné keserû Adrienn
levéllelegyütt.
BalázsnéKati
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Szomszédokköszöntője
isméttúlvagyunkegyállomásána60évesmuharay népi Együttes ünnepségsorozatának,
ezúttal október 16-án a környékbeli csoportok köszöntöttékabagitáncosokat.AbagifelsősgyermekcsoportbagitáncaiutánazisaszegiCsataTáncegyüttes,a
galgahévíziKisbetyárTáncegyüttes,aHévízgyörkinépiEgyüttesésagalgahévízivegyesénekkarszórakoztattaazérdeklődőketésköztükegyüttesünktáncosait,
akikmostkivételesennemaszínpadon,hanemanézőtériszékekenfoglaltakhelyet.
Aszínvonalas,jólsikerültműsortegyközösmulatsággal zártuk, remélhetőleg nem kell 10 évet várni,
hogymegismételhessükeztazestét.

A 60 éves ünnepségsorozat következő, záró
állomása az Együttes immár hagyományos
évzárógálaműsora,melyet2010.december4-én
17 órától kerül megrendezésre a bagi Dózsa
GyörgyMűvelődésiHázban,melyremindenérdeklődőtszeretettelvárunk!

1982.március20-ánaSzövetkezetiEgyüttesekOrszágosminősítőjérekerültsorGödöllőn,aholabagiakazúj„májusfa-állítás”címűkoreográfiátmutattákbe,
mellyelazEgyüttesEzüstfokozatúminősítéstkapott.
időközben ismét változás történt a művelődési ház
vezetésében,Széphalminéiglóiévakerültaházélére,az
Együttespedigismétminősítőrekészülta„Fonóban”címűkoreográfiával,továbbrais SajtiSándor vezetésével.
Szeptember4-én,GödöllőnkerültmegrendezésreaHagyományőrző Együttesek Országos Találkozójára, ahol
kitűnőenszerepeltektáncosaink.
A sikeres minősítés után Sajti bejelentette, hogy nem
tudja a továbbiakban vállalni az Együttes szakmai irányítását,helyétazújkultúrigazgató,Széphalminé vetteát,az
őszifellépésekremárőkészítettefelazegyüttest.
Ekkor kezdte meg önálló működését a gyermektánccsoport, ahol az általános iskolás korú gyerekek ismerkedtek– abagitáncokmellett– amagyarnéptánccal,és
biztosítottákazutánpótlásfelkészítésétahagyományőrző
együttesszámára.
1983 augusztusában a hagyományos nagykátai fesztiválonszerzettháromdíjatazegyüttes,szeptemberbenpedig a Hagyományőrző Együttesek Országos Bemutatóján
táncoltakGödöllőn,azittenisikernekköszönhetőenpedig
meghívást kapott a csoport a Budapest Sportcsarnokba,
aholazországlegjobbnéptáncegyütteseiközöttszerepeltek a bagi táncosok. Eközben folyamatos műhelymunka
folyt az együttesnél, Széphalminé és a zenekar vezetője,
RónaiLajos atáncosoksegítségévelfolytattaelődeikgyűjtőmunkáját, a községet járva, az idős asszonyoktól, férfiaktólésazegyüttestagjainakbevonásávalgyűjtötteabagi
népdalokatésaszínpadravihetőhagyományokat.Ennek
köszönhetőenAcsánazEgyüttesazújgyűjtésekbőlkészült
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együttes

sorozat

új,asummásokéletétbemutató„Sokatarattamanyáron…”koreográfiátmutattabe,ésaSzövetkezetinéptáncosokOrszágos
minősítőversenyénisezzelálltakaszínpadra.Azelőadásmód
meglepte a szakembereket, hiszen ahogyan a lányok és asszonyokrégenismezítlábjártakaratni,úgymostisígyjelentekmeg
aszínpadon.Azsűrinagyraértékelteaprodukciót,azegyüttes
aranyfokozatraminősültésfellépettagálaműsorbanis.
Akiválóeredményutántovábbfolytamunka,azegyüttesa
BudapestiTavasziFesztivákereteinbelülaKőbányaiművelődésiHázbanismétújanyaggalmutatkozottbeazegyüttes,ezúttal
atavaszinépszokásokatállítottákszínpadra,melyekbenatáncosokahúsvétiésapünkösdiünnepekeseményeitelevenítették
felaszínpadon,ésezzelaprodukcióvalszerepeltekaBudapest
SportcsarnokbanrendezettTáncháztalálkozónis.
nyáron a siófoki Balaton Fesztiválon mérték össze tudásukatazországtöbbiegyüttesével,Bagaháromdíjazottegyüttes között szerepelt Tápiószecső és Öregcsertő csoportjával
együtt.innenjúlius1-jénérkezetthazaacsoport,4-énpedig
márindultakaViii.dunamentiFolklórfesztiválra.AnyitóműsorésmenettáncKalocsánkerültmegrendezésre,majdaBajai
víziszínpadon, ismét Kalocsán, Szekszárdon és decsen szerepelt az együttes. novemberben a művelődési minisztérium
„KiválóEgyüttes”címetadományozottazegyüttesnek.
Azeddigelérteredményekmárköteleztékazegyüttesta
jószereplésreésamunkatovábbfolytatására.1985-benünnepelteazegyüttesalapításának35.évfordulóját,éstízévteltel
máranévadóünnepségóta,ezt9-énazegyüttesműsorávalés
azegyüttestbemutatófotókiállítássaltettékemlékezetessé.
A hazai szereplések mellett az együttes Portugáliába, az
inATEl-fesztiválrakapottmeghívást,ígyjúnius16-23között
ittvendégszerepeltekabagiak.Atáncosoklisszabonbanképviselték a magyar néptáncot és hagyományőrzést, majd az
Azori-szigetcsoport egy szigetére, Terceira-ra repültek, ahol
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háromalkalommalmutattákbetáncaikat.Afellépésekmellett tovább folyt a gyűjtőmunka és az új koreográfiák színpadra állítása. megszületik az „El kell menni katonának…”
címűkoreográfia,melyakatonasorozásésahazatéréspillanataitdolgoztafel,az„Egymásmellett”melyafalubelivasárnapdélutánokemlékétállítottaszínpadra.EközbenGödöllőn
a Hagyományőrző Együttesek Fesztiválján első helyezést,
nagykátánaPestmegyeiHagyományőrzőEgyüttesektalálkozójánharmadikhelyezéstértelazegyüttes.
1986-banajugoszláviaiOhridbanképviseliamagyarkultúrátabagicsoport,ezutánismétadunamentiFolklórfesztiválon
szerepelneksikeresen,azegyüttesinnenanépekBarátsága-díjathoztahaza.Augusztus20-ánaBudaiVárbanszerepelacsoport,melyetamagyarTelevízióegyenesadásbanközvetített.
1987-benPestmegyétképviselveakelet-németoszágiSuhl
járásban táncoltak a bagiak, majd a csehszlovákiai Cerveny
Kostelec-benmuatathattákbetudásukat.
1988 a minősítések éve, áprilisban szövetkezeti minősítőnérelaranyfokozatot,majdanépiEgyüttesekOrszágosTalálkozójánszerepeltsikeresenazegyüttes,aholazakkorszínpadraállított,abagilakodalmakegyrészletétmegelevenítőkoreográfiátmutattákbe.Azegyüttesanyugat-németországi Tögingben vendégszerpelt, majd Augusztusban
azonnanérkezetttáncegyüttestláttakvendégülazegyüttes
táncosai.Augusztus19-20-ánzajlottazOrszágosSzövetkezeti néptáncfesztivál, melyen a muharay népi Együttes a
legmagasabbnívódíjatkapta.
1989-ben a néprajzi Társaság jubileumi emlékülésén a
Budai Vigadóban adott nagysikerű műsort az együttes, nyáronpedigFinnországbanahollolaiMatitJaMaijat táncegyüttesvendégekéntszámosfellépéstteljesítettek.
(folytatjuk)
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kistérséGi hírek
ATöbbcélúTársulásTanácsa
október27-iüléséről
A Társulási Tanács önkormányzati választásokat követõ elsõ ülése a Tanács tagjainak
mandátumigazolásával és a társulási tagnyilvántartás módosításával kezdõdött. A
választások eredményeként az Aszódi
kistérségben két településen változott a
polgármester személye: Tóth Tibort Hévízgyörkön, Vanó Andrást pedig Galgahévízen
választották polgármesterré.
A következõkben került sor az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása elnökének választására. A polgármesterek 1 jelöltre adhatták le voksukat: Sztán István – Aszód polgármestere –
7 igen szavazatot kapott. A minõsített
többségű döntés értelmében a 20102014-es önkormányzati ciklusban Sztán
István az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnöke.
A Társulás munkáját Tóth Ilkó Mihály,
Kartal polgármestere általános elnökhelyettesként, Szendrei Ferenc, Tura polgármestere 2. elnökhelyettesként segíti.
A Tanács Madarász Istvánt, Iklad polgármesterét a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnökének, Tantó Csabát, Domony
polgármesterét, és Vanó Andrást, Galgahévíz polgármesterét pedig tagjának
választotta.
Ezek után a Tanács elfogadta a Társulás 4 évre szóló programját, a 2011-es
feladat-ellátási tervet és meghatározta az
év hátralévõ részére a munkaprogramját
és az ülések idõpontját.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása honlapján olvashatnak:
(www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

előző számunkban megjelent
„idősek
Világnapja”
c.
cikkünkből az alábbi információk kimaradtak. Mary Zsuzsi
fellépésétésutaztatásátBalázsné
Kati ésHámoriGyula intézte.
BalázsnéKatiazalábbiakkal
segítetteazösszejövetelt:
– kenyér(20db),
– fasírozott(5kg),
– savanyúság(5kg)
– 2kartondobozpéksütemény

szolgáltató
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lABdArúGás – felnõtt eredményeK

erdőkertes–bag: 2-1, bag–halásztelek: 4-1, bag–veresegyház: 3-1,
tárnok–bag: 4-0

FelnõTT TABellA (noVemBer 8-án)
Csapat
mérkõzés Gyõzelem döntetlen

1. üllő
2. Újlengyel
3. Pilissport Plse
4. Diósd
5. tápiószecső
6. Pilis lk
7. örkény
8. Bag
9. Felsőpakony
10. veresegyház
11. gödöllő
12. tárnok
13. halásztelek
14. erdőkertes
15. törteli ksk
16. hévízgyörk

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12
13

11
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
4
3
3
2
1

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

vereséG

1
2
3
3
5
5
5
6
6
7
6
8
8
9
8
10

pont
34
29
28
26
24
22
22
19
17
16
15
13
10
10
8
5

lABdArúGás – ifjúsági eredményeK

erdőkertes–bag: 0-1, bag–halásztelek: 0-0, bag–veresegyház: 2-1,
tárnok–bag: 1-0

iFjúsáGi TABellA (noVemBer 8-án)
Csapat
mérkõzés Gyõzelem döntetlen

1. tápiószecső
2. Felsőpakony
3. gödöllő
4. Pilissport-Plse
5. halázstelek
6. hévízgyörk
7. Pilisi lk
8. tárnok
9. Bag
10. örkény
11. Diósd
12. üllő
13. veresegyház
14. törteli ksk
15. erdőkertes
16. Újlengyel

13
13
12
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12

10
10
7
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
0

2
1
2
2
2
2
0
3
2
2
4
2
1
1
2
0

vereséG

1
2
3
4
3
4
6
4
5
6
5
7
9
8
9
12

pont
32
31
23
23
23
23
21
21
20
17
16
14
10
10
8
0

9 orvosi üGyeletek
háziorvosok rendelési ideje
dr. BAlAToni GyönGyi hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
dr. Perjési GyörGy hétfõ, 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
hétfõ reggel 8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel. címe: Tura, Petőfi tér 2.
Telefon.: 104
a foGorvos rendelési ideje
dr. szABó melániA Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670 hétfõ, szerda, péntek:
14.00-19.00, kedd, csütörtök: 8.00-13.00
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mindennapi kenyerünk
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AHOGyiSTEnnEKTETSziK
„FeleleJézusésmondanéki:Bizony,
bizonymondomnéked:havalakiújonnan
nemszületik,nemláthatjaazIsten
országát.”(Jn3:3)
„Jöjjönelateországod;legyenmegateakaratod,
mintamennyben,úgyaföldönis.” (mt6:10)Krisztusegészföldiéleteaztnyilatkoztattaki,amiazisten
akarata a földön, ahogy az a mennyben is. Krisztus
mondta:„...havalakiújonnannemszületik,nemláthatjaazIstenországát....Havalakinemszületikvíztől
ésLélektől,nemmehetbeazIstenországába.Amitesttőlszületett,testaz;ésamiLélektőlszületett,lélekaz.”
(Jn3:3-6)
Krisztusnemismerelsemmilyenkasztot,bőrszínt
vagyérdemet,amelyszükségeslenneahhoz,hogyazŐ
országának polgárai lehessünk. Az Ő országába való
belépés nem függ sem gazdagságtól, sem különleges
örökségtől. Azok lehetnek országának polgárai, akik
újjászülettekalélekáltal.Krisztusalelkijellemvonásokatfogjaelismerni.AzŐországanemevilágbólvaló.
Azőalattvalóiazok,akikazistenitermészetrészesei,
ésmegmenekültekaromlástól,melyatestikívánságok
miattvanavilágban.Eztakegyelmetistentőlkapták.
Krisztusnemországárakészentaláljamegalattvalóit,hanemistenihatalmaáltalŐtesziarraalkalmassá
őket.Akiktörvényszegésükbenésbűneikbenhalottak
voltak,azoklelkiéletrekeltek.Azistentőlkapottképességeik szent célok érdekében kifinomultak, megtisztultak,ésfelmagasztosultak,ésáltalukolyanjellem
formálódikki,melyazistenihezhasonló.ésbárabűn
szolgálatábanrosszulhasználtákfeltalentumaikat;bár
Krisztusbotránykőésamegütközéssziklájavoltszámukra, míg engedetlenségük miatt megbotlottak az
igében;deistenszeretetevégülmégisakötelességösvényére vezette őket. Krisztus mondta: „én azért jöttem,hogyéletöklegyen,ésbővölködjenek.” (Jn10:10)
Krisztusláthatatlanerővelvonjamagáhozaszíveket. Ő az élet világossága, és saját lelkével hatja át
gyermekeit.Ahogybekerülnekalelkilégkörbe,meglátják,hogySátánuralmaalattálltakéskísértéseinek
játékszereivoltak;deleráztákmagukrólatestivágyak
igáját, és megtagadták, hogy a bűn szolgái legyenek.
Sátán küzd azért, hogy megtartsa őket. Különböző
kísértésekkel támadja őket, de a lélek azért munkálkodik,hogyátalakítsaőketTeremtőjükképmására.

„FeleleNikodémusésmondanéki:
Mimódonlehetnekezek?FeleleJézusés
mondanéki:TeIzráeltanítójavagy,ésnem
tudodezeket?Bizony,bizonymondomnéked,
amittudunk,aztmondjuk,ésamitlátunk,
arrólteszünkbizonyságot;ésami
bizonyságtételünketelnemfogadjátok.
Haaföldiekrőlszóltamnéktekésnem
hisztek,mimódonhisztek,haamennyeiekről
szóloknéktek?”(Jn3:9–12)
Végtelenáravanannakalehetőségnek,hogyazemberekatökéleteskeresztényijellemetelérhessék.Azoknak,akikethívaSzentírás,mintistenhangja,éstanításait követni szeretnék, naponként kell tanulniuk,
naponkéntkelllelkitüzetéserőtkapniuk,amiminden
igazihívőrendelkezéséreáll,aSzentlélekajándékában.
ASzentlélekszabadonmunkálkodó,függetlenhatalom. A mennyek istene úgy irányítja lelkét, amint
nekitetszik.Emberigondolatok,emberiítélkezésés
emberimódszereknemszabhatnakhatárokattevékenységének,senemszabjákmegacsatornákat,melyenkeresztülhatásátkifejtheti.Ahogyanaszélneksemmondhatják:„Aztajánlom,hogyebbeaziránybafújj,ésígy
meg így viseld magad.” Amiként a szél hat erejével,
meghajlítja és kitöri az útjába kerülő hatalmas fákat,
akképpenhataSzentlélekazemberekszívére,ésnincs
olyanhalandóember,akimunkájátkorlátozhatná...
nikodémus nem volt hajlandó elismerni az
igazságot,mertnemértettemindazt,amiistenerejévelésműködésévelálltkapcsolatban;mégiselfogadta a természetes tényeket, habár azokat sem megmagyarázni, sem felfogni nem volt képes. minden
korokemberéhezhasonlóan,avallásbanaformaságokatésapontosceremóniákatfontosabbaknaktartotta,mintistenlelkénekmélyindításait...
Előbb a szív forrását kell megtisztítani, és csak
azutánválnaktisztáváabelőlekiáradófolyóvizek.nincs
biztonságasenkinek,akicsakalkalmi,törvényeskedő
vallássalésakegyességlátszatávalrendelkezik.Akeresztényéletnemarégiéletmegváltoztatása,javítgatása,hanematermészetátalakulása.Abűnésönzéshalálaez,ésegymindenvonatkozásbanújéletkezdete.
EztaváltozástegyedülcsakaJézusföldiképviselőjea
Szentlélekvalóságosmunkájahozhatjalétre.
Szerkesztette:szt.
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TrAFFiPAX elõrejelzés
2010. noVemBer Hó
11. 11.
11. 12.
11. 13.
11. 14.
11. 15.
11. 16.
11. 17.
11. 18.
11. 19.
11. 20.
11. 21.
11. 22.
11. 23.
11. 24.
11. 25.
11. 26.
11. 27.
11. 28.
11. 29.
11. 30.

gödöllő
Pécel-isaszeg
kerepes-kistarcsa
gödöllő
kistarcsa-Csömör
gödöllő
gödöllő (fokozott ellenőrzés)
gödöllő
kistarcsa-kerepes
Pécel-isaszeg
gödöllő
kistarcsa –kerepes
gödöllő
isaszeg-Pécel
gödöllő
gödöllő (fokozott ellenőrzés)
Pécel-isaszeg
gödöllő
kerepes-kistarcsa
gödöllő

BaBa-mamakluB
idén ősszel is várja az óvodába még
nem járó, de a kortársak közösségét
már igénylő kisgyermekeket
Geizerné Péli Melinda
és Antalóczyné Kurucz Ágnes
idõPonT: november 22.
A foglalkozás 16.30-kor kezdődik.

q
tÓtH gáBOR

országgyÛlési kéPviselÕ
Telefon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
tura, tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
bag, szent imre u. 52.
(Polgármesteri hivatal)
minden hét csütörtök délelőtt.
Bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

( impresszum
kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: Rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

ezmegaz
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renDÕrségi Felhívás
megváltozott a gödöllõi rendõrkapitányság
ügyfélfogadási rendje
szabálysértési ügyekben ügyfélfogadás 2010. november 15-tõl
Kedd,Csütörtök:08.00–12.00-igés13.00–15.00-ig
szabálysértési ügyekben telefonon történõ
tájékoztatás: 13.00–15.30-ig
személy- és vagyonvédelmi, valamint fegyverengedélyügyi területen
azügyfélfogadás2010.december22-tõl–2010.január03-igSzÜnETEl!
NemesIstvánnér. õrnagy
rendõrségitanácsos,igazgatásrendészetiosztályvezetõ

CSAlóKBAGOn!
Októbervégénegybagiidősházaspárhozbecsöngetettegynő,
akiaCsaládvédelmiSzolgálatmunkatársánakadtakimagát.A
csaló nő az idős házaspár hölgy tagjával kívánt beszélni
négyszemközt,ésmeglepőensokmindenttudott:helyiismerősöket,rokonatemlített.Abeszélgetéselsőpármondataután
pénzköveteltazidősasszonytól,akitiltakozott,ezértfegyvert
fogottrá.Szerencséreekkorbelépettaszobábaazidősházaspártfelügyelőhölgy,ésamígarendőrségethívta,azálcsaládvédelmiselmenekült.
Ezazesetisarrafigyelmeztetmindenkit,különösenazidős
embereket,hogysenkitseengedjenbeismeretlenülaházukba,
mert havonta bukkannak fel újabb és újabb csalók, akik az
emberekjóhiszeműségétkihasználvakívánnaknyerészkedni.

Polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje
HéTFõ: 13-16 óráig, Kedd: nincs ügyfélfogadás
szerdA: 8-12 óráig és 13-16 óráig
csüTörTöK: nincs ügyfélfogadás
PénTeK: 8-13 óráig
Polgármester ügyfélfogadása: csütörtök 8-13 óráig
jegyző ügyfélfogadása: csütörtök 8-16 óráig
Tóth Gábor polgármester
Beke Andrea jegyző

