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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Szőlődomb megtisztítása

Az önkormányzat tájékoztatja a
lakosságot, hogy a szőlődomb feletti
elhagyott telkek száraz fáktól,
bokroktól való megtisztítását tervezi.
/ 3. oldal

Télűzés

A farsangi időszak utolsó szombatján
általános iskolásaink, a hagyományokhoz híven, télűző mulatságot
tartottak a művelődési házban.
/ 5. oldal

Piros bagi „nagy határ”

A Muharay Elemér Népi Együttes ezévi
gálaműsora választ keresett arra,
mit jelent a hagyományőrzés
egy közösség életében.
/ 8–9. oldal

Fotó: KR

20 év után egyházi tulajdonban a templomkert

Mint ahogy arról korábbi „Templom felújítása” című cikkünkben is beszámoltunk,
tavaly nyáron elkészült a bagi római katolikus templom felújításának első része:
megújult a templomtorony (szép új fedést és aranyozott keresztet kapott), valamint a főhomlokzat.
A templom felújítása itt azonban nem
áll meg, hiszen már előkészítés alatt áll
a többi részének megszépítése is. Ezen
második ütemben elkészülő munkák

tervezése, előkészítése során derült
fény arra a meglepő tényre, hogy bár a
bagi templom épülete a római katolikus egyház tulajdonában van, ám az azt

övező, egyház által karbantartott
templomkert – igen meglepő módon –
azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi. Mivel ezen
tulajdonállapot változatlanul hagyása
ellehetetlenítette volna az egész, előkészítés alatt álló pályázatot, ezért a képviselő-testületnek sürgősen lépnie kellett, és az alábbi határozatot hozta:

2 BAgi hírLAP

KÖzügy

„69/2012. (XI.22.) számú képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy a bagi
23-as helyrajzi számú, 2255 m2-es templomkertet jelképes 1 Ft-ért a római katolikus egyház tulajdonába adja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert,
hogy a közjegyző előtt kötendő adás-vételi szerződést előkészítse és aláírja.”

2013 FEBruÁr
2012. december 5-én, Vargáné
dr. Szecskő Irén aszódi közjegyző
asszony előtt, Tóth Gábor polgármester és Karácsondi Mihály atya
az alábbi okiratban szentesítette a
megállapodást, így semmi akadálya sincs, hogy folytassák a templom felújítását.
B. M.

Zártkertek és külterületek földhivatali regisztrációja
2013. január elsejével változott a földhasználati kötelezettség
bejelentése, miszerint a földhasználónak – aki lehet maga a
földrészlet tulajdonosa is – a területnagyságtól függetlenül
minden termőföld, valamint mező- és erdőgazdasági művelés
alatt álló belterületi föld és zártkert használatát be kell
jelentenie, kivéve az erdő művelési ágú terület használatát. A
földhasználónak a használat megkezdésétől számított 30
napon belül kell a földhasználatát bejelenteni a földhivatalhoz az erre szolgáló földhasználati bejelentési adatlap
formanyomtatvány kitöltésével.
A földhasználati bejelentés a hatályos rendelkezések alapján
6000, illetve 12.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett történhet. Államtitkár úr rádiós interjúja alapján a
Kormány a közeljövőben tervezi a törvény olyan irányú módosítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos minden eljárás 2013. január 1-jével visszamenőleg díj-,
és illetékmentes eljárás lesz, így érdemes a regisztrációval
megvárni ezt a törvénymódosítást. A bejelentés elmulasztását április végétől fogják bírsággal büntetni.
A kötelező bejelentésének az a célja, hogy ki lehessen
egyértelműen mutatni, miszerint egy személy, illetve gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet használ,
és milyen jogcímen.
Bag Nagyközség területén a regisztráció alá NEM tartoznak a belterületi földek, házak, azok kertjei, illetve min-

daz a külterületi (zártkerti) ingatlan, amelynek nincs
valamilyen művelési besorolása (pl. „szántó”, vagy „szőlő”),
illetve nincs aranykorona értéke megállapítva.
A belterületi kertek (pl. Káposztáskert, Kenderföld),
amelyek földhivatali besorolása „beépítetlen terület”, illetve
azon belterületi területek esetén, amik nem „lakóház”, vagy
„beépítetlen terület” besorolásúak, érdemes érdeklődni a
gödöllői Járási Földhivatal mezőgazdászánál, hogy be kell-e
jelenteni, avagy nem.
Ebből következik, hogy minden olyan területet viszont
regisztráltatni KELL, amik a fenti kategóriába nem esnek
bele. Azaz minden külterületnek számító földterületet
(amik helyrajzi száma nullával kezdődik), és minden régi –
azóta megszűnt – zártkertes besorolású földterületet (ezek
Bag Nagyközségben a Szőlődombon, illetve környékén
lévő, 2001-2636 helyrajzi számú földterületek). Ez utóbbiakat akkor is be kell jelenteni, ha azóta lakóház épült rá, a
rendezési tervünkön lakóterületi besorolást kapott, és
művelésre nem használják, hiszen az ingatlan földhivatali
besorolása attól még megmaradt „szőlő”, „kert”, vagy
ehhez hasonlónak.
Kérem, hogy a részletekről tájékozódjanak a földhivatali
portálon található hirdetésekből: http://www.foldhivatal.hu
ahol a bejelentéshez szükséges nyomtatványt is megtalálják,
letölthető formátumban.
B. M.

A művelődési ház régi kazánjának elbontása
A polgármesteri hivatalba telepített apríték kazán sikeres
beüzemelésén felbuzdulva az önkormányzat úgy döntött,
hogy a kultúrházba is telepít egy hasonló méretű és teljesítményű kazánt, a több millió forintos fűtési költség megspórolása érdekében. A kazánt szállító, telepítő cég szakembereivel (BioKopRi Kft.) tartott helyszíni szemlén megállapítottuk, hogy a régi, használaton kívüli, vegyes tüzelésű kazán pont útban van az újnak, így azt mindenképp el kell
bontani a munkák megkezdése előtt. Ennek bontási költsége pár százezer forint lett volna.
A polgármester úr és két bagi civilszervezet vezetőjének beszélgetése során merült fel az alábbi ötlet, amivel a bontási
költséget meg tudtuk spórolni. Az önkormányzat, a Piros
Bagért Egyesület, valamint a Szinkron Nyugdíja Egyesület
megállapodást kötött. Ennek alapján a két civilszervezet közösen elbontotta az útban lévő régi kazánt, majd az elbontott

elemeket fémhulladékként értékesítették, és a befolyó pénzösszeget szétosztották egymás között. Ezáltal egyrészt az elvégzett munkájukért, másrészt egyfajta támogatásként pénzhez is jutottak. Bevallom őszintén, én a kazán méretét látva,
annak elbontását több napra becsültem. A két civilszervezetünk lelkes tagjai azonban egy délelőtt végeztek a munkával,
megmutatván, hogy ifjonci erő lehet még a nyugdíjas kor
után is az emberekben. Ezúton köszönjük meg mind a Piros
Bagért Egyesületnek és vezetőjüknek Deme Istvánnak és a
Szinkron Nyugdíja Egyesületnek és vezetőjüknek Balázs Jánosnak az értékes, gyors, szakszerű és igen hasznos munkáját,
amellyel igen nagy mértékben előremozdították a kultúrház
fűtéskorszerűsítésének ügyét!
Lapzárta után érkezett: azóta megérkezett, és a pincébe
leszállításra is került az új aprítékkazán, és az ahhoz tartozó
két puffertartály. Erről majd egy későbbi cikkben számolunk
be részletesebben.
B. M.
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az Önkormányzat híreI

A SZŐLŐDOMB MEgTiSZTíTÁSA
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy bag nagyközség Önkormányzata a temető feletti szőlődomb
elhagyott telkeinek elszáradt fáktól, bokroktól való megtisztítását tervezi a tavasz folyamán.
Önkormányzatunk ezzel egyrészt a száraz időszakban igen gyakran előforduló tűzeseteket kívánja megelőzni,
melyek többször fenyegették már leégéssel a közeli nyaralókat, lakóingatlanokat; másrészt az általunk
vásárolt apríték kazánok tüzelőanyaggal való ellátását kívánja megoldani.
Kérjük azokat a tulajdonosokat, akik nem járulnak hozzá, hogy önkormányzatunk elvégezze ezt a tisztító
munkát (ami amúgy az ő feladatuk lenne), jelezzék községünk jegyzőjének, vagy műszaki előadójának!
Beke Andrea, jegyző
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu

Benedek Miklós, műszaki előadó
Telefon: +36-30-667-25-40, E-mail: muszaki@bagfalu.hu

PáLyázAT A MűvELődéSI ház
BüFéjéNEK MűKÖdETéSéRE
– Bag Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki a 2191 Bag, Petőfi tér 1/a.
(129 hrsz.) alatt lévő dózsa György művelődési ház büféjének és
a hozzá tartozó helyiségek üzemeltetésére.
– A helyiségek bérleti díját 70 000 Ft / hó összegben állapítja meg.
– Feltételként szabja, hogy a bérlőnek a víz- és villany almérőket be kell
szereltetnie; a fűtést díját a fogyasztott köbméternek megfelelően kell
kiegyenlítenie az egyéb közüzemi számlákkal együtt.
– az önkormányzat elképzelése a működtetéssel kapcsolatban a következő:
a büfét kizárólag kávéház vagy internet kávézó formájában kell működtetni,
továbbá tevékenységének kapcsolódnia kell a kultúrház profiljához. A bérlőnek lehetősége van bálok, találkozók, munkahelyi rendezvények, tréningek
szervezésére, a művelődési ház udvarát is igénybe veheti. lakodalmak
alkalmával a büféhasználat egyedi szerződés tárgyát képezi.
– Részletes programot és elképzelést várunk a jelentkezőtől.
– A bérlemény előzetes megtekintéséhez kérjük, keresse a művelődési ház
gondnokát, antal Istvánt a +36-20-40-177-11-es telefonszámon.
–

a pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 28.

SzERvEzET

1%

w Bagi Polgárőrség:
w Muharay Elemér Népművészeti Egyesület:
w helytörténeti Baráti Társulat:
w Szent András Alapítvány:
w Bag és Testvérvárosai Baráti egyesülete:
w Bagi TC ‘96:
w Piros Bagért egyesület:
w Bagi focisuli:

AdóSzáM
18697562-1-13
19184472-1-13
19181943-1-13
18666894-1-13
18698934-1-13
18673546-1-13
18721584-1-13
18727078-1-13

Felhívás
TiSzTelT ügyfeleink!
A polgármesteri hivatal félfogadása 2013.
január 14-től a következőképpen alakul.
Félfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

13-18-ig
nincs
8-12-ig
13-16-ig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12-ig.

az ügyfélszolgálat (Kiskőrös utca felől) természetesen továbbra is egész nap, a hét minden
napján áll az ügyfelek rendelkezésére.
tóth Gábor félfogadási ideje:
minden csütörtökön 9-12-ig
beke andrea jegyző:
minden csütörtökön 8-12-ig.
Amint Tisztelt ügyfeleink látják, heti egy alkalommal hosszabbított félfogadást tartunk,
hogy azok a polgárok, akik délután 16 óra
után tudják csak intézni ügyeiket, azt hétfői
napon meg tudják tenni.
A hivatal a félfogadáson kívüli időszakban
zárva van, ezért kérjük az ügyfeleket, szíveskedjenek betartani a félfogadási rendet.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy
előreláthatólag január végétől járási ügysegéd fog a hivatalban működni, akinek a feladata lesz a járáshoz beadandó anyagok helyi
átvétele. Pontos időpontról később várható
tájékoztatás.
Beke Andrea
jegyző
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arany János általános Iskola és alapFokú művészetI Iskola híreI

Félévi mérleg

Munkánkat megváltozott névvel (Arany jános általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyett
Arany jános általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
az alapító okirat szerint szerveztük/végeztük.
w 282 tanulóval kezdtük és 285-tel zártuk a félévet. Tanulóink közel 42%-a hhh-s. (hhh = halmozottan hátrányos helyzetű = A szülők rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek, csak az általános iskolát végezték el vagy még azt sem.)
w 142 tanítványunk ingyen étkezik, de beneveztünk az iskolagyümölcse és az iskolatej programra is, van iskolai
büfé, tehát senki sem marad éhesen.
w Volt alsó, felső tagozatunk, és voltak/vannak külön oktatott SNi-s csoportjaink. (SNi= Sajátos Nevelési igényű
több figyelmet, más jellegű törődést, enyhébb követelményeket igénylő tanuló.) Október 1-jétől Bodnár Balázs
látja el az egyik SNi csoport vezetését. (Balázs Pekingben
újságíróként és Tajvanon kínai gyerekek angol nyelvtanáraként már bizonyított, remélem, nálunk is hasonlóan jó
eredményeket ér majd el.)
w idén a művészeti tagozat szünetel. Az érdeklődést szakkörökkel (képzőművészeti, dráma) igyekszünk fenntartani. A
képzőművészeti szakkörre 18, az alsós dráma szakkörre 9,
Szivák-Tóth Viktor foglalkozására pedig 4 tanulónk jár.
w Ebben az évben iskolánkban elindult a katolikus, református hittan mellett az evangélikus hittan is.
w A törvényi előírásnak eleget téve az első és ötödik osztályokban bevezettük a mindennapos testnevelést órarendi
keretek között.
w November 1-jével bekapcsolódtunk az italos Karton Dobozgyűjtő programba, melyet a Zöld híd régió Kft hirdetett meg.
w A félév során 15 szakmai értekezletünk volt, 17 esetben voltunk konferencián. Az értekezletek témája az állami átvétellel kapcsolatos teendők, a szakmai kérdések megbeszélése, a
tankötelesség, a drogmegelőzés és a közbiztonság volt.
w 144 tanuló családját látogattuk meg. A családlátogatások
tapasztalatai: Az elsős és ötödikes osztályfőnököket
mindenki nagyon várja. Szívesen megismerkednek a
szülők azzal az emberrel, aki a nappali időszakban a
gyermeküknek a gondját viseli. Később már nem örülnek nekünk annyira, mert főleg problémás esetekben teszünk látogatásokat a családoknál. Sajnos néhány szülővel csak ilyenkor tudunk találkozni. Fogadóórán és szü-

w
w

w
w
w
w
w
w

w

w

w

lőin is általában ugyanazok a szülők jelennek meg. Szerencsére sokukra tudunk számítani, de az lenne az igazi,
ha mindenkit be tudnánk vonni a közös munkába. (Jelen esetben a 6-16 éves gyerekek nevelésébe, oktatásába.) 144 gyermeket látogattunk meg a félév folyamán.
Az összes hiányzás 6718 óra volt, ebből igazolatlan 1085
óra volt.
Az első félév végére több tanuló mulasztott igazolatlanul
10-nél több órát, és 4 tanuló lépte túl az 50 igazolatlan
óra mulasztást. Esetükben a Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási hivatala fog eljárni és szüneteltetni a
családi pótlék folyósítását.
Az tanév eddig eltelt részében 300 dicséretet és 61 figyelmeztetőt osztottunk ki.
Az iskolára levetített tanulmányi átlag: 3,79 volt.
A tantárgyi követelményeket kitűnőre teljesítette félévkor: 25 fő.
A követelményeket nem teljesítette félévkor: 24 fő (1
vagy több tantárgyból).
Ebben a félévben 3 kisebb gyermekbaleset (1 hátzúzódás,
és 2 ujjtörés) volt.
A védőnők rendszeresen ellenőrizték a gyerekek fejét.
Szerdánként volt fogászati szűrővizsgálat is. Sajnos még
mindig vannak családok, ahol jelzés esetén sem törődnek
úgy a gyermekeikkel, ahogy kellene. A megfelelő kezeléseket mindenképpen el kell végezni! igaz ez a kötelező
védőoltásokra is. ha betegség vagy akadályoztatás miatt
a tanuló oltáskor hiányzott az iskolából, a szülő kötelessége elvinni a gyermekét a doktor nénihez.
Pedagógiai szakvéleményeket több esetben is írtunk.
Leggyakrabban védelembe vétel (vagy felülvizsgálat),
gyermekelhelyezés vagy bűncselekmény (gyanúja) miatt.
Mozgalmas, munkás félévet hagytunk magunk mögött.
Nagyon sok volt a kötelezően előírt és a határidős munka,
amivel az állami átadás-átvétel járt, ennek ellenére megtartottuk a vállalt programokat, elvégeztük a szakmához kapcsolódó feladatokat, megemlékeztünk ünnepeinkről, részt
vettünk a versenyeken... Bátran elmondhatom, hogy az intézmény átadásából tanulóink semmit sem éreztek.
Mivel a tanévnek még közel sincs vége, kérem, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel és segítsék munkánkat, hiszen nem kisebb feladatok állnak előttünk, mint a farsang (február 9.) a leendő elsősök szülői értekezlete (február 14-én 17 órakor) valamint a nyolcadikosok
beiskolázása… Köszönöm.
Szásziné Győri Éva
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ARANy JÁNoS ISKolA éS AlAPFoKú MűvéSzETI ISKolA FARSANgI BÁlJA

Télűző mulatság
„Februárhavánakkilencediknapján,
Hogyhajólszámolokmásodikszombatján
Nebúsuljonotthonsenkifia-lánya,
Kettőrelegyenabagikultúrházban!”
Ezzel a kedves versikével hívogattak a nyolcadik osztályosok iskolánk farsangi báljába, amelyet 2013. február 9-én tartottak a művelődési
házban.
Bálint Zsolt hoppmester nyitotta meg a bált,
és konferálta fel a nyitótánc szereplőit. Furdi
Vivien hercegnő és Kádár Róber herceg vezetésével 12 pár keringőzött a tánctéren: Balogh
Ramóna és Lakatos Márk, Oravecz Orsolya és
Tóth Tamás, Hajdú Viktória és Bobál Mar tin,
Pikács Petra és Pikács Pál, Sándor Orsolya és
Szabó Jusztin, Tóth Vivien és Benda Dávid, Sima
Lilla és Szlucska Gellért, Bárány Evelin és Bozsik
Bálint, Nagy Csenge és Lengyel Zsombor, Kovács
Veronika és Bar tók Zoltán, Józsa Szimonetta és
Pintér Már ton, Somoskői Zsófia és Pintér Dávid.
A nyitótáncot követően a táncosok felkérték
szüleiket, majd a jelmezesek felvonulása következett. Talán idén kevesebbeknek volt kedve
maskarával is elűzni a telet, de akik beöltöztek
azok valamennyien ötletességükről tettel tanúbizonyságot a jelmezkészítés terén.
három osztály komoly műsorral is készült.
Az 5.b osztály Horváthné Bankó Edit osztályfőnök vezetésével az ókori görögország világába
utaztatták el a közönséget, a 4.a osztály Tóthné
Irsán Ágnes tanítónő vezénylete alatt a hupikék
törpikék mulatságos világát mutatták be, a 4.b
osztály pedig pantomim játékkal igyekezett felvidítani egy szomorú kislányt...
A mulatság kora estig tartott, a zenét a galga
Expressz szolgáltatta, aki akarta rophatta a táncot.

Csoportos kategória
I. HElyEzETT
szívderítők (4. b osztály)
II. HElyEzETT
pantheon (5.b osztály)
III. HElyEzETT
hupikék törpikék (4. a osztály)

Fotó: KR

a Jelmezverseny eredménye:
egyéni kategória
I. HElyEzETT
busók (Kajári Máté, Paltán Benedek,
Szabados Tamás 1.a osztály)
II. HElyEzETT
szőlőfürtök (lukács Emília 1.a,
lukács András 3.a osztály)
III. HElyEzETT
kukorica (Péter Petra 1.a osztály)
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A BAgi iglice nAPközioTThonoS ÓvodA hírei

Elkészült a sószoba óvodánkban
TiszteltSzülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodánkban kialakításra került 3,6 m2 sófal. Parajdi sórögből, több mint 5q só került beépítésre a borovi fenyőből készült farács mögé.
A parajdi kősóra jellemző, hogy a nátrium-kloridon kívül
nagyon sok értékes ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz,
melyek jelenléte okozza a sótömbök szürkés színét. A parajdi
sótömbök másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy a felületük
porózus, így nagy aktív felülettel rendelkeznek. A sótömbök
felületéről a sórészecskék könnyen a légtérbe illetve onnan a
légutakba jutnak. Ezt a folyamatot segíti elő a sófalba épített
ventilációs rendszer, mely óránként 100 m3 levegőt áramoltat
át a sótömbök felületén. Ezen típusú sószoba kialakításával az
ún. száraz sóterápiát valósítjuk meg. A sószobában a gyerekek
aktív időtöltés közben (ének, torna) élvezhetik a sóterápia pozitív hatásait, s vidáman játszadozhatnak.
A sórészecskék a légtérbe jutva kifejtik fertőtlenítő hatásukat, elpusztítják a vírusokat, baktériumokat, gombákat,
valamint a szervezet védekező, öngyógyító funkcióit stimulálják. A sós levegő belégzésével tisztulnak a légutak, így a
szervezetből eltűnnek a fertőző gócok. A sóterápia alkalmazásával növelhető a szervezet általános fizikai és biokémiai
állapota, melynek hatására javul a perifériás keringés, erősödik az immunrendszer. A sószoba klímája serkenti a légzőszervek aktivitását és a hörgők öntisztulását, mely által csökken a nyálkahártya gyulladása.

A sóterápia az alábbi légúti problémák esetén ajánlott:
•
légúti megbetegedések
•
légúti allergiák (pollen, toll, pihe, stb.)
•
szénanátha, nátha
•
asztma
•
légzéselégtelenség
•
tüdőtágulás
•
füll-orr-gége fertőzések
•
hörghurutgyulladás
•
arcüreggyulladás
•
dohányzás okozta irritációk
•
horkolás
•
szívritmuszavar
•
vérnyomás szabályozás, alvászavar

nyugdíjAS hírek

A Szinkron Nyugdíjas Egyesület életéből
Ez év január 5-én, szombaton tartotta meg a Szinkron Nyugdíjas Egyesület az utószilveszteri mulatságát. Az egyesület rozmaring Vegyes Kórusának tagjai már hetekkel előtte hozzáláttak a
szervezéshez. Megterveztük, mit főzzünk, mit igyunk és mivel
szórakoztassuk nyugdíjas társainkat. Beszereztük időben a szükséges alapanyagokat a vacsorához, és kijelöltük, ki miért felelős.
Január 3-án aztán Kerekes Józsefné Erzsike irányításával
Maschekné Magdi, Sáráné Bözsike és Gergelyné Terka hozzáláttak a majonézes burgonya és a franciasaláta elkészítésének, ami 110 főre nem kis munka volt. igazán köszönjük nekik, hiszen istenire sikeredett mindkettő!
Bagi Györgyné Margit irányításával pedig Csejteiné Erzsike, Angyalné Juli és Halászné Juli elkészítették majd szombaton ki is sütötték a finom fasírtokat és a sajttal töltött pulykamellet. hálásan köszönjük nekik is fáradozásukat!
Mi többiek pedig az egyéb előkészületeket végeztük el. A
„fiúk” átrendezték a művelődési ház termét, székeket, asztalokat helyeztek el oda, ahova kellett. Az italokról gondoskodtak, és minden nehezebb munkát magukra vállaltak. Mi,
„lányok” átmosogattuk, eltörölgettük a tányérokat, evőeszközöket, poharakat. Aztán megterítettük az asztalokat. Délután háromtól pedig vártuk a vendégeket egy kis szívmelegítővel, kontyalávalóval.
Balázs János, egyesületünk elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd levetítette azt a napot, amikor az Országházban

legjobb énekeseink, Tóth Juliska néni, Basa Panka és
Gergelyné Terka, galga menti népdalokkal nyitották meg az
ottani díszünnepséget pár évvel ezelőtt, amire méltán büszkék
lehetünk. Talán mondanom sem kell, óriási sikert arattak!
Ezután felszolgáltuk a vacsorát a megjelenteknek, amely
osztatlan sikert aratott. Azután rázendített a zenekarunk, s
mi meg táncra perdültünk nagy vígan.
A tombolák kisorsolását izgalommal várta a társaság,
mert idén megint színvonalas, érékes ajándékokat lehetett
nyerni. Ezúton köszönjük az alább felsoroltaknak azt, hogy
hozzájárultak a tombolához: a polgármesteri hivatalnak,
hugi Ital diszkontnak, a Papír és írószernek, a 100Ft-os
Boltnak, a Fanatixnak, virágos áginak, Kapu Lajosnak és
Kapu júliának, Szásziné győri éva igazgatónőnek, Palyáné
Icunak és az egyesületünk tagjainak.
Ezután újra táncoltunk, majd pezsgőt bontottunk, és köszöntöttük egymást az új év alkalmából.
Köszönjük még egyszer mindenkinek a segítségét, munkáját, a zenészeinknek a kiváló játékot, és kívánunk boldog új
évet minden nyugdíjas társunknak és a falu összes lakójának!
Egyúttal értesítjük a Szinkron Nyugdíjas Egyesület tagságát, hogy az évente tartandó közgyűlésünk időpontja 2013.
február 10-én, vasárnap lesz 16 órai kezdettel, melyre minden tagunk megjelenésére számítunk.
Baczoniné Felszeghy Katalin
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iSMéT iTT a BAgázs

A prezi.com nevű magyar cég minden évben olyan csapatépítő tréninget tart dolgozóinak, hogy kiválasztanak egy bizonyos települést, ahol házfelújítási munkálatokat végeznek.
idén Bagot választottak. A programba a bagi romatelepen
élők kerülhettek be, azzal a feltétellel, hogy valamilyen önkéntes munkát vállalnak a közösségi térként funkcionáló konténernél, illetve a mögötte lévő melléképület kiépítése során
(pl.: betonozásban segítenek). A programba végül 50 ház lett
bevonva. Összesen 9 csapat alakult, melyek a házfelújítási munkálatokat végezték el. Mindegyiknek volt egy helyi, illetve egy
prezi.comos vezetője, illetve helyiek, önkéntesek és prezi.comos dolgozókból állt össze egy csapat.. Minden csapathoz kb 56 ház tartozott, melyeket kaláka szerűen a csapatok végigjártak
és elvégezték a házfelújítási munkálatokat. Ezek általában ajtócserék és szigetelések voltak, illetve a rossz ablaküvegek helyére polikarbonát (plexi) került. Ezenkívül egyes házaknál kerítést
is felraktak. A házfelújítási munkálatokat a habitat for humanity művezetői vezényelték.
A házfelújítási munkálatokon kívül a konténer mögött a
reflekt Studió által tervezett melléképület és terasz felépítése kezdődött el, ahol szintén helyiek, prezi.com-os dolgozók
és BAgázs önkénetesek dolgoztak. Emellett a konténer a
prezi.com-os dolgozók kidekorálták kívülről. Később pedig,
ahol kérték, ott a házak falaira is graffitiztek.
A fentieken kívül még egy íróasztalt gyártó csapat is ott
volt, akik íróasztalokat gyártottak a helyi gyerekeknek.
A 2 nap alatt a prezi.com-os dolgozók végig meleg teát és
szendvicseket biztosítottak a házfelújításban dolgozóknak.
A január 10-11-én zajló projekten 120 prezi.com-os dolgozó, kb. 100 helyi telepi, 20 BAgázs önkéntes, a reflekt
Studió és a habitat for humanity nevű szervezetek munkatársai és a Szociális építőtábor önkéntese vett részt.
Eredmény: 30 beltéri ajtót lecserélése, hogy legalább meleg szobák legyenek. 1000 m kerítést lerakása, 28 íróasztal
elkészítése, 50 házban plexi berakása ablaküvegként.
K.R.

Fotók: Könczöl Rita

Apróbb házfelújítási munkákat végzett a BAgázs által
szervezett nemzetközi önkéntes csapat a roma telepen. Két
napig dolgoztak a világ különböző nemzeteinek tagjai a bagi
romákkal karöltve, hogy valamennyire javulhasson a telepen
élők életminősége.
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a muharay elem ér né pI eGyüt tes Gá la mű so ra
utódaInkban tovább élünk...

PirOS BAgi „NAgy hATÁr”
Ismét eltelt egy év a Muharay Elemér Népi Együttes életében is, és a hagyományokhoz híven gálaműsor keretében
mutatták be, milyen új koreográfiákkal gazdagodott az
együttes repertoárja.
2013 februárjának első hétvégéjén tavalyhoz hasonlóan szombaton és vasárnap is várta közönségét a Muharay Népi Együttes a bagi művelődési házba. Az est házigazdája Antal Ádám köszöntötte a jelenlevőket és felkonferálta az
együttes hagyományőrző csoportját, akik másfél
órás műsorral idézték fel a bagi néphagyományokat. időutazásra hívták a közönséget, akik
Iglói Éva, Széphalmi Zoltán és ifj. Rónai Lajos
koreográfiái nyomán 100 évet röpülhettek
vissza az időben, és az 1920-as években részt vehettek bagi húsvéti ünnepet követő mulatságon,
pünkösdölésen és a karácsonyt megelőző adventi időszak eseményein. A táncosok nemcsak a

színpadot táncolták be, hanem a színpad előtti teret is, így a
közönség valóban az események forgatagában érezhette magát, volt olyan is, aki finom sütit is kapott. Az egyes táncszámokat szöveges részek kötötték össze, ezek ifj. rónai Lajos
tolmácsolásában megfogalmazták, hogy mit is jelent a hagyományőrzés az együttes számára. Egyrészt emlékezést a régiekről, az emlékek színdarabként
való megjelenítése pedig lehetővé teszi, hogy
minden jelenlévő részese legyen a múltnak, ami
közösségformáló erőként tud hatni.
Az est első részét a kitüntető oklevelek átadása zárta. Ritecz György, a Muharay Elemér Népművészeti Egyesület elnöke az együttes kilenc
tagjának köszönte és ismerte el 15-40 éves munkáját az együttes kötelékén belül.
A gálaműsor második részében az utánpótlásé volt a főszerep, az együttes óvodás és alsós,
felsős, és ifjúsági táncosai bagi, zempléni szlovák
és Felső-Bodrog közi táncokat mutattak be.

kItüntető oklevelet vehetett át:
w Péter zsuzsa Blanka, aki 15 éve,
w Kovács Andrásné, aki 20 éve,
w Hajdú István, aki 20 éve
w Hajdú Józsefné, aki 25éve
w Fercsik gábor , aki 25 éve
w Péter lászlóné, aki 30 éve,
w lados Istvánné, aki 30 éve,
w Balázs Jánosné, aki 40 éve és
w Tóth Mihályné, aki 40 éve tagja az együttesnek.
TáMogASSA EgyESüLETüNKET
AdójA 1%-ávAL!

2012-ben Egyesületünket 382 840 Forinttal segítették az
adójuk 1%-át felajánlók, mely összeget működési költségeink
fedezésére fordítottunk.
Kérjük idén is segítsék Egyesületünk munkáját.
Adószámunk: 19184472-1-13. Köszönjük támogatását!
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Fotók: Benkó Tibor, Könczöl Rita
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AZ ŐrÁLLó FELELŐSSégE
oRBÁN vIKToR ElőAdÁSÁNAK ÖSSzEFoglAlóJA, MEly 2012. NovEMBER 17-éN HANgzoTT El
A MAdRIdI KATolIKuS KoNFERENCIÁN. CíME: REMéNy éS KERESzTyéNI vÁlASz A vÁlSÁgRA
Az előadás a maga nemében mestermű. hangvételében emberi, őszinte, hiteles, nagyívű, de ennél is fontosabb, hogy
hitvallásosan elkötelezett és elkötelező. Az is sokat jelenthet
számunkra, hogy az előadás „Tisztelt hölgyeim és uraim!”
ismételt megszólításától a zárómondatban eljut a „Kedves
Testvéreim!” akkori és későbbi hallgatóit is átölelő hangvételig. Szűk keretünkkel élve törekszem a legfontosabb gondolatokat és mondatokat felidézni az előadásból.
A bevezetőben, captatio benevolentiae, a jóakarat megnyerése
útján olyan neveket idéz, mint Szent istván, Szent Erzsébet –
Európa szerte ismert történelmi és egyházi személyiségek.
Tényként említ sajátosan katolikus hagyományokat, majd
spanyol nemzeti befogadást nyert világhírű magyar futballistákat. Még mindig a bevezetés gondolati részében az első
megállapítás előtt számtalan kérdést vet fel, melyek mind arra
várnak választ: „...miként törhetett össze az az álom, melyet
mindannyiunk számára a közös Európa jelentett? Hogyan
veszítette el Európa a versenyképességet?” A konkrét válaszok
helyett egyegyetemes megállapítást hallhatunk: „Ez nem egy
egyszerű konjunkturális válság... A világban egy olyan erős
átrendeződés zajlik, mely lehetetlenné teszi, hogy a válság utáni
világ... olyan legyen, mint a válság előtti volt... A strukturális
reformok nem elégségesek. Magyarországnak a teljes megújítására van szükségünk, minden dimenzióban: szellemi, erkölcsi,
lelki, gazdasági, szociális dimenzióban teljes megújításra, és ezért
radikális átszervezésre. Ez sosem könnyű és sosem kényelmes.”
Közben történelmi utalásokat hallunk arról,hogy mindezekben a vonatkozásokban mi magyarok és spanyolok jól
értjük egymást.
Az üzenet és látások kibontása előtt az előadó tisztázza,
hogy mit nem várhatnak tőle: „nem vagyok pap, se vallási
vezető. Nem vagyok filozófus és tudós sem... a politikát
hivatásának érző ember, aki most éppen miniszterelnök, és
csinálja a dolgokat.”
A visszafogott, lényeget érintő, tárgyszerű, néhány soros
életrajz bemutatása után indul útjára az az okfejtés és európai
helyzetfelmérés, mely – ismereteink szerint miniszterelnöki
részről – egyedülálló egész Európában. innen kezdve minden
érintett kérdésben bibliai alapozású, személyes és egész nemzeti
politikánkat jellemző keresztyén hitvallást hallhatunk.
érezzük a széles merítésű megállapítás maradandó
érvényességét: „a keresztyénhagyomány iránt elkötelezett
embereket, laikusokat, klerikusokat, katolikusokat és protestánsokat egyaránt összekapcsolja egy közös érzés. Ez az őrálló
felelőssége”. itt az előadás Ezékiel próféta ismert kijelentését
idézi „Embernek fia! örállóul adtalak én téged...” (Ezékiel
3,17). Majd így folytatja: „az én fölfogásom szerint isten ilyen
őrállókká rendelte az egyházi és világi vezetőket, vagyis a politikusokat is”. Az európai pénzügyi és gazdasági válsággal
kapcsolatban rámutat, hogy olyan alapképletek, együttélési
formák váltak megkérdőjelezhetővé, mint a nemzet és a család.
„Mindez annak köszönhető, hogy ezek a fontos dolgok –
munka, hit, család, nemzet – eloldódtak attól az erkölcsi alaptól, melyet a keresztyénség biztosított számukra, s ezért az

elmúlt évtizedekben elvesztették a súlyukat és értéküket... mára
olyan helyzet alakult ki Európában, hogy Európa ... szégyellni
kezdte gyökereit ... azon dolgozik, mindent megtesz azért,hogy
a kereszténységet az emberek privát életébe, a templomokba és
a történelemkönyvekbe száműzze.”
Bár Európa nem jött volna létre keresztyénség nélkül,
annak spirituális erejét most mégis kész megtagadni és értékeire
úgy tekint, „mintha a múltból visszamaradt lomok lennének” –
miközben „sok milliónyian nem tudják már valódi
mélységükben megélni az emberi kapcsolataikat”.
ha a legutóbbi statisztika tükrében szemléljük keresztyénségünket Magyarországon – olvassuk –, a felnőtt lakosság 95%-a
még mindig valamelyik felekezethez tartozónak vallja magát, de
templomba csak 14% jár. Elkezdődött hosszabb ideje, és a
keresztyén Európa és benne Magyarország hasonlatossá vált
ahhoz az emberhez, aki a keresztény tanításban jól ismert
történet szerint homokra építette a házát (Máté 7,26-27).
Nyilván sokféle támadás is érte Európát,de alapok nélkül
nem tudott ellenállni a hullámoknak. Történelmi távlatban
szemlélve például az ószövetség az uzsorát messze megtiltotta, és
a hitel, a kamatszedés még a reformáció után is igen erősen lelki
mértékek alatt állt. Még később is, a korai kapitalizmusban –
olvassuk – „a hitelhez akkor még kapcsolódott a bizalom, az
adott szó szentsége, a tisztességes üzleti magatartás”. A helyzet
mára az alapok hiányában megváltozott: „olyan feltételek mellett lehet ma hitelhez jutni, amely veszélyezteti az egyes nemzetek
szuverénitását, és a hitelezők arra kényszerítik a kormányokat,
hogy azoktól vegyék el a pénzt, akiknek sokkal inkább adni
kellene. Nekem az a meggyőződésem, hogy egy keresztyén
értékrendet képviselő Európa nem engedte volna meg, hogy az
emberek felelőtlen hitelek felvételével feléljék családjuk jövőjét”.
Nagyon könnyen hitel-rabszolgaságba süllyedhet egy egész
nemzet, „és egy országot kétfajta módon lehet leigázni: karddal
vagy adósággal, ezt sosem szabad elfelejtenünk”.
Tovább elemezve a hitelspirál végzetes útját, újból az alapok
hiányára, majd az erkölcsi szempontok legelhanyagoltabb
területeire mutat rá az előadó a Biblia világosságával is:
„Európában a legsúlyosabb morális válság éppen azoknál a
politikai és üzleti vezetőknél tapasztalható, akik a saját rövid
távú karrier- és anyagi érdekeik miatt minden más szempontot
figyelmen kívül hagynak. Ahogy írva is van: „mert minden
rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván
némelyekeltévelyedtekahittől,ésmagukatáltalszegeztéksok
fájdalommal” (1Tim 6,10). A morális válság tetten érhető
azoknál a vezetőknél is, akik az „együnk és igyunk, holnap úgyis
meghalunk” (Ézsaiás 22,13), de legalábbis a „holnap nem mi
kormányzunk” filozófiáját hangoztatva egész országokat képesek voltak eladósítani.
A konkrét valós frontterületek érintése után hitvallásos
mélységben és határozottsággal fogalmazza meg az előadó a
magyar és legjobb európai fegyvertársai törekvését az
egyetemes támadással szemben: „szóval alkottunk egy új
alaptörvényt, amelynek az első fejezetét úgy hívják, hogy
Nemzeti Hitvallás. ... Az első sora az új magyar alkotmánynak
úgy kezdődik, hogy „Isten, áldd meg a magyart!” Ez a
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himnuszunk első sora is... Azért is fogalmaztunk ilyen alkotmányt...mert szembe kellett szállnunk a keresztyén kultúra, a
keresztyén civilizáció és a keresztyén értékrend visszaszorítását
és aláásását is célzó európai politikai és szellemi irányzatokkal
és erőkkel. Tudtuk, hogy ebből harc lesz.”
Ezt követően az Alkotmány legalapvetőbb elveiből idéz,
melyek így záródnak: „elismerjük a keresztyénség
nemzetmegtartó erejét. Erről volt a legnagyobb vita: elismerjük
a keresztyénség nemzetmegtartó szerepét.”
Ezek a vallomások egy döntő stratégiai kérdéshez is
elvezetnek, a hit és politika, a keresztyénség és a politika területén. A kérdés az volt, hogy lehetséges-e keresztyén igazságokat és egyben választói többséget fenntartani egy vallásilag
egyébként sajnos közömbös országban? Az eredmény azt
mutatja, hogy ez lehetséges: „...képesek voltunk egy mélyen
keresztyén alapozású alkotmányt létrehozni demokratikus
politikai közegben... Ez biztatás arra, hogy a keresztyén politizálásnak igenis vannak esélyei, győzelmei sőt alkotó esélyei is
vannak a modern európai világban”.
Az előadás utal az ilyen jellegű eredményeink fogadtatására. Ezek az eredmények indokolatlan és alig érthető indulatokat váltottak ki Strassbourgban, az Európai Parlamentben,
ahol „az európai baloldal egy külön vádülést szervezett..., hogy
elítéljék a Magyar Alkotmányt, s ez egy óriási vita volt, amin én
magam is részt vettem. Az előadó utalt arra, hogy nehéz volna
egy rövid előadásban röviden pontosítani az egy irányba mozduló tendenciákat, de ezeket a velünk szembeálló erőket az
európai főáram névvel kívánja azonosítani: „az európai gondolkodás főárama, domináns áramlata egy világos képpel
rendelkezik Európa jövőjéről. Ők azt gondolják... és a szándék
szerint Európa e felé tart,hogy a vallásosból vallástalan legyen,
nemzetiből nemzetek feletti formációt öltsön, és a család
helyett individuum felé haladjon. Ők ezt progressziónak
nevezik. Ez ma az uralkodó szellemi áramlat az európai
politikában. A mi bűnünk, hogy... mertük alkotmányba foglalni azt, hogy a vallás, az egyház, a nemzet és a család nem a
múlthoz, hanem a jövőnkhöz is tartozik. Ez az oka annak a
gyűlölettől motivált óriási támadásnak, melyet a magyar alkot-

mány és a magyar alkotmány megalkotóival szemben Európaszerte tapasztalhatunk.” A befejező rész az eldurvult támadások
és küzdelmek bemutatása, utána újból a reménység és hitvallás
hangján szólal meg arról, „hogy a keresztény értékeken alapuló
politika a történelem folyamán most ismét meg fogja újítani
Európát. Mi hiszünk abban, amit Schuman mondott: Európa
vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És úgy gondolkodunk, hogy
nekünk, akiket Isten Európa őrállóiként helyezett ebbe a
küzdelembe politikusként, az a feladatunk, hogy az elkoptatott,
kiüresedett értékeinknek visszaadjuk a mély keresztény erkölcsi
jelentéstartalmát... hogyha ezeket a célokat el akarjuk érni,
akkor a személyes változás, a személyes elköteleződés, a személyes példa kérdése nem kerülhető meg ... olyan politikai
kultúrára,személyes mentalitásra, viselkedésre, olyan kormányzásra ... van szükség, amelyet definiál, meghatároz a
keresztény tanítás. Amit most mondunk, azt komolyan kell
venni, vagyis olyan politikára és olyan vezetőkre van szükség,
akiknek a kultúrája arra épül, hogy nem irigykedik, nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a
rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal
(I. Kor. 13) ...nem látok más utat a politikában sem, amely ne
a kárhozathoz vagy a bukáshoz vezetne. Járjunk hát ezen az
úton, kedves Testvéreim! Köszönöm, hogy meghallgattak!”.
Mit mondjunk mindezekre? – tehetnénk fel a bibliás
kérdést. Talán azt, hogy ez az előadás messze fölötte áll annak,
amit hétköznapi nyelven politikusi megnyilatkozásnak szoktunk nevezni. Ezért is szabad és kell foglalkozni vele. Ennyire
ma Európában egyetlen kormányfő és egyetlen kormány sem
érzi, hogy keresztyén örökségünk és értékrendünk védelmében
így szót emeljen. Olyan bizonyságtétel ez és olyan világos látás,
mely minket is arra késztet, hogy minden konfliktust és konfrontációt elkerüljünk, amennyire csak lehet, de a konfesszionális, hitvallásos valós helyzetet ne akarjuk kikerülni. A
habakuk próféta hangja szólalhasson meg isten kegyelme és
Lelke által: „Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok...” (habakuk 2:1).
D. Szabó Dániel
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házIorvosok rendelésI IdeJe
I. számú rendelő:
Hősök tere 1.
dr. Balatoni gyöngyi
Tel.: +36/28-504-215
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 8–12
szerda: 14–16 (időpontkérés)
csütörtök: 8–12
péntek (páratlan héten): 8–11
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II. számú rendelő:
dózsa gy. u. 53.
dr. Cséke Ibolya
Tel.: +36/28-408-031, 06-70/559-48-58
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 12–18
szerda: 8–12
csütörtök: 12–16
péntek (páros héten): 8–11

nappali, éjszakai és hétvégi 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
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe: Tura, Petőfi tér 2. Telefon.: 104
a fogorvos rendelési ideje
dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

Harkálydoktor
Kip-kop, kip-kop,
kopog, gyógyít a harkálydoktor,
aki szüntelen csak a fákon kolompol.
Közben madarak énekelnek
nekünk, embereknek:
Ne vágj ki minden fát!
Ültess inkább fát, virágot
vagy csak egy tuját!
Miért? Egy szebb életért!
ha nem magadért,
hát tedd meg másokért.
Amikor a tavasz illatát
hozza felém a szellő,
kertemben temérdek
gyönyörű hóvirág nő.
Napsugár az égen
szivárvány színében
tündököl az ég alatt,
nincs is ennél semmi sem
varázslatosabb..
Bálint Piroska
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Házaskurzus
Ha új a házasságod
vagy szeretnéd megújítani,
a házas kurzus neked szól!
A házasság érték, amit gondos
kutatómunkával lehet csak
felfedezni és megőrizni.
Ehhez nyújt segítséget
a házas kurzus.

amivárbenneteket
– egyfinomvacsora,
– vezetettbeszélgetésekprezentációkkal,
– gyakorlatifeladatok,
– ésjóhangulat!

VENDÉG:

KISS TIBOR
(QUIMBY)

azestÉktÉmái:
– Szilárdalapozás
– Akommunikációművészete
– Atettekbenmegnyilvánulószeretet
– Konfliktuskezelés
– Amegbocsátásereje
Érdeklődni
– Szülők,anyós,após
SzabóSándornállehet
a06-20/942-1714-estelefonon.
– Aszexualitás
következőalkalom:
február14.,18óra.
Gödöllő,CivilHáz
(Szabadságút23.)
FoGadóórák

tóth Gábor
orszáGGyűlésI képvIselő
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*

es
Az előzet űködik:
em
ban közr
program

nd
Cimbaliba

(
Kapunyitás: 19 órakor.

2013. március 9. 20 óra
GÖDÖLLŐ, SZIE Sportcsarnok

(

Ülőhely korlátozott számban,
csak a lelátókon. Helyfoglalás: érkezési sorrendben!!!
JEGYEK KAPHATÓK: www.jegy.hu a Broadway jegyirodában és az interticket hálózatán.
Gödöllőn a Sportcsarnokban, a Művészetek Házában,
valamint a régió művelődési házaiban.

VERESI
KRÓNIKA

VERESI
VÁROSI TV

HNA
PRODUKCIO

mIndennapI kenyerünk

„DemégmostisígyszólazÚr:Térjetekmeghozzámteljesszívetekszerint,
böjtölésselis,sírássalis,kesergésselis!Aszíveteketszaggassátokmeg,ne
ruháitokat,úgytérjetekmegazÚrhoz,atiIstenetekhez!Mertkönyörülőés
irgalmasŐ,késedelmesaharagraésnagykegyelmű,akibánkódikagonosz
miatt.” (Jóel 2:12–13)

képviselői fogadóórák:
bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden héten csütör tökön délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

Impresszum
kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata
szerkesztők: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
nyomdai munkák: Rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu
lapzárta: minden hónap utolsó napja

A gyülekezet... inkább kész az aktív munkára, mint az alázatos odaszentelődésre, inkább hajlandó a külső vallásos szolgálatban való foglalatoskodásra,
mint a szív belső munkájára. Az elmélkedést és az imádságot mellőzik a
sürgés-forgás és a külső dolgok kedvéért. Az igazi vallásosság a szív megüresítésével és megtisztulásával kezdődik, és naponkénti ima táplálja. Munkánk
állandó előrehaladása és a megnövekedett lehetőségek büszkeséggel és
önelégültséggel töltik el sokak szívét. Félő, hogy ez foglalja el isten szeretetének a helyét... Böjtre, isten előtti megalázkodásra és imára van szükség,
hanyatló buzgóságunk és lankadó lelkiségünk miatt.
Vannak kiegyensúlyozatlan elmék, akik olyan böjtöt kényszerítenek
magukra, amelyet az írás nem tanít... Farizeusi vallásuk nem Krisztustól való,
hanem maguk alkották. A saját jócselekedeteikben bíznak az üdvösséget
illetően. hiábavaló módon azt remélik, hogy érdemszerző cselekedeteik
révén megnyerik a mennyet, ahelyett, hogy a megfeszített, feltámadott és
megdicsőített Üdvözítőre támaszkodnának, ahogy ezt minden bűnösnek
tennie kellene.
Ellen G. White (Bizonyságtételek)

