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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 hagyomá -
nyokhoz 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

A temp lom fel újí tá sa itt azon ban nem
áll meg, hi szen már elő ké szí tés alatt áll
a töb bi ré szé nek meg szé pí té se is. Ezen
má so dik ütem ben el ké szü lő mun kák

ter ve zé se, elő ké szí té se so rán de rült
fény ar ra a meg le pő tény re, hogy bár a
bagi temp lom épü le te a ró mai ka to li -
kus egy ház tu laj do ná ban van, ám az azt

öve ző, egy ház ál tal kar ban tar tott
temp lom kert – igen meg le pő mó don –
az óta is Bag Nagy köz ség Ön kor mány -
za tá nak tu laj do nát ké pe zi. Mi vel ezen
tu laj don ál la pot vál to zat la nul ha gyá sa
el le he tet le ní tet te vol na az egész, elő ké -
szí tés alatt ál ló pá lyá za tot, ezért a kép -
vi se lő-tes tü let nek sür gő sen lép nie kel -
lett, és az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

20 év után egy há zi tu laj don ban a temp lom kert

Mint ahogy ar ról korábbi „Temp lom fel újí tá sa” című cikkünkben is be szá mol tunk,
ta valy nyá ron el ké szült a bagi ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá nak el ső része:
meg újult a temp lom to rony (szép új fe dést és ara nyo zott ke resz tet ka pott), va la -
mint a fő hom lok zat. 
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A pol gár mes te ri hi va tal ba te le pí tett apríték ka zán si ke res
be üze me lé sén fel buz dul va az ön kor mány zat úgy dön tött,
hogy a kul túr ház ba is te le pít egy ha son ló mé re tű és tel je sít -
mé nyű ka zánt, a több mil lió fo rin tos fű té si költ ség meg spó -
ro lá sa ér de ké ben. A ka zánt szál lí tó, te le pí tő cég szak em be -
re i vel (BioKopRi Kft.) tar tott hely szí ni szem lén meg ál la pí -
tot tuk, hogy a ré gi, hasz ná la ton kí vü li, ve gyes tü ze lé sű ka -
zán pont út ban van az új nak, így azt min den képp el kell
bon ta ni a mun kák meg kez dé se előtt. En nek bon tá si költ sé -
ge pár  száz ezer fo rint lett vol na.

A pol gár mes ter úr és két bagi ci vil szer ve zet ve ze tő jé nek be -
szél ge té se so rán me rült fel az aláb bi öt let, ami vel a bon tá si
költ sé get meg tud tuk spó rol ni. Az ön kor mány zat, a Pi ros
Bagért Egye sü let, va la mint a Szinkron Nyugdíja Egyesület
meg ál la po dást kö tött. En nek alap ján a két ci vil szer ve zet kö -
zö sen el bon tot ta az út ban lé vő ré gi ka zánt, majd az el bon tott

ele me ket fém hul la dék ként ér té ke sí tet ték, és a be fo lyó pénz -
össze get szét osz tot ták egy más kö zött. Ez ál tal egy részt az el -
vég zett mun ká ju kért, más részt egy faj ta tá mo ga tás ként pénz -
hez is jutottak. Be val lom őszin tén, én a ka zán mé re tét lát va,
an nak el bon tá sát több nap ra be csül tem. A két ci vil szer ve ze -
tünk lel kes tag jai azon ban egy dél előtt vé gez tek a mun ká val,
meg mu tat ván, hogy if jon ci erő le het még a nyug dí jas kor
után is az em be rek ben. Ezúton kö szön jük meg mind a Pi ros
Bagért Egye sü let nek és vezetőjüknek Deme Ist vánnak és a
Szinkron Nyugdíja Egyesületnek és vezetőjüknek Ba lázs Já -
nosnak az ér té kes, gyors, szak sze rű és igen hasz nos mun ká ját,
amellyel igen nagy mér ték ben elő remoz dí tot ták a kul túr ház
fű tés kor sze rű sí té sé nek 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.

2013. január elsejével változott a földhasználati köte le zet t ség
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 földhivatal-
hoz az erre szolgáló földhasználati bejelentési adatlap
formanyom tatvány kitöltésével.

A földhasználati bejelentés a hatályos rendelkezések alapján
6000, illetve 12.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfi ze té -
se mellett történhet. Államtitkár úr rádiós interjúja alapján a
Kor mány a közeljövőben tervezi a törvény olyan irányú mó -
do sítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcso-
latos minden eljárás 2013. január 1-jével vissza menőleg díj-,
és illetékmentes eljárás lesz, így érdemes a regisztrációval
megvárni ezt a törvénymódosítást. A bejelentés elmulasz -
tását április végétől fogják bírsággal büntetni.

A kötelező bejelentésének az a célja, hogy ki lehessen
egyértelműen mutatni, miszerint egy személy, illetve gaz -
dálkodó szervezet az országban mekkora területet használ,
és milyen jogcímen. 

Bag Nagyközség területén a regisztráció alá NEM tar-
toznak 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 „la kó ház”, vagy
„beépítetlen terület” besorolásúak, érdemes érdeklődni a
gödöllői Járási Földhivatal mező gaz dászá nál, 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 utóbbi-
akat 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.

Zártkertek és külterületek földhivatali regisztrációja

A mű ve lő dé si ház ré gi ka zán já nak el bon tá sa

2012. de cem ber 5-én, Vargáné
dr. Szecskő Irén aszó di köz jegy ző
asszony előtt, Tóth Gá bor pol gár -
mes ter és Karácsondi Mi hály atya
az aláb bi ok irat ban szen te sí tet te a
meg ál la po dást, így semmi aka dá -
lya sincs, hogy folytassák a temp -
lom fel újí tását.

B. M.

„69/2012. (XI.22.) szá mú kép vi se lő-tes tü le ti ha tá ro zat
Bag Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le te a Ma gyar or szág he lyi

ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tör vény ben biz to sí tott jog -
kör ében el jár va, az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta: 

Bag Nagy köz ség Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te hoz zá já rul, hogy a bagi
23-as hely raj zi szá mú, 2255 m2-es temp lom ker tet jel ké pes 1 Ft-ért a ró mai ka to -
li kus egy ház tu laj do ná ba ad ja. A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za a pol gár mes tert,
hogy a köz jegy ző előtt kö ten dő adás-vé te li szer ző dést elő ké szít se és alá ír ja.”
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az Önkormányzat híreI

– 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 ön kor mány zat el kép ze lé se a mű köd te tés sel kap cso lat ban a kö vet ke ző: 
a bü fét ki zá ró lag ká vé ház vagy internet ká vé zó for má já ban kell mű köd tet ni,
to váb bá te vé keny sé gé nek kap cso lód nia kell a kul túr ház pro fil já hoz. A bér lő -
nek le he tő sé ge van bá lok, ta lál ko zók, mun ka he lyi ren dez vé nyek, tré nin gek
szer ve zé sé re, a mű ve lő dé si ház ud va rát is igény be ve he ti. la ko dal mak
al kal má val a bü fé hasz ná lat egye di szer ző dés tár gyát ké pe zi. 

– 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 pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2013. február 28.

Pá Lyá zAT A Mű vE Lő dé SI ház 
Bü Fé jé NEK Mű KÖ dE Té Sé RE

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!

A SZŐLŐDOMB MEgTiSZTíTÁSA

Beke Andrea, jegyző
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu

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

TiSz TelT ügy fe le ink!
A pol gár mes te ri  hi va tal fél fo ga dá sa 2013.
ja nu ár 14-től  a kö vet ke ző kép pen ala kul.

Fél fo ga dás:
Hét fő: 13-18-ig
Kedd: nincs
Szer da: 8-12-ig

13-16-ig
Csü tör tök: nincs
Pén tek: 8-12-ig.

az ügy fél szol gá lat (Kiskő rös ut ca fel ől) ter mé -
sze te sen to vább ra is egész nap, a hét min den
nap ján áll az ügy fe lek ren del ke zé sé re.

tóth Gá bor fél fo ga dá si ide je: 
min den csü tör tö kön 9-12-ig

beke and rea jegy ző: 
min den csü tör tö kön 8-12-ig.

Amint Tisz telt ügy fe le ink lát ják, he ti egy al ka -
lom mal hosszab bí tott fél fo ga dást tar tunk,
hogy azok a pol gá rok, akik dél után 16 óra
után tud ják csak in téz ni ügye i ket, azt hét fői
na pon meg tud ják ten ni.

A hi va tal a fél fo ga dá son kí vü li idő szak ban
zár va van, ezért kér jük az ügy fe le ket, szí ves -
ked je nek be tar ta ni a fél fo ga dá si ren det.

Tá jé koz tat juk to váb bá a la kos sá got, hogy
elő re lát ha tó lag ja nu ár vé gé től já rá si ügy se -
géd fog a hi va tal ban mű köd ni, aki nek a fel -
adata lesz a já rás hoz be adan dó anya gok he lyi
át vé te le. Pontos időpontról később várható
tájékoztatás.

Beke And rea

jegy ző

Felhívás

1%
w Bagi Polgárőrség: 18697562-1-13
w Muharay Elemér Népművészeti Egyesület: 19184472-1-13
w helytörténeti Baráti Társulat: 19181943-1-13
w Szent András Alapítvány: 18666894-1-13
w Bag és Testvérvárosai Baráti egyesülete: 18698934-1-13
w Bagi TC ‘96: 18673546-1-13
w Piros Bagért egyesület: 18721584-1-13
w Bagi focisuli: 18727078-1-13

SzERvEzET AdóSzáM
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arany Já nos ál ta lá nos Is ko la és alapFokú művészetI Iskola híreI

Mun kán kat meg vál to zott név vel (Arany já nos ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény he lyett
Arany já nos ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la)
az ala pí tó ok irat sze rint szer vez tük/vé gez tük. 

w 282 ta nu ló val kezd tük és 285-tel zár tuk a fél évet. Ta nu -
ló ink kö zel 42%-a hhh-s. (hhh = hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tű = A szü lők rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény ben ré sze sül nek, csak az ál ta lá nos is ko lát vé -
gez ték el vagy még azt sem.)

w 142 ta nít vá nyunk in gyen ét ke zik, de be ne vez tünk az is -
ko la gyü möl cse és az is ko la tej prog ram ra is, van is ko lai
bü fé, te hát sen ki sem ma rad éhe sen. 

w Volt al só, fel ső ta go za tunk, és vol tak/van nak kü lön ok ta -
tott SNi-s cso port ja ink. (SNi= Sa já tos Ne ve lé si igé nyű
több fi gyel met, más jel le gű tö rő dést, eny hébb kö ve tel -
mé nye ket igény lő ta nu ló.) Ok tó ber 1-jétől Bod nár Ba lázs
lát ja el az egyik SNi cso port ve ze té sét. (Ba lázs Pe king ben
új ság író ként és Taj va non kí nai gye re kek an gol nyelv ta ná -
ra ként már bi zo nyí tott, re mé lem, ná lunk is ha son ló an jó
ered mé nye ket ér majd el.)

w idén a mű vé sze ti ta go zat szü ne tel. Az ér dek lő dést szak kö -
rök kel (kép ző mű vé sze ti, drá ma) igyek szünk fenn tar ta ni. A
kép ző mű vé sze ti szak kör re 18, az al sós drá ma szak kör re 9,
Szivák-Tóth Vik tor fog lal ko zá sá ra pe dig 4 ta nu lónk jár. 

w Eb ben az év ben is ko lánk ban el in dult a ka to li kus, re for -
má tus hit tan mel lett az evan gé li kus hit tan is.

w A tör vé nyi elő írás nak ele get té ve az el ső és ötö dik osz tá -
lyok ban be ve zet tük a min den na pos test ne ve lést óra ren di
ke re tek kö zött.

w No vem ber 1-jé vel be kap cso lód tunk az ita los Kar ton Do -
boz gyűj tő prog ram ba, me lyet a Zöld híd ré gió Kft hir -
de tett meg.

w A fél év so rán 15 szak mai ér te kez le tünk volt, 17 eset ben vol -
tunk kon fe ren ci án. Az ér te kez le tek té má ja az ál la mi át vé tel -
lel kap cso la tos te en dők, a szak mai kér dé sek meg be szé lé se, a
tan kö te les ség, a drog meg elő zés és a köz biz ton ság volt.

w 144 ta nu ló csa lád ját lá to gat tuk meg. A csa lád lá to ga tá sok
ta pasz ta la tai: Az el sős és ötö di kes osz tály fő nö kö ket
min  den ki na gyon vár ja. Szí ve sen meg is mer ked nek a
szü lők az zal az em ber rel, aki a nap pa li idő szak ban a
gyer me kük nek a gond ját vi se li. Ké sőbb már nem örül -
nek ne künk annyi ra, mert fő leg prob lé más ese tek ben te -
szünk lá to ga tá so kat a csa lá dok nál. Saj nos né hány szü lő -
vel csak ilyen kor tu dunk ta lál koz ni. Fo ga dó órán és szü -

lő in is ál ta lá ban ugyan azok a szü lők je len nek meg. Sze -
ren csé re so kuk ra tu dunk szá mí ta ni, de az len ne az iga zi,
ha min den kit be tud nánk von ni a kö zös mun ká ba. (Je -
len eset ben a 6-16 éves gye re kek ne ve lé sé be, ok ta tá sá -
ba.) 144 gyer me ket lá to gat tunk meg a fél év fo lya mán.

w Az összes hi ány zás 6718 óra volt, ebből iga zo lat lan 1085
óra volt.

w Az el ső fél év vé gé re több ta nu ló mu lasz tott iga zo lat la nul
10-nél több órát, és 4 ta nu ló lép te túl az 50 iga zo lat lan
óra mu lasz tást. Ese tük ben a Pest Me gyei Kor mány hi va -
tal Aszó di Já rá si hi va ta la fog el jár ni és szü ne tel tet ni a
csa lá di pót lék fo lyó sí tá sát.

w Az tan év ed dig el telt ré szé ben 300 di csé re tet és 61 fi gyel -
mez te tőt osz tot tunk ki.

w Az is ko lá ra le ve tí tett ta nul má nyi át lag: 3,79 volt.
w A tan tár gyi kö ve tel mé nye ket ki tű nő re tel je sí tet te fél év -

kor: 25 fő.
w A kö ve tel mé nye ket nem tel je sí tet te fél év kor: 24 fő (1

vagy több tan tárgy ból).
w Eb ben a fél év ben 3 ki sebb gyer mek bal eset (1 hát zú zó dás,

és 2 ujj tö rés) volt. 
w A vé dő nők rend sze re sen el len őriz ték a gye re kek fe jét.

Szer dán ként volt fo gá sza ti szű rő vizs gá lat is. Saj nos még
min dig van nak csa lá dok, ahol jel zés ese tén sem tö rőd nek
úgy a gyer me ke ik kel, ahogy kel le ne. A meg fe le lő ke ze lé -
se ket min den kép pen el kell vé gez ni! igaz ez a kö te le ző
vé dő ol tás ok ra is. ha be teg ség vagy aka dá lyoz ta tás mi att
a ta nu ló ol tás kor hi ány zott az is ko lá ból, a szü lő kö te les -
sé ge el vin ni a gyer me két a dok tor né ni hez.

w Pe da gó gi ai szak vé le mé nye ket több eset ben is ír tunk.
Leg gyak rab ban vé de lem be vé tel (vagy fe lül vizs gá lat),
gyer mek el he lye zés vagy bűn cse lek mény (gya nú ja) mi att.

w Moz gal mas, mun kás fél évet hagy tunk ma gunk mö gött.
Na gyon sok volt a kö te le ző en elő írt és a ha tár idős mun ka,
ami vel az ál la mi át adás-át vé tel járt, en nek el le né re meg tar -
tot tuk a vál lalt prog ra mo kat, el vé gez tük a szak má hoz kap -
cso ló dó fel ada to kat, meg em lé kez tünk ün ne pe ink ről, részt
vet tünk a ver se nye ken... Bát ran el mond ha tom, hogy az in -
téz mény át adá sá ból ta nu ló ink sem mit sem érez tek. 

w Mi vel a tan év nek még kö zel sincs vé ge, ké rem, hogy to -
vább ra is kí sér jék fi gye lem mel és se gít sék mun kán kat, hi -
szen nem ki sebb fel ada tok áll nak előt tünk, mint a far -
sang (feb ru ár 9.) a le en dő el ső sök szü lői ér te kez le te (feb -
ru ár 14-én 17 óra kor) va la mint a nyol ca di ko sok
beiskolázása… Kö szö nöm.                Szásziné Győri Éva

Fél évi mér leg
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„Feb�ru�ár�ha�vá�nak�ki�len�ce�dik�nap�ján,
Hogy�ha�jól�szá�mo�lok�má�so�dik�szom�bat�ján
Ne�bú�sul�jon�ott�hon�sen�ki�fia-lá�nya,
Ket�tő�re�le�gyen�a�bagi�kul�túr�ház�ban!”

Ez zel a ked ves ver si ké vel hí vo gat tak a nyol ca -
dik osz tá lyo sok is ko lánk far san gi bál já ba, ame -
lyet 2013. feb ru ár 9-én tar tot tak a mű ve lő dé si
ház ban. 

Bá lint Zsolt hopp mes ter nyi tot ta meg a bált,
és kon fe rál ta fel a nyi tó tánc sze rep lő it. Furdi
Vi vi en her ceg nő és Ká dár Róber her ceg ve ze té sé -
vel 12 pár ke rin gő zött a tánc té ren: Ba logh
Ra mó na és La ka tos Márk, Oravecz Or so lya és
Tóth Ta más, Haj dú Vik tó ria és Bobál Mar tin,
Pikács Pet ra és Pikács Pál, Sán dor Or so lya és
Sza bó Jusz tin, Tóth Vi vi en és Benda Dá vid, Si ma
Lil la és Szlucska Gel lért, Bá rány Eve lin és Bozsik
Bá lint, Nagy Csen ge és Len gyel Zsom bor, Ko vács
Ve ro ni ka és Bar tók Zol tán, Józsa Szimonetta és
Pin tér Már ton, Somoskői Zsó fia és Pin tér Dá vid.
A nyi tó tán cot kö ve tő en a tán co sok fel kér ték
szü le i ket, majd a jel me ze sek fel vo nu lá sa kö vet -
ke zett. Ta lán idén ke ve seb bek nek volt ked ve
mas ka rá val is el űz ni a te let, de akik be öl töz tek
azok va la mennyi en öt le tes sé gük ről tet tel ta nú bi -
zony sá got a jel mez ké szí tés te rén. 

há rom osz tály ko moly mű sor ral is ké szült.
Az 5.b osz tály Horváthné Ban kó Edit osz tály fő -
nök ve ze té sé vel az óko ri gö rög or szág vi lá gá ba
utaz tat ták el a kö zön sé get, a 4.a osz tály Tóthné
Irsán Ág nes ta ní tó nő ve zény le te alatt a hu pi kék
törpikék mu lat sá gos vi lá gát mu tat ták be, a 4.b
osz tály pe dig pan to mim já ték kal igye ke zett fel vi -
dí ta ni egy szo mo rú kis lányt...

A mu lat ság ko ra es tig tar tott, a ze nét a galga
Exp ressz szol gál tat ta, aki akar ta rop hat ta a tán cot. 

a Jel mez ver seny ered mé nye:
egyé ni ka te gó ria
I. HE lyE zETT
bu sók (Kajári Má té, Paltán Be ne dek, 
Sza ba dos Ta más 1.a osz tály)
II. HE lyE zETT
sző lő für tök (luk ács Emí lia 1.a, 
luk ács And rás 3.a osz tály)
III. HE lyE zETT
ku ko ri ca (Pé ter Pet ra 1.a osz tály)

Cso por tos ka te gó ria 
I. HE lyE zETT
szív de rí tők (4. b osz tály)
II. HE lyE zETT
pantheon (5.b osz tály)
III. HE lyE zETT
hu pi kék törpikék (4. a osztály)

Tél űző mu lat ság
ARANy JÁ NoS IS Ko lA éS AlAP Fo Kú Mű vé SzE TI IS Ko lA FAR SAN gI BÁl JA

Fo
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Tisz�telt�Szü�lők!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy az óvo dánk ban ki ala kí tás ra ke -
rült 3,6 m2 sófal. Parajdi sórögből, több mint 5q só ke rült be -
épí tés re a bor ovi fe nyő ből ké szült fa rács mö gé. 

A parajdi kő só ra jel lem ző, hogy a nát ri um-klo ri don kí vül
na gyon sok ér té kes ás vá nyi anya got és nyom ele met tar tal maz,
me lyek je len lé te okoz za a sótömbök szür kés szí nét. A parajdi
sótömbök má sik na gyon fon tos tu laj don sá ga, hogy a fe lü le tük
po ró zus, így nagy ak tív fe lü let tel ren del kez nek. A sótömbök
fe lü le té ről a sórészecskék könnyen a lég tér be il let ve on nan a
lég utak ba jut nak. Ezt a fo lya ma tot se gí ti elő a sófalba épí tett
ven ti lá ci ós rend szer, mely órán ként 100 m3 le ve gőt ára mol tat
át a sótömbök fe lü le tén. Ezen tí pu sú sószoba ki ala kí tá sá val az
ún. szá raz sóterápiát va ló sít juk meg. A sószobában a gye re kek
ak tív idő töl tés köz ben (ének, tor na) él vez he tik a sóterápia po -
zi tív ha tá sa it, s vi dá man ját sza doz hat nak. 

A sórészecskék a lég tér be jut va ki fej tik fer tőt le ní tő ha tá -
su kat, el pusz tít ják a ví ru so kat, bak té ri u mo kat, gom bá kat,
va la mint a szer ve zet vé de ke ző, ön gyó gyí tó funk ci ó it sti mu -
lál ják. A sós le ve gő be lég zé sé vel tisz tul nak a lég utak, így a
szer ve zet ből el tűn nek a fer tő ző gó cok. A sóterápia al kal ma -
zá sá val nö vel he tő a szer ve zet ál ta lá nos fi zi kai és bio ké mi ai
ál la po ta, mely nek ha tá sá ra ja vul a pe ri fé ri ás ke rin gés, erő sö -
dik az im mun rend szer. A sószoba klí má ja ser ken ti a lég ző -
szer vek ak ti vi tá sát és a hör gők ön tisz tu lá sát, mely ál tal csök -
ken a nyál ka hár tya gyul la dá sa. 

A sóterápia az aláb bi lég úti prob lé mák ese tén aján lott:
• lég úti meg be te ge dé sek
• lég úti al ler gi ák (pol len, toll, pi he, stb.)
• szé na nát ha, nát ha
• aszt ma
• lég zés elég te len ség
• tü dő tá gu lás
• füll-orr-gége fer tő zé sek
• hörg hu rut gyul la dás
• arc üreg gyul la dás
• do hány zás okoz ta ir ri tá ci ók
• hor ko lás
• szív rit mus za var
• vér nyo más sza bá lyo zás, al vás za var

Elkészült a sószoba óvodánkban
A BAgi iglice nAPközioTThonoS ÓvodA hírei

Ez év ja nu ár 5-én, szom ba ton tar tot ta meg a Szink ron Nyug dí -
jas Egye sü let az utó szil vesz te ri mu lat sá gát. Az egye sü let roz ma -
ring Ve gyes Kó ru sá nak tag jai már he tek kel előt te hoz zá lát tak a
szer ve zés hez. Meg ter vez tük, mit főz zünk, mit igyunk és mi vel
szó ra koz tas suk nyug dí jas tár sa in kat. Be sze rez tük idő ben a szük -
sé ges alap anya go kat a va cso rá hoz, és ki je löl tük, ki mi ért fe le lős.

Ja nu ár 3-án az tán Ke re kes Józsefné Er zsi ke irá nyí tá sá val
Maschekné Mag di, Sáráné Bö zsi ke és Gergelyné Ter ka hoz zá -
lát tak a ma jo né zes bur go nya és a fran cia sa lá ta el ké szí té sé -
nek, ami 110 fő re nem kis mun ka volt. iga zán kö szön jük ne -
kik, hi szen is te ni re si ke re dett mind ket tő!

Bagi Györgyné Mar git irá nyí tá sá val pe dig Csejteiné Er zsi -
ke, Angyalné Ju li és Halászné Ju li el ké szí tet ték majd szom ba -
ton ki is sü töt ték a fi nom fa sír to kat és a sajt tal töl tött puly -
ka mel let. há lá san kö szön jük ne kik is fá ra do zá su kat!

Mi töb bi ek pe dig az egyéb elő ké szü le te ket vé gez tük el. A
„fi úk” át ren dez ték a mű ve lő dé si ház ter mét, szé ke ket, asz ta -
lo kat he lyez tek el oda, aho va kel lett. Az ita lok ról gon dos -
kod tak, és min den ne he zebb mun kát ma guk ra vál lal tak. Mi,
„lá nyok” át mo so gat tuk, el tö röl get tük a tá nyé ro kat, evő esz -
kö zö ket, po ha ra kat. Az tán meg te rí tet tük az asz ta lo kat. Dél -
után há rom tól pe dig vár tuk a ven dé ge ket egy kis szív me le -
gí tő vel, konty alá va ló val. 

Ba lázs Já nos, egye sü le tünk el nö ke kö szön töt te a meg je len -
te ket, majd le ve tí tet te azt a na pot, ami kor az Or szág ház ban

leg jobb éne ke se ink, Tóth Ju lis ka né ni, Ba sa Pan ka és
Gergelyné Ter ka, galga men ti nép dal ok kal nyi tot ták meg az
ot ta ni dísz ün nep sé get pár év vel ez előtt, ami re mél tán büsz kék
le he tünk. Ta lán mon da nom sem kell, óri á si si kert arat tak!

Ez után fel szol gál tuk a va cso rát a meg je len tek nek, amely
osz tat lan si kert ara tott. Azu tán rá zen dí tett a ze ne ka runk, s
mi meg tánc ra per dül tünk nagy ví gan.

A tom bo lák ki sor so lá sát iz ga lom mal vár ta a tár sa ság,
mert idén megint szín vo na las, ér ékes aján dé ko kat le he tett
nyer ni. Ez úton kö szön jük az alább fel so rol tak nak azt, hogy
hoz zá já rul tak a tom bo lá hoz: a pol gár mes te ri hi va tal nak,
hu gi Ital disz kont nak, a Pa pír és író szer nek, a 100Ft-os
Bolt nak, a Fanatixnak, vi rá gos ági nak, Ka pu La jos nak és
Ka pu jú li á nak, Szásziné győ ri éva igaz ga tó nő nek, Palyáné
Icu nak és az egye sü le tünk tag ja i nak.

Ez után új ra tán col tunk, majd pezs gőt bon tot tunk, és kö -
szön töt tük egy mást az új év al kal má ból. 

Kö szön jük még egy szer min den ki nek a se gít sé gét, mun -
ká ját, a ze né sze ink nek a ki vá ló já té kot, és kí vá nunk bol dog új
évet min den nyug dí jas tár sunk nak és a fa lu összes la kó já nak!

Egyút tal ér te sít jük a Szink ron Nyug dí jas Egye sü let tag sá -
gát, hogy az éven te tar tan dó köz gyű lé sünk idő pont ja 2013.
feb ru ár 10-én, va sár nap lesz 16 órai kez det tel, mely re min -
den ta gunk meg je le né sé re szá mí tunk.

Baczoniné Felszeghy Katalin

A Szink ron Nyug dí jas Egye sü let éle té ből
nyugdíjAS hírek
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Apróbb házfelújítási munkákat végzett a BAgázs által
szer vezett nemzetközi önkéntes csapat a roma telepen. Két
napig dolgoztak a világ különböző nemzeteinek tagjai a bagi
ro mák kal karöltve, hogy valamennyire javulhasson a telepen
élők életminősége.

A prezi.com ne vű ma gyar cég min den év ben olyan csa pat épí -
tő tré nin get tart dol go zó i nak, hogy ki vá lasz ta nak egy bi zo -
nyos te le pü lést, ahol ház fel újí tá si mun ká la to kat vé gez nek.
idén Bagot vá lasz tot tak. A prog ram ba a bagi ro ma te le pen
élők ke rül het tek be, az zal a fel té tel lel, hogy va la mi lyen ön -
kén tes mun kát vál lal nak a kö zös sé gi tér ként funk ci o ná ló kon -
té ner nél, il let ve a mö göt te lé vő mel lék épü let ki épí té se so rán
(pl.: be to no zás ban se gí te nek). A prog ram ba vé gül 50 ház lett
be von va. Össze sen 9 csa pat ala kult, me lyek a ház fel újí tá si mun -
ká la to kat vé gez ték el. Mind egyik nek volt egy he lyi, il let ve egy
prezi.comos ve ze tő je, il let ve he lyi ek, ön kén te sek és prezi.com-
os dol go zók ból állt össze egy csapat.. Min den csa pat hoz kb 5-
6 ház tar to zott, me lye ket ka lá ka sze rű en a csa pa tok vé gig jár tak
és el vé gez ték a ház fel újí tá si mun ká la to kat. Ezek ál ta lá ban aj tó -
cse rék és szi ge te lések voltak, il let ve a rossz ab lak üve gek he lyé -
re polikarbonát (ple xi) ke rült. Ezen kí vül egyes há zak nál ke rí tést
is fel rak tak. A ház fel újí tá si mun ká la to kat a habitat for hu ma -
nity mű ve ze tői ve zé nyel ték. 

A ház fel újí tá si mun ká la to kon kí vül a kon té ner mö gött a
reflekt Studió ál tal ter ve zett mel lék épü let és te rasz fel épí té -
se kez dő dött el, ahol szin tén he lyi ek, prezi.com-os dol go zók
és BAgázs önkénetesek dol goz tak. Emel lett a kon té ner a
prezi.com-os dol go zók ki de ko rál ták kí vül ről. Ké sőbb pe dig,
ahol kér ték, ott a há zak fa la i ra is graffitiztek.

A fen ti e ken kí vül még egy író asz talt gyár tó csa pat is ott
volt, akik író asz ta lo kat gyár tot tak a he lyi gye re kek nek.

A 2 nap alatt a prezi.com-os dol go zók vé gig me leg te át és
szend vi cse ket biz to sí tot tak a ház fel újí tás ban dol go zók nak.

A január 10-11-én zaj ló pro jek ten 120 prezi.com-os dol -
go zó, kb. 100 he lyi te le pi, 20 BAgázs ön kén tes, a reflekt
Studió és a habitat for humanity ne vű szer ve ze tek mun ka -
tár sai és a Szo ci á lis épí tő tá bor ön kén te se vett részt.  

Ered mény: 30 bel té ri aj tót lecserélése, hogy leg alább me -
leg szo bák le gye nek. 1000 m ke rí tést lerakása, 28 író asz tal
elkészítése, 50 ház ban ple xi berakása ablaküvegként.  K.R.

iSMéT iTT a BAgázs
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utódaInkban tovább élünk...

Is mét el telt egy év a Muharay Elem ér Né pi Együt tes éle té -
ben is, és a ha gyo má nyok hoz hí ven gá la mű sor ke re té ben
mu tat ták be, mi lyen új ko re og rá fi ák kal gaz da go dott az
együt tes re per to ár ja.

2013 feb ru ár já nak el ső hét vé gé jén ta valy hoz ha -
son ló an szom ba ton és va sár nap is vár ta kö zön -
sé gét a Muharay Né pi Együt tes a bagi mű ve lő -
dé si ház ba. Az est há zi gaz dá ja An tal Ádám kö -
szön töt te a je len le vő ket és fel kon fe rál ta az
együt tes ha gyo mány őr ző cso port ját, akik más fél
órás mű sor ral idéz ték fel a bagi nép ha gyo má -
nyo kat. idő uta zás ra hív ták a kö zön sé get, akik
Iglói Éva, Szép hal mi Zol tán és ifj. Ró nai La jos
ko re og rá fi ái nyo mán  100 évet rö pül het tek
vissza az idő ben, és az 1920-as évek ben részt ve -
het tek  bagi hús vé ti ün ne pet kö ve tő mu lat sá gon,
pün kös dö lé sen és a ka rá csonyt meg elő ző ad ven -
ti idő szak ese mé nye in. A tán co sok nem csak a

szín pa dot tán col ták be, ha nem a szín pad előt ti te ret is, így a
kö zön ség va ló ban az ese mé nyek for ga ta gá ban érez het te ma -
gát, volt olyan is, aki fi nom sütit is ka pott. Az egyes tánc szá -
mo kat szö ve ges ré szek kö töt ték össze, ezek ifj. ró nai La jos
tol má cso lá sá ban meg fo gal maz ták, hogy mit is je lent a ha -

gyo mány őr zés az együt tes szá má ra. Egy részt em -
lé ke zést  a ré gi ek ről, az em lé kek szín da rab ként
va ló meg je le ní té se pe dig le he tő vé te szi, hogy
min den je len lé vő ré sze se le gyen a múlt nak, ami
kö zös ség for má ló erő ként tud hat ni.  

Az est el ső ré szét a ki tün te tő ok le ve lek át adá -
sa zár ta. Ritecz György, a Muharay Elem ér Nép -
mű vé sze ti Egye sü let el nö ke az együt tes ki lenc
tag já nak kö szön te és is mer te el 15-40 éves mun -
ká ját az együt tes kö te lé kén be lül. 

A gá la mű sor má so dik ré szé ben az után pót lá -
sé volt a fő sze rep, az együt tes óvo dás és al sós,
fel sős, és if jú sá gi tán co sai bagi, zemp lé ni szlo vák
és Fel ső-Bod rog kö zi tán co kat mu tat tak be. 

Pi rOS BAgi „NAgy hA TÁr”

a muharay elem ér né pI eGyüt tes Gá la mű so ra
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kI tün te tő ok le ve let ve he tett át:
w Pé ter zsu zsa Blan ka, aki 15 éve, 
w Ko vács Andrásné, aki 20 éve,
w Haj dú Ist ván, aki  20 éve
w Haj dú Józsefné, aki 25éve
w Fercsik gá bor , aki 25 éve
w Pé ter lászlóné, aki 30 éve, 
w lados Istvánné, aki 30 éve, 
w Ba lázs Jánosné, aki 40 éve és 
w Tóth Mihályné, aki 40 éve tag ja az együt tes nek.

TáMogASSA EgyESüLETüNKET 
AdójA 1%-ávAL!
2012-ben Egyesületünket 382 840 Forinttal segítették az
adó juk 1%-át felajánlók, mely összeget működési költsé geink
fedezésére fordítottunk. 
Kérjük idén is segítsék Egye sületünk munkáját.
Adószámunk: 19184472-1-13. Köszönjük támogatását!
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Az előadás a ma ga ne mé ben mes ter mű. hang vé tel ében em -
be ri, őszinte, hi te les, nagyívű, de en nél is fon to sabb, hogy
hit val lá so san el kö te le zett és elkötelező. Az is so kat je lent het
szá munk ra, hogy az előadás „Tisz telt höl gye im és ura im!”
is mé telt meg szó lí tá sá tól a zá ró mon dat ban el jut a „Ked ves
Test vé re im!” ak ko ri és későbbi hall ga tó it is átölelő hang vé -
te lig. Szűk ke re tünk kel él ve tö rek szem a leg fon to sabb gon -
do la to kat és mon da to kat fel idéz ni 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 futbal-
listákat. 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 meg újí -
tására 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 min-
dezekben 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 pro tes -
tánsokat 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 poli-
tikusokat is”. Az európai pénzügyi és gazdasági válsággal
kapcso latban 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 alap-
tól, 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 keresztyén-
ségünket 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 mel-
lett 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 legelha nyagoltabb
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
némelyek�eltévelyedtek�a�hittől,�és�magukat�által�szegezték�sok
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 képe-
sek 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

oRBÁN vIKToR ElőAdÁSÁNAK ÖSSzEFoglAlóJA, MEly 2012. NovEMBER 17-éN HANgzoTT El 
A MAdRIdI KATolIKuS KoNFERENCIÁN. CíME: REMéNy éS KERESzTyéNI vÁlASz A vÁlSÁgRA 

AZ ŐrÁLLó FELELŐSSégE



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

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

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
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Cí me: Tura, Pe tő fi tér 2. Te lefon.: 104

a fog or vos 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. 
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házIorvosok rendelésI IdeJe

himnuszunk első sora is... Azért is fogalmaztunk ilyen alkot-
mányt...mert szembe kellett szállnunk a keresztyén kultúra, a
keresztyén civi li záció 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 te rü -
letén. A kérdés az volt, hogy lehetséges-e keresztyén igazsá-
gokat 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 poli-
tizálásnak igenis vannak esélyei, győzelmei sőt alkotó esélyei is
vannak a modern európai világban”. 

Az előadás utal az ilyen jellegű eredményeink fogad-
tatására. Ezek az eredmények indokolatlan és alig érthető indu-
latokat 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 moz-
duló tendenciákat, de ezeket a velünk szembeálló erőket az
európai főáram névvel kívánja azonosítani: „az európai gondol -
kodás 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 foglal-
ni 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 Európa-
szerte 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 szemé-
lyes példa kérdése nem kerülhető meg ... olyan politikai
kultúrára,személyes mentalitásra, viselkedésre, olyan kor-
mányzásra ... 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 szok-
tunk 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 kon-
frontációt elkerüljünk, amennyire csak lehet, de a kon-
fesszionális, hitvallásos valós helyzetet ne akarjuk kikerülni. A
habakuk próféta hangja szólalhasson meg isten kegyelme és
Lelke által: „Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyá-
zok...” (habakuk 2:1).                                      D. Szabó Dániel

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

vers
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tóth Gá bor
or száG Gyű lé sI kép vI se lő

Te le fon: 06-30-9325-821

E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*

kép vi se lői fo ga dó órák: 

bag, Szent Im re u. 52. 

(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den héten csü tör tökön dél előtt.

be je lent ke zés, elő ze tes 

időpontegyeztetés szükséges.

FoGadóórák

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
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JEGYEK KAPHATÓK: www.jegy.hu a Broadway jegyirodában és az interticket hálózatán.
Gödöllőn a Sportcsarnokban, a Művészetek Házában, 

valamint a régió művelődési házaiban.

HNA
PRODUKCIO

Az előzetes 

programban közreműködik: 

Cimbaliband

VENDÉG: 

KISS TIBOR
(QUIMBY)

2013. március 9. 20 óra( (G Ö D Ö L LŐ , S Z I E  S p o r t c s a r n o k  
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Kapunyitás: 19 órakor. Ülőhely korlátozott számban,
csak a lelátókon. Helyfoglalás: érkezési sorrendben!!!

VERESI 
KRÓNIKA

VERESI 
VÁROSI TV
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ami�vár�ben�ne�te�ket

– egy�fi�nom�va�cso�ra,

– ve�ze�tett�be�szél�ge�té�sek�pre�zen�tá�ci�ók�kal,

– gya�kor�la�ti�fel�ada�tok,�

– és�jó�han�gu�lat!

az�es�tÉk�tÉ�mái:

– Szi�lárd�ala�po�zás

– A�kom�mu�ni�ká�ció�mű�vé�sze�te

– A�tet�tek�ben�meg�nyil�vá�nu�ló�sze�re�tet

– Konf�lik�tus�ke�ze�lés

– A�meg�bo�csá�tás�ere�je

– Szü�lők,�anyós,�após

– A�sze�xu�a�li�tás

Há�zas�kur�zus
Ha új a há zas sá god 
vagy sze ret néd meg újí ta ni, 
a há zas kur zus ne ked szól!
A há zas ság ér ték, amit gon dos
ku ta tó mun ká val le het csak 
fel fe dez ni és meg őriz ni. 
Eh hez nyújt se gít sé get 
a há zas kur zus.

Ér�dek�lőd�ni�
Sza�bó�Sán�dor�nál�le�het�

a�06-20/942-1714-es�te�le�fo�non.

következő�alkalom:�
február�14.,�18�óra.�

Gödöllő,�Civil�Ház�

(Szabadság�út�23.)

„De�még�most�is�így�szól�az�Úr:�Tér�je�tek�meg�hoz�zám�tel�jes�szí�ve�tek�sze�rint,
böj�tö�lés�sel�is,�sí�rás�sal�is,�ke�ser�gés�sel�is!�A�szí�ve�te�ket�szag�gas�sá�tok�meg,�ne
ru�há�i�to�kat,�úgy�tér�je�tek�meg�az�Úr�hoz,�a�ti�Is�te�ne�tek�hez!�Mert�kö�nyö�rü�lő�és
ir�gal�mas�Ő,�ké�se�del�mes�a�ha�rag�ra�és�nagy�ke�gyel�mű,�aki�bán�kó�dik�a�go�nosz
mi�att.” (Jóel 2:12–13)

A gyü le ke zet... in kább kész az ak tív mun ká ra, mint az alá za tos oda szen te lő -
dés re, in kább haj lan dó a kül ső val lá sos szol gá lat ban va ló fog la la tos ko dás ra,
mint a szív bel ső mun ká já ra. Az el mél ke dést és az imád sá got mel lő zik a
sür gés-for gás és a kül ső dol gok ked vé ért. Az iga zi val lá sos ság a szív meg üre -
sí té sé vel és meg tisz tu lá sá val kez dő dik, és na pon kén ti ima táp lál ja. Mun kánk
ál lan dó elő re ha la dá sa és a megnövekedett le he tő sé gek büsz ke ség gel és
ön elé gült ség gel töl tik el so kak szí vét. Fé lő, hogy ez fog lal ja el is ten sze re te -
té nek a he lyét... Böjt re, is ten előt ti meg aláz ko dás ra és imá ra van szük ség,
ha nyat ló buz gó sá gunk és lan ka dó lel ki sé günk mi att.

Van nak ki egyen sú lyo zat lan el mék, akik olyan böj töt kény sze rí te nek
ma guk ra, ame lyet az írás nem ta nít... Fa ri ze u si val lá suk nem Krisz tus tól va ló,
ha nem ma guk al kot ták. A sa ját jó cse le ke de te ik ben bíz nak az üd vös sé get
il le tő en. hi á ba va ló mó don azt re mé lik, hogy ér dem szer ző cse le ke de te ik
ré vén meg nye rik a mennyet, ahe lyett, hogy a meg fe szí tett, fel tá ma dott és
meg di cső í tett Üd vö zí tő re tá masz kod ná nak, ahogy ezt min den bű nös nek
ten nie kel le ne. Ellen G. White (Bizonyságtételek)

mIndennapI kenyerünk


