„A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha”
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Az Ő vigasztalásának szüntelen örvendhessünk!
Társulatunk
megalakulásakor
(1991-ben) - alapszabálya szerint - Bag
község
lakosságának
szolgálatára
kötelezte el magát. Azóta is folyamatosan
végzi vállalt feladatainak teljesítését hol
kevesebb, hol több sikerrel.
Az ember közösségi lény, segíti

Az embert élete során sok öröm,
bánat éri. Ki ne emlékezne élete
napsugaras
eseményeire,
szomorú
történéseire. Bizony sokszor elbátortalanodunk az elénk álló akadályok láttán.
Ilyenkor segít hitünk, Pünkösd ünnepének
üzenete. Adja Isten, hogy az Ő

Fotó: B. A. G.

társait, rászorul mások segítségére. Ismeri
erősségeit, esendőségeit. Jóra való
törekvéseiben
baráti
kapcsolatok
kialakítására, tartására szorul, amelyeknek
se szeri, se száma. Hozzájárul közössége
jó közérzetéhez, települése megtartó
erejének erősítéséhez.

vigasztalásának szüntelen örvendhessünk.
Az idei pünkösdhétfőn is emlékeztünk, kiki érezhette: nem vagyunk egyedül.
A HBT, Piros Pünkösdi Rózsa
(PPR) rendezvényének szervezői szándéka
is – a rendelkezésére álló eszközeivel - ezt
kívánta szolgálni.
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Természetesen ezek a gondolatok, a
majd’ tizenöt éve elindított hagyomány
teremtő ünneplés - napjainkban felismert
- összetevői, amelyek reményeink szerint,
a jövőben erősödni fognak.
Először 1993-ban, pünkösdi, baráti
összejövetellel, mulatsággal majd Anna
bállal szolgáltuk közösségünket. Éreztük,
hogy
van
értelme
szolgálatunk
formálásának, folytatásának, értékteremtő
lehetőségei terebélyesedésének.

kiadott program szerinti, az orgona
irodalom örök értékű művei szerepeltek:
J. S. Bach: H-moll Fantasia; J. Pachelbel:
C-moll Praeludium és fuga; Cimarosa:
Largo; Zimmermann Antal: Á-dúr
preludium; Saint-Saens: Ave Maria; Liszt
Ferenc: Ave maris stella (Üdvözlégy
tenger Csillaga); Tomasso Giordani: Caro
mio ben (Orgonára írta: Ernst Reidlinger);
R. Wagner: Nászinduló
A hangverseny – mind több, zenei értékeket megismerni vágyó – hallgatói, tapssal jutalmazták a rangos, de nem eléggé
ismert műveket, kiváló erényekkel tolmácsoló Benedek József művészi előadását.

Nagy Jenőné gyűjteményéből

Benedek Józsefné munkája

Fotó:tsinom

Így jutottunk el a 2008. évi PPR
tervezet és megvalósítása eredményeihez,
fenti gondolatok megfogalmazásához.
Az idén, május 12-én tartottuk
ünnepségünket. A hitünk szerinti és
harangszóval hívó, fél tíz órakor kezdődő
szentmise módot adott az elmélyültebb
találkozásra, azt követően az emlékek
felidézésére,
rokonok,
ismerősök
látogatására. Az orgonaverseny 15. 00
órakor
kezdődött
templomunkban.
Benedek József kántor urunk játékában
gyönyörködhettünk. Műsorán a korábban

Fotó:tsinom

Az előadás után, a résztvevők
átsétáltak a plébánia közösségi termébe,
ahol eleddig, szélesebb körben nem ismert
kézimunkák kiállítását tekinthették meg.
Benedek Józsefné Ági néni és Nagy
Jenőné Magdi néni kézimunkáinak
egyéniséget hordozó, jellegzetes és
hagyományos („keresztszemes hímzései,
varrásai…) tárultak a szép iránti érzést
kiváltó és a kézimunkát is megbecsülni
kívánó, -tudó látogatók elé. E közben mód
nyílt a hallottak, látottak értékelésére,
baráti beszélgetésre, a közreműködők
munkájának megköszönésére.
A rendezvény este 7 órakor, már a
művelődési házban, családi körben, a
hagyományos, batyus mulatsággal zárult.
A hasonló, most már évi, harmadik
rendezvényünk szeptember 13-án lesz,
amelyre készülünk, és minden érdeklődőt,
Barátainkat szeretettel várunk.
BaGi
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Lelki csokor
Dolányi Krisztina Klára tanárnő, Gödöllőn született bagi lakos1977. május 15-én. A Helytörténeti
Baráti Társulatba 1992-ben lépett be, 2004-ben tiszteletbeli taggá fogadtuk. A lengyelországi
Zaborowban, a „Szeretet Misszionáriusai” szerzetes rendbe lépett 2002. június 25-én. /Teréz Anya
rendje/. Hat év rendi képzés után 2008. május 24-én volt az 1. fogadalom tétele. Köszönetét, a
hivatása kiteljesedéséért imádkozók számára, Plébános úr olvasta fel:

Kedves Ferenc Atya!
Hát szavakat sem találok… ekkora
szeretet láttán…! Álmomban sem mertem
volna gondolni ekkora és ilyen meglepetésre.
Egyszerűen hihetetlen ez a gyönyörű lelki
csokor, annál is inkább, ugyanis elárulom, a
mi rendünkben is szokás különleges
alkalomra „lelki csokrot” felajánlanunk
egymásnak. Én nagyon – nagyon hálás
vagyok és köszönöm az Atyának és minden
kedves hívőnek a „legpicurkábbaktól a
legbölcsebbekig… hihetetlen, a volt tanítóim,
tanáraim,
osztálytársaim,
ismerőseim…
Mindannyiuknak
nagyon-nagyon
sok
szeretettel köszönöm! Mint ahogyan eddig is,
az imáimba fogom továbbra is a Szűzanya
oltalmába ajánlani kedves Ferenc Atyát és
minden drága és értékes „kisjuhocskát”…
Nagyon köszönöm a hévízgyörki, sőt turai
hívek felajánlásait. Nekem ez kimondhatatlan
öröm látni, mennyi jóság és szeretet lakozik
mindenki szívében. Többen is szívből jövő
gondolataikat, kívánságaikat, imáikat is
ráírták a kis cédulára, én mindegyiket
egyenként elolvastam. Hihetetlen öröm, hogy
ennyi testvérem van, hihetetlen öröm, hogy
mind látják, mi Egy–ház vagyunk,
összetartozunk. És az ilyen jótett mindig csak
jobban közelebb hoz minket egymáshoz, és
Istenhez. Az egyik kedves hívő – pontosan
emlékszem, kicsoda – írt üzenetet a papír
hátoldalára: „Kedves Krisztina te megtaláltad
azt, amit mi mindannyian keresünk…” Az
egyik bagi édesanyától való ez a gondolat.
Mivel én személyesen nem tudok válaszolni,

így az Atyát kérem, hogy tolmácsolja az
üzenetet: ha mi mind nem találtuk és ízleltük
volna meg Azt, Akit keresünk, akkor nem
sóvárognánk utána ennyire! Mindannyiunk
szívében ott van a Boldogság, az Öröm, a
jóság,
a
szeretet
–
egyszóval
a
Szentháromság… és néha, amikor szeretni
engedjük magunkat Általa, akkor bizony
„ízleljük és látjuk, hogy milyen édes az Úr” és
még csak jobban szomjazunk utána. Nincs
kétségem, hogy az Úr Jézus ott van
mindannyiunk szívében és a Szentlélek által
növeli mindannyiunkban mindazt ami jó, ami
Tőle van: öröm, jóság, szeretet…Én
imádkozom – nem mindig csak szavakkal,
inkább azzal, hogy hűségesen próbálom
megélni az utat amivel a Jóisten
megajándékozott. Ez a legtöbb, amit
egymásért tehetünk. „Arról ismerje meg
mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt”.
Többen is írták, milyen szép hivatást
„választottam”, és hogy mennyire örülnek.
Nekik üzenem, én is nagyon boldog vagyok,
és köszönöm Istennek, hogy nekik is ilyen
szép hivatást adott a Jóisten – hivatást a
családi életre, az egyedüli életre… Minden
hivatás csodálatos, és annyi biztos, hogy a
családi életben is bárki szentté lehet!!! Bizony
mi mind arra vagyunk meghívva – és az
olvasottak alapján elég sok „szentre”
bukkantam… Szent az, akinek szívében Isten
él, az mindegy , hogy mi mik vagyunk. A
hajléktalanok között a szegény egyszerű
parasztemberek között rengeteg szentet láttam
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már… Ők az elrejtett gyöngyszemek, akik az
Egyházat építik csendben és alázatban…
Kedves Atya, én nagyon hálát adok az Úr
Jézusnak mindazért, amit a lelkekért tesz –
láthatóan és főleg láthatatlanul… Nagyon jó
tudni, hogy a Szentlélek jelen van és él a
kisfalvakban. A mi rendünkben, nekünk
minden nap 1 óra szentségimádás. Ez nagyon
jó,
nagyon
szükséges
és
segít
a
mindennapokat együtt az Úrral megélni és
főleg egymással, a közösséggel. Mi nagy
hangsúlyt helyezünk a közösségi életre,
hiszen csak egymást „csiszolva” juthatunk
előbbre és közelebb Istenhez.
Nagyon örültem, hogy odahaza is többen
részt vettek a szentségimádásban – élő
kapcsolat Jézussal. Nagyon hiányzik a mai
világból…
Kedves Ferenc Atya, a fogadalmi
szentmise… szavakkal ki nem fejezhető volt.
Arra gondoltam, kicsit izgulni fogok, ha a
fogadalmi szöveget olvasom, de meglepően
nyugodt voltam. Ez az Úr békéje… Ha Isten
akaratát követjük az mindig lelki békét és
örömet
hoz..
Többen
kértek,
hogy
imádkozzak,
hogy
lelki
békéjüket
megtalálják. A béke feltétele az Úr akarata,
ami mindig jó – még ha nem is úgy néz ki. Ha
pedig nem tudjuk, akkor csak imádkozni kell
érte.
Sok emberrel találkozunk, akik állandó
bűntudatban élnek… Ez a mai világ egyik
ördögi kísértése. Sajnos sokan – alaptalanul –
önmagukat gyötörik bűntudat miatt. Ez
egyszerűen sok esetben kísértés, aminek csak
ellene kell mondani. Ha lelkiismeretünk tiszta,
akkor nincs ok a bűntudatra, ha pedig nem,
akkor ott a szentgyónás szentsége, ami mindig
békét és örömet hoz.
A mi lelkiségünk lényege Jézus – a
keresztre feszített Jézus szomjának enyhítése.
Nem a vízre való szomjúsága, hanem arra,
hogy az irántunk való nagy szeretetében végre
higgyünk és bízzunk Benne, és hogy
elfogadjuk és viszonozzuk a szeretetet. A
szeretet pedig, ahogyan Teréz anya szokta
mondani ”Otthon kezdődik”. Először is
önmagunk elfogadásával és szeretetével,
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utána pedig egymás elfogadásával és
szeretetével. Ez pedig nem történik egyik
napról a másikra – ez egy hosszú utazás… az
élet. De gyorsabban haladhatunk, ha bízunk
Jézusban. Nem akarok prédikálni, ahhoz nem
vagyok túl bölcs, csupán szeretném, ha az
Atya tudná milyen gondolatokat küldtek a
hívek.
Lassan zárom soraimat, kérem az Atyát és
a kedves hívőket, hogy imádkozzanak
mindannyiunkért. A 6 másik nővérem közül
ketten angliai körzetbe mennek (egyikük
Londonba, a másik pedig tovább repül
Izlandra), 1 nővérem oroszországi régióba
megy (talán Lettországba), 1 nővér Afrikai
körzetbe, Ugandába kapott missziót, hárman
pedig itt maradunk Lengyelországban. Egy
másik nővéremmel viszont 1 hónapra
Romániába, Bukarestbe utazunk, csak utána
kezdjük meg lengyelországi missziónkat.
Lodz városában (Vúdzsnak kell ejteni).
Kérem, emlékezzenek a nővéreimre is A
fiataloknak üzenem Budapesten a Tömő
utcában laknak a nővéreim, ahol mindig
örömmel fogadják az önkéntes segítőket,
bárkit, aki csak pár percre imádkozni szeretne
a kápolnában.
Én még egyszer KÖSZÖNÖM az Atyának
és minden hívőnek az áldozatos szeretetét.
Amikor a nővéreimnek mutattam a festményt
és a cédulákat, egyhangúlag nevetve mondták
– „most már bizony nagy szent kell, hogy
legyen belőled”… Hááát … ezt az Úrra
hagyom és bízom benne, hogy úgy lesz – de
mindannyian meghívást kaptunk erre! Ezer és
ezer
köszönet
mindenkinek,
a
kis
óvodásoknak, iskolásoknak különösen! A
Bereczki Bettinek köszönöm a levelét nagyon
mély, szívhez szóló sorok. Imádkozom érte.
Választ nem ígérek – ugyanis mi – a
fogadalmunkból adódóan és a szegények
iránti tiszteletből csak a közeli családtagoknak
írhatunk. De biztos vagyok benne, hogy nem
ez volt az utolsó levelem az Atyának! Nagyon
sok szeretettel:
Emmanuel-Marie M. C. nővér
2008. május. 26.
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Helytörténeti források Bag múltjából
XVIII. rész

A régió helytörténetírásának útja a „Sűrű sírhalmokkal rakott jajhalom”- tól a mai
forráskiadásokig. Bag, 1705. március 10. A falu lakosainak beadványa Pest vármegyének. A
beszállásolt katonaság élelmezése és eltartása tönkre fogja tenni a lakosokat, ezért
segítséget kérnek.

Tekéntetes Nemes Vármegye.

okáért kérjük az Tekéntetes Nemes
Vármegyét,

hogy

azon

pénteki

Hogy az irgalmas kegyelmes áldot Atya

tartásunkot bévennyi ne terheltessék

Úr Isten Nagyságtokat s Uraságtokat

Nagyságtok

megtarcsa,

mindenféle

szegény

éltesse,

hordozo

megnyomorodott

/sic/,

hazánknak

Uraságtok

és

más

nyomorúságonkat

respectusban venni. Ezzel Istennek szent

szolgálattyára, szívből kíványuk.

oltalmában ajánlyuk az Nagyságtok

Ezen méltatlan alázatos supplicationk

Uraságtok életit.

által

kíntelenítettünk

az

Tekéntetes

Nemes Vármegyét búsítanunk. Kérjük

Bag die10. Martii Anno 1705.

Nagyságtokot Uraságtokot, méltatlan

Nagyságtoknak Uraságtoknak

instantiankot repectusban vennyi ne

engedelmes szegínyei Bagi Lakosok.

terheltessék. Tudniillik Tekéntetes Nemes
Vármegye ezen rajtunk levő militianak
tartása véget el kelletik pusztulnunk, a’
vagyis maid maid éhel halová lesznek
gyermekeink,

mivel

Tekéntetes

Vármegye, az miolta beszallot szeginy
helyünkben,

minden

pénteken

magunknak kelletik tartanunk, mivel
egy pénteken sem adnak nekiek, hanem
búzául horgyák, aszt pediglen magok
éllik az katonák, az melybűl ki nem
adgyák az vámot, az mely nem kevés
kárára essik szegíny helyünknek, és más
sokféle gazdálkodásunk mind sóbul és
szalonnábul, káposztábul, úgy annyira,
hogy

maid

tellyeségel

soknak

míg

kenyere sem liszen s nincs is, annak

P.S. Ennek előtte is instaltunk az
Tekéntetes Nemes Vármegyén, az mi
nagyob, hogy szeginy helyünken, jól
lehet ugyan elmentenek némel tisztek
hazájokban, az mely Tiszt Uraimék sok
bort megittanak rovásra és itt hagyván
rajtunk az rovást, mely nem kevés
kárjára essik helyünknek, az csak(!)
bornak

számját

az

Nagyságtok

Uraságtok szinte eleiben terjesztiük, az
itt lévő Tiszt Uraimékben hadták az
borokat, mindenestül hordottak el bort
úgy mint nro. 31 rénes forintok árát és
tíz poltura árát.
Bánkúti Imre: Pest-Pilis-Solt
Vármegye a Rákóczi-korban I. II.
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Eseménynaptár
A Petőfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
Baráti E. (Asszód), és Gerle Ervin
meghívására május 24-én, részt vettünk a
közgyűlésen,
ahol
az
egyesület
megtartotta éves beszámolóját, majd
tisztújításról határozott. Az udvaron
elkészített sátor alatt megvendégeltek
bennünket,
a
Galga
Expresz
zenekíséretével. Természetesen az osztály
együtt is ünnepelt, érettségi vizsgánk 57.
évfordulója alkalmából. Jelen voltak:
Laczik Istvánné, Labát Károlyné ( a Fodor
lányok), Gerle Ervin, Homok László,
Tasnádi Lajos, Takács Pál, Balázs
Gusztáv.

Stomfai
Ágoston,
Várady-Brenner
Andrásné - Kutassy Ildikó ) június 7-én,
Gödöllőn a Premontrei Öregdiákok
Egyesületének Szent Norbert napi
ünnepén. Osztálytársaimmal – abban a
„szerencsében” (is) volt részünk, hogy az
utolsó évet, érettségi vizsgát, más
gimnáziumban végeztük. Az együtt töltött
hét év (és ami utána következett)
ajándékai, terhei, örökre emlékeztetnek
összetartozásunkra .

Öregdiákok

Gödöllői gyermeknap

Fotó: B.A.G.

A gödöllői „Gyermeknapon”, a
kastély udvarán a HBT könyvbemutatót
rendezett.
Polgár
Jutka
(Balázs
Gusztávné)
meséinek
előadásában
közreműködött: Baczoniné Felszeghy
Katalin.
Osztálytalálkozón vettünk részt
(Balázs Gusztáv, Czibulka Gyula, Jelinek
Tamás, Krisár Miklós, Sándor Erzsébet,

Fotó: dr. Polcz I.

Ez évi könyvnapok keretében,
június 8-án, 15. 00 órától dedikálta Polgár
Jutka két megjelent önálló mesekönyvét a
Vörösmarty téren, az Alterra SvájciMagyar Kiadó sátra előtt. Úgy A
Varázspalást, mint A Galgaparti varroda
jóra való nevelő történéseinek helyszínei
szűkebb térségünk nevezetességei.
A HBT, Önkormányzatunk kérésére készülő pályázatához - június 13-án a
Polgármesteri Hivatalban átnyújtotta
ajánlását, Idősbarát Önkormányzati Díj
elnyerésére.
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