
                                  „A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha”

XVII. ÉVF. 6. SZÁM   •   A  HELYTÖRTÉNETI  BARÁTI  TÁRSULAT  TÁJÉKOZTATÓJA   •   2008. DECEMBER

 

 Nascit!
Krisztus Jézus született, örvendezzünk,
Neki öröm éneket zengedezzünk,
Dávidnak véréből, Tiszta Szűz méhéből,
Született Krisztus nekünk. …

Az ige megtestesült Názáretben,
Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyér szinben,
Imádjuk mi őtet egyetemben.  

A bagi templomban 2008. december  24-én - hála Istennek - ismét felhangzott 
az ének az éjféli  misén megjelent  hívek ajkán. A szentmisét Dr. Sánta János 
plébános úr celebrálta a ministránsok karával.  Orgonánál Benedek József kántor úr 
szolgált,  aki az egyházi  énekkart  is vezette.  Az énekkar mind a beharangozás előtt 
mind a szertartás alatt  tanult,  művészi  előadás módjával,  magával ragadta  a 
megtelt  templom híveinek énekét.  

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk
 az Egres minden kedves olvasójának!
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Eseménynaptár 

Október

A  turai  városnapok  alkalmával,  a 
Bartók Béla Művelődési Házban bemutatásra 
került  Polgár  Jutka:  Varázspalást  c. 
mesekönyve.  A  szerző,  a  bemutató  után 
vásárolt könyveit kívánság szerint dedikálta.
Önkormányzatunk  szeptember  4-én  tartotta 
rendes  ülését.  Dr.  Labundy  Norbert  jegyző 
előterjesztése  alapján,  intézményeink 
akadálymentesítése  kivitelezésére  kiírt 
közbeszerzési  eljárás  nyertese  (29.193.245.-
Ft.) a HABAG KFT. 

Elfogadta  a  képviselő-testület,  hogy 
Bag Településrendezési  terve  elkészítésére  a 
Pomsár  és  Tsa  Ép.  Ir.  Kft-t  bízza  meg  a 
polgármester úr (Szerzői díj: 9.750.000.-Ft.)
Az  önkormányzat  5  igen  négy  nem 
szavazattal „döntött” a Bakk 2001 ÉSZK Kft -
vel kötendő keret  megállapodás megkötésére 
előterjesztett  határozatában  a  Rákóczi  út 
melletti peresi telkek értékesítéséről. A döntés 
után Nagy Jenőné, Katona Károly,  Dr. Péter 
Mihály  és  Balázs  Gusztáv  képviselők 
kivonultak az ülésteremből.

Szeptember  19  én,  rendkívüli  ülést 
tartott a Képviselő-testület.

Szeptember  20-án  megkezdődött  a 
BAGI NÉPFŐISKOLA őszi féléve.

A várpalotai Trianon Múzeumban járt 
Barátaink  beszámoltak  arról,  hogy  a 
Helytörténeti  Baráti  Társulat  által  „Bag 600 
éves”  évfordulóján,  őseink  tiszteletére  emelt 
emlékmű képe felkerült a Turulszobor képek 
kiállítási  tablójára.  A  tabló  anyagából  – 
október  elején értesültünk róla  – és ma már 
birtokunkban  is  van  digitális  fényképalbum 
(Kiadó  és  forgalmazó  címe  a 
szerkesztőségben!)  jelent  meg: 
TURULSZOBROK  A  KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN címmel (I. Rész. Bag. 6. o.).
A  BAGI  NÉPFŐISKOLA  részt  vállalt  a 
Budapest  Környéki  Népfőiskolai  Szövetség 

„Művelődés  Hete  –  a  tanulás  ünnepe” 
programjában. Október 15-én a Művelődési Ház 
Könyvtár  termében  gyülekeztek  a 
felnőttképzésben részt kívánó érdeklődők, hogy 
meghallgassák  Balogh  Judit  környezetvédelmi 
szakértő: Fenntartható életmód című előadásait.
A hallgatók az előadást  követően kérdésekkel, 
észrevételekkel, véleménynyilvánítással járultak 
hozzá  az  elhangzottak  közvetlenül  is 
hasznosítható jobb megértéséhez.

A  vízbázis-védelem,  a  földi 
ökoszisztéma, a levegőt szennyező gépjárművek 
és  más  vegyi,  fizikai  káros  szennyezőanyag-
források elleni  védekezés helyi  követelményei, 
feladatai  párosultak  az  élelmiszerbiztonság 
elvárásaival, a fogyasztói elidegenítő életminták 
helyett a fejlett társadalom működésével.

Az  1956-os  forradalom  évfordulójának 
ünnepén  Társulatunk,  hagyományaihoz  híven 
megemlékezést  tartott  a  Turulszobornál. 
Településünk javára tett  lakosainak érdemei és 
megpróbáltatásai  emlékére  az  ünneplés  és 
megemlékezés  virágcsokra  és  az  eleddig 
elmaradhatatlan zászlóhármas is tisztelgett. 

Az Egyházközség képviselő-testülete 22-
én ülést tartott,  amelyen határozott  a rövid- és 
hosszútávon  megvalósítandó  feladatok 
ütemezéséről,  azok  szokásos  módon  való 
közzétételéről.  Ezúton  is  kéri  a  Kedves Hívek 
támogatását.

November

November13-án  a  TBÉSZ  (MÁV) 
nyugdíjas  találkozóján  vettünk  részt.  Nagyon 
szépen  sikerült.  Közös  munka-élményekre 
emlékezve  az  együvé-tartozás  közösségi  ereje 
szépítette  a  jó- és gyengítette  a rossz-,  megélt 
eseményeket.

A szennyvízcsatorna hálózat bérleti díja 
elosztásának  tárgyalása  folyt  14-én,  Aszódon. 
Kezdeményeztük a téma, költségvetés tervezési 
időszaka előtti tárgyalását. 
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Az Egyháztanács küldötteiként,  15-én 
a  gödöllői  Premontreieknél  tartott 
konferencián  vettünk  részt,  ahol  a  hitéleti 
megújulás  gondolatai,  gyakorlata 
foglalkoztatta a megjelenteket.

A  GKRTE  19-én,  a  Szent  István 
Egyetemen tartott konferenciáján a turisztikai 
ismeretek  tudományos  előrehaladásáról, 
szakmai felhasználásáról értekeztünk.

November 25-én, Aszódon a NIOK és 
működési  területeire  vonatkozó  lehetőségek 
ismertetésére  került  sor,  különösen  a 
vidékfejlesztés  tervezés,  megvalósítás 
követelményeit illetően.

27-én  délután,  Önkormányzatunk 
ülést,  majd  este  Közmeghallgatást  tartott. 
Bizonyossá vált, hogy Önkormányzatunk 222 
millió  forintot  nyert  iskola  felújításra, 
eszközbeszerzésre.  A pályázatot  az  Inis  Kft. 
készítette el, és menedzseli a megvalósítását.
A  közmeghallgatás  tárgyköre  sajnálatosan 
leszűkült  a  közbiztonság  területére. 
Önkormányzatunk  szélesebb  tevékenységi 
köreire, hivatala eljárásaira irányuló kérdések 
elmaradtak,  amelyeknek  hiánya  a  közéleti 
demokrácia fejlődésére kedvezőtlenek.

A  Vasutasok  Szakszervezete  turai 
nyugdíjas csoportja 28-án tartotta beszámoló 
taggyűlését.

A  megjelentek  Szabó  Lajos  elnöktől 
részletes  beszámolót  hallottak  a  csoport 
működéséről,  aki  a  tagságot  Bagról  6  fő)  a 
települési megbízottakon keresztül is kérte az 
önszerveződési  munka  és  az  érdek 
érvényesítés  hatékonyságának  növelésére.  A 
bagi csoport vezetője özv. Katona Istvánné.

Kedves  és  megbecsülésre  méltó 
rendezvény  részesei  voltak  azok  az 
érdeklődők,  akik  29-én,  a  helyi  művelődési 
házban  részt  vettek  az  A12  Aszód  Magyar 
Postagalambsport  Egyesület  kiállításán.  A 
kiállítást  verseny  majd  díjkiosztó  ünnepség 
követte.  A  siker  lebonyolítója  Tóth  József 
elnök  és  bagi  csapata  (öt  fő)  dicséretet 
érdemel.

December

Az  Európai  Felnőttképzési  Szövetség 
(EAEA,  december  2.)  „Esélyt  adunk”,  „Az 
élethosszig tartó tanulás népszerűsítése – az EU 
elvárások  megismerése”  címmel  program záró 
plenáris  konferencia  részesei  voltunk,  ahol 
megismerkedhettünk  a  magyar  felnőttképzési 
fejlesztés  cselekvési  tervével.  A  BAGI 
NÉPFŐISKOLA  és  a  Falufejlesztési  Kör 
december 10-én tartotta évzáró rendezvényét.

A  Magyar  Népfőiskolai  Társaság  húsz 
éves  fennállásáról  megemlékező  szakmai 
konferenciáján  (december  12.)  a  BAGI 
NÉPFŐISKOLA  képviseletében  vettünk  részt. 
A  konferencia,  a  kiállítás,  az  alapítókkal-, 
partnereinkkel  folytatott  tárgyalások  új  erőt 
adtak  a  jövő  évi  előadás-sorozataink 
szervezéséhez.

A  GKRTE  hagyományos  mogyoródi 
évzáró  közgyűlésén  és  az  azt  követő 
gasztronómiai  bemutatón  ismételten 
meggyőződhettünk  a  szervezők,  rendezők 
igényes,  folyamatos  munkájáról  és  szakmai 
felkészültségéről. 

Bag Nagyközség Önkormányzata évzáró 
ülését 19-én tartotta, amelyen a jövő évi tervek 
és a készülő költségvetési koncepció tárgyalása 
szerepelt.  Szerencsés  volna,  ha  mind  a 
választottak  mind  a  választók  nagyobb 
jelentőséget  tulajdonítanának  a  nyilvánosság 
hasznosságának.

Az  ECHO  Tv  helyi  műsor  felvételére, 
összeállítására  érkezett  Bagra december  20-án. 
„Karácsony  Bagon”  címmel  sugározta  24-én 
este.  A  műsorban  a  HBT  elnöke  rövid 
helytörténeti  bevezetője  után,  mások  (civil 
szervezetek, közéleti személyek) is a nagyvilág 
elé  tárhatták  tevékenységük  egy-egy  szeletét, 
szolgálhatták  községünk  jó  hírnevét.  A  műsor 
orgona  koncerttel  zárult  a  templomunkból, 
amelyen Pitti  Katalin (ének) és Virágh András 
(orgona) művészi produkcióit hallhattuk.

A karácsony előtti  várakozás  jegyében, 
december  21-én a művelődési  házban, meghitt 
„Falukarácsony”  ünnepség  részesei  lehettek  a 
résztvevők.

                                                                                               BaGi
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Camino – az út
 Mert úgy szerette Isten a világot...

X. rész
Úti  cél:  nincs.  Végül  Ponferrada.  Az 

egész út során, az út szépségein gyönyörködtem. 
Sokkal beszédesebbek nálam a fényképek. Pont 
most,  az  írás közben találkoztam idős spanyol 
segítőimmel. Kérdeztem az öreget, hogy van a 
lába,  azt  mondta  jól.  Azért  képzeletbeli 
segítségadásom  biztos  több  volt  a  semminél. 
Hihetetlen kedves emberek. 

Az 1500 méter körüli „séta” fantasztikus 
volt. Gyönyörű, sejtelmes, vadregényes, ahogy a 
ködtől  alig  lehetett  látni,  ugyanakkor  néha 
előtűnt a Nap, ami megvilágította, kiélesítette a 
látványt. A felhőkben gyalogoltunk.

             Harmatocska
Guggolva ringadoz a málnatő, meleg
karján buggyos, zsíros papíros szendereg.
Lágy a táj, gyöny az est, tömött, fonott falomb. 
hegyek párája rezg a halmokon s dalon.
Hát dolgoztam híven, zümmögve, mint a rét.
Milyen könnyű a menny! A műhely már sötét.
Fáradt meg együgyű vagy tán csak jó vagyok 
s reszketek, mint a fű és mint a csillagok.

(József Attila)       

            Úton vagyok
Tétova réten álltam,
hasztalan fabrikáltam.
Hallottam szárnyakat,
lappangó árnyakat.
Hideg volt és fáztam,
gondolataimtól áztam.
Egy napon megdöbbenem,
falaimat ledöntöttem,
elindultam-visszanéztem,
útravalót kéregettem.
S most ezen úton sietek, 
körülöttem tágas ligetek, 
völgyek és hegyek, völgyek és hegyek, 
utamon-utamon tovább megyek.
Tovább megyek, tovább megyek
tovább megyek, tovább megyek,
hogy ember legyek. 
Elindultam rögös úton felfelé,
nem tudom, mikor válok emberré. 
El kell jutnom nekem még a hegyekig,
magos-magos, nagyon magos egekig.

(Thándor Márk)     

Alig lakott falvakon keresztül haladtunk. 
Az egész tájból áradt valami őserő. Nem bírtam 
magammal.  Sok  helyen  megálltam,  utána 
feltöltekezve  erősebb  tempót  diktáltam,  és 
rengeteget  fényképeztem.  Leereszkedőben  az 
1500  méteres  magasságból,  egy  pihenőhelyet 
találtam, ahol megálltam.

Figyeltem  az  embereket,  akik  csak 
mentek,  mentek,  mentek.  Kezdtem  „otthon” 
érezni  magam  egy  városban.  Hallottam  amint 
kilométerekről beszélgetnek, majd folytatják az 
utat. Álljunk már meg!Valóban kevesen állunk 
meg és élvezzük a pillanatot. Azt hogy milyen 
csodálatos a most!

Később egy tölgyfaligetben álltam meg. 
Ilyet sem láttam még Spanyolországban. Több-
százéves,  néhol  legalább  2-3  méter  átmérőjű 
fák. Az egyik alatt egy nő alszik. Nem zavarom. 
Kiválasztom a legnagyobb fát,  és itt  is egy jó 
időre  megpihenek.  Csodálatos  csak úgy lenni, 
és élvezni a mások számára látszólagos semmit. 

A  semmiben  is  ott  van,  (sőt!)  ott  van 
igazán minden. Leérve a hegyről,  a magasból, 
biciklistákkal találkozom. Háromszor köszönök 
nekik,  a  húszból  egy  sem  hallja.  Csak  a 
negyedik  köszönésemet,  ami:  Gute  nacht! 
Visszafogom  magam,  mert  tele  vagyok 
energiával,  és  ez kedvez az egónak,  az ember 
alacsonyabb  rendű lényének  is.  Ponferrádában 
is sokat fényképezek, főleg a várról, amit most 
újítanak  fel  kb.  320  millió  euróból.  Jó  lenne 
ilyen építkezéseket látni Magyarországon is. 

Bevásárolok  a  szupermarketben, 
vacsorázok és alszom. 

Gute nacht!...
…Már a második éjszakám, hogy valami 

hihetetlen erős horkolásra alszom el. Az elején 
zavar,  mert  elképesztő,  számomra  teljesen  új 
horkolás-módot hallok, ami persze másoknak is 
hangos. Attól  félek,  még a végén megfullad a 
horkoló.

Perejbe érek, ami Villafranca del Bierzo 
után  van  7  kilométerre.  Holnap  500  méterről 
1300  méterre  megyünk,  ezért  inkább  úgy 
osztom  be  az  erőmet,  hogy  a  sík  szakaszon 
többet  megyek,  holnap  pedig  ennyivel 
kevesebbet.
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Az előző napi vásárlásom a hátizsákomba 
kerül.  Plusz  4-5  kilogramm.  Nagyon  nehézzé 
teszem  az  utamat.  Gyorsan  reggelizem,  majd 
később  ebédelek,  és  úgy  válik  elviselhetőbbé 
majd  a teher.  A reggelim egy templom olajfái 
alatt  eszem  meg.  A  másik  településen  találok 
egy  macskát  az  ablakban.  Elég  csúnyán 
nyáladzik. Vagy a halálán van, (koránál fogva) 
vagy beevett  valamit,  amit  nem bír  a  gyomra. 
Megsajnálom. Ott maradok vele vagy 20 percig. 
Elképzelem  amint  jobban  lesz,  küldök  neki 
egynéhány  jóérzést.  Ha  nálam  bevált,  nála  is 
segítheti  a  gyógyulást.  Végig  az  úton  a 
templomtornyokban  gólyák  fészkelnek.  Már 
nem is  fényképezem őket,  (mert  annyi  képem 
lenne róluk) de mindig megbámulom a fészkeket 
főleg  most,  hogy  a  kisgólyák  egyre  jobban 
fejlődnek. Újra szőlővidékeken haladok. Itt már 
lehet látni a szőlőn a leendő fürtöket. A serény 
gazdák  állandóan  művelik  a  szőlőskerteket.  Jó 
látni  hogy  igen  felszerelt  gépparkkal, 
eszközökkel.  Nyárfaligeteket  is  sokszor  látni. 
Most  nem  varjútanya,  hanem  ezerféle  madár 
hallatja benne hangját. Egy elhagyatott szőlőben 
megpihenek.  Itt  ebédelek  és  töltöm  el  egy 
órámat.  Jó  itt.  Csend  van.  Csak  a  természetes 
hangokat hallja az ember, de az nem tartozik a 
zajkategóriákba. Érdekes…

Villafrancába  beérve  ugyan  nem szállok 
meg,  de  amit  érek,  látok,  azt  lefényképezem. 
(Vár,  templom,  fekvés,  stb.)  A  templomba  is 
bemegyek, de pont akkor jövök el amikor úgyis 
kiraktak  volna,  mert  csak  meghatározott 
időközönként  tartják  nyitva.  Erről  egy spanyol 
lány  gondoskodott.  Román-kori  templom  ez, 
mint  Rabanalban.  Itt  nincs  olyan  barokkos 
„túlzás”  a  templom  belterében.  Oltárként  egy 
megfeszítet  Krisztus  szobor  adja  végül  is  a 
teljességet,  az  oltár  teljes  értelmét.  Sok 
templomot  meglátogatok,  ami  nyitva  van.  Már 
fényképezni  is  elfelejtek.  Egyszerűen  inkább 
megélem  az  érzéseket,  amit  leülve, 
elgondolkozva-imádkozva  kivált  a  szent  hely 
belőlem.  Most  egy  kisebb  zarándokszállást 
fogtam ki. Jobban szeretem azt mikor 20-30, és 
nem 200-300 ember  van együtt.  700 forintnak 
megfelelő  euróért  kimossák  a  ruhámat.  Azt 
hiszem,  ez  majdnem  kitart  legalább  két  hétig. 
Nagyon  jó  középtávú  „befektetés”  volt.  Esély 
van a megszáradására is,  (délután hat óra van) 
mert itt a nap másfél órával később nyugszik és 
a szél is fúj.

Megint  madárdal-orkánnal  lettünk 
megáldva.  Mindenki  kinn  pihen  a  szállás 
kertjének a füvén és esőházában. Szárad a ruha, 
regenerálódik  az  ember,  sőt  feltöltekezik,  és 
mindehhez  kell  egy  jó,  egy  teljes  értékű 
pihenés. Ez most itt van.

Most lepihenek egy félórára. Édesanyám 
SMS-e ébreszt. Érdekes SMS. Ma nem vagyok 
bőbeszédű. Nem is Írok többet. Majd holnap!

Hospitalig  érek  ma.  (Hospital  de  la 
Condesa)  Az  út  első  harmada  a  sárga  járdán 
megy  tovább  az  autóút  mellett,  hangulatos 
kisfalvakon  át,  amelyeken  több-kilométer 
hosszan  folyó  folyik  át.  Nagyon  erős  tempót 
diktál a lábam, szinte magától. Be kell osztani 
az  erőmet,  mert  700-800  méteres 
szintkülönbség áll előttem. Az egyik kisfaluban, 
egy pékségben vásárolom meg a reggelit (aztán 
ebéd  is  lesz  belőle).  A  falu  érdekes  helyen 
fekszik:  az  autópálya  völgyhídjának a lábánál. 
Amennyire  csak  szépen  lehet  (mert  minden 
beavatkozás  a  természetesbe  elrondítja  a  tájat, 
ezért nem is fényképeztem itt)  a spanyolok az 
autópályájukat  völgyhidakkal,  alagutakkal 
vezetik  át  ezen  a  tájon.  Megint  találkozom  a 
spanyol  párral.  Reggelizni  hívnak,  de 
visszautasítom őket, mert az erdőben terveztem 
a  reggelit,  egy  előre  még  nem látott,  de  erre 
alkalmas helyszínen.  Kellő időben meg fogom 
találni a helyet… Jó étvágyat és jó utat kívánok 
nekik,  és  megyek  tovább.  Meg  is  találom  a 
reggeliző  helyemet  egy  pár  kilométer  múlva, 
egy  gyorsfolyású  kisfolyó  mohás  partján. 
Mennyei  étek,  csodálatos  helyen,  élvezettel 
elfogyasztva.  Mindig  ilyet  kívánok 
mindenkinek teljes szívemből. Találkozom egy 
német  hármassal,  akikkel  az  előző  nap 
ismerkedtünk meg Perejben, vacsorázás közben. 
Hamburgból  jöttek,  Pamplonánál  kezdték  az 
útjukat.  Köszönünk  egymásnak,  aztán 
továbbmegyünk.  La  Fábába  érve  tovább 
indulok. Itt már erősen emelkedik. 

A  falu  határában  egy  spanyol  lány  ül 
saját  készítésű  nyakláncait,  karláncait  kínáló 
asztalkája mellett. Teával kínál. Két kitűnő teát 
is megiszom, meg legalább pihenek. 

Köszönök  a  spanyol  párnak,  akik  újból 
elhaladnak  mellettem.  A  spanyol  lánytól 
megtudom,  hogy van egy magyar  pár  előttem 
egy  nappal.  Szép  teljesítmény  Árpitól  és 
Magditól. 

    



2009. december                                                                                                                                 6

Gyönyörű  az  út,  ahol  elmegyünk, 
gyönyörű a táj. Ez az én világom. Ez a hegyes-
fás  világ,  ez  az  1200-1300  méter  körüli 
magasság.  Észre  veszem,  de  nem  terhes 
számomra  a  hirtelen  emelkedő  út,  a 
szintkülönbség. Azt is látni, hogy nagyon régóta 
járt zarándokúton megyünk. 

Vajon hány ember járta ezt végig? Milyen 
érzésekkel?

Megérkezünk  O  Cebreiroba.  Rengeteg 
turista,  főleg osztrákok,  akik busszal  jöttek ide 
célirányosan. A XI. századi templomban őrzik a 
Szent Grált, vagy a másolatát. Kint a településen 
vásári  hangulat,  bár  érdekes  zene  szól,  hál’ 
Istennek  illik  O  Cebreiro  hangulatához. 
Bemegyek  a  templomba.  Nem  tudom  milyen 
hosszú időt töltök benn elmélyülten imádkozva, 
gyertyát  gyújtva,  bélyegezve  a 
zarándokútlevelembe, vásárolva képeslapot.

Jó itt!
Megint  elmondhatom,  mint  utam  során 

sokszor. Ahogy a Szent-Grál előtt elmélkedem, 
eszembe jut pár sor a Bibliából:

„Mert  úgy szerette  Isten  a  világot  hogy 
Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.”

Testét,  vérét  adta  értünk  Krisztus. 
Megmutatta a szeretet  erejét.  Ezt a szenvedést, 
tudatosan  felvállalt  szenvedést  ember  nem 
vállalhatta fel, csak az Emberfia.

Hálát,  köszönetet  érzek  és  mondok.  Jó 
lenne  maradni,  de  menni  kell.  Nagyon  sokáig 
lehettem,  de  ilyen  érzésekből  életem  végéig 
kellenek órák, napok, évek.

A templomban a Biblia a Johannes 13,1 - 
17,26-nál volt nyitva. (Ez az a rész a Bibliában, 
amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát. El 
kell olvasni mindenkinek, nagyon sokat ad.) 

Kilépve  a  templomból  egy  nagy  kerek 
követ  látok,  és ennek a tetején ebédelek.  Itt  is 
ülök  fél  órát. Turisták,  zarándokok  jönnek. 
Néznek.  Érdekes látványt  nyújthatok.  Pedig ha 
tudnák  milyen  jó  nagyszerű  helyeken  leülni, 
gondolkodni,  elmélkedni,  töltekezni.  Rohanó 
világunkban elrohanunk a fontos dolgok mellett, 
hogy a fontos érzésekről ne is beszéljek. Mennyi 
zarándok  járja  végig  ezt  az  utat  is 
kilométerekről,  látnivalókról,  jó  ételekről 
beszélgetve. 

Gondolok  rájuk,  ha  tetszik  imádkozom 
értük,  hogy  minél  jobban  átéljék  ezek  az 
emberek is azt  a csodát,  amit  a Camino nyújt. 

Bejön  a  templomkertbe  a  német  ismerős 
Norbert, aki lefényképez, bár én tiltakozom. A 
következő évben jön Magyarországra, aztán ide 
adja  a  képet. Jön  Szentendrére,  a  Pilisbe! 
Megint említi a Pilist! Hihetetlen milyen kicsi a 
világ! A nagyszerű véletlenek! 

Ahogy Ottó atya mondta:
„Még  egy  nem  hívő  ember  számára  is  

megdöbbentő,  ha  észreveszi  az  életben  az  
összefüggéseket. Hogy az élet nem összedobott  
darabokból  áll,  nem véletleneknek  eredménye,  
hanem  van  valami  előre  tervezettség,  valami  
célra  törekvés  benne.  A  hívő  embert  pedig 
majdnem, sőt biztosan térdre kényszeríti az az  
észrevétel, hogy a Gondviselő Isten évtizedekre 
előre tudja tervezni az életet.”

Norbert  megadja  az  e-mail  címét. 
Megmondom neki,  hogy remélhetőleg  addigra 
tökéletesebben fogom beszélni a német nyelvet, 
mert ősztől újra elkezdem tanulni a középfokú 
nyelvvizsgámra  készülve  ill.  ezekért  a 
találkozásokért. Nagyon érdekes, és tanulnivaló 
a válasza. Azt mondja, hogy ne zavarjon, hiszen 
ő is ugyanúgy megtanulhatná a magyar nyelvet! 
Sok  némettel  találkozom.  (Most  is  pont  egy 
fiatal német lány pakolászik előttem, készülve a 
reggeli továbbindulásra.)

Maradok még a kövön. A templom falán 
lila virág virágzik. A lila a hetedik csakra színe. 
A templom melletti kis kert kapuján gyönyörű 
fehér  kakas  ül.  Kb.  öt  percig  szemezünk  a 
kakassal, ezután eltűnik. A kakas után megyek. 
Észreveszem,  hogy  spanyol  lányok  is  jönnek 
velem, valószínűleg elkószált  a madárka,  mert 
meg akarják fogni. Nincs jó helyen (?), mert a 
templom  melletti  kis  kert  aminek  a  kapuján 
üldögélt, egy temető. (Szerintem pont jó helyen, 
jó  képet,  szimbólumot  mutat.  Ezt  ott 
Spanyolországban  éreztem,  itthon  pedig 
megnézve a kakas szimbolikáját kiderült, hogy 
a  kakas  a  feltámadás,  megújulás  szimbóluma 
is!)

Visszahúzó  szívvel  hagyom  el  O 
Cebreirót.  Találkozom  a  francia-olasz 
párocskával,  ők  itt  szállnak  meg.  Köszönünk 
egymásnak,  aztán  tovább  megyek.  Újra  csak 
fényképezek,  mert  nem  tudok  betelni  a 
tipikusnak mondott Galíciai táj látványával. 

Beérkezve  Hospital  de  la  Condesába 
otthon érzem magam. 1200-1300 méteren fekvő 
falucska ez… A faluba bevezető út széle (mint 
oly  sokszor  az  úton)  kővel  van  kirakva..  A 
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faluban  tyúkok,  különféle  háziállatok  teljesen 
otthonosan  élnek  az  utcán.  Kakas  felügyeli  a 
tyúkjait,  tehenek  legelésznek.  Természetesség-
harmónia. Jó itt! Jó most!

Sarriáig  Hospitáltól  Tricastelláig  csak 
gyönyörködöm Galícia látványában. 

A  hegyek  mögött  felkelő  Nap,  a 
völgyekben  tavakként  elterülő  ködfelhők,  és  a 
kőből  épült  régi,  de  épp  ezért  hangulatos  és 
romantikus  házak,  mind-mind  ezt  a  felemelő 
élményt nyújtják a szemnek. Szinte középkoriak 
ezek  a  falvak.  Az  emberek  együtt  élnek  a 
háziállataikkal,  sőt  egymásra  is  vannak  utalva 
velük.  Az ember  az  állatokból  él,  az  állatokat 
pedig az ember eteti. Most legalább kétoldalnyi 
gondolatot hagyok ki, mert beszélnek helyettem 
a képek és a táj.

Tricastellába  érve  betérek  a  templomba. 
Elmélkedek,  majd  fölfigyelek  egy,  -  többek 
között - magyar nyelvű kiírásra a templom falán. 
A  papíron  ez  áll:„Kereszténynek  lenni  annyi,  
mint  megpróbálni  hasonlóvá  válni  a  Názáreti  
Jézushoz saját határainkon belül.”

Amint  ezen  továbbelmélkedem,  bejön 
Augusto  Padre  a  templomba  és  behív  a 
sekrestyébe. Megkérdezi hogy spanyol vagyok-
e. Mondom: -Ungaro!

Csodák  csodájára  tud  adni  nekem, 
magyaroknak  szóló  üzenetet!  Kinyitja  a 
szekrényét és rengeteg, több mázsányi papírlapra 
nyomtatott kitűnő gondolat tárul fel, mindenféle 
nyelveken. A tőle kapott üzenetre elérhetőséget 
is  ad.  Azután  sajnos  csak  spanyolul  beszél  és 
nem  értjük  egymást.  De  egymás  szemeiből 
persze minden kiolvasható, szavak nélkül is…

A  templom  könyvecskéjébe,  -  amibe 
zarándokok  írnak  mindenféle  üzeneteket  – 
beleírom az O Cebreiro-beli Bibliaidézetet:

(Megismétlem mert fontos!)
„Mert  úgy szerette  Isten  a  világot  hogy 

Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.”

1 ungaro (magyar) VIRTUTE VINCES 
(Erénnyel győzni fogsz)

Rengeteget ad a templom. (Isten háza. A 
test meg a lélek temploma!)

Tricastellában  este  hétkor  a 
zarándokoknak  szentmise.  A  misén  a  pap 
minden  nemzet  fiaiból  kihív  egy  embert  az 
oltárhoz,  ahol  magyarul  olvashatunk  fel  imát. 
Csodálatos…  Továbbmegyek.  Eszembe  jut 
közben, amit Nándy barátom említett Samosról, 

(a következő fontosabb állomásról) illetve amit 
olvastam.  Ott  majd  történni  fog  valami!  Mi? 
Eddig már  oly sok minden történt,  és  minden 
hely  más-más  élmény  nekünk,  különböző 
embereknek. Ennek ellenére úgy döntök, hogy 
megtisztelem a helyet azzal, hogy továbbra sem 
eszek,  továbbra  sem  iszok,  egész  nap  amíg 
Samosba nem érek.

Elég  megerőltető  így  menni,  de 
elfeledteti a gyönyörű táj, a hihetetlenül tiszta, 
szinte  ehető  levegő.  Ezek  táplálnak  engem. 
Több kilométer  hosszan mély utakon megyek. 
Kétoldalt  fák,  amik  érdekesen,  szinte  a  fizika 
törvényeit  kétségbe vonva kapaszkodnak az út 
két  oldalán.  Két  irányba  lehet  tovább haladni. 
Anélkül,  hogy  jobban  áttanulmányoznám  a 
térképemet, választok egy sárga nyilat. Egy óra 
múlva  kiderül  hogy alternatív  útra  „tévedtem” 
vagy inkább tértem (meg még sokan mások). Ez 
az  út  hosszabb  az  eredetinél,  és  kihagyjuk 
Samost is. Érdekes tanulság. 

Ember  tervez,  Isten  végez.  Nekem 
valóban  nem  kellett  Samos.  Az  út  azonban 
kikerüli a városokat, egy-egy aprófalvat érintek, 
és  továbbra  is  a  mély  utak.  Hát  nem  most 
keletkezhetek.  Történet-történelem ez a  táj,  ez 
az út. Érezni is…

Néha  beszélgetést  hallok  mögöttem, 
pedig  nincs  ott  senki.  Kicsit  megállok,  hátha 
beér valaki, de nem jön senki. 

Útkereszteződéshez  érek.  Egy  alkímista 
hirdeti magát 300 méterre az útkereszteződéstől. 
Varjúkárogás, varjúkárogás…

Nem  nézem  meg  az  alkímistát. 
Továbbhaladva  legalább  száz,  de  minimum 
többtucat ember ül a mélyút melletti kis köves 
tisztáson.  Vajon  mit  csinálnak  itt?  Nem 
zarándokok. Varjúkárogás…

Továbbhaladok.  A  böjtöt  egy  bárban 
szakítom  meg.  Már  rég  Samosban  lennék  az 
eredeti  útvonal  szerint.  Annyi  érdekeset  látok, 
érzek,  hogy  jobb  volt  így.  Hála  Istennek.  Ő 
mindig táplál minket. 

Délután  négyre  érek  Sarriába.  Kb.  40 
kilométert  tetem  meg.  A  délután  szokásos 
elfoglaltságokat hoz.

Sokfélék vagyunk. Láttam Új-Zélandról, 
Új-Kaledóniából,  Dél-Afrikából,  Fülöp-
szigetekről, Koreából érkező zarándokokat is.

Megtervezem az útvonalat. Május 31-re, 
vagy Június 1-re Santiagóba vagyok!

Kaló István
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2009. évi programterv 
JANUÁR 
7. BN +  FALKÖ 
21. BN + FALKÖ 
 
FEBRUÁR 
4. BN 
18. BN + FALKÖ 
 
MÁRCIUS 
4. BN  
15. Az 1948-as szabadságharc ünnepe
18. BN + FALKÖ 

ÁPRILIS 
1. BN 
15. BN félévzáró 
18. Galga parti mesék
29. FALKÖ  

MÁJUS 
27. FALKÖ
 
JÚNIUS 
1. Piros Pünkösdi Rózsa 
24. FALKÖ 

JÚLIUS 
2. Sarlós-boldogasszony napi búcsú
29. FALKÖ 

AUGUSZTUS 
20. Szent István király ünnepe 
26.FALKÖ 

SZEPTEMBER 
5. Családi ünnep 
16. BN Őszi félévnyitó előadás 
30. BN  + FALKÖ
 
OKTÓBER 
14. BN előadás 
23. ’56-os forradalom ünnepe 
28. BN + FALKÖ
 
NOVEMBER 
11. BN előadás
25. BN + FALKÖ 

DECEMBER 
9. BN előadás
16. BN félévzáró + FALKÖ 

    A BN (népfőiskolai) és a FALKÖ (falufejlesztési)  
összejövetelek 18 órakor kezdődnek, az egész napos 
HBT  rendezvények  a  templomban,  az  Apostolok  
Szállásán  ill.  a  művelődési  házban  kerülnek 
lebonyolításra.
           A részletes programokat később közöljük.  
Balázs Gusztáv tanácsnok a BN illetve FALKÖ előtt  
17 órától képviselői fogadóórát tart 

Kétszer egy százalék
Kedves  Barátunk !

A Társulat Elnöksége köszönetet mond 
mindazoknak, akik az elmúlt évben jövedelem-
adójuk  1%-ának  kedvezményezettjeként  a 
HBT-t  jelölték  meg.  Ez  évben  is  
jövedelemadójuk kétszer egy százalékát  lehet  
lelkiismeretük  szerint  az  arra  jogosultaknak 
juttatni. A társadalmi szervek, támogatásánál 
kérjük megjelölni a HBT-t.

a kedvezményezett neve :
Helytörténeti Baráti Társulat

a kedvezményezett adószáma:

19181943 - 1 -13

a kedvezményezett neve:

Magyar Katolikus Egyház
kedvezményezett technikai száma:

0011
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