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Családi ünnep
Orgonakoncert templomunkban.

(A műsorvezetését a korábbi gyakorlathoz 
hasonlóan Balázs Gusztáv, a HBT elnöke 
tartotta.)
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Hallgatóink, Vendégeink!
Engedjék  meg,  hogy  tisztelettel  köszönt-
sem Önöket a Helytörténeti Baráti Társulat 
2013. évi „Családi ünnep” c. rendezvényé-
nek  orgonakoncertjének  megnyitóján,  a 
bagi Szent András tiszteletére szentelt plé-
bániatemplomban.
Ugyancsak köszöntöm és kegyeikbe aján-
lom Benedek József kántor urat, az orgona-
koncert előadóját, aki művészi-, fáradságot 
nem  kímélő  odaadásával,  kérésünkre,  új-
fent  az  orgonamuzsika  századokon  (400 
éven)  átívelő  dallamai  hangzás-világának 
rejtélyes  kincsei  megszólaltatására  vállal-
kozott.

Az  első  műsorszám, Johan  Sebastian 
Bach: e-moll  Toccata (orgonára írt  futa-
mokkal  teletűzdelt  imprvizációs  mű)  és 
Fuga (több  szólamú,  zárt  zenei  forma, 
amelyben  a téma végig  vonul  az  egymás 
után belépő szólamokon) a BWV 914-ből. 
J.  S.  Bach Eisenachban,  zenész családból 
született 1685-ben, 1714-ben már hangver-
senymester, előadóművész, zeneszerző. 
Az orgona muzsika, a barokk zene kiváló 
mestere, 1723-tól a lipcsei Tamás-templom 
kántora.  Természetesen  nem csak  orgona 
műveket szerzett. Művei a barokk muzsika 
kiteljesedését lezáró alkotások, az egyházi 
és világi zene egyaránt örök értékű repre-
zentánsai.  
Hangszeres zenéje felöleli a kor zenekari, 
kamarazenei és szólóhangszerekre írt vala-
mennyi  műfaját. A  hangszeres  polifónia 
legnagyobb  mestere,  a  fúga  legnagyobb 
művésze. Az összhangzattan, a hangszeris-
meret, a hangszerelés és a technika művé-
szi  teljességét  birtokolta.  Lipcsében  halt 
meg 1750-ben.

Theodor  Dubois 1837-ben,  a  Marne-i 
Rosney-ben született, és 1924-ben Párisban 
halt meg. 

1853-ban lép be a párisi konzervatóriumba 
- Marmontel-nál tanult zongora játékával - 
ahol Francois Benoist orgonatanárnál foly-
tatta tanulmányait.
„Atala”  című  kantáta  művével,  1861-ben 
elnyerte a Prix de Rome (Római díj) kitün-
tetést. Kórust vezetett (a Maitre de Chapel-
le kórus igazgatója), kántori szolgálatot lá-
tott  el  (Szent  Clotild,  Madelen,  Camille 
Saint Saens templomokban).
Számos darabot írt  harmóniumra,  orgoná-
ra. A szentmise liturgiai fő részeihez vallá-
sos műveket (prélude, elevation, communi-
on, sortie, stb.) komponált. Kórusok, orató-
riumok, fúgák, szonáták, operák, szimfóni-
ák fűződnek nevéhez. Nem véletlen, hogy 
1871-ben ismét a párisi konzervatóriumhoz 
kerül  zeneszerzés,  összhangzattan  tanár-
nak. 
A zeneirodalom több mint  500 művét  is-
meri. Több, sajátos zenei csokor (sorozat, 
kötet, kompozició) fűződik nevéhez.
Douze pieces pour orgue ou piano (Tizen-
két darab orgonára vagy zongorára, 1889.), 
Sept Petite Pieces pour orgue ( Hét kis da-
rab orgonára),
Dix Pieces pour orgue ou harmonium (Tíz 
darab orgonára vagy harmóniunra.).
Következik:  Théodore  Dubois:  D-dur 
Priere (Ima) című műve.

A  harmadik  műsorszám  Alexandre 
Guilmant  (francia  zeneszerző):  F-dur 
Communion Op. 82. No. 1. jelű műve. 
A  szerző  Boulogne-sur  Mer-ben  született 
1817-ben. Apjától és Jaques-Nikolas Lém-
mens-től tanult, orgonista. A párizsi Trinité 
(Szentháromság)  templom  kántora,  30 
éven keresztül, 1871-től. Virtuóz játékával 
koncertezett az Egyesült Államokban, Ca-
nadában, Angliában. 

Battison Haynes: G-dur Meditation (el-
mélkedés,  tűnődés)  műve  a  következő 
szám.
Angol  zeneszerző:  1859-ben  született  és 
1900-ban, baleset következtében halt meg. 
Kántor,  orgonista  ,  zeneszerző.  A  Royal 
Academy of Music tagja, az ellenpont pro-
fesszora. 
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Már ismert korábbi koncertjeinkből  Louis 
James Lefébur–Wély. 
Előadásra kerül: E- dur Élévation (Úrfel-
mutatás) című műve.
A  szerző  1817-ben  született  Párisban,  és 
ugyan ott 1869 –ben halt meg, A Per La-
chaisse temetőben nyugszik. Ragyogó imp-
rovizátor és zeneszerző. A francia romanti-
ka mestere.
Mint minden kántor ő is ismerte hangszere 
csínját-bínját  ezért  is  igyekezett  befolyá-
solni az épülő orgonák technikáját, többek 
közt Cavaillé-Coll mestert,  akivel új szer-
kezetű orgonát építtetett.

Hangversenyünk  záró  száma:  Cesar 
Franck: Pour le temps de Noel a Lorga-
niste c . (Karácsony idejére orgonára, köte-
téből) az FWV 41/50, 51,52. jelű) mű.
Liegeben,  belga  illetve  német  szülőktől 
származott,  1822-ben.  Koncert  orgonistá-
nak készült azonban orgonista, kántor, ze-
neszerzői  működése  vált  jelesebbé.  A ro-
mantikus zene neves művelője. Liszt, Ber-
lioz,  Gounod  zeneszerzők  tanára  volt.  A 
Nottre Dame de Lorette, a Seint Jean, Seint 
Francois  templomok  kántora.  Szintén 
együtt  dolgozott  a  már  említett  és  híres 
Aristid  Cavallié-Coll-al  orgonaépítő  mes-
terrel, amire talán utánozhatatlan improvi-
zációs készsége is sarkalhatta. Késbb1858-
ban  az  újonnan  felszentelt  Seint  Clotilde 
Basilica kántora lett. 1890-ben halt meg és 
a  Párizsi  Montparnasse  temetőben  nyug-
szik.

Kedves vendégeink! 
Olyan gyönyörű zenei élményben részesül-
tünk, amit nagyon örülök, hogy megélhet-
tünk és ezt Benedek József, kántor  úrnak 
köszönhetjük.
   - Benedek József jó szokás szerint - el-
maradhatatlan  ráadásként  -  az  elhangzott 
művekre emlékeztető, válogatott dallamok 
improvizatív felidézésével válaszolt.
Bárcsak  sok  Benedek  Józsefhez  hasonló 
ember lenne, aki művészetével bennünket, 
a falut, az embereket szolgálja!
Nagyon örülök annak a ténynek is, hogy a 
mai  alkalommal  megdöntöttük  a  korább 
hallgatói létszámot. Ez arra biztat, bízzunk 

abban, hogy van valami mag, amely termő-
talajra talált, amiből kinőhet egy olyan élet, 
amely  mindannyiunk  számára  gyönyörű, 
szép és meghallgatásra érdemes lehet. 
A Helytörténeti Baráti Társulat továbbra is 
folytatni kívánja az orgonakoncertek szer-
vezését.
A szülő faluért lehet sokat tenni, de so-
hasem elég! –  hagyta ránk Dr. Balázs Jó-
zsef alapító elnökünk.

   - Kedves Vendégeink köszönjük megje-
lenésüket, bízom benne, hogy a koncert el-
nyerte  tetszésüket  és  szeretettel  várjuk 
Önöket  a  plébánia  közösségi  termébe 
„Családi  körbe”  (agapéra),  egy  kis  elbe-
szélgetésre, ahol az itt hallottak megbeszé-
lésére  nyílik  lehetőség,  valamint  Katona 
Zoltán: „Itthoni képek” című kiállításának 
megnyitására kerül sor. 

VI. Honismereti barangoló

Zsámbokon,  október  4-én  nyitotta  meg  - 
évi  hagyományos,  „Honismereti  barango-
ló” - rendezvényét az Érdy János Honisme-
reti Egyesület (Pest Megye). A megnyitás 
köszöntői  után,  a  Tájháztól  a Művelődési 
Házba vonultak a résztvevők, 

ahol a következő szakmai előadások és be-
mutatók részesei lehettek:
1. A „Tóth-alapítvány” – a honismereti ok-
tatás patronálása a Zsámboki Bajza Lenke 
Általános Iskolában. 
Előadó: Tóth László, ny. tanár. 
2. A Zsámboki Bajza Lenke Általános Is-
kola honismereti  szakkörének bemutatása, 
ismerkedés a gyerekek pályamunkáival. 
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Előadó: Szigetiné Simon Rozália igazgató-
nő, Vasas Fanni és Majzik Bence tanulók.
3.  Országos  Ifjúsági  Honismereti  Akadé-
miák. 
Előadó: Bartha Éva OHSZ titkára.

4.  A kiskunlacházi  „Népijáték-készítő  tá-
bor” hagyományőrző tevékenysége. 
Előadó: Gál Róza ny. tanár, egyesületi el-
nök. 
„István bácsi játék iskolájának” szertárából 
maga a szerző, Pokornyik István tartott be-
mutatót.

- A program szombaton - vasárnap, a 
környező  falvakban,  városokban 
„honismereti barangolással” folytató-
dott.  Községünkbe  szombaton  dél-
után érkeztek.  Fogadásukról, vezeté-
sükről  Balázs  Gusztáv  HBT  elnök 
gondoskodott. Meglátogatták templo-
munkat, a templomkert emlékműveit. 

Meglátogatták a Dózsa György Művelődé-
si Házat, megismerkedtek Deme Józsefné- 
illetve  Nagy  Jenőné  gazdag  helytörténeti 
gyűjteményével. 

Előbbit  a Dózsa György Művelődési Ház 
Helytörténeti  Gyűjtemény  referense,  Tóth 
Mihályné  mutatta  be.  Az  utóbbi  gyűjte-
mény bemutatásában, a vendégek fogadá-
sában Nagy Jenőné jeleskedett. 

Este hat órakor, már a „Zsámboki lakodal-
mas” várta őket. Az élményekben és isme-
retekben  gazdag  barangolás  vasárnap  14 
órakor zárult.

Örök békességet nekik …
Hő imáit gyermekidnek nem Te soha nem 
veted meg…
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Fallóskúton, október 6-án.

Somoskői vár

Látvány napjainkban a Wesselényi út és a 
Vároldali út kereszteződésében lévő parko-
lóból. 

Barokk, klasszicista, neo …

 

Európáért

A Tempus Közalapítvány, - október 16-án, 
Budapesten  -  a  Benczúr  Hotelben  fenti 
címmel rendezett konferenciát.
Az Európai  Unió „Európa a  polgárokért” 
programjának a célja a polgárok részvéte-
lének  biztosítása  Európa  alakításában,  az 
európai identitás erősítése, a tolerancia és 
egymás kölcsönös megértésének erősítése. 
A  bevezető,  gondolatébresztő  köszöntők 
után, „kerekasztal” asszociációk és beszél-
getés hangzott el az aktív állampolgárság-
ról, amelyet követően a közönség kérdései 
és azok megválaszolásai következtek. 
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Délután,  szekcióüléseken  folytatódott  a 
program.

Emlékmű
Az 1956-os  forradalom  és  szabadságharc 
évfordulóján az emlékére felállított emlék-
mű  ünnepélyes  megáldására  és  avatására 
került sor Bag Hősök terén.

Nándorfehérvár 2013

(Fotó: BG)

Napjainkban...
A Magyar Népfőiskolai Társaság alapításá-
nak  25.  alapítóelnökének,  Benda  Kálmán 
születésének 100. évfordulóján,  november 
14-15-én, Budapesten a Károlyi  – Cseko-
nics  Rezidencián,  konferenciát  és  emlék-
ülést szervezett. Képünk a nemzetközi „ke-
rekasztal” beszélgetésen készült.
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A Helytörténeti Baráti Társulat, a „Családi 
ünnep” (november 16-án) rendezvény ke-
retében orgonakoncerttel  és  kiállítással 
szolgált vendégeinek, barátainak. Benedek 
József kántor úr a barokk zene tolmácsolá-
sával,  Katona Zoltán festőművész „Itthoni 
képek” címmel  mutatta  be művészetét.  A 
plébánia  „Apostolok  szállása”  közösségi 
termében beszélgetésre is sor került Katona 
Zoltán  (falunk  szülötte)  és  a  művészete 
iránt érdeklődők között.  A kántor urat el-
szólította a kötelessége.

Hétfőn,  18-án,  Csömörön  rendezte  soros 
szakmai  programját  a  Gödöllő  Környéki 
Regionális Turisztikai Egyesület. „A vallá-
si turizmus lehetőségei a Gödöllői Kistér-
ségben” tárgyalása során – többek között – 
templomlátogatások is szerepeltek.

„A Dunáról fúj a szél” 
Szendrő várára

(Fotó: BG)

Patakparti Tücsök, király lett
Mesék Szivárványországból címmel mese-
könyvet adott ki a Holnap Magazin, amely-
hez  egy  CD is  tartozik.  December  14-én 
Budapesten a Café Archibald rendezvény-
termében Holl Nándor dedikálta a könyvet 
és a lemezt. 

(Fotó: BG)
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A CD-n ugyanis  ő  mondja  el  a  kötetben 
szereplő 13 mesét, köztük Polgár Jutka me-
seíró (társulatunk tagja Balázs Gusztávné) 
meséjét is, amelyet a Holnap Magazin pá-
lyázatára érkezett  600 mese közül válasz-
tott ki a zsűri. 

(Fotó: BG)

Néprajzi bemutató

Merítés a különösen gazdag bagi népvise-
let tengeréből.

Képünk Katona Jánosné és Katona Pálné 
Közös kiállításán készült.

2013 karácsonyán
Ismeretlenek megcsonkították  a  Turulszo-
bor kertjében élő fenyőfát. 

Aki ilyet tesz, az Őseinket sem tiszteli.
Bocsánatot tőlük is ki kell érdemelnie.

Helytörténeti Baráti Társulat
köszönettel fogad minden olyan támoga-
tást, amely hozzásegíti közhasznú céljai 
megvalósításához:

- Felkutatása /falukutatás/, megóvása és 
gyarapítása a község történelmi, építészeti, 
természeti értékeinek, és azok közkincsé té-
tele.
- A község polgárainak - azok közül is fő-
ként az ifjúságának - a község szeretetére 
nevelése. 
- A Bagról elszármazottakkal kapcsolat 
kiépítése és tartása.
- Közreműködés a község szépítésében, a 
környezet és természetvédelem hatéko-
nyabbá tételében.
-A sport és közművelődési lehetőségek elő-
segítése a Társulat tagjai számára. 
Kérjük, hogy amennyiben céljainkat fon-
tosnak és támogatandónak ítéli, adóbevallá-
sakor a társadalmi szervezetek javára adha-
tó 1%-át, ajánlja nekünk!

A szervezet neve: 
Helytörténeti Baráti Társulat
Adószáma: 19181943-1-13
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