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Fogadalmi ünnepünkön
A bagi búcsúsok 2014-ben is megtartották Őseik fogadalmát

Emlékezve az 1847-es, 1898-as, 1924-es évek (orkánszerű) tavaszi viharaira – jég/eső, árvíz,  
villámlás/dörgés, szél, amelyek életeket veszélyeztettek, elverték a sarjadó vetést, megbontot-
ták az épületeket - Őseink fogadalmat tettek, hogy vétkes tetteikért könyörögve engesztelé-
sül, a Szűzanya segítségét kérjék, Sarlós Boldogasszony napján (július 2-án), búcsút járnak  
a máriabesnyői kegytemplomban.

Zarándokok köszöntése

Hazafelé. Mária segíts!

Szigligeti vár napjainkban

(Fotó: Balázs Andrea)

Szent István hava

Balatonvilágos MÁV megálló felett
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Szent István király ünnepe

A HBT,  az  általa  emelt  „Bag  600  éves” 
emlékmű  állításának  20.  évfordulóján, 
Szent István király ünnepe reggelén, Őse-
inkre emlékezve koszorúzott.

Az emlékezés koszorúját elhelyezték: Ba-
lázs Mihály és Sima József.

Tanulmányúton

Zsámbok  Község  Önkormányzata  és  a 
GKRTE szíves meghívásának tettünk ele-
get (augusztus 9-én), részt vettünk hagyo-
mányos „Lecsót a keceléből” című rendez-
vényükön.
Természetesen  a  meghívás  sok  mindent 
ígért.  Voltak  olyan  programok,  amelyek 
szinte minden település falunapján („város-
napján”)  szerepelnek  (sütés-főzés,  művé-
szeti  csoportok  fellépése,  játékok,  vendé-
gelés, stb), mi mégis úgy éreztük, hogy ér-
demes volt fáradoznunk.
Kiemelésre  méltó  az  iskolában  tartott  tu-
risztikai  szakmai  konferencia,  koncert  a 
templomban,  helytörténeti  tárlatvezetések, 
-előadások, kiállítások.

DR. Gundel János professzor emeritus: Le-
csós ételek a hazai gasztronómia kínálatá-
ban című előadásának hallgatói.

„Legízletesebb  lecsó”  verseny  eredmény-
hirdetése.

Dányi falunap

Kedves meghívásra a dányi „IX. Kenyér-, 
bor- és a kultúra ünnepe” rendezvény ré-
szesei voltunk. Programunk a GKRTE által 
szervezett  „Borturisztikai  konferencián” 
való részvétellel kezdődött.
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A neves előadókat megszólaltató és a cím-
beli kérdéseket tárgyaló, népes konferenci-
át Gódor Lajosné polgármesterasszony kö-
szöntötte.
A konferencia után a résztvevők, a Dányi 
Ifjúsági Fúvószenekar vezetésével a temp-
lomba, szentmisére indultak. 

A szentmisét dr. Beer Miklós Atya celeb-
rálta.
Az ünneplők ezután az iskolaudvarba gyü-
lekeztek 

ahol,  kezdetét  vette  a  (zenekar  koncertje, 
elöljárók köszöntése, borlovag avatás, bor-
verseny eredményhirdetése, stb.) szabadté-
ri program.  

A lelkipásztor

(Fotó: /ifj Balázs Gusztáv a szerző./ BG.)

A  lelkipásztor  címmel  jelent  meg  könyv 
augusztus 31-én Nagy Árpádról, Galgahé-
víz plébánosáról ifj. Balázs Gusztáv újság-
író,  társulati  tagunk  szerkesztésében  a 
HNA 2002. Kft.  kiadásában. A fekete-fe-
hér és színes képekkel gazdagon illusztrált 
260 oldalas műben a község lakosai, Nagy 
Árpád  pályatársai  valamint  unokaöccse 
emlékeznek az egy helyen 43 évig szolgált 
atyára.  Emellett  pillanatképek  idézik  fel 
soroksári,  tiszakürti  és  tiszaföldvári  mun-
kásságát.
A könyvben megszólaló mintegy száz em-
ber gondolataiban egy tartalmas életút tük-
röződik vissza. Mindenkinek van saját em-
léke,  saját  élménye  Nagy Árpádról,  ezért 
az olvasókban még összetettebb, még erő-
teljesebb  kép  alakulhat  ki  a  plébánosról, 
aki a Soroksáron, 1939 húsvétvasárnapján 
bemutatott  első miséje  alkalmából  kiadott 
emléklapra  Szent  Ferenc  mondatát  íratta 
fel: Istenem és mindenem!

Polgár Jutka: A Gomoly felhővár
NYOLCADIK FEJEZET (Folytatás) - 

A boszorkabál
- Jaj,  de  fázom  –  mondta 
fogvacogva Boróka, és fázó-
san összehúzta magán a ka-
bátot,  Gombolyagot  pedig 
bebugyolálta  a  vállkendőjé-
be. Hideg volt a jéghegy kö-
zelében.
Pozdorja  úr  a  fél  orcáját  a 
jéghegyhez  szorította.  Hall-
gatózott.

Boróka a kulcsár eme visel-
kedését rangjához méltatlan-
nak találta. Pozdorja úr még-
is csak Kenderszakóca király 
nagyra becsült kulcsárja, aki-
nek nem illik így viselkedni 
– gondolta. Várt egy darabig, 
majd erélyesen rászólt a kul-
csárra:
- De  Pozdorja  úr,  a  jég-
hegyhez fagy a füle!

Ám a kulcsár csendre intette 
a lányt. Még hallgatózott egy 
darabig, majd hirtelen eszébe 
jutott,  hogy  a  zsebében  ott 
lapul a kedvenc fúrógépe. A 
fúró csak  akkora  volt,  hogy 
elfért a tenyerében.

- Most  figyeljen  Boróka 
kisasszony! – s ahol az előbb 
az  orcájával  simult  a  jég-
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hegyhez,  ott  most  gyorsan 
pörgött a fúró.
- De  Pozdorja  úr,  mi  ütött 
magába?  Miért  fúr  lyukat  a 
jéghegy  oldalába?  Be  akar 
talán menni? Hát arra ott van 
egy ajtó, csak két lépést kell 
jobbra lépnie!
- Nem szeretem az ajtókat. 
De arra gondoltam, ha Boró-
ka  kisasszony kíváncsi  arra, 
hogy  odabenn  mi  történik, 
vagyis szeretne belátni a jég-
hegy belsejébe, akkor itt ez a 
lyuk, tessék bekukucskálni!
-  De uram, hát az nem il-
lendő! Tiltja az illemtan.
-  De én megengedem.
- Az más. Akkor bekukucs-
kálok.

Boróka  lábujjhegyre  állt, 
hogy a szeme a lyuk magas-
ságába legyen. A lány sokáig 
nézelődött. Hol az egyik sze-
mét illesztette a lyukra, hol a 
másikat.

- No mit lát Boróka kisasz-
szony?  Mondja  gyorsan, 
mert  az  idő  sürget.  Vissza 
kell mennem a kastélyba.  
- Pozdorja úr nem fogja el-
hinni, hogy mit látok. Szinte 
el sem merem mondani.
- Én  mégis  arra  biztatom, 
hogy bátran mondja el! 
- Egy termet látok. Úgy tű-
nik, hogy varázslatos egy te-
rem. A falakat tükrök és fest-
mények díszítik. Nahát, Poz-
dorja úr, ha hiszi, ha nem, de 
én  életemben  nem  láttam 
még ennyi fotelt! 

Végig  a  falak  mentén  ké-
nyelmes fotelok sorakoznak, 
bizonyára  a  pihenni  vágyók 
kedvéért. 

- Lát még valamit Boróka?
- Igen,  egy  asztalt,  s  rajta 
egy szépen megmunkált  ho-

mokóra áll.  És ez mind egy 
jéghegy  belsejében.  Szinte 
hihetetlen! És micsoda meg-
lepetés, itt van ő is.
- Kiről  beszél  Boróka  kis-
asszony? Ki van itt? Vagyis 
odabent ki van?
- Hát  ő.  Most  már  minden 
világos, ezért sietett annyira! 
Ha  Pozdorja  úr,  benyit  a 
táncteremben,  még  találkoz-
hat is vele.
- De  kivel  fogok 
találkozni?
- Nyugalom  Pozdorja  úr! 
Meg fogja látni, mert szerin-
tem a nagy sürgés-forgás azt 
jelenti,  hogy  odabenn  tánc-
mulatságra készülnek. 
- Táncmulatságra? Ez hihe-
tetlen!…ámbár…ha jól meg-
gondolom egyáltalán nem hi-
hetetlen  –,  kapott  észbe  a 
kulcsár - hiszen ma van a bo-
szorkabál.

S abban a pillanatban,  hogy 
ezt kimondta, kinyílt az ajtó, 
s a Jégtörő Boszorka lépett ki 
rajta.  Zúzmara  ruhája  úgy 
csillogott,  hogy  Gombolyag 
félelmében azonnal behunyta 
a  szemét,  Boróka  még  ösz-
szébb húzta magán a kabát-
ját,  Pozdorja  úr  pedig  úgy 
összeverte a bokáját, hogy a 
bálteremben  összekoccantak 
az  asztalon  sorakozó  poha-
rak. 

- Bocsánat – mondta a kul-
csár – a poharak táncára nem 
számítottam. Remélem, hogy 
egyetlen pohár sem hagyta el 
meggondolatlanul az asztalt! 
– ezután a kulcsár meghajolt 
a  Jégtörő  Boszorka  előtt, 
majd  Borókára  nézett,  s  el-
tűnt, mint a kámfor.
- Pozdorja  úr,  már  megint 
mibe  keveredik!?  – kiáltotta 
utána Boróka.

- Hagyd,  csak  –  mondta 
kedvesen a Boszorka – a kul-
csárnak  sürgős  tennivalója 
akadt.  És  te?  Meggondoltad 
magad? Eljössz a bálba? Kár 
lenne kihagyni e szórakozást.
- De  a  kutyám  nem  fog 
megbarátkozni  egyetlenegy 
seprűvel sem. 
- Lehet a kutyából egy kis-
egér. 

Amint ezt a Jégtörő Boszor-
ka kimondta,  Boróka zsebé-
ben máris ott cincogott Gom-
bolyag.

- No, látod! Így a kedvenc 
kutyád  elfér  a  zsebedben,  s 
nem fog kárt tenni egyik sep-
rűben sem.
- Gombolyag  örökké  egér 
marad?  –  kérdezte  remegő 
hangon Boróka.
- Nem szeretnéd?
- Egyáltalán  nem  örülnék 
neki.  Csak  amíg  tart  a  bál, 
addig tudom elviselni  Gom-
bolyagot egérként.
A Boszorka beleegyezőn bó-
lintott.
- Úgy  lesz,  ahogy  akarod. 
Nem  kell  félned!  Figyeld 
majd  meg,  hogy  amikor  a 
homokórán az utolsó homok-
szem is lepereg, akkor a bá-
lozó  boszorkák  hazarepül-
nek. Én itt fogok állni, és egy 
csettintésemre a kutyád nem 
fog  elférni  a  zsebedben  és 
többé  nem  hallat  cincogó 
hangot.  Ezt  megígérem  ne-
ked.  Az  ígéretemet  pedig 
mindig megtartom. Nos, így 
megfelel?
- Köszönöm!  Így  pont  jó 
lesz. Akkor mehetünk! Kez-
dődik a bál.

- Szerintem  legurult  egy 
pár gyöngy a földre.
- Nem vettem észre.
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- Én hallottam a  koppaná-
sokat. Segítsek felszedni?
- Ha vége  lesz  a  mesének,  
majd  összeseprem  az  elgu-
rult gyöngyöket. Te csak me-
sélj  tovább!  Tudni  szeret-
ném, hogy Pozdorja úr miért  
hagyta magára Borókát?
- Hm,  magára  hagyta  vol-
na! Tévedsz! A kulcsár a nyi-
tótánc után azonnal felkérte  
a Jégtörő Boszorkát egy ke-
ringőre, de titokban Borókát  
vigyázta.  Nem  akarta  szem 
elől téveszteni. Ám e figyelő  
szolgálat mellett Pozdorja úr  
nagyon jól  keringőzött,  per-
sze  a  Jégtörő  Boszorka  is  
gyönyörűen pörgött. Minden 
bálozó  csodálattal  nézte  
őket,  s  elismerően  mondo-
gatták,  hogy:  „Pozdorja  úr  
és  a  Jégtörő  Boszorka  na-
gyon  szép  pár.  
Összeillenek”.

- Pozdorja  úr  a  boszorká-
val táncolt?
- Az első táncot, mert a kö-
vetkező  táncot  a  boszorka 
Kenderszakóca  királynak 
ígérte.
- Ő is ott volt? De, hogy a  
csodába keveredett  a  király  
a boszorkabálba?
- Hát – tárta szét  a karját  
Viki  – így hozta a sors.  Ha 
emlékszel  az  előzményekre,  
akkor bizonyára eszedbe jut,  
hogy Pozdorja úr varázsolni  
is tud.

- Akkor a kulcsár megtehet-
né,  hogy  a  homokórában 
gyorsabban peregjenek azok 
a homokszemek, hogy Boró-
ka kutyája ne sokáig cincog-
jon.  Még észreveszik  a ven-
dégek  és  nem  lesz  maradá-
suk!  Fejvesztve  fognak  me-
nekülni,  mert  mindegyik  fél  
az egértől.  De akkor előfor-
dulhat, hogy összecserélik a  
seprűjüket,  abból  pedig  egy 
hatalmas  jéghegyet  is  meg-
rengető csetepaté lenne.
- Pozdorja úr az idő múlá-
sát  nem  tudja  befolyásolni.  
Ahhoz nincs hatalma.
- Szerelmes  lett  a  Jégtörő  
Boszorkába?
- Lehetséges. 
- Akkor mesélj tovább! Már  
nagyon várom a mese végét!  
Látod,  már  alig  van  gyön-
gyöm,  szinte  mindet  felfűz-
tem.
- A földön még van.
Az csak maradék.

Mária nap
A  Piros  Bagért  Egyesület  Kisboldogasz-
szony és minden Mária köszöntésére (szep-
tember 6-án) ünnepséget rendezett a plébá-
nia Apostolok szállásán. 

Az ünnepség a Himnusz éneklésével kez-
dődött. Köszöntők után először Karácsondi 
Mihály plébános atya közös imára kérte a 
megjelenteket majd Kisboldogasszony szü-

letése- neve napjáról, Magyarok Nagyasz-
szonyáról emlékezett.

Az Atya előadása után Basa Panka Máriá-
ról szóló régi éneke, Dr. Balatoni Gyöngyi 
Mária verse hangzott el. 
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Tóth Gábor külön megköszönte és tovább-
ra is kérte a lakosság támogatását. Emlékül 
bagi  zsebkendővel  ajándékozta  meg  Wit-
ner Máriát, aki örömét fejezte ki az ajándé-
kért  és  a  meleghangú  fogadtatásáért,  kö-
szöntésért,  és  az  általa  megélt  Magyarok 
Nagyasszonyától  kért  és  kapott  kegyele-
mért.

Épület energetikai projekt átadási ünnepsége

A mai napon, a községünkben megvalósult 
„Iglice  Napközi  Otthonos  Óvoda,  Torna-
csarnok és Dózsa György Művelődési Ház 
épületenergetikai  fejlesztése  megújuló 
energiaforrás  hasznosítással  kombinálva” 
projekt átadási ünnepségére került sor.

Képünkön  az  Óvoda  csoportja  előtt  álló 
Kontrát  Károly,  Wittner  Mária,  Vécsey 
László, Tóth Gábor és Karácsondi Mihály 
(átadókat) 

illetve a köréjük csoportosult,  megjelente-
ket (átvevőket) köszönti Antal Ádám.
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Az átadás után, az ünneplőket a belső terek 
megtekintésére hívták, ahol

a helyi közösségek műsoraikkal fogadták a 
kedves vendégeket.

Osztálytalálkozó (1966-1974)

Bagi Általános Iskola negyven éve végzett 
tanulói osztálytalálkozót tartottak.
Délután  két  órakor  találkoztak  a  „régi-új 
suliban”.  Az  (összevont  A  és  B  osztály) 
osztályfőnöki  órát  Gergely Ibolya  („a he-
tes”)  jelentése  nyitotta  meg,  amelyet  Ba-
lázs Gusztávné és Hajdú Józsefné tanárok 
vezetésével „tartottak”.

Megemlékeztek  volt  tanáraikról,  osztály-
társaikról.
Koszorúztak.
Közös vacsorára, az általános iskola befe-
jezése utáni  életsorsuk alakulásának meg-
beszélésére,  a  Bagi  Sport  Klubban  talál-
koztak.

   TÁJÉKOZTATÓ
megjelenik  negyedévenként ,  kézi ratként  ● k iadja a H e l y t ö r t é n e t i  B a r á t i  T á r s u l a t  ●  2191  Bag,  Malom út  14.
Tel: 06-28 / 408-369 ● Mobil: 06-30/ 314-2492 ● adószám: 19181943-1-13 ● számlaszám: OTP 11742166-20101701-00000000
Honlap:  hbtbag.hu ● e-mai l :  b .gusztav@freemai l .hu  ●  e lnök:  id .  Balázs  Gusztáv  ●  tördelés:  F e h é r  V i k t o r
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Meghívó!  

„Családi ünnep”  r endezvényére
/2014. november 15-én/

sze re te t t e l  vá r j a  Vendége i t ,  Ba rá ta i t  a
H E L Y T Ö R T É N E T I  B A R Á T I  T Á R S U L A T .

Program

15:00 órakor: Orgonakoncert templomunkban.
ORGONÁL:

BENEDEK JÓZSEF

MŰSOR:
1. Nicolas Wolleb/1979-/: Praeludium in g-moll

2. Charles Augustin Collin/1865-1938/: Elévation in D-dúr
3. Charles Augustin Collin/1865-1938/: Offertorium

4. Alexandre Guilmant/1837-1911/: Priére in Esz-dúr Op.17. No.2.
5.  Gael Liardon/1973-/: „13 Fugues dans le Style de Pachelbel”-ből az 1. 

3. 4. 5. fuga
6. G.Franklin Eddings/1933-2014/: Lyric Prelude   Based on music of 

Alexander Schreiner. /1901-1987/
7. Benedek József/1952-/: F-dúr Pastoral  /Franz Xaver Gruber: 

Csendes éj dallamára/ 

                                                                                              Koncert után,
16:00 órakor: Családi kör. 
A koncert vendégeinek fogadása a plébánia
„Apostolok szállása” közösségi termében.

Mindenkit szeretettel várunk!
T e l : 3 6 - 2 8 - 4 0 8 - 3 6 9  M o b i l : 3 6 - 3 0 - 3 1 4 - 2 4 9 2
E - m a i l : b . g u s z t a v @ f r e e m a i l . h u

Az esti, művelődési házba tervezett program
technikai ok miatt

elmarad.
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