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Vőfély nélkül nincs...

IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban
aPestMegyeiKözművelődési
Intézet,aholmostisképviseltették
magukatabagiszínjátszók.
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Ezévbenismegtartottákanyári
oratórimotabagirómaikatolikus
plébánián.ADonBoscoNővérek
animátorainakvezetésével,több
mint60gyermeketláttakvendégül.
6.oldal

...lakodalom,tartjaamondás.
DemeEndrevőfélymesélehagyományos„mesterségről”,lakodalmi
szokásokrólésavőfélybotrakerülő
szalagokeredetéről.
8–9.oldal

„Legyenbennünkösszetartás,
tetterőésáLdozat!”

KülönlegesSzentIsván-napiünnepvoltazideifalunkban,hiszenimmárBagisrendelkezikaSzent
Koronávalpontosabban,annakhűmásolatával,amitKapuLajosésKapuJúliakészítettek.Szentmise
ésemlékünnepélykeretébenkerültsorakoronázásiemlékekmegáldására.
8
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ünnep

a bagi római katolikus templomban délután megtartott
szentmise nyitotta meg a megemlékezés eseményeit. az oltár
előtt láthatóak voltak a koronázási jelvények, melyet Karácsondi
Mihály atya a mise során ünnepélyesen megáldott. a szentmisén
jelen volt Tóth Gábor polgármester, Kapu Lajos és Kapu Júlia, a
koronázási jelvények másolatának készítői, önkormányzati képviselőink, valamint a történelmi magyarország vármegyéit jelképező történelmi zászlók.
karácsondi mihály atya szentbeszédében szólt arról, hogy
a koronázási jelvények a kereszténység és a magyarság együttes szimbólumai, hiszen a magyarságot több ízben el akarták
tiporni, de fennmaradt, ami első keresztény királyunknak,
szent istvánnak köszönhető. a koronázási jelvények között
látható a szent jobb a szent istván-i útmutatás szimbóluma.
ő pedig fiához írt intelmeiben a szeretet fontosságát hangsúlyozta, azt írta tanácsként fiának és mindenkinek: a szeretetre támaszkodni irgalom, nem áldozat, a szeretet az, ami megóv bennünket, magyarokat. Valamennyiünk feladata tehát jézusi legfőbb parancsának engedelmeskedni, és akkor eleget
teszünk a kereszténység és a magyarság iránti kötelességeinknek is. igaz, nem könnyű szeretettel fordulni mindenkihez, de
a szeretet mindig diadalmaskodik.
a szentmise után a koronázási jelvényeket kísérve a főúton az ünneplő bagiak a művelődési házhoz vonultak, ahol
már szépen terített asztalon várta őket az új kenyér, és sor került az augusztus 20-hoz köthető másik ünnepi eseményre, a
kenyérszentelésre. karácsondi mihály atya ünnepi beszédé-
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ben szent istván államalapító munkásságát méltatta, hangsúlyozta, ő volt az, aki jövőt tárt a magyarság elé, aki nemzetté
kovácsolta a széthúzó törzseket. felhívta a figyelmet arra,
hogy a koronázási jelvények arra biztatnak bennünket, magyarokat, hogy bátran merjünk magyarok lenni. a szent korona a legnagyobb hányattatások közepette is védte a magyarságot, és ma is arra figyelmeztet bennünket, hogy amíg el nem
hagyjuk magyarságunkat, amíg merünk magyarok és keresztények lenni, megmaradhatunk e szép hazában.
karácsondi mihály atya kiemelte, hogy a magyarság megmaradásának záloga az összetartás, a tetterő és az áldozat. nem
a széthúzásban, hanem az összetartásban van az erő, ha együtt
vagyunk, akkor diadalmaskodunk, mint ahogy az összekötött
botokat sem lehet együtt eltörni, de egyenként könnyen eltörhetőek. áldozatos munkával pedig ismét széppé tehető kis hazánk.
Ezt követően megszentelte az atya az új kenyeret, amiből
az ünnepség végeztével mindenki kaphatott egy-egy darabot. Baczoniné Felszeghy Katalin kedves szavakkal méltatta
a koronázási jelvények készítőit, kapu lajost és júliát. a rövid ünnepi műsor összefoglalta mindazt, amit a szent koronáról, országalmáról, jogarról, szent istván kardjáról és a
szent jobbról tudunk. az ünnepséget nyugdíjasaink dalcsokra
és a szózat közös eléneklése zárta. az ünnepség végén meg
lehetett tekinteni közelebbről is a koronázási jelvények
másolatát, a készítők pedig gratulációk sokaságát vehették
át. köszönjük mi is áldozatos munkájukat!
-kr-

Fotó: Benkó Tibor
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a bagi szent korona és jogar...
„A művész átenged A szívén egy üzenetet, Amely őt megrAgAdjA,
és Amely ki AkAr fejeződni benne és áltAlA:” (Barsi Balázs)
Azért ker est em fel Kap u Júl iá t – műv észn ev én Zsüllent – és
aférjét,KapuLajost,mertelkészítettékakoronázásiékszerek
pont osmás ol at át.Elős zörKap uLaj ostkért emmeg,hogybeszélj enmag ár ól,csal ádj ár ólésműv és zitev ék enys ég ér ől.
k.L.: 1952-ben születtem Budapesten. édesapám a katonai főiskolán tanított, mint őrnagy. édesanyám
leány korában magyar tekebajnok és
magyar szalontánc bajnok is volt.
én az általános iskola elvégzése
után lakatos szakon végeztem a szakmunkásképzőben. nagyon szerettem
futballozni, és örök emlékem marad,
hogy egy csapatban játszhattam Albert
Flóriánnal.
ugyan nem vagyok tősgyökeres
bagi lakos, de már 12 éve itt lakom a
feleségemmel, aki „munkácsy nívó
Díjas” festőművész. mindig is csodáltam az ő tehetségét, és ez ihletet adott
nekem is ahhoz, hogy a művészetek területén kipróbáljam magamat. Először
verseket kezdtem írni, amelyekkel Batsányi-nagydíjat nyertem. később a feleségem unszolására a festészettel is
próbálkoztam, sikerrel, mert a képeimmel országos képzőművészeti-díjat
nyertem. mivel a szakmám miatt sokat
foglalkozom a vas és a lemezek megmunkálásával, hiszen kerítéseket, lépcsőket, korlátokat készítettem hideg
kovácsolással, egy idő után áttértem a
díszmű kovácsolásra. Elsőként csontváry magányos cédrusának másolatát
készítettem el a család számára, ami
osztatlan sikert aratott mindazoknál,
akik látták. Ez azután további ötleteket
hozott, és áttértem a történelmi múlt
tárgyainak elkészítésére, pl.: attila korabeli és XVi. századi fegyvereket kovácsoltam. Bútorokat is készítettem.
mivel ezen munkák elvégzése során egyre nagyobb gyakorlatra tettem
szert, megvalósítottuk a feleségemmel
együtt életünk nagy álmát, és elkészítettük szent istván király koronázási
ékszereink pontos másolatát. tudtuk
ugyanis, hogy eddig az országban csak
egy ötvösművész készítette el a korona, jogar és országalma pontos másolatát és egy keramikus. megszereztük a
pontos méreteket, és hozzáláttam elő-

jának másolatát és a jobbot az országalmával. reméljük, hogy ezeknek évről évre való kölcsönzésével Bag lakosságának olyan haladó hagyományt sikerült teremtenünk, amely mindenki számára örömet okoz.
B.F.K.: Mondanál-e valamitatávlatiterveidrőlis?
k. L.: közeli terveimben
annak a szent keresztnek a másolatát szeretném elkészíteni,
amely előtt 55 magyar királyunk tette le a koronázásakor
az esküjét. szeretném a lánchíd
pontos kicsinyített másolatát is
kikovácsolni, aztán majd meglátjuk, milyen téma ragadja meg
még a lelkemet.
B.F.K.:Köszönöm,Lajos,az
in
t
er
jút, és most téged kérdezKapu Júlia és Kapu Lajos
Fotó: Benkó Tibor
lek, Julikám. Eddig is csodálször a korona elkészítésének. olyan jól tamaműveidet,deúgyérzem,akorosikerült, hogy a feleségem biztatására a názásiékszerekelkészítésévelújabbkéjogart majd az országalmát is kiková- pességedről tettél tanúbizonyságot.
csoltam a koronázási karddal együtt. HogyantudtadolyanpontosanelkészíEzt követte szt. istván kardjának pon- teniakoronaikonjait?
tos másolata, majd egyedi elképzelés
k.J.: megszereztem az eredeti ikoalapján szt. istván jobbjának elkészíté- nok képét, és nagyítóval, szemüveggel
se az országalmával és a kettős kereszt- nézve tűecsettel festettem meg őket.
tel, melyen szűz mária és jézus arcké- nekem is óriási kihívás volt ez a munpe is látható.
ka, de örülök, hogy mindent a megszóa koronázási ékszereket és a koro- lalásig sikerült hasonlóvá tennünk és
na zománcos ikonjait a feleségem fes- hogy olyan sikere volt mindazok kötette meg az eredeti minta alapján. Bíz- zött, akik eddig láthatták.
tunk benne, hogy – miután minden nanem említettük idáig, hogy az ékgyon jól sikerült – másoknak is tudunk szerek és a szent jobb párnáit, terítőit,
velük örömet okozni, főleg a szent ist- az azokon látható csodálatos hímzések
ván napi megemlékezések ünnepélye- felvarrását a turán élő Sáráné Blaskosebbé tételében. Ezért fölajánlottuk a vics Judit, a népművészet kiváló mestere
felszentelt tárgyakat a bagi önkor- készítette el. ő készítette a mi lovagi
mányzat vezetőségének, akik örömmel tiszti ruháinkat is, hiszen mindketten a
elfogadták azt, és az idei szent istván férjemmel a jeruzsálemi szent lázár
napon jelentős szerepet juttattak ne- katonai és ispotályos lovagrend tagjai
kik, hiszen ünnepi menettel végigvit- vagyunk (illetve én a tisztje is vagyok).
tük a bagi templomtól a Dózsa györgy
ABagiHírlapésamagamnevében
művelődési házig őket.
köszönjük azt az élményt, amelyet az
a koronát, a jogart, az országalmát idei Szent István napon szereztetek
és a koronázási kardot Boldogasszony Bag lakosságának, és kívánok mindnapján, augusztus 15-én már felszentelték kettőtöknekatovábbiakhozsoksikert,
a máriabesnyői nagyboldogasszony- jóegészségetéssok-sokkiválóötletet,
bazilikában. Bagon Karácsondi Mihály amelyeketmindtudjatokmegisvalóatya megáldotta ezeket az ékszereket sítanimindannyiunkörömére.
és felszentelte szent istván király kardB. F. K.

4 Bagi hírlap

kuLtúra

2011 szEptEmBEr

Cigányország

élménybeszámoló A 19. fodor mihály Pest megyei gyer

zamárDi
“

Földtől az égig mind
a miénk itt a lég!” (Fodor Mihály)

Idénaugusztusban19.alkalommalrendezettszínjátszótábortZamárdibanaPestMegyeiKözművelődésiIntézet.Arendezvényen17éveminden
nyáronképviselikmagukatabagiszínjátszókis
kisebb-nagyobblétszámban.

idén 16 jelenlegi és régi fapihe színjátszó jött velünk
zamárdiba, egy kislány kivételével mind „visszajárók”.
Ezen a héten találkozhatnak és együtt játszhatnak a korábbi
táborokban szerzett barátaikkal, akik inárcsról, fótról,
tökölről, ráckevéről, pilisborosjenőről vagy éppen Budapestről érkeztek. a tábor nagy szakmai előnye, hogy a gyerekek
életkorilag homogén csoportokban dolgoznak együtt különböző pest megyei településekről érkezett színjátszókkal, és kipróbálhatják a munkát más, országosan elismert gyermek- és
diákszínjátszó rendezőkkel.
a táborban dolgozó csoportok munkájának célja, hogy az
itt eltöltött egy hét alatt az ismerkedésen és a közös játékon
túl létrehozzanak egy előadást, amelyet az utolsó napon
bemutatunk egymásnak és az érdeklődő szülőknek. Ennek érdekében naponta kétszer 2-3 órát próbálunk a gyerekek te-

herbírásától függően. szabadidejükben pedig várja őket a Balaton és a változatos esti programok: a számháború, a „ki mit
tud?”, a tábortűz, vagy a felnőtt színjátszók előadása, amely
immár 8 éve fut Esti próba címen Majorfavi Bálint és Boda Tibor jóvoltából.
idén nyáron kilenc csoportban dolgoztunk közel 130 gyerekkel. a csoportokat Kis Tibor, Kovács Éva, Kovácsné Lapu
Mária, Kovács Zoltán, Maczák Ibolya, Mezey Gábor, Pap
Gábor és Szivák-Tóth Viktor vezették, valamint – idén először
– magam is velük dolgozhattam rendezőként.
a bagi gyerekek közül Kovács Luca kovács évánál dolgozott, aki minden évben a legkisebbek, a 6-9 évesek csoportját
vezeti. idén a kávémasina című mesét alkalmazta színpadra sok
dallal és közösségi játékkal. a gyerekek iránti odaadása és pedagógiai szaktudása az egész heti munkát is észrevétlenül játékká varázsolta. az eredmény pedig 12 perc igényes, összeszedett
és egyben önfeledt játék volt a színpadon, derű a nézőtéren.
kovács zoltán csoportjában négy hetedikes lány játszott a
mieink közül: Haraszti Dóra, Katona Anna, Kiss Brigitta és
Zsabin Annamária. tükörország című előadásában alíz meséjét
ötvözte a gyerekek által ismert és szeretett twilight történettel.
a közös munka a korosztály számára aktuális önértékelési és
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A kávémasina

mekszínjátszó táborról

Pap Gábor ismét saját darabot írt a tábor tiszteletére
„karcsi angyalai” címmel. a krimiszerű történetben, amelyben megjelennek a celebvilág hátulütői némi médiakritikával és tábori tematikával fűszerezve, három bagi gyerek is
játszott: Albert Már ton, Baranyi Richárd és Kiss Már ton.
Büszkeséggel töltött el az a színészi minőség, amit az előadásban képviseltek.
kis tibornál a bagiak közül Gódor Virág, Katona Eszter és
Ódor Benjámin dolgozott. cigányország című előadásuk a cigány mitológiából építkezett cigány versekkel és dalokkal,
magával ragadó mozgás- és látványelemekkel, mint amilyenek
például a hatalmas színes leplek, amelyek különböző szimbólumokat jelenítenek meg, vagy a 3 méteres bábu a romlás és
a halál megtestesítőjeként.
a saját színjátszóim közül csupán ketten, Kovács Veronika
és Szonda Boglárka kerültek az én tábori csoportomba. Ordasi
Gábor asszisztensemmel a 12-14 éves korosztállyal dolgoztunk. Dragomán György öt novelláját alkalmaztuk színpadra,
melyeket részben az Expander című novelláskötetből, részben
a fehér király című regényéből válogattunk ki. Előadásunk címe a régi ház. a történet pedig csakugyan egy elhagyatott
házban játszódik, amely menedéket nyújt a viharban egy csapat gyereknek, és ahol a régi tárgyak régi történeteket hívnak
életre a szemünk előtt. az előadás sikeresnek bizonyult, és nagyon nagy öröm volt a számomra, hogy első tábori rendezésem
alkalmával sikerült megállnom a helyem és megfelelnem a tábor színvonalának.

Csulánó

A régi ház

“

A táborbAn dolgozó csoPortok
munkájánAk céljA, hogy Az itt eltöltött
egy hét AlAtt Az ismerkedésen és A közös
játékon túl létrehozzAnAk egy előAdást...

világértelmezési problémákat dolgozott fel egy rendkívül izgalmas képi világú és igényes humorú előadás keretében.
a nagyobb bagi színjátszók közül hárman játszottak
szivák-tóth Viktornál: Fodor Katalin, Szonda Gabriella és
Szonda Fanni, de közöttük volt Boda Anna is, aki felnőtt játszóként hivatalosan már az inárcsi színjátszók körébe tartozik.
Viktor Kárpáti Péter országalma című drámáját dolgozta fel
csulánó címen a gogol Bordello együttes zenéjének felhasználásával. a gyerekek maguk adták elő a Viktor által magyarra
átírt dalokat egyedi hangszerelésben: egy szintetizátor, három
gitár, két fuvola, két tangóharmonika és egy ütőgardon szólt
együtt élőben a színpadon! fergeteges volt a hangulat!

Ezzel beszámolóm végére értem, de egy dologgal adós
maradtam: a köszönettel. Ezúton szeretném megköszönni a
szülők nagylelkű támogatását. tavaszi bemutatónkon adományozott anyagi hozzájárulásukból 34.500 ft gyűlt össze,
amelyből 16.000 ft-ot fordítottunk a tábori költségek csökkentésére. köszönöm továbbá a jonatán alapítvány támogatását, és a szonda család segítségét a csomagszállításban.
az előadások legközelebb október első hétvégéjén tekinthetők meg inárcson, a zamárdi gyümölcsök néven megrendezett találkozónkon.
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Fodor Éva

Fotó: Illés Csaba és Illés Árpád

Főpróba...

közösség
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„Vankimellettedáll,
hiszcsaládodrádvár”
A tavalyi nagy sikerû nyári oratóriumot idén is megrendezték
Bagon,arómaikatolikusplébániánaSegítõSzûzMáriaLeányai,
vagyisaDonBoscoNovérekanimátorainakvezetésével.
a segítõ szûz mária leányai, vagyis
a Don Bosco nõvérek 1992. december 8-án érkeztek mogyoródra az akkori plébános, Máthé György hívására. abban a házban telepedtek le, ahol a kommunizmus alatt kántori teendõket ellátó Falka
József szalézi atya 40 évig lakott. a nõvérek
rögtön megnyitották az oratóriumot, ahol
a gyerekekkel játszottak, festést, rajzot, famunkát, hímzést, német és olasz nyelvet tanítottak, de mindenekelõtt isten szeretetét
igyekeztek sugározni minden ember felé.
legkiemelkedõbb tevékenységük az igen
sikeres nyári oratórium, ahol sok gyermek
kap lehetõséget a hasznos idõtöltésre, vidám együttlétre és a keresztény erények
gyakorlására. a helyi ifjú animátorok aktív
csoportja a nõvérek nagy reménysége, õk
képviselik a szalézi szellemiséget.
Karácsondi Mihály atya mogyoródról
érkezett falunkba, az õ kezdeményezésére
nyitotta meg kapuit a nyári oratórium immár második alkalommal a bagi plébánián.
a gyermekek egy héten át naponta
reggel 9–12 és délután 3–6-ig játékos foglalkozásokon vehettek részt, kézmûveskedhettek, illetve kis mûsorszámokkal készültek az utolsó napi záró rendezvényre,
amelyre szüleiket is szeretettel várták, miközben imádkozás közben hívták istEnt,

hogy szeretõ, figyelõ, gondoskodó jelenléte kísérje tevékenységüket.
idén nyáron több, mint hatvan bagi és
hévízgyörki gyermek jelentkezett az oratóriumba, esténként fáradtan, porosan, de
vidámságtól csillogó szemmel tértek haza.
a záró rendezvényt és a kézmûves munká-
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ikból rendezett kiállítást látva biztosan nagyon jól érezték magukat.
az oratórium zárásának estéjén
karácsondi mihály atya köszöntötte a gyerekeket és szüleiket, és hangsúlyozta, hogy
ezen a héten a család állt a középpontban,
hiszen a család évében járunk, a játékok és
tevékenységek döntõ része a családról
szólt. az animátorok, segítõk igyekeztek
tudatosítani a gyermekekben, hogy a család
a legfontosabb, ez ad számukra biztonságot, kapaszkodót, támaszt, így az oratórium indulójának refrénje is így hangzott:
„Van ki melletted áll, hisz családod rád
vár”. mihály atya arra kérte a megjelenteket, hogy tekintsék meg a mûsort, ami kiváló bizonyítéka annak, hogy a gyerekek
sok mindent meg tudnak tenni, sok területen tehetségesek. és valóban láthattak a jelenlévõk zokni báb elõadást, több vicces jelenetet és táncszámot, amelyet a gyerekek
csillogó szemmel adtak elõ. a rendezvény
végén sor került az egész héten folyó csapatjátékverseny eredményhirdetésére is,
majd egy közös tánccal zárult ebben az évben az oratórium. Öröm volt látni, hogy a
mogyoródról érkezõ fiatal 16 év feletti animátorok mellett a bagi fiatalok is vállaltak
szervezõi, animátori feladatokat, ami utat
nyithat akár egy önálló oratórium megszervezése felé is, amire nagyon nagy szükség
lenne, hisz a nyári szünetben nagyon sok iskolás gyermek unatkozik, képtelen magára
hagyva hasznosan tölteni a szünidejét.
köszönjük minden szervezõnek áldozatos munkáját, hogy létrejöhetett ez az
egy hét vidám együttlét.
-krfotó: Könczöl rita
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sóbarlang kartalon

a rendezvényre ellátogató vendégsereg a családtól
megszokott baráti vendégszeretetben részesült. Ruszkai
János megnyitó beszédében köszönte meg a megvalósításban résztvevők munkáját, majd Dr. Szim Katalin, a Dr. Vincent sóbarlang rendszer kidolgozója adott tájékoztatást a
sóbarlangozás kedvező hatásairól. ruszkainé magneter
mágnesterápiát ismertető szavai után az egybegyűltek pezsgővel kívántak sok gyógyulni vágyó érdeklődőt és elégedett
törzsvendéget. a bejárat előtt elhelyezett kősó tömb sikeres
széttörése után a vendégek személyesen is belekóstolhattak
a sóbarlang csodálatos világába.
a kuckó sóbarlang és Egészségcentrumnak már a neve is
családias, meghitt hangulatot sugároz, feltöltődésre és kikapcsolódásra csábít.
az igényesen kialakított sóbarlangba lépve a falakon váltakozó színekkel megvilágított sókristályok természetes barlanghoz hasonló látvánnyal fogadják a látogatót. az aljzatot
vastagon borító donyeci sóban a gyerekek kipróbálhatják a
só-homokozást, más néven „somokozást” is. az egyik sarokban kialakított sómelegedő a tengerpartra varázsol bennünket. a párás, sós levegő kiválóan tisztítja légútjainkat, jótékony az idült gerinc és ízületi megbetegedésekre, az idült nőgyógyászati gyulladásokra. a sókristály rezgései nyugtatják az

Képünk illusztráció

Azallergiaszezonkellősközepén,2011.július30-án
aRuszkaicsaládegészségközpontjukmegnyitójára
vártaavendégeket.AzegészségeséletmódelkötelezetthívekéntRuszkainéBódaiJuliannaálmodta
meg e nagyszerű létesítményt, melyet családja
segítségével,LEADERpályázatonkeresztülelnyert
vidékfejlesztési támogatás felhasználásával valósítottmeg.

idegrendszert. a kellemes zene és a fények fokozzák a relaxációs hatást, a teljes kikapcsolódást biztosítják. a sóterápia segít leküzdeni a napjainkban népbetegségként jelentkező légúti
és bőrgyógyászati allergiás panaszokat, valamint az asztma kezelésének egyik alapeleme lehet.
az egészségcentrum szolgáltatásai közül meg kell említeni
még a magneter mágnesterápiát, a különböző masszázsokat
és a chi gépet is, a bejáratnál kialakított kis boltban pedig a
gyógyhatású termékekből és sótermékekből vásárolva magunkkal vihetünk egy kicsit a sóbarlang hangulatából.
a kuckó sóbarlangot kartalon a Bartók Béla út 14. szám
alatt találják, a nyitvatartásról és a bejelentkezés módjáról a
www.kuckosobarlang.hu honlapon tájékozódhatnak.
arthur schopenhauer szavai a sóbarlangozás mottójaként
szólnak: „Azegészségnemminden,deegészségnélkülmindensemmi.”
Tóth János

hét fővel bővül az aszódi rendőrörs
AGödöllőiRendőrkapitányságállományába
2011.augusztus01-ihatállyal30pályakezdő
rendőr érkezett. Bozsó Zoltán r. dandártábornok,aGödöllőiRendőrkapitányságvezetőjeünnepélyeskeretekközöttköszöntötteaz
I. évet sikeresen elvégző Rendészeti Szakközépiskoláspróbaidősőrmestereket.
Biztosította a fiatalokat a rendőrkapitányság teljes
személyi állománya nevében a segítő, támogató
hozzáállásról. a közvetlen kapcsolat kialakítása érdekében bemutatta a jelenlévő polgármester és alpolgármester urakat, a rendőrkapitányság osztályvezetőit.
a polgármester urak örömüket és köszönetüket fejezték ki a jelentős létszámbővítés kapcsán és biztosították
az újonnan érkezett rendőröket az önkormányzatok segítőkészségéről.

a fiatal rendőrök a jövőben közterületi szolgálatot
látnak el, egy hely – és személyismerettel rendelkező járőr mellett szerzik meg a rendőri hivatás színvonalas műveléséhez szükséges gyakorlati tapasztatokat.
Ebben az évben összesen 43 fővel növekedett a rendőrkapitányság létszáma, melyből 19 fő került gödöllő
városába, Veresegyház rendőrőrsre 6 fő, aszód rendőrőrsre 7 fő, kistarcsa rendőrőrsre 7 fő, pécel rendőrőrsre 4 fő.
a pályakezdő fiatal rendőrök lelkesen készülnek az
aktív szolgálatra, tudják milyen felelősségteljes pályát választottak, és megfelelő felkészültséggel kívánják feladatukat végrehajtani, a közösség érdekeit szolgálni.
Bozsó Zoltán r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
rendőrkapitány
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„lakodalom van a mi utcánkban...”
vőfély nélkül nem lAkodAlom A lAkodAlom

–Hogyanlettbelőledvőfély?
demeendre: a vendéglátóiparban
dolgoztam olyan munkakörben, hogy
sok szabadidőm volt, és volt egy olyan
indíttatásom, hogy megpróbáljam. Elnéztem Boda Misa bácsit e szerepben, és
úgy éreztem, ez közel áll hozzám. Emellett
fontos szempont volt számomra a hagyományőrzés is. továbbvinni a bagi lakodalmas szokásokat, ápolni a hagyományt.
Első lépésként összeszedtem a verseket
részben tőle, részben a környékbeli vőfélyektől, a hévízgyörki Benei Feritől, a bagi Péter Misitől. Ezeket a verseket átválogattam, részben átírtam, a saját személyiségemhez igazítottam őket.
– Mikor volt az első esküvőd, mint
vőfély?
deme endre: 1994. augusztus 6-án
volt az első esküvő, ahol első alkalommal
vőfélyként tevékenykedtem egy távolabbi
rokon család kért fel, hogy vállaljam el
ezt a tisztet. Ez még sátras esküvő volt. innentől kezdve folyamatosan csinálom,
lassan megismertek az emberek, mint vőfélyt, aztán egyre több helyre hívtak.
–Miavőfélyfeladataegyesküvőn?
deme endre: az esküvő, a lakodalom komoly szervezési munkával jár,
ugyanakkor az események előre megtervezett menetrendjét tanácsos betartani.
a vőfély tulajdonképpen ceremóniamester, aki a családdal előre megbeszéltek alapján levezényli az eseményt.
Első feladata a hívogatás, a háziak
meghívásának tolmácsolása a rokonság,
ismerősök felé. az esküvőt megelőző
hét vasárnapján sorra járja a vőfély a rokonságot, a meghívandókat, ahova a
család egy tagja elkíséri.
az esküvő napján 11 órától a vőfély
feladata a vendégvárás. én a két násznagyot zenével fogadom, köszöntöm és
bekísérem őket az ifjú párhoz, az örömszülőkhöz. az esküvői ünnepséget nyitányaként bemutatkozom, és egy-egy
nótát eljátszatok az ifjú párnak illetve az
örömszülőknek.

a vendégek megérkezése után következik az ebéd. a konyha irányítása, felügyelete is a vőfély reszortja. az ebéd során minden fogás behozatalakor verset
mondok. Ebéd végeztével a búcsúztató következik, amit szintén a vőfély vezényel le.
– Miért hívják ezt az eseményt búcsúztatónak,ésmiaszerepeazesküvő,
lakodalomsorán?
demeendre: Ez tulajdonképpen nem
is búcsúztató, bár a hagyomány szerint annak
hívjuk, tekintjük. Ekkor az ifjú pár tagjai
köszönetet mondnak a szüleiknek, keresztszüleiknek, nagyszüleiknek, hogy felnevelték őket, hogy irányították az útjukat, egyengették az életüket, illetve, hogy
megrendezték számukra az esküvőt, ahol
méltóképpen megünnepelhetik egybekelésüket. Ezután a násznép elindul a polgári,
illetve a templomi szertartásra, majd mulatva tér vissza a lakodalom helyszínére.
–Mennyirekellavőfélynekilyenkor
mulatásraösztökélniavendégeket?
deme endre: Ekkor nincs különösebb tennivalója a vőfélynek, hogy melyik násznép mennyire mulat, és mennyi
idő alatt teszi meg a visszafelé vezető
utat, az a vendégeken múlik.
Visszaérve a templomból a „nyisd ki
babám az ajtót!” kezdetű nótára a fiús ház
vendégei a vőlegényt vállukra kapják, és
így mennek be a terembe.
–Hajóltudom,eszokásonnanörökítődött át, hogy régebben, a vőlegényesésmennyasszonyosháználiskülön
rendezteklakodalmat.

Fotó: kr.

BagonaSzentAndrásutcánnyáriszombatdélutánonkéntesküvői
menetek élén gyakran látni Deme Endre vőfélyt, aki szalagos
vőfélybotjávalkísériamenetet.Devajonmiaszerepeavőfélynek
egyesküvőn?Változott-eezazelmúltévekalatt?Többekközötterre
voltamkíváncsi,amikorfelkértemDemeEndrét,hogymeséljene
hagyományos,ámkülönlegesfoglalkozásról.

demeendre:Valóban akkoriban a vőlegényes házhoz tartozó násznép elment a
mennyasszonyos házhoz, háromszor eljátszották ezt a nótát, majd a vőfély elmondta a mennyasszonyt kikérő versét, a lányos
ház vőfélye pedig kiadta az arát, illetve beinvitálták a vőlegény rokonságát, és megvendégelték őket. Ezt követően rendezték
meg a menyasszonytáncot, majd a vőlegényes ház elhozta a menyasszonyt. az estét
így már a vőlegényes háznál töltötte a
menyasszony, majd éjfél után jöttek a kontyáldomásra a menyasszonyos háztól,
hozták a menyecskeruhát, menyecskekalácsot, italokat a menyasszony rokonai.
Ekkor a vőfély beköszöntött, elmondta,
hogy mi járatban vannak, majd a fiatalok
átöltöztek. régebben 2-3 óra felé volt a
„kontyolás”, és reggel 6 óráig folyt a mulatás. manapság már korábban befejeződnek a lakodalmak.
–Ekiskitérőutánarégihagyományok világában, térjünk vissza a mai
szokásokhoz. Uzsonna következik a
menyasszonytánc,ugye?
deme endre: a galga mentén hagyomány, hogy va cso ra előtt van a
meny asszonytánc. Ezt is a vőfélynek kell
levezényelnie, hiszen nem mindegy, hogy
egyet fordul a vendég a menyasszonnyal
vagy azért többet. én szeretem, ha sorban állnak a vendégek, és nem „aki kapja …” alapon táncolnak, mert így jobban
lehet irányítani, nincs tolongás. Ekkor
van alkalom egy kis bolondozásra is, főleg
a fiatalabb vendégek szívesen tréfálják
meg ilyenkor az ifjú párt. sor kerülhet
pénzsöprésre, tojásgörgetésre stb.
mulatás után ezt követi a vacsora,
majd a sütemények feltálalása, illetve a
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menyasszonytorta felvágása. éjfél után
egy óráig aztán szól a zene, tele a táncparkett, folyik a mulatás, majd átöltözik az
ifjú pár, a vőfély dolga ekkor a menyecske beköszöntő megtartása. a zenekar egy
nótát játszik az új párnak, akik ezt követően a vendégeket körben megkínálják
pálinkával, illetve menyecskepogácsával.
–Vőfélybotszépszalagokkaldíszítve
is mindig ott van a vőfélyek kezében,
ahogyannáladis.Kidíszítifel?
demeendre:az esküvő előtti vasárnap
a hívogatás előtt mindig a menyasszonyos
házhoz megyek először, ott elmondok
egy versikét a menyasszonynak, és kérem
tőle ezeket a szalagokat.
–Jónagygyűjteményedvanmárakkorezekbőlaszalagokból?
demeendre: más vidékeken csak egy
szalagot ad a menyasszony a vőfélynek,
amin a fiatalok neve, az esküvő dátuma
szerepel. ott a vőfélyek ezeket gyűjtik,
mindig a botjukon tartják, úgyhogy a vőfélybot elárulja, hogy hány esküvőn volt
már a tulajdonosa ceremóniamester. nálunk

egy alkalommal is sok
színes szalag kerül a botra és fehér zsebkendő is,
ezért ezeket le szoktam
venni, elteszem emlékbe, vagy elajándékozom
őket a néptáncosoknak,
de az óvodába is adtam
már belőlük.
–Kikészítielaszalagokat,azsebkendőt?
deme endre: ha ügyes a menyasszony, akkor ő maga, ha nem, akkor
vásárolja.
–Azétkezésekalkalmávalelmondott
versek legtöbbször tréfásak, viccesek. Ez
hogyanalakultki?
demeendre: jókedv hangulat megteremtése a szerepük. a lakodalom vidám
esemény, fontos, hogy mindenki jól érezze magát, ezek a kedves rigmusok segítenek jókedve deríteni a násznépet, megadják a az esemény jó alaphangulatát.
– Van-e utánpótlás, érdeklődnek-e a
fiatalokavőfélységiránt?

demeendre: sajnos
nem nagyon, bár én szeretném, szívesen átadnám e hagyomány fortélyait, tapasztalataimat.
igaz, manapság egyre
kevesebb a lakodalom,
de szerencsére még mindig sokan igényt tartanak a vőfélyre, és valóban vőfély nélkül nem
lakodalom a lakodalom. a vőfély óriási segítség, hiszen az esküvő miatti izgalmak közepette a fiataloknak, szüleiknek nem kell
a lebonyolítással annyit foglalkozniuk.
– A lakodalmas szokások alig 20 év
alattalaposanmegváltoztak.Akorábban
sátras,kétháználismegrendezett,gyakran több napos lakodalmak rövidültek.
Vajonmiért?
deme endre: megváltozott a minket
körülvevő világ, és a mai rohanó élet e régi, szép hagyományokat is megváltoztatta.
–Továbbijóegészségetéssok-sokesküvőtkívánunkmég!
K. R.
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w labDarúgás
a 2011/2012. évi Pest megyei i. osztályú felnõtt bajnoKság
õszi idényéneK sorsolása
Dátum

IDõpont

szeptember 4. vasárnap

16:30

mérkõzés
bagi tc '96–újlengyel dse

szeptember 11. vasárnap 16:30

bagi tc '96– gödöllői sport klub

szeptember 18. vasárnap 16:00

bagi tc '96–felsőpakony-Police.

szeptember 24. szombat

16:00

bugyi se–bagi tc '96

október 02. vasárnap

15:00

bagi tc '96–kisnémedi

október 09. vasárnap

15:00

tárnok ksk–bagi tc '96

október16. vasárnap

14:30

bagi tc '96–nk kinizsi tl fc

október 23. vasárnap

14:30

bagi tc '96–verőce se

október 30. vasárnap

13:30

Alsónémedi se–bagi tc '96

november 06. vasárnap

13:30

bagi tc '96 '96–Pilisi lk-legea

november 12. szombat

13:30

sülysáp ksk–bagi tc '96

november 20. vasárnap

13:00

bagi tc '96–veresegyház vsk

november 26. szombat

13:00

budakalászi mse–bagi tc '96

ereDmény

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

IfI ereDmény

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

az ifjúsági meccseK minden esetben a felnõtt meccseK elõtt Két órával KezdõdneK!

traffiPaX: szePtember
5. valkó, vácszentlászló
6. isaszeg, Pécel
7. Pécel, isaszeg
8. gödöllő
9. gödöllő
10. gödöllő
11. kerepes főút, nagytarcsa főút.
12. nagytarcsa, kistarcsa csömör
13. dány, valkó, zsámbok.
14. gödöllő
15. gödöllő
16. 14.00-17.30 bag, hévízgyörk akció
17. gödöllő
18. gödöllő
19. dány, valkó, zsámbok
20. mogyoród, csömör
21. Pécel, isaszeg, gödöllő
22. nagytarcsa, kistarcsa, mogyoród
23. gödöllő, kartal
24. valkó, vácszentlászló, zsámbok.
25. gödöllő
26. Pécel, isaszeg, Pécel
27. isaszeg, Pécel
28. gödöllő
29. 14.00-17.30 bag, hévízgyörk akció
30. gödöllő

9 orvosI ügyeletek
HáziorvosoK rendelési ideje
dr. balatoni gyöngyi (bag, hősök tere 1.)
hétfőn, kedden, csütörtökön: 8-12 óráig, szerdán: 14-18 óráig,
pénteken: 8-11 óráig.
2011. október 1-jéig mindkét körzet betegeit dr. balatoni gyöngyi
látja el. bejelentkezés rendelési időben: 06-30/369-4340
naPPali, éjszaKai és Hétvégi ügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is
a turai központi ügyelet látja el. köznapokon 16 órától másnap
reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshető fel.
címe: tura, Petőfi tér 2. telefon: 104
a fogorvos rendelési ideje
dr. szabó melánia (bag, hősök tere 1.)
hétfőn, szerdán, Pénteken: 14.00-19.00 óráig, kedden, csütörtökön:
8.00-13.00 óráig. telefon: 28/409-670
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Távközlési tanácsadó cég
lakossági piacra

üzleTköTőT
keres
elvárások:
l

középfokú végzettség,

l

számítógépes alapismeretek,

l

távközlési szolgáltatások alapszintű
ismerete,

l

értékesítési tapasztalat,

l

kiváló kommunikációs képesség,

l

saját gépkocsi.

Jelentkezéshez, kérjük, küldje el önéletrajzát
az info@levian.hu e-mail címre!
Telefon: 06 20 926 9365
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hirdetés

Felvidéki hétvége
kassán
és

a gÖMÖR–tORnai-kaRsZtBan
OktÓBeR 1–2. (szombat–vasárnap)

Középkori templomok, regélő várak,
barlangok és tengerszemek az őszi Felföld
rőtarany pompájában
UTAZÁS AUTÓBUSSZAL
1. nAp: Indulás 6.00-kor
Felszállás buszmegállókban, egyeztetés szerint!
w A bélháromkúti ciszterci templom-és apátság,
w a szalonnai harangláb és Árpád-kori templom
megtekintése;
w séta a jósvafői műemlékfaluban és
a Tengerszem körül
w Fakultatív csónaktúra a domicai cseppkőbarlangban
w Estebéd és a szállás elfoglalása Aggteleken, a Baradla
Turistaszállóban (2-3 és 4-ágyas szobákban – igény
és lehetőség szerint; gyermekkedvezménnyel)
w Esti séta és városnézés Kassán
2. nAp: Reggeli után indulás Jászóra
w Az apátsági templom, és a halastavak megtekintése
w Fakultatív barlangtúra vagy panorámatúra
a jászói Kőszálhoz
w Krasznahorka büszke vára”
w Majd rövid séta Rozsnyó főterén
w Hazaindulás (Várható érkezés 21 - 22 óra körül)
Részvételi díj: 16 800 Ft.
(Tartalmazza: az útiköltséget és programvezetést,
valamint az étkezés és szállás díját.)
JeLenTKeZéS SZepTemBeR 18-Ig,
6 000 Ft. előleg befizetésével történik
a szállásfoglalás miatt.
Az egyes fakultatív programok belépőjegyeinek összege
17 euro

Részletes tájékoztatás és jelentkezés:
www.benczebusz.hu
KÁLNA TIBOR: 20 200 24 11
BENCZE TIBOR: 30 285 50 47
BENCZÉNÉ VIDI ERIKA: 30 421 90 83
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2011 szEptEmBEr

IRODALMI
PÁLYÁZAT
KEZDŐKNEK
A budapesti accordia Kiadó
irodalmi Pályázatot Hirdet
önálló kötettel még nem rendelkező
szerzőknek – életkortól függetlenül.
műfaji, tematikus és terjedelmi
megkötés nincs.
A legjobbnak ítélt 24 szerző művéből
válogatott kötetet jelentetünk meg
szép írások címmel.
A pályaművet (pályaműveket)
a következő e-mail címünkre várjuk:
drbalazstibor@gmail.com,
valamint fogadjuk postai úton is:
accordia Kiadó,
1132 budapest,
victor Hugo u. 11-15.
minden pályázónak
műveit értékelő sorokkal válaszolunk.
A pályaműveket folyamatosan várjuk,
beKüldési Határidõ:
2011. szePtember 15.
nevezési díj nincs.
a bírálóbizottság
az irodalomtudomány doktoraiból,
írószövetségi tagokból áll.

q
TÓTH GÁBOR

országgyűlési kéPviselő
telefon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
tura, tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
bag, szent imre u. 52.
(Polgármesteri hivatal)
minden hét csütörtök délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

( Impresszum
kiadó: Bag nagyközség önkormányzata
szerkesztõk: könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy katalin, Szabados tamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: Rosental kft.
megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

KérJüK A tiszteLt LAKOsságOt,
amennyibe kóbor kutyát lát, észlel,
az alábbi telefonszámon közvetlenül
bejelentheti: sipos józsef, ebrendész,
állatmentő, ebfarm állatotthon vezetője
(2115 vácszentlászló, erő u. 75.)

+36-20/203-23-59

a bagi Polgárõrség
telefonszáma:
06-30/62-10-210,
06-30/51-56-945

