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Kü�lön�le�ges�Szent�Isván-napi�ün�nep�volt�az�idei�fa�lunk�ban,�hi�szen�im�már�Bag�is�ren�del�ke�zik�a�Szent
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„Le�gyen�ben�nünk�össze�tar�tás,
tett�erő�és�áL�do�zat!”
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8 a bagi ró mai ka to li kus temp lom ban dél után meg tar tott
szent mi se nyi tot ta meg a meg em lé ke zés ese mé nye it. az ol tár
előtt lát ha tó ak vol tak a ko ro ná zá si jel vé nyek, me lyet Karácsondi
Mi hály atya a mi se so rán ün ne pé lye sen meg ál dott. a szent mi sén
je len volt Tóth Gá bor pol gár mes ter, Ka pu La jos és Ka pu Jú lia, a
ko ro ná zá si jel vé nyek má so la tá nak ké szí tői, ön kor mány za ti kép -
vi se lő ink, va la mint a tör té nel mi ma gyar or szág vár me gyé it jel ké -
pe ző tör té nel mi zász lók. 

karácsondi mi hály atya szent be széd ében szólt ar ról, hogy
a ko ro ná zá si jel vé nyek a ke resz tény ség és a ma gyar ság együt -
tes szim bó lu mai, hi szen a ma gyar sá got több íz ben el akar ták
ti por ni, de fenn ma radt, ami el ső ke resz tény ki rá lyunk nak,
szent ist ván nak kö szön he tő. a ko ro ná zá si jel vé nyek kö zött
lát ha tó a szent jobb a szent istván-i út mu ta tás szim bó lu ma.
ő pe dig fi á hoz írt in tel me i ben a sze re tet fon tos sá gát hang sú -
lyoz ta, azt ír ta ta nács ként fi á nak és min den ki nek: a sze re tet -
re tá masz kod ni ir ga lom, nem ál do zat, a sze re tet az, ami meg -
óv ben nün ket, ma gya ro kat. Va la mennyi ünk fel ada ta te hát jé -
zu si leg főbb pa ran csá nak en ge del mes ked ni, és ak kor ele get
te szünk a ke resz tény ség és a ma gyar ság irán ti kö te les sé ge ink -
nek is. igaz, nem könnyű sze re tet tel for dul ni min den ki hez, de
a sze re tet min dig di a dal mas ko dik. 

a szent mi se után a ko ro ná zá si jel vé nye ket kí sér ve a fő -
úton az ün nep lő bagiak a mű ve lő dé si ház hoz vo nul tak, ahol
már szé pen te rí tett asz ta lon vár ta őket az új ke nyér, és sor ke -
rült az au gusz tus 20-hoz köt he tő má sik ün ne pi ese mény re, a
ke nyér szen te lés re. karácsondi mi hály atya ün ne pi be szé dé -

ben szent ist ván ál lam ala pí tó mun kás sá gát mél tat ta, hang sú -
lyoz ta, ő volt az, aki jö vőt tárt a ma gyar ság elé, aki nem zet té
ko vá csol ta a szét hú zó tör zse ket. fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy a ko ro ná zá si jel vé nyek ar ra biz tat nak ben nün ket, ma -
gya ro kat, hogy bát ran mer jünk ma gya rok len ni. a szent ko -
ro na a leg na gyobb há nyat ta tá sok kö ze pet te is véd te a ma gyar -
sá got, és ma is ar ra fi gyel mez tet ben nün ket, hogy amíg el nem
hagy juk ma gyar sá gun kat, amíg me rünk ma gya rok és ke resz -
té nyek len ni, meg ma rad ha tunk e szép ha zá ban. 

karácsondi mi hály atya ki emel te, hogy a ma gyar ság meg -
ma ra dá sá nak zá lo ga az össze tar tás, a tett erő és az ál do zat. nem
a szét hú zás ban, ha nem az össze tar tás ban van az erő, ha együtt
va gyunk, ak kor di a dal mas ko dunk, mint ahogy az össze kö tött
bo to kat sem le het együtt el tör ni, de egyen ként könnyen el tör he -
tő ek. ál do za tos mun ká val pe dig is mét szép pé te he tő kis ha zánk.

Ezt kö ve tő en meg szen tel te az atya az új ke nye ret, ami ből
az ün nep ség vé gez té vel min den ki kap ha tott egy-egy da ra -
bot. Baczoniné Felszeghy Ka ta lin ked ves sza vak kal mél tat ta
a ko ro ná zá si jel vé nyek ké szí tő it, ka pu la jost és jú li át. a rö -
vid ün ne pi mű sor össze fog lal ta mind azt, amit a szent ko ro -
ná ról, or szág al má ról, jo gar ról, szent ist ván kard já ról és a
szent jobb ról tu dunk. az ün nep sé get nyug dí ja sa ink dal csok  ra
és a szó zat kö zös el ének lé se zár ta. az ün nep ség vé gén meg
le he tett te kin te ni kö ze lebb ről is a ko ro ná zá si jel vé nyek
má so la tát, a ké szí tők pe dig gra tu lá ci ók so ka sá gát ve het ték
át. kö szön jük mi is ál do za tos mun ká ju kat!
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k.�L.: 1952-ben szü let tem Bu da -
pes ten. édes apám a ka to nai fő is -

ko lán ta ní tott, mint őr nagy. édes anyám
le ány ko rá ban ma gyar te ke baj nok és
ma gyar sza lon tánc baj nok is volt. 

én az ál ta lá nos is ko la el vég zé se
után la ka tos sza kon vé gez tem a szak -
mun kás kép ző ben. na gyon sze ret tem
fut bal loz ni, és örök em lé kem ma rad,
hogy egy csa pat ban játsz hat tam Al bert
Fló ri án nal.

ugyan nem va gyok tős gyö ke res
bagi la kos, de már 12 éve itt la kom a
fe le sé gem mel, aki „mun kácsy ní vó
Dí jas” fes tő mű vész. min dig is cso dál -
tam az ő te het sé gét, és ez ih le tet adott
ne kem is ah hoz, hogy a mű vé sze tek te -
rü le tén ki pró bál jam ma ga mat. Elő ször
ver se ket kezd tem ír ni, ame lyek kel Ba t -
sá nyi -nagy dí jat nyer  tem. ké sőbb a fe -
le sé gem un szo lá sá ra a fes té szet tel is
pró bál koz tam, si ker rel, mert a ké pe -
im mel or szá gos kép ző mű vé sze ti-dí jat
nyer tem. mi vel a szak mám mi att so kat
fog lal ko zom a vas és a le me zek meg -
mun ká lá sá val, hi szen ke rí té se ket, lép -
cső ket, kor lá to kat ké szí tet tem hi deg
ko vá cso lás sal, egy idő után át tér tem a
dísz mű ko vá cso lás ra. El ső ként csont -
vá ry ma gá nyos céd ru sá nak má so la tát
ké  szí tet tem el a csa lád szá má ra, ami
osz  tat lan si kert ara tott mind azok nál,
akik lát ták. Ez azu tán to váb bi öt le te ket
ho zott, és át tér tem a tör té nel mi múlt
tár gya i nak el ké szí té sé re, pl.: at ti la ko ra -
 be li és XVi. szá za di fegy ve re ket ko -
vá csol tam. Bú to ro kat is ké szí tet tem. 

mi vel ezen mun kák el vég zé se so -
rán egy re na gyobb gya kor  lat ra tet tem
szert, meg va ló sí tot tuk a fe le sé gem mel
együtt éle tünk nagy ál mát, és el ké szí -
tet tük   szent ist ván ki rály ko ro ná zá si
ék sze re ink pon tos má so la tát. tud tuk
ugyan is, hogy ed dig az or szág ban csak
egy öt vös mű vész ké szí tet te el a ko ro -
na, jo gar és or szág al ma pon tos má so la -
tát és egy ke ra mi kus. meg sze rez tük a
pon tos mé re te ket, és hoz zá lát tam elő -

ször a ko ro na el ké szí té sé nek. olyan jól
si ke rült, hogy a fe le sé gem biz ta tá sá ra a
jo gart majd az or szág al mát is ki ko vá -
csol tam a ko ro ná zá si kard dal együtt.
Ezt kö vet te szt. ist ván kard já nak pon -
tos má so la ta, majd egye di el kép ze lés
alap ján szt. ist ván jobb já nak el ké szí té -
se az or szág al má val és a ket tős ke reszt -
tel, me lyen szűz má ria és jé zus arc ké -
pe is lát ha tó.

a ko ro ná zá si ék sze re ket és a ko ro -
na zo mán cos ikon ja it a fe le sé gem fes -
tet te meg az ere de ti min ta alap ján. Bíz -
tunk ben ne, hogy – mi u tán min den na -
gyon jól si ke rült – má sok nak is tu dunk
ve lük örö met okoz ni, fő leg a szent ist -
ván na pi meg em lé ke zé sek ün ne pé lye -
seb bé té te lé ben. Ezért föl aján lot tuk a
fel szen telt tár gya kat a bagi ön kor -
mány zat ve ze tő sé gé nek, akik öröm mel
el fo gad ták azt, és az idei szent ist ván
na pon je len tős sze re pet jut tat tak ne -
kik, hi szen ün ne pi me net tel vé gig vit -
tük a bagi temp lom tól a Dó zsa györgy
mű ve lő dé si há zig őket.

a ko ro nát, a jo gart, az or szág al mát
és a ko ro ná zá si kar dot Bol dog asszony
nap ján, au gusz tus 15-én már fel szen tel  ték
a máriabesnyői nagyboldogasszony-
ba  zi li ká ban. Bagon Kará cson  di Mi hály
atya meg  ál dot ta eze ket az ék sze re ket
és fel szen tel te szent ist ván ki rály kard -

já nak má so la tát és a job bot az or szág -
al má val. re mél jük, hogy ezek nek év -
ről év re va ló köl csön zé sé vel Bag la kos -
sá gá nak olyan ha la dó ha gyo mányt si -

ke rült te rem te nünk, amely min -
den ki szá má ra örö met okoz.

B.F.K.:� Mon�da�nál-e� va�la�-
mit�a�táv�la�ti�ter�ve�id�ről�is?

k.� L.: kö ze li ter ve im ben
an nak a szent ke reszt nek a má -
so la tát sze ret ném el ké szí te ni,
amely előtt 55 ma gyar ki rá -
lyunk tet te le a ko ro ná zá sa kor
az es kü jét. sze ret ném a lánc híd
pon tos ki csi nyí tett má so la tát is
ki ko vá csol ni, az tán majd meg -
lát juk, mi lyen té ma ra gad ja meg
még a lel ke met. 

B.F.K.:�Kö�szö�nöm,�La�jos,�az
in�ter�jút,� és� most� té�ged� kér�dez�-
lek,� Ju�li�kám.� Ed�dig� is� cso�dál�-

tam�a�mű�ve�i�det,�de�úgy�ér�zem,�a�ko�ro�-
ná�zá�si�ék�sze�rek�el�ké�szí�té�sé�vel�újabb�ké�-
pes�sé�ged�ről� tet�tél� ta�nú�bi�zony�sá�got.
Ho�gyan�tud�tad�olyan�pon�to�san�el�ké�szí�-
te�ni�a�ko�ro�na�ikon�ja�it?

k.J.: meg sze rez tem az ere de ti iko -
nok ké pét, és na gyí tó val, szem üveg gel
néz ve tű ecset tel fes tet tem meg őket.
ne kem is óri á si ki hí vás volt ez a mun -
ka, de örü lök, hogy min dent a meg szó -
la lá sig si ke rült ha son ló vá ten nünk és
hogy olyan si ke re volt mind azok kö -
zött, akik ed dig lát hat ták.

nem em lí tet tük idá ig, hogy az ék -
sze rek és a szent jobb pár ná it, te rí tő it,
az azo kon lát ha tó cso dá la tos hím zé se k
felvarrását a turán élő Sáráné Blas ko -
vics Ju dit, a nép mű vé szet ki vá ló mes te re
ké szí tet te el. ő ké szí tet te a mi lo va gi
tisz ti ru há in kat is, hi szen mind ket ten a
fér jem mel a je ru zsá le mi szent láz ár
ka to nai és is po tá lyos lo vag rend tag jai
va gyunk (il let ve én a tiszt je is vagyok).

A�Bagi�Hír�lap�és�a�ma�gam�ne�vé�ben
kö�szön�jük�azt�az� él�ményt,�ame�lyet�az
idei� Szent� Ist�ván� na�pon� sze�rez�te�tek
Bag� la�kos�sá�gá�nak,� és� kí�vá�nok� mind�-
ket�tő�tök�nek�a�to�váb�bi�ak�hoz�sok�si�kert,
jó�egész�sé�get�és�sok-sok�ki�vá�ló�öt�le�tet,
ame�lye�ket�mind�tud�ja�tok�meg�is�va�ló�-
sí�ta�ni�mind�annyi�unk�örö�mé�re.�

B. F. K.

„A mű vész át en ged A szí vén egy üze ne tet, Amely őt meg rA gAd jA,
és Amely ki AkAr fe je ződ ni ben ne és ál tA lA:” (Barsi Ba lázs)

a bagi szent korona és jogar...

Azért�ke�res�tem�fel�Ka�pu�Jú�li�át�– mű�vész�ne�vén�Zsüllent�– és
a�fér�jét,�Ka�pu�La�jost,�mert�el�ké�szí�tet�ték�a�ko�ro�ná�zá�si�ék�sze�rek
pon�tos�má�so�la�tát.�Elő�ször�Ka�pu�La�jost�kér�tem�meg,�hogy�be�-
szél�jen�ma�gá�ról,�csa�lád�já�ról�és�mű�vé�szi�te�vé�keny�sé�gé�ről.

Kapu Júlia és Kapu Lajos              Fotó: Benkó Tibor
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Idén�au�gusz�tus�ban�19.�al�ka�lom�mal�ren�de�zett�szín���-
ját�szó�tá�bort�Zamárdiban�a�Pest�Me�gyei�Köz�mű�-
ve�lő�dé�si�In�té�zet.�A�ren��dez�vé�nyen�17�éve�min�den
nyá�ron�kép�vi�se�lik�ma�gu�kat�a�ba�gi�szín�ját�szók�is
ki�sebb-na�gyobb�lét�szám�ban.�

idén 16 je len le gi és ré gi fa pi he szín ját szó jött ve lünk
zamárdiba, egy kis lány ki vé te lé vel mind „vissza já rók”.

Ezen a hé ten ta lál koz hat nak és együtt játsz hat nak a ko ráb bi
tá bo rok ban szer zett ba rá ta ik kal, akik inárcsról, fótról,
tökölről, ráckevéről, pilis bo ros jenőről vagy ép pen Bu da -
pest ről ér kez tek. a tá bor nagy szak  mai elő nye, hogy a gye re kek
élet ko ri lag ho mo gén cso por  tok ban dol goz nak együtt kü lön -
bö ző pest me gyei te le pü lé sek ről ér ke zett szín ját szók kal, és ki -
pró bál hat ják a mun kát más, or  szá go san el is mert gyer mek- és
di ák szín ját szó ren de zők kel. 

a tá bor ban dol go zó cso por tok mun ká já nak cél ja, hogy az
itt el töl tött egy hét alatt az is mer ke dé sen és a kö zös já té kon
túl lét re hoz za nak egy elő adást, ame lyet az utol só na pon
be mu ta tunk egy más nak és az ér dek lő dő szü lők nek. En nek ér -
de ké ben na pon ta két szer 2-3 órát pró bá lunk a gye re kek te -

her bí rá sá tól füg gő en. sza bad ide jük ben pe dig vár ja őket a Ba -
la ton és a vál to za tos es ti prog ra mok: a szám há bo rú, a „ki mit
tud?”, a tá bor tűz, vagy a fel nőtt szín ját szók elő adá sa, amely
im már 8 éve fut Es ti pró ba cí men Majorfavi Bá lint és Boda Ti -
bor jó vol tá ból.

idén nyá ron ki lenc cso port ban dol goz tunk kö zel 130 gye -
rek kel. a cso por to kat Kis Ti bor, Ko vács Éva, Kovácsné La pu
Má ria, Ko vács Zol tán, Maczák Ibo lya, Mezey Gá bor, Pap
Gá bor és Szivák-Tóth Vik tor ve zet ték, va la mint – idén elő ször
– ma gam is ve lük dol goz hat tam ren de ző ként. 

a bagi gye re kek kö zül Ko vács Lu ca ko vács évá nál dol go -
zott, aki min den év ben a leg ki seb bek, a 6-9 éve sek cso port ját
ve ze ti. idén a ká vé ma si na cí mű me sét al kal maz ta szín pad ra sok
dal lal és kö zös sé gi já ték kal. a gye re kek irán ti oda adá sa és pe -
da gó gi ai szak tu dá sa az egész he ti mun kát is ész re vét le nül já ték -
ká va rá zsol ta. az ered mény pe dig 12 perc igé nyes, össze sze dett
és egy ben ön fe ledt já ték volt a szín pa don, de rű a né ző té ren. 

ko vács zol tán cso port já ban négy he te di kes lány ját szott a
mi e ink kö zül: Ha rasz ti Dó ra, Ka to na An na, Kiss Bri git ta és
Zsabin An na má ria. tükörország cí mű elő adá sá ban alíz me sé jét
öt vöz te a gye re kek ál tal is mert és sze re tett twilight tör té net tel.
a kö zös mun ka a kor osz tály szá má ra ak tu á lis ön ér té ke lé si és

zamárDiFöld től az égig mind
a mi énk itt a lég!”   (Fodor Mihály)

“
él mény be szá mo ló A 19. fo dor mi hály Pest me gyei gyer       

Cigányország
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vi lág ér tel me zé si prob lé má kat dol go zott fel egy rend kí vül iz -
gal mas ké pi vi lá gú és igé nyes hu mo rú elő adás ke re té ben.

a na gyobb bagi szín ját szók kö zül hár man ját szot tak
szivák-tóth Vik tor nál: Fo dor Ka ta lin, Szon da Gab ri el la és
Szon da Fan ni, de kö zöt tük volt Boda An na is, aki fel nőtt ját -
szó ként hi va ta lo san már az inárcsi szín ját szók kö ré be tar to zik.
Vik tor Kár pá ti Pé ter or szág al ma cí mű drá má ját dol goz ta fel
csulánó cí men a go gol Bordello együt tes ze né jé nek fel hasz -
ná lá sá val. a gye re kek ma guk ad ták elő a Vik tor ál tal ma gyar ra
át írt da lo kat egye di hang sze re lés ben: egy szin te ti zá tor, há rom
gi tár, két fu vo la, két tan gó har mo ni ka és egy ütőgardon szólt
együtt élő ben a szín pa don! fer ge te ges volt a han gu lat!

Pap Gá bor is mét sa ját da ra bot írt a tá bor tisz te le té re
„kar csi an gya lai” cím mel. a kri mi sze rű tör té net ben, amely -
ben meg je len nek a celebvilág há tul ütői né mi mé dia kri ti ká -
val és tá bo ri te ma ti ká val fű sze rez ve, há rom bagi gye rek is
ját szott: Al bert Már ton, Baranyi Ri chárd és Kiss Már ton.
Büsz ke ség gel töl tött el az a szí né szi mi nő ség, amit az elő -
adás ban kép vi sel tek. 

kis ti bor nál a bagiak kö zül Gódor Vi rág, Ka to na Esz ter és
Ódor Ben já min dol go zott. cigányország cí mű elő adá suk a ci -
gány mi to ló gi á ból épít ke zett ci gány ver sek kel és da lok kal,
ma gá val ra ga dó moz gás- és lát vány ele mek kel, mint ami lye nek
pél dá ul a ha tal mas szí nes lep lek, ame lyek kü lön bö ző szim bó -
lu mo kat je le ní te nek meg, vagy a 3 mé te res bá bu a rom lás és
a ha lál meg tes te sí tő je ként.

a sa ját szín ját szó im kö zül csu pán ket ten, Ko vács Ve ro ni ka
és Szon da Bog lár ka ke rül tek az én tá bo ri cso por tom ba. Or dasi
Gá bor asszisz ten sem mel a 12-14 éves kor osz tállyal dol goz -
tunk. Dra go mán György öt no vel lá ját al kal maz tuk szín pad ra,
me lye ket rész ben az Ex pan der cí mű no vel lás kö tet ből, rész ben
a fe hér ki rály cí mű re gé nyé ből vá lo gat tunk ki. Elő adá sunk cí -
me a ré gi ház. a tör té net pe dig csak ugyan egy el ha gya tott
ház ban ját szó dik, amely me ne dé ket nyújt a vi har ban egy csa -
pat gye rek nek, és ahol a ré gi tár gyak ré gi tör té ne te ket hív nak
élet re a sze münk előtt. az elő adás si ke res nek bi zo nyult, és na -
gyon nagy öröm volt a szá mom ra, hogy el ső tá bo ri ren de zé sem
al kal má val si ke rült meg áll nom a he lyem és meg fe lel nem a tá -
bor szín vo na lá nak.

Ez zel be szá mo lóm vé gé re ér tem, de egy do log gal adós
ma  rad tam: a kö szö net tel. Ez úton sze ret ném meg kö szön ni a
szü lők nagy lel kű tá mo ga tá sát. ta va szi be mu ta tón kon ado má -
nyo zott anya gi hoz zá já ru lá suk ból 34.500 ft gyűlt össze,
amely ből 16.000 ft-ot for dí tot tunk a tá bo ri költ sé gek csök -
ken té sé re. kö szö nöm to váb bá a jo na tán ala pít vány tá mo ga -
tá sát, és a szon da csa lád se gít sé gét a cso mag szál lí tás ban.

az elő adá sok leg kö ze lebb ok tó ber el ső hét vé gé jén te kint -
he tők meg inárcson, a zamárdi gyü möl csök né ven meg ren -
de  zett ta lál ko zón kon. 

sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lő dőt!
Fodor Éva

              mek szín ját szó tá bor ról

Csulánó A régi ház

Főpróba...

A kávémasina

A tá bor bAn dol go zó cso Por tok
mun ká já nAk cél jA, hogy Az itt el töl tött
egy hét AlAtt Az is mer ke dé sen és A kö zös
já té kon túl lét re hoz zA nAk egy elő Adást...

“
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a se gí tõ szûz má ria le á nyai, va gyis
a Don Bosco nõ vé rek 1992. de -

cem ber 8-án ér kez tek mo gyo ród ra az ak -
ko ri plé bá nos, Máthé György hí vá sá ra. ab -
ban a ház ban te le ped tek le, ahol a kom mu -
niz mus alatt kán to ri te en dõ ket el lá tó Fal ka
Jó zsef szalézi atya 40 évig la kott. a nõ vé rek
rög tön meg nyi tot ták az ora tó ri u mot, ahol
a gye re kek kel ját szot tak, fes tést, raj zot, fa -
mun kát, hím zést, né met és olasz nyel vet ta -
ní tot tak, de min de nek elõtt is ten sze re te tét
igye kez tek su gá roz ni min den em ber fe lé.
leg ki emel ke dõbb te vé keny sé gük az igen
si ke res nyá ri ora tó ri um, ahol sok gyer mek
kap le he tõ sé get a hasz nos idõ töl tés re, vi -
dám együtt lét re és a ke resz tény eré nyek
gya kor lá sá ra. a he lyi if jú animátorok ak tív
cso port ja a nõ vé rek nagy re mény sé ge, õk
kép vi se lik a szalézi szel le mi sé get.

Karácsondi Mi hály atya mo gyo ród ról
ér ke zett fa lunk ba, az õ kez de mé nye zé sé re
nyi tot ta meg ka pu it a nyá ri oratórium im -
már má so dik al ka lom mal a bagi plé bá ni án.

a gyer me kek egy hé ten át naponta
reg gel 9–12 és dél után 3–6-ig já té kos fog -
lal ko zá so kon ve het tek részt, kézmûvesked-
hettek, il let ve kis mû sor szám ok kal ké szül -
tek az utol só na pi zá ró ren dez vény re,
amely re szü le i ket is sze re tet tel vár ták, mi köz -
ben imád ko zás köz ben hív ták is tEnt,

hogy sze re tõ, fi gye lõ, gon dos ko dó je len lé -
te kí sér je te vé keny sé gü ket.

idén nyá ron több, mint hat van bagi és
hévízgyörki gyer mek je lent ke zett az ora -
tó ri um ba, es tén ként fá rad tan, po ro san, de
vi dám ság tól csil lo gó szem mel tér tek ha za.
a zá ró ren dez vényt és a kéz mû ves mun ká -

ik ból ren de zett ki ál lí tást lát va biz to san na -
gyon jól érez ték ma gu kat. 

az ora tó ri um zá rá sá nak es té jén
karácsondi mi hály atya kö szön töt te a gye   -
re ke ket és szü le i ket, és hang sú lyoz ta, hogy
ezen a hé ten a csa lád állt a kö zép pont ban,
hi szen a csa lád évé ben já runk, a já té kok és
te vé keny sé gek dön tõ ré sze a csa lád ról
szólt. az animátorok, se gí tõk igye kez tek
tu da to sí ta ni a gyer me kek ben, hogy a csa lád
a leg fon to sabb, ez ad szá muk ra biz ton sá -
got, ka pasz ko dót, tá maszt, így az ora tó ri -
um in du ló já nak ref rén je is így hang zott:
„Van� ki� mel�let�ted� áll,� hisz� csa�lá�dod� rád
vár”. mi hály atya ar ra kér te a meg je len te -
ket, hogy te kint sék meg a mû sort, ami ki -
vá ló bi zo nyí té ka an nak, hogy a gye re kek
sok min dent meg tud nak ten ni, sok te rü le -
ten te het sé ge sek. és va ló ban lát hat tak a je -
len lé võk zok ni báb elõ adást, több vic ces je -
le ne tet és tánc szá mot, ame lyet a gye re kek
csil lo gó szem mel ad tak elõ. a ren dez vény
vé gén sor ke rült az egész hé ten fo lyó csa -
pat já ték ver seny ered mény hir de té sé re is,
majd egy kö zös tánc cal zá rult eb ben az év -
ben az ora tó ri um. Öröm volt lát ni, hogy a
mo gyo ród ról ér ke zõ fi a tal 16 év fe let ti ani-
mátorok mel lett a bagi fi a ta lok is vál lal tak
szer ve zõi, animátori fel ada to kat, ami utat
nyit hat akár egy önál ló ora tó ri um meg szer -
ve zé se fe lé is, ami re na gyon nagy szük ség
len ne, hisz a nyá ri szü net ben na gyon sok is -
ko lás gyer mek unat ko zik, kép te len ma gá ra
hagy va hasz no san töl te ni a szü ni de jét.

kö szön jük min den szer ve zõ nek ál do -
za tos mun ká ját, hogy lét re jö he tett ez az
egy hét vi dám együtt lét.                      

-kr-

6  Bagi hírlap 2011 szEptEmBErközösség

fo
tó

: K
ö

n
c

z
ö

l 
r

it
a

„Van�ki�mel�let�ted�áll,
hisz�csa�lá�dod�rád�vár”

A� ta�va�lyi� nagy� si�ke�rû� nyá�ri� ora�tó�ri�u�mot� idén� is� meg�ren�dez�ték
Bagon,�a�ró�mai�ka�to�li�kus�plé�bá�ni�án�a�Se�gí�tõ�Szûz�Má�ria�Le�á�nyai,
va�gyis�a�Don�Bosco�Novérek�animátorainak�ve�ze�té�sé�vel.�

Nyá ri  OrA tó ri  um BAgON
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A�Gö�döl�lői�Rend�őr�ka�pi�tány�ság�ál�lo�má�nyá�ba
2011.�au�gusz�tus�01-i�ha�tállyal�30�pá�lya�kez�dő
rend�őr� ér�ke�zett.� Bozsó� Zol�tán� r.� dan�dár�tá�-
bor�nok,�a�Gö�döl�lői�Rend�őr�ka�pi�tány�ság�ve�ze�-
tő�je�ün�ne�pé�lyes�ke�re�tek�kö�zött�kö�szön�töt�te�az
I.� évet� si�ke�re�sen� el�vég�ző� Ren�dé�sze�ti� Szak�kö�-
zép�is�ko�lás�pró�ba�idős�őr�mes�te�re�ket.�

Biz to sí tot ta a fi a ta lo kat a rend őr ka pi tány ság tel jes
sze mé lyi ál lo má nya ne vé ben a se gí tő, tá mo ga tó

hoz zá ál lás ról. a köz vet len kap cso lat ki ala kí tá sa ér de ké -
ben be mu tat ta a je len lé vő pol gár mes ter és al pol gár mes -
ter ura kat, a rend őr ka pi tány ság osz tály ve ze tő it.

a pol gár mes ter urak örö mü ket és kö szö ne tü ket fe jez -
ték ki a je len tős lét szám bő ví tés kap csán és biz to sí tot ták
az újon nan ér ke zett rend őrö ket az ön kor mány zat ok se -
gí tő kész sé gé ről.

a fi a tal rend őrök a jö vő ben köz te rü le ti szol gá la tot
lát nak el, egy hely – és sze mély is me ret tel ren del ke ző jár -
őr mel lett szer zik meg a rend őri hi va tás szín vo na las mű -
ve lé sé hez szük sé ges gya kor la ti ta pasz ta to kat.

Eb ben az év ben össze sen 43 fő vel nö ve ke dett a rend -
őr ka pi tány ság lét szá ma, mely ből 19 fő ke rült gö döl lő
vá ro sá ba, Ve res egy ház rend őr őrs re 6 fő, aszód rend őr -
őrs re 7 fő, kistarcsa rend őr őrs re 7 fő, pécel rend őr őrs -
re 4 fő.

a pá lya kez dő fi a tal rend őrök lel ke sen ké szül nek az
ak tív szol gá lat ra, tud ják mi lyen fe le lős ség tel jes pá lyát vá -
lasz tot tak, és meg fe le lő fel ké szült ség gel kí ván ják fel ada -
tu kat vég re haj ta ni, a kö zös ség ér de ke it szol gál ni.     

Bozsó Zol tán r. dan dár tá bor nok
rend őr sé gi fő ta ná csos

rend őr ka pi tány

Az�al�ler�gia�sze�zon�kel�lős�kö�ze�pén,�2011.�jú�li�us�30-án
a�Ruszkai�csa�lád�egész�ség�köz�pont�juk�meg�nyi�tó�já�ra
vár�ta�a�ven�dé�ge�ket.�Az�egész�sé�ges�élet�mód�el�kö�te�-
le�zett�hí�ve�ként�Ruszkainé�Bódai�Ju�li�an�na�ál�mod�ta
meg� e� nagy�sze�rű� lé�te�sít�ményt,� me�lyet� csa�lád�ja
se�gít�sé�gé�vel,�LEADER�pá�lyá�za�ton�ke�resz�tül�el�nyert
vi�dék�fej�lesz�té�si� tá�mo�ga�tás� fel�hasz�ná�lá�sá�val� va�ló�-
sí�tott�meg.�

a ren dez vény re el lá to ga tó ven dég se reg a csa lád tól
meg  szo kott ba rá ti ven dég sze re tet ben ré sze sült. Rusz kai

Já nos meg nyi tó be szé dé ben kö szön te meg a meg va ló sí tás -
ban részt ve vők mun ká ját, majd Dr. Szim Ka ta lin, a Dr. Vin-
cent sóbarlang rend szer ki dol go zó ja adott tá jé koz ta tást a
sóbarlangozás ked ve ző ha tá sa i ról. ruszkainé magneter
mágnes te rápiát is mer te tő sza vai után az egy be gyűl tek pezs -
gő vel kí ván tak sok gyógy ul ni vá gyó ér dek lő dőt és elé ge dett
törzs ven dé get. a be já rat előtt el he lye zett kő só tömb si ke res
szét tö ré se után a ven dé gek sze mé lye sen is be le kós tol hat tak
a sóbarlang cso dá la tos vi lá gá ba.

a kuc kó sóbarlang és Egész ség cent rum nak már a ne ve is
csa lá di as, meg hitt han gu la tot su gá roz, fel töl tő dés re és ki kap -
cso ló dás ra csá bít.

az igé nye sen ki ala kí tott sóbarlangba lép ve a fa la kon vál -
ta ko zó szí nek kel meg vi lá gí tott só kris tály ok ter mé sze tes bar -
lang hoz ha son ló lát vánnyal fo gad ják a lá to ga tót. az alj za tot
vas ta gon bo rí tó do nye ci só ban a gye re kek ki pró bál hat ják a
só-ho mo ko zást, más né ven „som oko zást” is. az egyik sa rok -
ban ki ala kí tott sómelegedő a ten ger part ra va rá zsol ben nün -
ket. a pá rás, sós le ve gő ki vá ló an tisz tít ja lég út ja in kat, jó té -
kony az idült ge rinc és ízü le ti meg be te ge dé sek re, az idült nő -
gyógy ásza ti gyul la dá sok ra. a só kris tály rez gé sei nyug tat ják az

ideg rend szert. a kel le mes ze ne és a fé nyek fo koz zák a re la xá -
ci ós ha tást, a tel jes ki kap cso ló dást biz to sít ják. a sóterápia se -
gít le küz de ni a nap ja ink ban nép be teg ség ként je lent ke ző lég úti
és bőr gyógy ásza ti al ler gi ás pa na szo kat, va la mint az aszt ma ke -
ze lé sé nek egyik alap ele me le het.

az egész ség cent rum szol gál ta tá sai kö zül meg kell em lí te ni
még a magneter mágnesterápiát, a kü lön bö ző masszá zso kat
és a chi gé pet is, a be já rat nál ki ala kí tott kis bolt ban pe dig a
gyógy ha tá sú ter mé kek ből és sótermékekből vá sá rol va ma -
gunk kal vi he tünk egy ki csit a sóbarlang han gu la tá ból.

a kuc kó sóbarlangot kar ta lon a Bar tók Bé la út 14. szám
alatt ta lál ják, a nyitvatartásról és a be je lent ke zés mód já ról a
www.kuckosobarlang.hu hon la pon tá jé ko zód hat nak.

arthur scho pen ha u er sza vai a sóbarlangozás mot tó ja ként
szól nak: „Az�egész�ség�nem�min�den,�de�egész�ség�nél�kül�min�-
den�sem�mi.”

Tóth Já nos

sóbarlang kar ta lon
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–�Ho�gyan�lett�be�lő�led�vő�fély?
deme�end�re: a ven dég lá tó ipar ban

dol goz tam olyan mun ka kör ben, hogy
sok sza bad időm volt, és volt egy olyan
in dít ta tá som, hogy meg pró bál jam. El -
néz tem Boda Mi sa bá csit e sze rep ben, és
úgy érez tem, ez kö zel áll hoz zám. Emel lett
fon tos szem pont volt szá mom ra a ha gyo -
mány őr zés is. to vább vin ni a bagi la ko -
dal mas szo ká so kat, ápol ni a ha gyo mányt.
El ső lé pés ként össze szed tem a ver se ket
rész ben tő le, rész ben a kör nyék be li vő fé -
lyek től, a hévízgyörki Benei Fe ri től, a ba -
gi Pé ter Mi si től. Eze ket a ver se ket át vá lo -
gat tam, rész ben át ír tam, a sa ját sze mé lyi -
sé gem hez iga zí tot tam őket. 

–�Mi�kor� volt� az� el�ső� es�kü�vőd,�mint
vő�fély?

deme� end�re: 1994. au gusz tus 6-án
volt az el ső es kü vő, ahol el ső al ka lom mal
vő fély ként te vé keny ked tem egy tá vo lab bi
ro kon csa lád kért fel, hogy vál lal jam el
ezt a tisz tet. Ez még sát ras es kü vő volt. in -
nen től kezd ve fo lya ma to san csi ná lom,
las san meg is mer tek az em be rek, mint vő -
félyt, az tán egy re több hely re hív tak.

–�Mi�a�vő�fély�fel�ada�ta�egy�es�kü�vőn?
deme�end�re:�az es kü vő, a la ko da -

lom ko moly szer ve zé si mun ká val jár,
ugyan ak kor az ese mé nyek elő re meg ter -
ve zett me net rend jét ta ná csos be tar ta ni.
a vő fély tu laj don kép pen ce re mó nia -
mes ter, aki a csa lád dal elő re meg be szél -
tek alap ján le ve zény li az ese ményt.

El ső fel ada ta a hí vo ga tás, a há zi ak
meg hí vá sá nak tol má cso lá sa a ro kon ság,
is me rő sök fe lé. az es kü vőt meg elő ző
hét va sár nap ján sor ra jár ja a vő fély a ro -
kon sá got, a meg hí van dó kat, aho va a
csa lád egy tag ja el kí sé ri. 

az es kü vő nap ján 11 órá tól a vő fély
fel ada ta a ven dég vá rás. én a két nász na -
gyot ze né vel fo ga dom, kö szön töm és
be kí sé rem őket az if jú pár hoz, az öröm -
szü lők höz. az es kü vői ün nep sé get nyi -
tá nya ként be mu tat ko zom, és egy-egy
nó tát el ját sza tok az if jú pár nak il let ve az
öröm szü lők nek. 

a ven dé gek meg ér ke zé se után kö vet -
ke zik az ebéd. a kony ha irá nyí tá sa, fel -
ügye le te is a vő fély re szort ja. az ebéd so -
rán min den fo gás be ho za ta la kor ver set
mon dok. Ebéd vé gez té vel a bú csúz ta tó kö -
vet ke zik, amit szin tén a vő fély ve zé nyel le.

–�Mi�ért�hív�ják�ezt�az�ese�ményt�bú�-
csúz�ta�tó�nak,�és�mi�a�sze�re�pe�az�es�kü�vő,
la�ko�da�lom�so�rán?

deme�end�re: Ez tu laj don kép pen nem
is bú csúz ta tó, bár a ha gyo mány sze rint an nak
hív juk, te kint jük. Ek kor az if jú pár tag jai
kö szö ne tet mond nak a szü le ik nek, ke reszt -
szü le ik nek, nagy szü le ik nek, hogy fel -
ne vel ték őket, hogy irá nyí tot ták az út ju -
kat, egyen get ték az éle tü ket, il let ve, hogy
meg ren dez ték szá muk ra az es kü vőt, ahol
mél tó kép pen meg ün ne pel he tik egy be ke lé -
sü ket. Ez után a nász nép el in dul a pol gá ri,
il let ve a temp lo mi szer tar tás ra, majd mu -
lat va tér vissza a la ko da lom hely szí né re.

–�Mennyi�re�kell�a�vő�fély�nek�ilyen�kor
mu�la�tás�ra�ösz�tö�kél�ni�a�ven�dé�ge�ket?�

deme� end�re:� Ek kor nincs kü lö nö -
sebb ten ni va ló ja a vő fély nek, hogy me -
lyik nász nép mennyi re mu lat, és mennyi
idő alatt te szi meg a vissza fe lé ve ze tő
utat, az a ven dé ge ken mú lik.

Vissza ér ve a temp lom ból a „nyisd ki
ba bám az aj tót!” kez de tű nó tá ra a fi ús ház
ven dé gei a vő le gényt vál luk ra kap ják, és
így men nek be a te rem be.

–�Ha�jól�tu�dom,�e�szo�kás�on�nan�örö�-
kí�tő�dött� át,� hogy� ré�geb�ben,� a� vő�le�gé�-
nyes�és�menny�asszo�nyos�ház�nál�is�kü�lön
ren�dez�tek�la�ko�dal�mat.

deme�end�re:�Va ló ban ak ko ri ban a vő -
le gé nyes ház hoz tar to zó nász nép el ment a
menny asszo nyos ház hoz, há rom szor el ját -
szot ták ezt a nó tát, majd a vő fély el mond -
ta a menny asszonyt ki ké rő ver sét, a lányos
ház vő fé lye pe dig ki ad ta az arát, il let ve be -
in vi tál ták a vő le gény ro kon sá gát, és meg -
ven dé gel ték őket. Ezt kö ve tő en ren dez ték
meg a meny asszony tán cot, majd a vő le gé -
nyes ház el hoz ta a meny asszonyt. az es tét
így már a vő le gé nyes ház nál töl töt te a
meny asszony, majd éj fél után jöt tek a kon-
ty ál do más ra a meny asszo nyos ház tól,
hoz ták a me nyecs ke ru hát, me nyecs ke -
ka lá csot, ita lo kat a meny asszony ro ko nai.
Ek kor a vő fély be kö szön tött, el mond ta,
hogy mi já rat ban van nak, majd a fi a ta lok
át öl töz tek. ré geb ben 2-3 óra fe lé volt a
„kon tyo lás”, és reg gel 6 órá ig folyt a mu -
la tás. ma nap ság már ko ráb ban be fe je ződ -
nek a la ko dal mak.

–�E�kis�kitérő�után�a�régi�hagyo�má�-
nyok� világában,� térjünk� vissza� a� mai
szo�ká�sokhoz.� Uzson�na� kö�vet�ke�zik� a
meny�asszony�tánc,�ugye?

deme� end�re:� a galga men tén ha -
gyo mány, hogy va cso ra előtt van a
meny asszony tánc. Ezt is a vő fély nek kell
le ve zé nyel nie, hi szen nem mind egy, hogy
egyet for dul a ven dég a meny asszonnyal
vagy azért töb bet. én sze re tem, ha sor -
ban áll nak a ven dé gek, és nem „aki kap -
ja …” ala pon tán col nak, mert így job ban
le het irá nyí ta ni, nincs to lon gás. Ek kor
van al ka lom egy kis bo lon do zás ra is, fő leg
a fi a ta labb ven dé gek szí ve sen tré fál ják
meg ilyen kor az if jú párt. sor ke rül het
pénz söp rés re, to jás gör ge tés re stb.

mu la tás után ezt kö ve ti a va cso ra,
majd a sü te mé nyek fel tá la lá sa, il let ve a

„lakodalom van a mi utcánkban...”
vő fély nél kül nem lA ko dA lom A lA ko dA lom

Bagon�a�Szent�And�rás�ut�cán�nyá�ri�szom�bat�dél�utá�non�ként�es�kü�vői
me�ne�tek� élén� gyak�ran� lát�ni� Deme� End�re� vő�félyt,� aki� sza�la�gos
vő�fély�bot�já�val�kí�sé�ri�a�me�ne�tet.�De�va�jon�mi�a�sze�re�pe�a�vő�fély�nek
egy�es�kü�vőn?�Vál�to�zott-e�ez�az�el�múlt�évek�alatt?�Töb�bek�kö�zött�er�re
vol�tam�kí�ván�csi,�ami�kor�fel�kér�tem�Deme�End�rét,�hogy�me�sél�jen�e
ha�gyo�má�nyos,�ám�kü�lön�le�ges�fog�lal�ko�zás�ról.
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meny asszony tor ta fel vá gá sa. éj fél után
egy órá ig az tán szól a ze ne, te le a tánc par -
kett, fo lyik a mu la tás, majd át öl tö zik az
if jú pár, a vő fély dol ga ek kor a me nyecs -
ke be kö szön tő meg tar tá sa. a ze ne kar egy
nó tát ját szik az új pár nak, akik ezt kö ve -
tő en a ven dé ge ket kör ben meg kí nál ják
pá lin ká val, il let ve me nyecs ke po gá csá val. 

–�Vő�fély�bot�szép�sza�la�gok�kal�dí�szít�ve
is� min�dig� ott� van� a� vő�fé�lyek� kezében,
aho�gyan�nálad�is.�Ki�dí�szí�ti�fel?�

deme�end�re:�az es kü vő előt ti va sár nap
a hí vo ga tás előtt min dig a meny asszo nyos
ház hoz me gyek elő ször, ott el mon dok
egy ver si két a meny asszony nak, és ké rem
tő le eze ket a sza la go kat.

–�Jó�nagy�gyűj�te�mé�nyed�van�már�ak�-
kor�ezek�ből�a�sza�la�gok�ból?

deme�end�re: más vi dé ke ken csak egy
sza la got ad a meny asszony a vő fély nek,
amin a fi a ta lok ne ve, az es kü vő dá tu ma
sze re pel. ott a vő fé lyek eze ket gyűj tik,
min dig a bot ju kon tart ják, úgy hogy a vő -
fély bot el árul ja, hogy hány es kü vőn volt
már a tu laj do no sa ce re mó nia mes ter. ná lunk

egy al ka lom mal is sok
szí nes sza lag ke rül a bot -
ra és fe hér zseb ken dő is,
ezért eze ket le szok tam
ven ni, el te szem em lék -
be, vagy el aján dé ko zom
őket a nép tán co sok nak,
de az óvo dá ba is ad tam
már be lő lük.

–�Ki�ké�szí�ti�el�a�sza�-
la�go�kat,�a�zseb�ken�dőt?

deme� end�re:� ha ügyes a meny -
asszony, ak  kor ő ma ga, ha nem, ak kor
vá sá rol ja.

–�Az�ét�ke�zé�sek�al�kal�má�val�el�mon�dott
ver�sek� leg�több�ször�tré�fá�sak,�vic�ce�sek.�Ez
hogyan�ala�kult�ki?�

deme�end�re: jó kedv han gu lat meg te -
rem té se a sze re pük. a la ko da lom vi dám
ese mény, fon tos, hogy min den ki jól érez -
ze ma gát, ezek a ked ves rig mu sok se gí te -
nek jó ked ve de rí te ni a nász né pet, meg ad -
ják a az ese mény jó alap han gu la tát.

–�Van-e�után�pót�lás,�ér�dek�lőd�nek-e�a
fi�a�ta�lok�a�vő�fély�ség�iránt?

deme�end�re: saj nos
nem na gyon, bár én sze -
ret ném, szí ve sen át ad -
nám e ha gyo mány for té -
lya it, ta pasz ta la ta i mat.
igaz, ma  nap ság egy re
ke ve sebb a la ko da lom,
de sze ren csé re még min -
dig so kan igényt tar ta -
nak a vő fély re, és va ló -
ban vő fély nél kül nem

la ko da lom a la ko da lom. a vő fély óri á si se -
gít ség, hi szen az es kü vő miatti iz gal mak kö -
ze pet te a fi a ta lok nak, szü le ik nek nem kell
a le bo nyo lí tás sal annyit fog lal koz niuk.

–�A� la�ko�dal�mas� szo�ká�sok�alig�20�év
alatt�ala�po�san�meg�vál�toz�tak.�A�ko�ráb�ban
sát�ras,�két�ház�nál�is�meg�ren�de�zett,�gyak�-
ran� több� na�pos� la�ko�dal�mak� rö�vi�dül�tek.
Va�jon�mi�ért?�

deme�end�re:�meg vál to zott a min ket
kö rül ve vő vi lág, és a mai ro ha nó élet e ré -
gi, szép ha gyo má nyo kat is meg vál toz tat ta. 

–�To�váb�bi�jó�egész�sé�get�és�sok-sok�es�-
kü�vőt�kí�vá�nunk�még! K. R.
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orvosI ügyeletek9

Há zi or vos oK ren de lé si ide je

dr. ba la to ni gyön gyi (bag, hősök tere 1.) 

hét főn, kedden, csü törtökön: 8-12 órá ig, szer dán: 14-18 órá ig, 

pén teken: 8-11 óráig.  

2011. október 1-jéig mindkét körzet betegeit dr. balatoni gyöngyi

látja el. bejelentkezés rendelési időben: 06-30/369-4340

naP Pa li, éj sza Kai és Hét vé gi ügye let

A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is 

a turai köz ponti ügye let lát ja el. köznapokon 16 órától másnap

reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig

hívható, illetve kereshető fel. 

cí me: tura, Pe tő fi tér 2. te lefon: 104 

a fog or vos 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

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

traffiPaX: szePtember

labDarúgásw

a 2011/2012. évi Pest megyei i. osztályú felnõtt bajnoKság 
õszi idényéneK sorsolása 

Dátum IDõpont mérkõzés ereDmény IfI ereDmény

szeptember 4. vasárnap 16:30 bagi tc '96–újlengyel dse c –– c c –– c
szeptember 11. vasárnap 16:30 bagi tc '96– gödöllői sport klub c –– c c –– c
szeptember 18. vasárnap 16:00 bagi tc '96–felsőpakony-Police. c –– c c –– c
szeptember 24. szombat 16:00 bugyi se–bagi tc '96 c –– c c –– c
október 02. vasárnap 15:00 bagi tc '96–kisnémedi c –– c c –– c
október 09. vasárnap 15:00 tárnok ksk–bagi tc '96 c –– c c –– c
október16. vasárnap 14:30 bagi tc '96–nk kinizsi tl fc c –– c c –– c
október 23. vasárnap 14:30 bagi tc '96–verőce se c –– c c –– c
október 30. vasárnap 13:30 Alsónémedi se–bagi tc '96 c –– c c –– c
november 06. vasárnap 13:30 bagi tc '96 '96–Pilisi lk-legea c –– c c –– c
november 12. szombat 13:30 sülysáp ksk–bagi tc '96 c –– c c –– c
november 20. vasárnap 13:00 bagi tc '96–veresegyház vsk c –– c c –– c
november 26. szombat 13:00 budakalászi mse–bagi tc '96 c –– c c –– c

!

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

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

Felvidéki hétvége
kassán

és
a gÖMÖR–tORnai-kaRsZtBan

OktÓBeR 1–2. (szombat–vasárnap)

Jelentkezéshez, kérjük, küldje el önéletrajzát 

az info@levian.hu e-mail címre!

Telefon: 06 20 926 9365
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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

Impresszum(

TÓTH GÁ BOR
or szág gyű lé si kéP vi se lő

te le fon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
Kép vi se lői fo ga dó órák: 

tura, ta bán u. 42. 
min den hó nap utol só pén tek 

16-18 órá ig, vagy
bag, szent im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri hi va tal) 

min den hét csü tör tök dél előtt.
be je lent ke zés, elő ze tes 

időpontegyeztetés szükséges.

q

IRO�DAL�MI�
P�Á��L�Y�Á��Z�A�T�
KEZ�DŐK�NEK
A bu da pes ti accordia Ki adó

iro dal mi Pá lyá za tot Hir det 
önál ló kö tet tel még nem ren del ke ző
szer zők nek – élet kor tól füg get le nül.

mű fa ji, te ma ti kus és ter je del mi 
meg kö tés nincs. 

A leg jobb nak ítélt 24 szer ző mű vé ből
vá lo ga tott kö te tet je len te tünk meg

szép írá sok cím mel.

A pá lya mű vet (pá lya mű ve ket) 
a kö vet ke ző e-mail cí münk re vár juk:

drbalazstibor@gmail.com,
va la mint fo gad juk pos tai úton is: 

accordia Ki adó, 
1132 bu da pest, 

victor Hugo u. 11-15.

min den pá lyá zó nak
mű ve it ér té ke lő so rok kal vá la szo lunk. 
A pá lya mű ve ket fo lya ma to san vár juk, 

be Kül dé si Ha tár idõ: 
2011. szeP tem ber 15. 

ne ve zé si díj nincs.

a bí rá ló bi zott ság 
az iro da lom tu do mány dok to ra i ból,

író szö vet sé gi ta gok ból áll.

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

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


