
Előfizetési felhívás 

 

Kedves lokálpatrióta nagykunsági Könyvbarátok, leendő Olvasók! 

 

2010 karácsonyára az Ön hozzájárulásával szeretné megjelentetni 

a Kunhegyesiek Baráti Köre a nagykunsági kötődésű 

 

Bagi Aranka  Mozaikképek múltról és jelenről című, 

 

negyedik önálló kötetét, mellyel sokszínű összeállítást tarthat majd kezében, 

 s igazán szép ajándék lehet a szeretet ünnepére családtagjainak. 
 

Az írónő irodalmi alkotásai − versek, novellák, visszaemlékezések − és fényképek segítségével vall 

éltető gyökereiről, az érzelmileg és szellemiségében útnak indító szülői házról, a nagykunsági: 
tiszagyendai, bánhalmi, kunhegyesi, karcagi tájról, az őt ismerő és mindig szeretettel visszaváró, itt élő 

emberekről, tanárairól, egykori tanítványairól, rokonairól és kazincbarcikai családjáról, volt diákjairól.  
        Lehet-e annál nagyobb megtiszteltetés egy tanítvány számára, mint amikor egykori tanára kéri fel 
új kötete szerkesztésére, ajánló sorainak megírására? 

        A Bagi Arankával való ismeretségem több mint negyven évre nyúlik vissza, akkor egy évig 

általános iskolai tanítványa voltam. Ezután három évtizedig nem találkoztunk személyesen, én 

azonban tudtam irodalmi munkásságáról, a Favágók c. tréfás jelenete televíziós feldolgozásának 
országos sikeréről. 

        Életét a család-tanítás-írás hármas egységének szentelve élte, éli. 2002-ben a Falvak Kultúrájáért 

Alapítvány a magyar kulturális örökség ápolása érdekében kifejtett önzetlen tevékenységéért, 
kiemelten a kortárs irodalom fejlesztéséért a MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA címet adományozta 

neki. Az l992-től évente megjelenő Kunhegyesi nagykun kalendáriumban folyamatosan publikál. A 

gondolatiságával és líraiságával megragadó írásai alapján lelki rokonomnak tekintettem mindig őt. 
2001-ben az Olvasás éve alkalmával régi lokálpatrióta vágyam teljesülhetett, hogy mint innen 

elszármazott írót-költőt, újságírót, diákszínjátszó-rendezőt vendégül meghívhassam, bemutathassam 

iskolánk tanulóinak és a helyi közönségnek, aminek ő boldogan és szívesen eleget tett. 

        Magával ragadó egyénisége, minden mondatával simogató, szeretetet árasztó lényének újbóli 
felfedezése után újabb kéréssel kerestem meg, hogy könyvszerkesztői gyakorlata alapján közös 

munkára kérjem: szeretett kisvárosom Szavak szárnyán c. irodalmi antológiájának szerkesztésére és 

lektorálására. Az ötlet hatására keletkezett lelkesedése határtalan, az anyag szerkesztése, lektorálása 
közbeni munkabírása fáradhatatlan volt.  

       Az idei karácsonyra tervezett kötetének minden írása mély emberi érzésekkel átszőtt, melyek 

olvasására nagy szükségünk van rohanó világunkban, hogy ne váljunk percemberekké, hogy 

identitásunkat és önmagunkat vállaljuk minden körülmények között, s hogy a szépséget és 
boldogságot megtaláljuk egy-egy szóban, kifejezésben, irodalmi alkotásban, melytől belső 

gazdagságunk felfénylik. 

 

 

Előfizetését a KBK Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Kunhegyesi Fiókjánál vezetett 

7010010711083016 számlájára történő befizetéssel (átutalással) teheti meg vagy személyesen a 

szerkesztőnél 2010. október 31-ig. (1000 Ft/kötet) 

A megjegyzésbe, kérjük, írja a Mozaikképek címet!  

Az előfizetők nevét a kötet végén feltüntetjük, támogatásukat köszönjük! 

 

Víg Márta 

KBK elnök, szerkesztő 


