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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 
 
 

2008. augusztus  XVIII. évfolyam 8.szám 
 

Augusztus 20  

 Szent István király ünnepe, az Új kenyér ünnepe  

(az Alkotmány Ünnepe) a Nemzet Születésnapja 
Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja 

Az Országgyulés döntése értelmében 1991-tõl augusztus 20-a, a Magyar Köztársaság hivatalos 
állami ünnepe, a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja.  

 

A kenyér 
 

Áldás vagy e kerek világban, 
A neved benne van az imánkban. 
Éltet� er� vagy az emberiségnek, 

Nincs hely, hol ne ismernének. 
 

 
Ringató kalászod nagy utat tesz meg, 
Míg néped kenyérrel vendégeled meg. 

Verejtéket is ontanak érted, 
A becsületet kiérdemelted. 

 
Sokan sírva epednek utánad, 

Várják az alamizsnádat. 
Mások benned dúskálhatnak, 
Morzsáidra nem vigyáznak. 

 
Új kenyér ünnepén ünnepelünk téged, 

Örömmel tisztelgünk el�tted. 
Zászlónkat is néked lengetjük,  
A kenyeret jóíz�en megesszük. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
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70 éves 
 
Füle Gábor 
 
85 éves 
 
Sz�cs Vilmosné 
( Varga Margit ) 
 
 
 
���� Aki örökre eltávozott közülünk 
Gasparek Elemér Ern�né  ( 1931 ) 
 
============================== 

É R T E S Í T É S 
Értesítjük az eb tulajdonosokat, hogy 

2008. szeptember 04-én 
 csütörtökön  08-10-ig és 
szeptember  11-én 
csütörtökön  15-16-ig  a 
M�vel�dési Ház 

udvarán  kötelez� veszettség elleni 
véd�oltást tartunk. 
Az eb oltás díja 2.400.-Ft/eb. Az oltás 3 
hónapos kortól kötelez�! 
A  KEM MGSZH értesítése alapján 
tájékoztatjuk az eb tulajdonosokat, hogy az 
ebek évenkénti féreghajtása is törvény 
által el�írtan kötelez� (81/2002.(IX.4.) 
FVM) az eb oltáskor az ebek súlya szerint 
10 kg-ként 100.-Ft-os  tabletta áron. 
Az eb oltási lapját kérjük szíveskedjenek 
magukkal hozni. 
 
Bajót, 2008. augusztus 21. 
 
Dr Bereczky Zoltán állatorvos 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyz� 
 
06/30 9936999 

Köszönet a játszótérért 
 
2008.június 18.óta új színfolttal 
gazdagodott községünk. A játszótér 
létrejöttével gyermekeink a friss leveg�n 
hasznosabban tudják idejüket eltölteni, 
és nekünk szül�knek is megnyugtató, 
hogy biztonságos környezetben 
élvezhetik a játék örömét. Mindezért 
szeretnénk köszönetet mondani falunk 
polgármesterének, s azóknak 
intézményeknek, vállalkozásoknak és 
magánszemélyeknek, akik anyagi és 
egyéb segitségükkel hozzájárultak 
ahhoz, hogy ez a játszótér nap mint nap 
örömet szerezhessen csemetéinknek. 
                                                                       
        A bajóti kisgyermekes szül�k. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A játszótéri rendre nemcsak a térfigyel� 
kamera ügyel, hanem a gyerekekb�l 
álló játszótéri felügyel�k is. Fehér 
sapkájukról    -„ Játszótéri felügyelet” 
felirattal – és névtáblás kit�z�jükr�l  
ismerhetjük fel �ket. A gyerekek ezt a 
feladatot a polgármester megbízásából, 
lelkesen végzik.  

Mné 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Az augusztus 20-i ünnep 
kialakulása 

Augusztus 20-án I. István szentté 
avatásának napjára (1083. augusztus 
20.) emlékezünk, amely 1991-t�l 
Államalapító Szent István napjaként 
ismét hivatalos állami és egyházi ünnep 
lett. A történelem során azonban Szent 
István alakja és augusztus 20-a 
mindenki számára másként értelmezett 
és ideologizált ünneplést jelentett.  
 
A néphit korábban is e naphoz kötötte a 
gólyák útrakelését, a málnaszedés 
idejét, illetve e nap id�járásából 
következtettek az �szi 
gyümölcstermésre. Ha szép id� volt, b� 
termést várhattak. 

 István uralkodása alatt (1000-1038) 
augusztus közepe, pontosabban 
Nagyboldogasszony napja (augusztus 
15.) a törvénylátó napok ideje volt 
Fejérváron, ahol ekkor ült össze a királyi 
tanács is. A nap kés�bbi jelent�ségét 
növelhette, hogy 1038-ban István is épp 
augusztus közepén halt meg. 

István halála után augusztus közepe 
megmaradt törvénylátó napnak, a 
változás csak a lovagkirály László 
uralkodása alatt  következett be. 1083-
ban a korábban augusztus közepén, 15-
én megült törvénylátó nap átkerült 20-
ára, és 1083-ban ezen a napon avatták 
szentté a fehérvári bazilikában I. Istvánt. 
Augusztus 20-a Nagy Lajos 
uralkodásától kezdve szerepel a 
naptárakban egyházi ünnepként. 
 
Míg az István-kultusz kialakulásának 
kezdeti szakaszában a hatalmi, politikai 
szándék volt meghatározó, a második 
fázisban a vallási aspektus 
megerõsödése tûnik szembe. 
Mondhatni: a "fentrõl" szervezett 
szentkultusz további legendák 
hozzátapadása révén "lefelé" 
terebélyesedett. 
A legendákkal és illusztrációkkal formált 
Szent István-kép, mely kegyetlen és 
szigorú, ámde igazságos fejedelmet 
festett le, inkább az uralom 
legitimációját szolgálta, semmint a király 
személyes tiszteletének megalapozását 

a hívek körében. A tizenkettedik 
századtól a fejedelemkultuszt jelentõsen 
átalakította Szent István képének 
összefonódása a Mária-tisztelettel. 

Újabb változás 1686-ban következett 
be, amikor a törökökön gy�ztes Szent 
Liga feje, XI. Ince pápa Buda elfoglalása 
után az egész kereszténység számára a 
vár visszafoglalásának napját jelölte 
meg Szent István ünnepeként (ez 
szeptember 2-a), ám az egyház 
továbbra is augusztus 16-án tartotta az 
ünnepet. Az egyházi reformok során 
aztán 1771-ben XIV. Benedek pápa 
er�sen csökkentette az egyházi 
ünnepek számát, aminek ez  a nap is 
áldozatul esett 

.A kommunista rendszer számára az 
ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt 
nem volt vállalható. Azonban teljes 
megszüntetését sem tartották ésszer� 
megoldásnak - ahogy az a tisztán 
vallási ünnepek egy részével történt -, 
így szellemileg és tartalmilag teljesen 
átalakították. Szent István ünnepéb�l az 
"új kenyér ünnepe" lett, majd az új 
alkotmányt, mint új - szocialista - 
államalapítást, 1949. augusztus 20-ra 
id�zítették. Innent�l kezdve 1949-1989 
között augusztus 20-a az alkotmány 
napja lett, 1950-ben pedig a napot az 
Elnöki Tanács a népköztársaság 
ünnepévé is nyilvánította. 
 
Kevesen tudják azonban, hogy az "új 
kenyér ünnepe" eredetileg nem 
augusztus 20-án volt, és nem is 1947-
48-ban találták ki. A kenyér- és 
gabonaünnepként ismert Szent István-
napi esemény (amikor nemzetiszín� 
szalaggal átkötött kenyérrel köszöntik a 
vendéget) valójában Darányi Ignác 
nevéhez köthet�. Az egykori 
földm�velésügyi miniszter ugyanis a 19. 
század végén kirobbant aratósztrájkok 
megfékezése érdekében országszerte 
aratóünnepeket szervezett. 
 
Az új kenyér napját a középkori 
Magyarországon július 15-én, az 
apostolok oszlása ünnepén tartották: 
ekkor vitték be a kenyeret a templomba, 
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ahol megáldották, megszentelték. 
Ehhez a naphoz köthet� az aratási 
felvonulás is, amikor a kalászkoszorút 
viv� lányokat a többiek lovaskocsin 
követték. Els� útjuk a templomhoz 
vezetett, ahol hálaimát mondtak az 
aratás befejezésére. 
 
Az els� magyar kenyérünnepet 1937-
ben Szegeden, Péter-Pál napján 
rendezték meg. A másodikat 1941-ben, 
a Bácska visszacsatolása alkalmából, 
Szabadkán. 1945 után pedig a politikai 
pártok mindegyike megpróbálta a rítust 
saját ideológiájának szolgálatába 
állítani, és ez a leginkább a kommunista 
pártnak sikerült. 
 
1989 óta a régi hagyományok szerint 
rendezik meg az augusztus 20-i állami 
és egyházi ünnepeket, ahol a régi és a 
kevésbé régi hagyományok és 
szokások keverednek. A Magyar 
Országgy�lés hosszas viták után 1991. 
március 5-én augusztus 20-át a Magyar 
Köztársaság hivatalos állami ünnepévé 
nyilvánította. 

Forrás: Internet 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felel�s 
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a 

szerkeszt�bizottság.  
Felel�s szerkeszt� :Malagurszkiné Szabó Éva 

Készült a Millenniumi Ház gondozásában. Tel.: 
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506 420. El�fizethet� és megvásárolható a 
Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint 
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Nincs földközelben a Mars! 

Mindnyájan élénken emlékszünk a 
Mars 2003. augusztus 27-i nagy 
földközelségére. Óriási volt az 
érdekl�dés a Vörös Bolygó iránt, és 
úgy t�nik, ez az érdekl�dés azóta 
sem csökkent. A Mars izgalmas 
hely! Úgy t�nt, a történelmi 
oppozíció pontosan két évvel 
kés�bb, 2005. augusztus 27-én 
megismétl�dik, amint arról a 
hónapok óta kering� internetes 
lánclevélb�l tudomást 
szerezhettünk. A 2005. augusztus 
27-i nagy közelség azonban minden 
tekintetben világrekord lett volna, 
ha igaz lett volna. A jól értesült e-
mail-szerz� m�ve hamarosan 
magyar verzióban is elkezdett 
keringeni. Íme: 

„Ebben a hónapban (augusztus) a 
Föld és a Mars közelebb lesznek 
egymáshoz, mint az írott 
történelemben bármikor. A Mars 
legközelebb 2287-ben lesz ilyen 
közel. A találkozás csúcsa 
augusztus 27-én lesz, amikor a 
Mars 34,649,589 mérföldre közelíti 
meg a Földet és a Hold mellett a 
legfényesebb égitest lesz. Szabad 
szemmel akkorának fog látszani, 
mint a Hold. Könny� lesz meglátni. 

Az ismeretlen fordító egyik kapitális 
ferdítése az, hogy a Mars szabad 
szemmel fog akkorának látszani, mint a 
Hold. Ezt a rendkívül ritka eseményt 
szíves-örömest megnéznénk! Az angol 
eredetiben még az állt, hogy távcsövön 
át, 75-szörös nagyítással látszik a Mars 
akkorának, mint szabad szemmel a 
Hold. 

Idén is terjednek az interneten olyan 
téves információk, melyek szerint a 
Mars bolygó augusztus 27-én 
minden eddiginél közelebb lesz a 
Földhöz, és akkorának látszik majd, 
mint a telihold. Úgy t�nik, a 2003-
as nagy marsközelségnek még fél 
évtized múlva is van hatása. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2008-
ban is számos érdekl�d� levél 
érkezik szerkeszt�ségünkbe és a 
Magyar Csillagászati Egyesülethez a 
Mars "közelg�" nagy földközelségével 
kapcsolatban. Az e-mailek útján 
terjed� hír azonban eléggé elkésett, 
a nagy marsközelségre ugyanis 
2003. augusztus 27-én, azaz öt 
évvel ezel�tt került sor. Ekkor 
hazánk több pontján tartottak 
távcsöves bemutatást, amelyek 
keretében sok ezren figyelték meg a 
vörös bolygót, amely természetesen 
ekkor sem közelítette meg a 
teliholdhoz fogható látszó nagyságot. 

A Mars olyannyira nincs mostanában 
földközelben, hogy még észrevétele is 
nehéz. A következ� hetekben nagyon 
alacsonyan mutatkozik nyugat felé az 

égen, 2008 �szén pedig a Nap túloldalán 
jár, ezért még távoli helyzetében sem 

lehet megpillantani. Legközelebb 2009 
elején lesz látható a hajnali égen, de 

ekkor is elég messze lesz majd a Földt�l. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Csillagászati érdekességek 
augusztusban 

Megjöttek a Perseidák! 

Az idei augusztusi csillaghullás messze 
felülmúlta az el�zetes várakozásokat: az 

utóbbi évek egyik legszebb 
meteorzáporát láthatták a szerencsések. 

Magyar amat�rök észlelései alapján az 
elmúlt két éjszaka fergeteges meteorzáport 
lehetett észlelni a perseidák idei jelentkezése 
során. 
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Százezer keringés a Föld körül 
 
A több mint tizennyolc éve m�köd�, s 
lassan nyugállományba készül� Hubble 
�rteleszkóp 2008. augusztus 10-én 
teljesítette százezredik  keringését bolygónk 
körül. 
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Önkormányzatának, hogy 

támogatásaikkal felejthetetlen nyári 
élményt szerezhettünk a gyermekek 
számára. 
                       Csillag Erika

   Intézményvezet� 
����������9����������9����������9����������9
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A falunapot sok magán ember és 
vállalkozás támogatta, melyet 
köszönünk. 
Abronics Róbert   Jázmin énekkar 
AGIMPEX KFT Kríszeg Ilona 
Benton KFT Mamika Bt 
Bognár Gábor  Buzás Kelemen 
 Krajcsovszkiné    Krajcsovszki 
Sujbert Nikolett  Zoltán 
Cigány Kis. Önk. Lukácsi Ferenc 
Csapuka Józsefné Molnár Attila 
Dömper KFT   Molnár István 
Duna Tak. Szöv.  Motuz Béla 
Ferenczi Éva  Ferenczi Gábor 
Flórián Lajos  Mohácsi Viktor 
Füle Norbert  Margit Tamás 
Farkas Zsolt  Ollé Ferenc 
Gasparek Elemér Paul Bt 
György Levente �sze Miklósné 
Pincésiné Panyi 
 Timea            Hajós Bt  
Harmónia énekkar Piszke Papír Rt 
Holcim Zrt Rábl Ervin 
Sinkó Zoltán Sárközi Ferenc 
Sárközi Róbert  Sinkó Mimóza 
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Sterczer Gergely Szabados 
András 

Szeneczei Renáta Török Istvánné 

ifj.Török János  Uzsák Józsefné 
Varga Gábor Vadásztársaság 
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