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• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2009. április XIX.
évfolyam 4.szám

Anyák napja alkalmából
sok szeretettel
köszöntjük az
édesanyákat és a
nagymamákat
Az édesanya minden
feln tt és gyermek
szívében
különleges helyet
foglal el. hozzá
fordulunk
örömünkkel és
bánatunkkal egyaránt. Az id
múlásával még inkább. Május
els vasárnapján ünnepeljük
az édesanyákat.
Két kis magzat beszélget
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után
valaminek következnie kell. Talán itt
is azért vagyunk, hogy felkészüljünk
arra, ami ezután következik.
- Butaság! Semmiféle élet nem
létezik a születés után. Egyébként is,
hogyan nézne ki?
- Azt pontosan nem tudom, de
biztosan több fény lesz ott, mint itt.
Talán a saját lábunkon fogunk járni
és majd a szánkkal eszünk.
- Hát ez ostobaság! Járni nem lehet.
És szájjal enni… ez meg végképp
nevetséges! Hiszen mi a
köldökzsinóron keresztül

táplálkozunk. De mondok én neked
valamit: a születés utáni életet
kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már
most túlságosan rövid.
- De, de, valami biztosan lesz. Csak
valószín leg kicsit másképp, mint
amihez itt hozzászoktunk.
- De hát onnan
még soha senki
nem tért vissza.
A születéssel az
élet egyszer en
véget ér.
Különben is, az
élet nem más,
mint örökös
zsúfoltság a
sötétben.
- Én nem tudom
pontosan, milyen
lesz, ha
megszületünk,
de mindenesetre meglátjuk a mamát
és majd gondoskodik rólunk.
- A mamát? Te hiszel a mamában? És
szerinted mégis hol van?
- Hát mindenütt körülöttünk! Benne,
és neki köszönhet en élünk. Nélküle
egyáltalán nem lennénk.
- Ezt nem hiszem! Én soha,
semmilyen mamát nem láttam, tehát
nyilvánvaló, hogy nincs is.
- No de néha, mikor csendben
vagyunk, halljuk, ahogy énekel és
azt is érezzük, ahogy simogatja
körülöttünk a világot. Tudod, én
tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet
még csak ezután vár ránk.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Képvisel -testülete március
26-án tartotta testületi ülését, melyen
megtárgyalta
és
elfogadta
az
Önkormányzat tulajdonát képez épületek
bérleti díjáról és a térítési díjakról és a
község Sportjáról szóló rendeleteket
Bajót Község Önkormányzatának
6/2009 (III.26.) KT rendelete Bajót
Község Önkormányzatának tulajdonát
képez épületek bérleti díjáról és a
térítési díjakról
Bajót Község Önkormányzat Képvisel testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében
foglaltak
alapján
a
következ
rendeletet
alkotja
az
önkormányzat tulajdonát képez épületek
bérleti díjáról és a térítési díjakról:
1.§
Általános rendelkezések
(1) Bajót Község Önkormányzatának
(továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát
képez
épületek bérbe adását a
polgármesterre ruházza át.

c) A választási eljárásról szóló 1997.
évi C tv-ben meghatározott
kampány
céljára, egyszeri
használatra minden jelölt és jelöl
szervezet számára ingyenes.
d) a bajóti székhellyel rendelkez civil
szerveztek által szervezet
rendezvények
e) egyéb esetben a polgármester
dönthet az épületek térítésmentes
bérbeadásáról.
(2) Díjköteles kör az önkormányzat
épületeiben
megtartott
rendezvények esetében:
a) az (1) bekezdésben meg nem jelölt
szervezetek, magánemberek, jogi
személyiséggel rendelkez és jogi
személyiség nélküli gazdasági
társaságok, költségvetési szervek
által
szervezet
bármilyen
rendezvény.
b) Az önkormányzat épületeinek az (1)
bekezdésben fel nem sorolt célra
való igénybevétele és szolgáltatás
esetén.
3. §
Bérleti díj és szolgáltatások
fizetésének módja

(3) Az építményeket zenés rendezvény (1)Az önkormányzati épületek bérlése
esetén a bérleti díjat el re átutalással
céljára
csak
felel s
rendez ség
vagy készpénzben (Bajót Kossuth L. u.
megjelölésével lehet kiadni.
69. sz. alatti házipénztári befizetéssel) kell
(4) Önkormányzati rendezvény céljára
megfizetni Bajót Község Önkormányzata
bármely épület igénybe vehet .
részére.
2. §
(2)Az önkormányzati épületekben igénybe
vett
szolgáltatások díját készpénzben a
Díjmentes és díjköteles tevékenységek
helyszínen kell megfizetni Bajót Község
(1) Díjmentes kör az önkormányzat
Önkormányzatának alkalmazottja részére.
épületeiben megtartott rendezvények
4.§
esetében:
M vel dési Ház
a) Bajót Község Önkormányzata és
bizottságai,
Kernstok
Károly
(1)
A
szakfeladatként
m köd
Általános Iskola, Bóbita Óvoda
m vel dési ház (Bajót Kossuth L. u.
által szervezet rendezvény, gy lés.
84. alatti ingatlan) zenés rendezvény
céljára – az önkormányzat által
b Cigány Kisebbségi Önkormányzati
szervezett
zenés
rendezvények
képvisel -testületi ülés, lakossági
kivételével
m
vel
dési
ház
fórum.
nagytermének bérleti díját 30 000
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Ft/nap összegben állapítja meg a
képvisel -testület.
(2) A m vel dési ház kistermének és
konyhájának díja 10 000 Ft/nap. A
kisterem és a konyha zenés
rendezvényre nem adható bérbe,
csak a nagyteremmel együtt.
(3) A m vel dési ház árusítás céljára
nem vehet igénybe.
(4) A m vel dési ház egyéb célra
történ bérbeadása 5 órát meg nem
haladó bérlés esetén a bérleti díj
2000 Ft/ óra. Az 5 órát meghaladó
bérlés esetén a bérleti díj 30 000
Ft/nap.
5.§
Millenniumi Ház
(1)

A
szakfeladatként
m köd
Millenniumi ház (Bajót Kossuth L. u.
147. sz. alatti ingatlan) bérleti díja:
50 F alatti rendezvény esetén
5 000 Ft/nap
51 F feletti rendezvény esetén
70 000 Ft/nap

(2) A millenniumi ház zenés rendezvény
és árusítás céljára nem adható bérbe.
(3) A millenniumi házban igénybe
vehet Internet használati díja
300
Ft/óra.
(4) A millenniumi házban
vehet fénymásolás díja:

igénybe

-A4-es lap esetén: 20 Ft/oldal
- A3-as lap esetén: 40 Ft/oldal
(5) Csak belföldi faxolások lehetségesek,
maximum 10 oldal terjedelemben.
Faxolás díja 80 Ft/oldal
(6) nyomtatás díja 30 Ft/oldal
6. §
Egyéb épületek
(1) Egyéb ingatlanok bérleti díjáról a
képvisel -testület
esetenként
határozattal dönt.

7. §
Záró rendelkezések
(1) jelen rendelet 2009. április 1-én
lép hatályba. Az 2009. április 1-e el tt
bejegyzett bérlésekre e rendeletet még
nem kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk polgármester
Tarnóczy Tünde sk.körjegyz
Bajót Község Önkormányzat
7/2009(III.26.) KT. rendelete a község
Sportjáról
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képvisel -testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következ rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy megalapozza és
létrehozza Bajót Község Önkormányzata
(továbbiakban
Önkormányzat)
sportkoncepciójának
megvalósításához
szükséges feltétel-rendszert és szerkezeti
keretet adjon a sport támogatására
rendelt összegek felhasználásának.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed az
Önkormányzat által a sport területén
önként vállalt feladatokra, valamint a sport
támogatására
rendelt
pénzeszközök
felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden,
Bajót közigazgatási területén m köd ,
hivatalosan
bejegyzett,
sporttevékenységet
végz
jogi
személyiség sportszervezetre, valamint
a Nyergesújfalu - Bajót Iskola- és
Óvodafenntartó Társulás oktatási és
nevelési
tagintézményeire,
iskolai
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sportkörre
és
olyan
gazdasági
társaságokra, amelyek m ködése során e
rendelet alapján támogatásban részesül.
3. §
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladatai
(1) Az Önkormányzat önként vállalt
feladata illetékességi területén a községi
sporttevékenység támogatása.
(2) Ennek formái különösen:
a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak
megfelel
helyi
sportkoncepció
meghatározása és megvalósítása,
b) az a) pont szerinti célok alapján a
sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
való együttm ködés,
c)a tulajdonában lév sportlétesítmény
fenntartása, m ködtetése,
d) az Nyergesújfalu - Bajót Iskolafenntartó
társulás
tagiskolai
sporttevékenység
feltételeinek megteremtése.
(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés
szerinti feladatok keretében illetékességi
területén a (2) bekezdésben foglaltak
mellett – lehet ségei szerint – biztosítja
az Nyergesújfalu -Bajót Iskolafenntartó
társulás
tagiskolai
sportkörök
m ködésének feltételeit is.
(4)
Az
Önkormányzat
feladatai
illetékességi területén a sport hosszú távú
fejlesztési
céljaira
figyelemmel
a
következ k:
a) a tulajdonában álló sportpálya és a
hozzá kapcsolódó épületek, iskolai
sportudvar fejlesztése,
b) a külön jogszabályban meghatározott
nemzeti
sportszabvány
alapján
új
sportlétesítmények építése,
c)
a
szabadid sport
fejlesztése,

feltételeinek

d) a diáksport, az utánpótlás-nevelés, a
családok sportjának, a hátrányos helyzet
társadalmi csoportok és a fogyatékkal
él k sportjának, illetve a nagyarányú
részvétellel
zajló
sportrendezvények
lebonyolításának segítése,

e) adottságainak megfelel részvétel a
nemzetközi sportkapcsolatokban,
f) az iskolán kívüli,
sporttevékenység
el segítése,

önszervez d
feltételeinek

g) a nemzeti és a nemzetközi sport
népszer sítése.
(5) Az Önkormányzat az (1) és (2)
bekezdésben foglalt kötelez feladatai
mellett illetékességi területén a helyi
sporttevékenységet
els sorban
a
következ módon biztosítja:
a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek
támogatásával,
c) az Esztergom - Nyergesújfalu Többcélú
Kistérségi Társulás sportrendezvények,
sportesemények
szervezésének
segítésével,
d) a szakszövetség területi
m ködésének segítésével,

szervei

f) közrem ködés
szakszövetségekkel
együttm ködve
az
egészséges
életmóddal
összefügg
felvilágosító,
prevenciós tevékenységben,
g) az évente megrendezésre kerül
sporttábor
megszervezésében,
támogatásában.
4. §
A sporttámogatás felosztási területei
(1)
A
Képvisel -testület
a
sport
támogatására fordított összeg nagyságát
minden
évben
a
költségvetési
rendeletében az alábbi három terület
szerint határozhatja meg:
a) gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlásnevelés támogatása,
b)
sportszervezetek
támogatása,

m ködésének

c)sportesemények,
sportrendezvények
támogatása,
kiemelked
sportteljesítmények elismerése.
(2) Az Önkormányzat által a sport
támogatására
fordított
összegb l
sportszervezetek:
- az (1) bekezdésben meghatározott
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feladatokra kérelem útján, képvisel testületi döntés alapján nyerhetnek el
támogatást.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) m ködési célú támogatási kérelemnél:
aa) a kérelmez pontos megnevezését,
képvisel jének nevét, címét,
ab) a kért támogatás célját, összegét,
ac)
a
szervezet
taglétszámát,
korosztályonkénti
névsorát,
a
szakszövetség által kibocsátott versenyz i
engedélyek fénymásolatát,
ad) a sporttevékenység pontos helyét,
idejét,
ae) az elért eredményeket és szakmai
célokat,
af) a tárgyév tervezett költségvetését,
szakmai céljait, eseménynaptárát,
ag) a szervezet joger s bírósági
végzésének
fénymásolatát,
bankszámlaszám
igazolását,
adóval
kapcsolatos nyilatkozatát.
b) rendezvény-támogatási
vagy rendezvényen való
kapcsolatosan:

kérelemmel
részvétellel

ba) a kérelmez pontos megnevezését,
képvisel jének nevét, címét,

rendezvények.
5. §
A sportszervezetek támogatása
(1) Az Önkormányzat a támogatott
sportszervezettel támogatási szerz dést
köt.
(2) A támogatott sportszervezet a
támogatást kizárólag a támogatási
szerz désben meghatározott kiadásokra
használhatja fel.
6. §
A sportesemények és rendezvények
támogatása
(1) Az Önkormányzat támogatja a
községben
hagyományosan
megrendezésre kerül községi, térségi,
országos, nemzetközi sporteseményeket,
amelyek a következ k:
a) sporttábor
7. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba.
TóthZoltán sk.polgármester
Tarnóczy Tünde sk körjegyz

bb) a rendezvény id pontját, helyszínét,
bc) a rendezvény költségvetés-tervezetét,
a kért támogatás összegét,
bd) a rendezvényen résztvev k várható
létszámát,
be)
a
rendezvény,
esemény
lebonyolításáért, elszámolásáért felel s
személy és szervezet nevét, címét,
bf) a felel s szervezet nyilvántartásának
joger s
bírósági
határozata
fénymásolatát,
bankszámlaszám
igazolását,
adóval
kapcsolatos
nyilatkozatát.
(5) A (4) bekezdés b) bekezdése nem
vonatkozik az Esztergom - Nyergesújfalu
Többcélú
Kistérségi
Társulás
által
szervezet
sportesemények,

70 éves
Galba Józsefné (Sujbert Katalin)
75 éves
Halász Dezs né
( Nagy Gizella)
Havrancsik Sándorné
( Katona Mária)
Farkas János
85 éves
Varga Antalné (Botlik Mária)
90 éves
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Varga Gáborné (Szabó Margit)
ANYAKÖNYVI HÍREK
Aki közülünk örökre távozott:
Bodri János 1951
Zöldi Kovács Mihály 1946
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Átvett cikk! Forrás: Nemzeti Sport Online

JÓTÉKONYSÁGI SPORTGÁLA
Még a tavalyinál is többen voltak
kíváncsiak
a
lassan
hagyománnyá váló
rendezvényre.

Bajót nyerte a
másodszor
megrendezett
Esztergomi
Kistérségi Sportgálát
Látványos
show-m sorral,
ízletes
ebéddel,
játékos
programokkal
és
interaktív b nmegel zési el adásokkal
várta az esztergomi önkormányzat az idén
immár
másodszor
megrendezett
Esztergomi
Kistérségi
Sportgála
résztvev it. A kilenc települést tömörít ,
Esztergom környéki közösség rendkívül
összetartó. Ezt mutatja, hogy immáron
második
éve
szerveznek
közös
sportrendezvényt, amelynek bevételéb l
az Esztergom és Térsége Egészségéért
Alapítványt támogatják. A mintegy hetven
gyermek
részvételével
lejátszott
labdarúgótornát remek játékkal nyerte
meg
Bajót
község,
melynek
polgármestere a záró gálamérk zésen a
térség csapatának kapuját védte – a
parlamenti válogatott ellenében.
kevésbé volt szerencsés, mint a falu
gyerekei, hiszen a jóval összeszokottabb
csapat benyomását kelt honatyák 4–2
arányban
legy zték
a
helyi
polgármesterekb l és önkormányzati
képvisel kb l álló együttest.
A gyerek számára rendezett torna és a
f mérk zésnek szánt feln ttösszecsapás
között egy nem mindennapi, kínai
sárkánnyal
bemutatott
produkciót,
valamint
a
táti
mazsorettcsoport

színpompás el adását élvezhette a még
ekkor is szép számban jelen lév
közönség. Az általános iskolák alsó
tagozatos diákjai számára kiírt focitornán
hét csapat vett részt, és a f szervez
Hummel Rudolf szerint nem is els sorban
a végeredmény volt a fontos, hanem
inkább az összetartozás.
„Kilenc települést és ötvenhétezer embert
egyesít ez a rendezvény – mondta
Hummel. – Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy az ilyen közös sporteseményekkel is
kifejezzük
az
összetartozásunkat.
Szeretnénk hagyományt teremteni a
gálával, és az idei el zetes adatok alapján
azt mondhatom, hogy jöv re a harmadik
alkalomra biztosan sor kerül, hiszen idén
kiemelked
volt a részvétel és a
jótékonyságra felajánlott bevétel is több
százezer forintra rúg. Ez a gála egyébként
csak az els állomása volt egy komplex,
egész
nyáron
át
tartó
rendezvénysorozatnak, amely összesen
negyven helyszínb l áll majd. Legf bb
célunk, hogy megmozgassuk a térség
lakosságát.”
===============================

FELHÍVÁS
Tisztelt kutyatartók!

Településünkön az utóbbi
id ben elszaporodtak a
kóbor kutyák, melyek
egyrészt veszélyeztetik a
járókel ket, másrészt pedig
begy jtésük
Önkormányzatunk költségvetésében jelent s
kiadást jelent.
Ezúton felhívnám minden kutyatulajdonos
figyelmét, hogy az egyes
szabálysértésekr l
szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm.
rendelet 3. § az alábbiakat
mondja ki:
3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül
bocsájt közterületre, illet leg kóborolni
hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen,
illet leg vadászterületen - a vadászkutya
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy
kóborolni hagyja,
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c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön - vakvezet , illetve
mozgáskorlátozottakat segít kutya kivételével szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürd
területére vagy játszótérre - vakvezet , illetve
mozgáskorlátozottakat segít kutya
kivételével - beenged, illet leg bevisz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a harapós kutyára utaló megfelel
figyelmeztet táblát, harmincezer forintig
terjed pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott
magatartással másnak nyolc napon belül
gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig
terjed pénzbírsággal sújtható.
A fent említett 30 000 Ft, ill. 50 000 Ft bírságon
felül a kutyatulajdonosnak kiszámlázásra kerül a
kutya ebrendészeti költsége is .
Ezúton kérem a Tisztelt kutyatulajdonost, hogy
fokozott figyelmet fordítson a fent említett
jogszabály betartására, mert ellenkez esetben
kénytelenek leszünk a jogszabálysért k ellen
szabálysértési eljárás keretében bírságot
kiszabni. Szíves közrem ködésüket el re is
köszönöm.
Tisztelettel

Tarnóczy Tünde körjegyz

szabályosság, tömörség, összhang és
világosság."
- George Bernard Shaw drámaíró (az
amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal
b vebben kifejtve) mondta:
"Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig
tanulmányoztam a magyar nyelvet,
meggy z désemmé vált: ha a magyar lett
volna az anyanyelvem, az életm vem
sokkal értékesebb lehetett volna.
Egyszer en azért, mert ezen a különös, si
er t l duzzadó nyelven sokszorta
pontosabban lehet leírni a parányi
különbségeket, az érzelmek titkos
rezdüléseit."
-Grover S. Krantz amerikai kutató:
"A magyar nyelv sisége Magyarországon
/.../ meglep : úgy találom, hogy átmeneti
k kori nyelv, megel zte az újk kor
kezdetét /.../ az összes helyben maradó
nyelv közül a magyar a legrégebbi."
- Ove Berglund svéd orvos és m fordító:
"Ma már, hogy van fogalmam a nyelv
struktúrájáról, az a véleményem: a magyar
nyelv az emberi logika
csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII.
2. 5. o.)
-Teller Ede atomfizikus halála el tt pár
évvel ezt mondta Pakson:
"...Új jeles felfedezésem, miszerint egy
nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap,
Budapest, 1991. 9.)

A magyar nyelv napját 2009 óta ünnepeljük
meg április 23-án

Gyimóthy Gábor : Nyelvlecke
(Firenze 1984. X. 12. )

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2008.
december 6-án megtartott IX. tisztújító
közgy lésén, elfogadva Gráf Rezs javaslatát,
április 23-át a magyar nyelv napjának
kiáltották ki.(A Wikipédiából, a szabad
enciklopédiából).

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Mit mondanak a külföldiek a magyar
nyelvr l?
- Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki
egyben az els német tudományos
nyelvtan megalkotója is volt, mondta :
"a magyar nyelv logikus és tökéletes
felépítése felülmúl minden más nyelvet".
- N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század):
"Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha
nyelvészek gyülekezete alkotta volna,
hogy meglegyen benne minden

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.
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Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mez n átvág,
De tán vágtat valahol.
Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, -Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!
Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér,
A riadt z elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . Más nyelven,
hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen gyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!
Aki 'slattyog', miért nem 'lófrál'?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?
Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a járm robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,
Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.

Hogy mondjam ezt olaszul?
Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, döng, csavarog,
L dörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden
érdekl d t

Szabó György

„bükki füvesember”

Gyógynövényekr l szóló
el adására 2009. május 18-án a
Millenniumi Házba

Dobos Mária: KERESZT-UTAK cím
könyvének a bemutatója lesz május 08án 17 órakor a Millenniumi Házban
Ebben az élet-novellás kötetben találhatók
a szerz Bajóti napok és Bajóti
találkozások cím újság cikkei , karvai és
fels olsvai szármzású XIX. századi
magyar tudósok életútjukról szóló írásai.
Egyúttal megismerhetik az érdekl d k az
ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ
kulturális folyóiratát az ÁTKEL -t
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.
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