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Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a 
bajóti lakosokat, akik  augusztus bajóti lakosokat, akik  augusztus bajóti lakosokat, akik  augusztus bajóti lakosokat, akik  augusztus 
ban ban ban ban ünneplik születés és ünneplik születés és ünneplik születés és ünneplik születés és 
névnapjukatnévnapjukatnévnapjukatnévnapjukat. 
 
75 éves  
GáspárJános 
80 éves 
Fehér Ferencné (Petró 
Erzsébet ) 
 
Aki közülünk örökre távozott: 
����Török Ferenc  1935 
================================ 

Hirdetmény 
Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakosságot, hogy 

Bajót községben  
2009. szeptember  8-án ( kedd ) 

8.00 - 10.00 óra között kerül sor az 
EBEK VESZETTSÉG ELLENI 

VÉDŐOLTÁSÁRA 
Helye: Művelődési ház udvara 

Díja: 2.800 Ft/eb 
Pótoltás: 2009. szeptember 10-én        
(csütörtök ) 15.00 - 16.00 óra között a 
Művelődési ház udvarán. 
Az ebek oltása 3 hónapos kortól kötelező. 
Törvény előírása alapján -81/2002 (IX.04 ) 
FVM rendelet szerint - kötelező az ebek 
féregtelenítése is, mely az ebek 
veszettség elleni védőoltásával egyidőben 
történik. A féreghajtó tablettákat a kutyák 
súlyuktól függően kapják - 10 kg-onként 1 
db tabletta -, melynek ára az oltási díjon 
felül jelentkezik. 
Díja: 100,- Ft/tabletta 
Az állatbetegségek elleni védekezést 
törvény írja elő. Az ellen aki kutyáját nem 
oltatja be a 218/1999 (XII.28) Korm. 
rendelet 113.§ (1) bekezdése alapján 
szabálysértési eljárást kezdeményez a 
Polgármesteri Hivatal  
A szabálysértés elkövetőjével szemben 
50.000 Ft-ig terjedő pénzbírság 
szabható ki. 
Aki kutyáját mással oltatja be, kérjük az 
oltási lapot mutassa be a Polgármesteri 
Hivatalban 
Kérjük, hogy a kutyák oltási lapját 
szíveskedjenek magukkal hozni, 
amennyiben nem, úgy az új oltási lap 
díja 200 Ft. 
dr. Bereczky Zoltán sk.     állatorvos   
06/30/99-36-999 
Tarnóczy Tünde sk.   körjegyző 

FALUNAP TÁMOGATÓI  
ÁRKÁDOK Kft      JÁZMIN ÉNEKKAR 
AGIMPEX KFT          KRISZEG ILONA 
BENTON KFT                 KRAJCSOVSZKINÉ
               SUJBERT NIKOLETT 
BOGNÁR GÁBOR     BUZÁS KELEMEN 
KRAJCSOVSZKI ZOLTÁN          MAMIKA BT 
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
LUKÁCSI FERENC     CSAPUKA JÓZSEFNÉ 
MOLNÁR ATTILA                     DÖMPER KFT 
MOLNÁR ISTVÁN                  FERENCZI ÉVA 
DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET 
MOTUZ BÉLA                   FERENCZI GÁBOR 
MOHÁCSI VIKTOR             FLÓRI TEAM KFT 
MARGIT TAMÁS                  FÜLE NORBERT 
LODZSA KFT                          FÜLE FERENC 
ŐSZE MIKLÓSNÉ        GASPAREK ELEMÉR 
PAUL BT                            IMEX TRANS KFT 
PINCÉSINÉ PANYI TIMEA 
HAJÓS BT           HARMÓNIA ÉNEKKAR 
MOTUZ PÉTER                   MAPEX BAU KFT 
GÖNCZI ZOLTÁN             SÁRKÖZI FERENC 
SINKÓ MIMÓZA         STERCZER GERGELY 
EGERESI SÁNDORNÉ    IFJ. TÖRÖK JÁNOS 
CSEH ÉS CSEH TÁRSA BT  
UZSÁK JÓZSEFNÉ               VARGA GÁBOR 
VADÁSZTÁRSASÁG     JÁMBOR GÁBORNÉ 
EGRI JÓZSEF                      KATONA GYULA 
ANNAU JÓZSEF                   SZABÓ GÁBOR 
 
**************************************************** 
AUGUSZTUS 20 NEMZETI ÜNNEPÜNK 
Szent Istvánt.István királyunk sírját 1083. augusztus 
20-án - szentté avatásakor - nyitották fel a 
székesfehérvári bazilikában, s az egyház azóta is 
ezt a dátumot tartja ünnepként.  

Mindazonáltal attól fogva, hogy 1818-ban Ferenc 
császár megengedte Szent István Budán őrzött 
kézereklyéjének a budai Várhegyen történő 
ünnepélyes körülhordozását, messze földön híressé 
váltak a budai István-napok.  

Ez az esemény terebélyesedett a XVIII. 
század végén országos méretűvé. Ezeken az 
ünnepnapokon az ünnepi asztal ékessége volt az új 
lisztből készült kenyér, s az aratók mulatságát még 
inkább színesítette a nyáron névnapjukat tartó 
Istvánok ünnepe is!  

VII. Gergely pápa Istvánt és fiát: Imre herceget, a 
szentek sorába iktatta. A magyar nép erre az 
időpontra 1083. augusztus 20-ára évszázadok óta 
kegyelettel emlékezik. Államalapító Szent István 
ünnepe, amely a hagyomány szerint egyben az új 
kenyér napja  nemzeti ünnep. Az Országgyűlés 
döntése értelmében 1991-től augusztus 20-a a 
Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe is
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. A Falunap ökolábnyoma – Bemutatkozik 
az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 
1994-ben alakult egyesületünk 
környezetvédelem, természetvédelem, 
környezeti nevelés, fogyasztóvédelem és 
területfejlesztés területén tevékenykedik. 
Ennek keretében ingyenes lakossági környezeti 
tanácsadó irodát működtetünk a Kötháló 
tagszervezeteként. Iskolai, óvodai 
foglalkozásokat tartunk környezetvédelmi 
témákban, környezeti információkat gyűjtünk 
és terjesztünk (pl. levegőminőségi adatok), az 
energiahatékonyság és megújuló-energia 
hasznosítás népszerűsítése érdekében 
napkollektorépítő bemutatókat szervezünk, 
nyílászáró szigetelési programot tartunk fent, 
környezeti szempontból ellenőrizzük a 
vállalatok 
működését.

 
 
 A falunap alkalmából ingyenes környezeti 
tanácsadást, ökolábnyom-számítást és 
környezetbarát termékbemutatót, valamint 
energiahatékonysági és építészeti 
könyvbemutatót tartottunk a Millenniumi 
Háznál. Az ökolábnyom számítás egyszerű 
módon megmutatja, ki mekkora „lábon él”, 
azaz mekkora terhet ró a lakhatás, táplálkozás, 
közlekedés, beszerzés, vásárlás, 
hulladéktermelés területén életmódjával a 
Földre. A bajóti átlagos lábnyom 2,6 hektár 
volt, ami a magyar átlaghoz képest sokkal 
kedvezőbb terhelés. Elsősorban fiatal 
családoknak számoltunk lábnyomokat. A 
kistelepülések lakóinak életmódja sok 
mindenben hasonlít. Ismert és használt mód a 
zöld hulladék kezelésének a komposztálás és 
elmondás szerint ismét többen kezdtek el 
állatot tartani, helyi termékeket beszerezni és a 
szelektív hulladékgyűjtési rendszert is 
használják, mindezek csökkentik az ökológiai 
lábnyomot. Viszont többeknek autót kell 
használni munkába járáshoz, mivel a lakóhely 
és munkahely nem ugyanazon településen  
található, ez viszont növeli a környezeti terhet. 

 Standunkat elsősorban a környezetbarát  

 
termék polc kínálata (tisztítószerek, 
víztakarékossági eszközök, méltányos 
kereskedelmi termékek stb.), a szórólapok, 
illetve a környezettudatos és 
energiahatékonysági témakörű 
könyvkínálatunk tették vonzóvá az arra 
fogékonyak számára.  
Ökoházunkról 
Egyesületünk bemutató Ökoházában a 
látogatók szakszerű vezetés keretében 
megismerhetik az öko- és energiahatékony 
építészet elveit az épület tájolásától kezdve a 
szerkezeti anyagokon át a megújuló energiák 
hasznosításáig (beleértve a szolár-, a 
biomassza- és a szélenergiát). A bemutató 
épület konkrét példát ad a családi ház léptékű 
megvalósításra, és demonstrációs anyagok 
segítségével az önellátásra törekvő házak 
egyéb megoldásai is megismerhetők. Az 
épületet kiegészíti esővíz-hasznosító és 
biológiai szennyvíztisztító berendezés is. Az 
Ökoház előzetes bejelentkezés után fogad 
csoportokat és magánszemélyeket is. 
Gyerekcsoportoknak környezeti nevelési 
foglalkozásokra is lehetőséget ad, felnőtteknek 
30 főig szakmai rendezvényekre is 
rendelkezésre áll. 
A bajóti Falunapon egyesületünk megjelenését 
a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának 
(KÖTHÁLÓ) Norvég Civil Társadalmi Alap 
pályázata támogatta. A civil alapot az Ökotárs 
Alapítvány és partnerei koordinálják. 
Elérhetőségeink:  
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 
Környezeti Tanácsadó Iroda 
2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. 
Tel/fax:  33/ 400-150  
Az Ökoház helyszíne: Esztergom-
Búbánatvölgy, Zamárd u. 11275 hrsz. 
Emil: ekoku@zpok.hu 
www.kornyezetkultura.hu 
www.renergia.hu 
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AAAAnnannannanna----bál Bajótonbál Bajótonbál Bajótonbál Bajóton    
 
A bajóti nyugdíjas klub 2009. július 25-én 
tartotta hagyományos Anna-bálját. 
Meghívott vendégeink voltak: Völner Pál úr, 
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
elnöke, Németh Zoltán úr, Pat 
polgármestere és a pati nyugdíjas klub tagjai, 
Tóth Zoltán úr, Bajót polgármestere.  
 
A köszöntők után Pásztorka Sándor 
nótaénekes, a Budapest TV műsorvezetője 
adott hangulatos műsort. 
A vidám nóták meghozták a jó kedvet, amit 
csak fokoztak Nagy Zsolték talpalávaló 
zenéjükkel. Hamarosan vígan ropták a 
táncot nyugdíjasaink.  
 
A Jázmin Népviseletes Asszonykórus tagjai 
örömmel készülődtek a pati nyugdíjasok 
fogadására. Szeretettel láttuk vendégül őket, 
kedves ismerősként találkoztunk újra velük. 
 
Jó hangulatban, tánccal, beszélgetéssel 
gyorsan teltek az órák, melyet az értékes 
tombola-nyeremények sorsolása követett.  
 
Köszönjük mindazok segítségét, akik a bált 
anyagilag, vagy bármilyen módon 
támogatták, tombola-nyereményekkel 
segítettek nekünk. 
 
Reméljük, hogy minden jelenlévő jól 
szórakozott! 

Balázs Józsefné 
����������������� 
 

Bajóti Dalostalálkozó 
 
A Bajóti Nyugdíjasklub és a Polgármesteri 
Hivatal 2009. augusztus 9-ére 
Dalostalálkozót szervezett Bajóton a 
hagyományok ápolása, tovább vitele és az 
idősebb korosztály életének színesebbé 
tétele céljából.  
 
A találkozóra a környező települések: 
Bajna, Epöl, Nagysáp, Nyergesújfalu és 
Sárisáp dalos csoportjait hívtuk meg, s 
fellépett a helyi Jázmin Népviseletes 
Asszonykórus, valamint a Harmónia 
énekkar. 

 
A Millenniumi téren 15 órakor kezdődött a 
csoportok bemutatkozása. A műsor 
befejeztével valamennyi csoport vezetője 
oklevelet, emléktárgyat és virágcsokrot 
vehetett át Tóth Zoltán polgármester úrtól 
és Krajcsovszki Zoltánnétól, a Nyugdíjas 
klub vezetőjétől.  
Tervünk, hogy hagyománnyá váljék a 
Bajóti Dalostalálkozó. 

 
A műsort követően a résztvevők 
elfogyaszthatták a finom szarvaspörköltet, 
italokat és süteményeket.  A vidám 
nótázást harmonikaszó kísérte. 
 
Jó hangulatú beszélgetéseken lehetőség 
nyílt barátságok kötésére, a meglévő 
kapcsolatok elmélyítésére. Köszönjük a 
meghívott vendégeinknek és kísérőiknek a 
részvételt.  
 
Örülünk, hogy falunk lakosai közül is 
sokan kíváncsiak voltak és 
meghallgatták/nézték a műsort. Reméljük, 
hogy valamennyi érdeklődő jól érezte 
magát. 
Köszönjük a Dalostalálkozó 
szervezésének ötletét, mindazok 
segítségét, akik anyagilag, vagy bármilyen 
módon támogatták a találkozót, 
megrendezésében aktívan részt vettek. 
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Jázmin Népviseletes Asszonykórus 
nevében: 
Balázs Józsefné 
 
�������������������  
               

Régi Régi Régi Régi Vágya teljesült Vargáné Kovács Vágya teljesült Vargáné Kovács Vágya teljesült Vargáné Kovács Vágya teljesült Vargáné Kovács OlgánakOlgánakOlgánakOlgának    

 
 
Mindig tetszett neki a bajóti népviselet és most ő is 
felvehette a régi népviseleti ruhát a Dalostalálkozón. 
Köszöni  a segítséget, a ruháért, méretre igazításért és 

az öltöztetésért 
���������������������������������������������������������������� 

 
Ezúton ismét  szeretnénk 
köszönetet mondani Török 
Gábornénak (Juditnak), hogy évek 
óta kitartóan sok türelemmel 
foglalkozik a mazsorettes 
gyerekekkel. Szeretnénk kivánni 
nagyon jó egészséget, és sok sikert . 
                                       

                    A mazsorettes szűlők. 
���������������� 

Át nem vett tombolanyeremények 
Sárga:399; 341; 357; 476; 256;  262;   
 
    

FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!FELHÍVÁS! 
Kedves Bajótiak,  kedves Olvasók!Kedves Bajótiak,  kedves Olvasók!Kedves Bajótiak,  kedves Olvasók!Kedves Bajótiak,  kedves Olvasók!    
Idén lesz 70 éve, hogy a Kulturotthon, illetve 
akkor Munkásotthon  megépült. A 
Kulturotthon történte az Önök emlékezetében 

él.. Ehhez kérjük Önöket legyenek 
segítségünkre és írják meg, milyen az Önök 
visszaemlékezésében. A Községi Könyvtár 
eredete is a múlt homályába vész, de akik 
emlékeznek a kezdetekre és az „állomásokra” 
írják le. Az írásaikat, fényképeiket, vagy más 
információjukat  juttassák el a Millenniumi 
Házba, vagy küldjék el e-mailben, hogy 
közzétehessük a helyi újságban.  
Köszönettel: Mné 
```````````````````````````````````````````````````` 
IDÉZETEK 
Ha igazad van, megengedheted magadnak, 
hogy megőrizd a nyugalmadat. Ha nincs 
igazad, nem engedheted meg, hogy 
elveszítsd!"                                                                                                      
/M.Gandhi/  
 
Játék az élet. Mint egy színdarab, melynek a 
vázlatát előre megírtuk -együtt, közösen- 
majd itt a Földön újra és újra EGYÜTT 
lejátszuk...  
Képzeld el az óra szerkezetét. Kis és nagy 
rugók, fogaskerekek együttes munkája teszi 
ki az időt. DE! Együtt kell mozogniuk. Ha 
valaki eltörik, elfárad, elrozsdásodik az 
egész csapatnak nehezebb vagy egyáltalán 
nem tudja végrehajtani a feladatát, nem 
tudnak "hajtani".  
Ezért: minden szerkezetnek kicsinysége 
vagy nagyságától függetlenül kötelessége 
rendbe tennie magát, hogy a közösség 
hasznos tagja lehessen! 
 

Kínai tanítás - A pénz  
 

Vehetsz házat,  
De otthont nem;  
Vehetsz ágyat,  
De álmot nem;  
Vehetsz órát,  
De időt nem;  

Vehetsz könyvet,  
De tudást nem;  

Vehetsz pozíciót,  
De tiszteletet nem;  

Megfizetheted AZ orvost,  
De AZ egészséget nem;  

Megveheted a lelket,  
De AZ életet nem;  

Megveheted a szexet,  
De a szerelmet nem. 

Egy bajóti lány Afrikában… 
Idén nyáron hatalmas lehetőség talált meg 
engem, a Jezsuita Diákszövetség teljes anyagi 

ELADÓ 
Szekrénysor, sarok ülőgarnitúra, fotelok, 

heverők. 
ROBI kapálógép, tartozékokkal / fűnyíró 

adapter, kerekek/. 
06-30-4030733 
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támogatásával elutazhattam Afrikába, hogy 
részt vegyek a Jezsuita Öregdiákok 
Világtalálkozóján és az azt megelőző missziós 
héten. 
 

 
 
Felmerülhet a kérdés: Hogyan kerültem 
kapcsolatba a Jezsuita Diákszövetséggel és 
milyen szervezetről is van szó tulajdonképpen? 
Egyetemi tanulmányaim mellett tagja vagyok a 
Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumnak, amely 
nemcsak lakhelyem, hanem egyfajta szellemi 
műhely is. A kollégium, mint jezsuita 
intézmény kapcsolatban van a Jezsuita 
Diákszervezettel, melynek feladata a jezsuita 
intézmények növendékeinek összefogása. 
Tehát ilyen hálózaton keresztül, teljes körű 
támogatással és a Jóisten segítségével 
tölthettem el két, élményekkel és 
tapasztalatokkal teli hetet Afrikában. 
 

Missziós hét 
 
A találkozót egy missziós hét előzte 
meg, ahol a résztvevők, főleg fiatal 
jezsuita öregdiákok 
megismerkedhettek különböző 
szociális és egyházi intézmények 
munkájával. A missziós hét három 
különböző országban zajlott: 
Kongóban, Ruandában és 
Burundiban. Mi dönthettük el, hol 
szeretnénk tölteni ezt a hetet és én 
Burundit választottam. 
Burundi egy kis ország Kelet-
Afrikában a Tanganyika-tó partján. 
Sajnos 2008-ig polgárháború 
pusztított az országban, aminek 
történései nem múltak el 
nyomtalanul… Rokkant férfiak, árvák, 
sérült gyerekek tanúskodnak a 

szörnyűségekről, de ennek ellenére 
az emberek derűsek és mosolygósak. 
 
A központ,- ahol dolgoztam- 
alapvetően AIDS-es betegek 
gondozásával foglalkozik, de emellett 
35 olyan, 3 és 24 év közötti 
gyermeknek is otthont ad, akik vagy 
árvák, vagy olyan betegségben 
szenvednek, amit szüleik nem 
tudnak vállalni. Van közöttük 
maláriás, AIDS-es, szellemileg 
fogyatékos. Látva mindezt nekem 
nagyon nehéz volt az első két nap. 
Ha őszinte akarok lenni, az első nap 
után szorongva mentem vissza, de a 
gyerekek ragaszkodása, öröme aztán 
ledöntött bennem minden félelmet és 
visszakozást. 

 
 
Legtöbbjük csak a helyi nyelvet, a 
kirundit beszéli. Ez viszont nagy 
hátrány, mert az oktatás az ország 
másik hivatalos nyelvén, a francián 
folyik. Ezért az idősebbeknek franciát 
tanítottunk a kisebbekkel pedig 
játszottunk, rajzoltunk. Nem láttam 
még gyereket, akit ennyire lekötött 
volna egy luftballon, mint őket… 
Valaki a konyhán segédkezett, majd 
együtt ettünk velük egész héten 
(kézzel, egy tányérból), mivel 
nagyon szívesen osztották meg 
velünk ételüket. A hétvégi sport-
délelőttön pedig két órán keresztül 
aerobicoztunk az 
egészségesebbekkel. Szórakoztató 
volt látni, hogy nekik ez csak kis 
testmozgás jelentett, mi európaiak 
viszont teljesen kimerültünk benne. 
Azért megcsináltuk! ☺ 
Összességében nagyon jól éreztem 
magam, nehéz volt elbúcsúzni a 
gyerekektől. Volt, aki nem is tudott 
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megválni tőlük és repülőt váltva 
meghosszabbította ott tartózkodását. 
 Sokat tanultam róluk a kultúrájukról 
és magamról is. 
 

Hatalmas lecke volt 
mindannyiunk számára! 

  
A missziós hetet követően 
Bujumburában, Burundi fővárosában 
került megrendezésre a jezsuita 
öregdiákok hetedik világtalálkozója, 
melyet hatévente rendeznek meg. A 
világtalálkozónak mindig más 
kontinens ad otthont, s most először 
esett Afrikára a szervezők 
választása. 

 
 
Nyissátok ki szemeiteket! 
  
Ezzel a felszólítással kezdte beszédét 
Adolfo Nicolas jezsuita generális, aki 
szintén tiszteletét tette a 
világtalálkozón. A spanyol 
származású generális beszédében a 
másokért élő „ignáci lelkületre” 
fókuszált, melynek mély és őszinte 
megélésére kell törekednünk. 
Hangsúlyozta, ha Afrikáról van szó, 
akkor nemcsak anyagi javakkal, 
hanem az egyes ember erejével is 
segíthetünk, például orvosként 
szaktudással, építőmunkásként 
fizikai erőnkkel tehetünk sokat egy 
jobb Afrika születéséért. A generális 
atya beszélt a korrupcióról, mint a 
fejlődés útjában álló legnagyobb 
akadályról és az emberek közötti 
társadalmi és gazdasági 
különbségekről. (Erről személyesen 

is meggyőződhettem a városban 
sétálva… Egyes villák nagyobbak, 
mint az ország parlamentje.) 
A konferenciára a világ minden 
tájáról érkeztek jezsuita öregdiákok, 
összesen kétszázan voltunk. A 
jezsuita nevelés színvonaláról 
árulkodik, hogy neves kutatók, 
üzletemberek, orvosok vagy például 
India oktatási minisztere is jelen volt, 
mint jezsuita öregdiák. S a legszebb 
az volt az egészben, hogy mindenki 
nyitott volt a másik iránt.  
Kihívás volt számomra ilyen emberek 
között helytállni és képviselni 
Magyarországot, de sokat fejlődtem,s 
jó kapcsolatokra tettem szert. 
Itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy az idegen nyelvek 
ismeretének fontosságára felhívjam a 
fiatalok figyelmét. A két hét alatt 
végig angolul és franciául beszéltem, 
néha mondatonként kellett váltanom 
a két nyelv között, s ezt el is várták 
tőlem. 
S bár önző módon, mégis szeretném 
kihasználni a sorokat, hogy 
megköszönjem „Anyának” és egész 
családomnak, hogy elengedtek erre a 
nagy útra és támogattak ebben is, 
mint ahogy mindenben. 

Uzsák Zsuzsanna 
 

””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””” 
Loyolai Szent Ignác, 
családi nevén Iñigo 
López de Loyola (Loyola, 
1491, (?) – Róma, 1556, 
július 31.), a Jézus 
Társasága (jezsuita rend) 
alapítója.Szent Ignác 
ismert lelkivezető volt, aki 

az általa alapított szerzetesrend tagjait bevezette a 
lelkekkel való foglalkozás tudományába. Az 
imádsággal és a lelki élettel kapcsolatos 
tapasztalatait a Lelkigyakorlatok című könyvében 
foglalta össze, amely a jezsuita, illetve a szentignáci 
lelkiség alapja lett.A loyolai szentnek döntő szerepe 
volt a reformációt követő katolikus megújulás 
kibontakozásában. 
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Az erdő kincsei 
Rajzold le, fesd meg vagy készíts makettet, arról, miért szereted az Erdőt 

Fődíj: egy kirándulás barátaiddal 

Pályázhatsz: egyénileg vagy legfeljebb 4 

fős csoportban                                         

Leadási határidő:október 2. 
A pályázatokat az osztályfônöknek, az 
iskolai titkárságon, vagy a Lábatlani 
Cementgyár portájára(2541 Lábatlan, 
Rákóczi u. 60., Szeles Viktor részére) lehet 
leadni. 
 Eredményhirdetés: október 21-én 
Nyergesújfalun, az Ady Endre Mûvelôdési 
Házban. 

Az alkotásokból kiállítást rendezünk, mely 
október 21-november 10. között a 
nyergesújfalui Ady Endre Mûvelôdési 
Házban, november 16-27. között a 
lábatlani Gerenday Közösségi Házban lesz 
megtekinthetô. 
Feltétlenül tüntessétek fel valamennyi 
résztvevô nevét, az intézmény nevét, a 
csoportot vagy az osztályt és az „Erdô 
kincsei” jeligét. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Egy növekvő problémáról 

Ennek a falunak a szülötte vagyok, mindíg úgy 
éreztem ez egy biztonsagos, egymásra figyelő 
közösség. Úgy tűnik a biztonság már a múlté. 
Nemrég míg édesanyám a templomban volt 
kirabolták a házát. Bárki el tudja képzelni mit 
érezhetett mikor hazatérve mindent felforgatva talált 
és elvitték tőle azt a pénzt amit a tető javítására 
gyűjtögetett a kis nyugdíjából. Sajnos ez nem az 
első, és attól félek nem is az utolsó eset amikor 
idős, magányos ember a szenvedő fél. 

Úgy gondolom nincs akkora válság ami ilyen 
gaztettre vihet bárkit is.  
Vajon hogyan tud tükörbe nézni az olyan ember aki 
ilyenre képes? Nem tudom milyen nevelést 
kaphatott és mit adhat tovább a gyerekeinek egy 

ilyen alak… 
De az élet hosszútávon igazságot szolgáltat, és aki 
most úgy gondolja, hogy jól járt, annak is lesznek 
veszteségei, talán még ennél is fájdalmasabbak. 
Azoknak pedig akik akármilyen módon is segítették 
édesanyámat ezekben a nehéz napokban ezúton 
szeretnék köszönetet mondani. 
Bíztató jelnek találom, hogy az összetartás és a 
segítőkészség még él 

.Sághyné Botlik Katalin 
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