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Épül a buszforduló 

 
A nyár eleji rendkívül csapadékos 
időjárás nagymértékben 
hátráltatta a tervezett buszforduló, 
buszmegálló, buszparkoló 
kialakítását. A közel másfél 
hónapos csúszás ellenére 
mostanra azonban jó ütemben 
épül a buszforduló és várhatóan 
két héten belül a használatba 
vétele is megtörténhet. 
Az előzetes becslések szerint, ha 
külső kivitelező építette volna 
meg, a buszforduló beruházási 
költsége akár a 8-10 millió 
forintot is elérhette volna.  
Hogy minél kisebb legyen a 
beruházási költség, a 
kivitelezéshez 1 fő szakmai 
vezetőt, valamint a szükséges 

műszaki eszközöket, gépeket, berendezéseket az Árkádok Kft-től béreltük, minden egyéb 
feladatot a közmunka program keretében foglalkoztatott munkavállalókkal végeztünk, végzünk 
el. Így sikerült elérni, hogy az építkezés teljes költsége alig éri el az 1,8 millió forintot. 
Mint az köztudott, önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Holcim Hungária Zrt. felhívására, 
melynek fődíját 1 millió forintot el is nyert. Ez az összeg képezte a beruházás finanszírozásához 
szükséges összegnek több mint a felét.  
Reményeink szerint mindenki megelégedését fogja szolgálni ez a korszerű, esztétikus és 
balesetveszély mentes komplexum! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK    
 
Bajót Község Képviselő-testülete 2010. 
június 24-én tartotta testületei ülését, 
melyen a következő rendeletet alkotta. 

 
Bajót Község Önkormányzatának 
  6 /2010.(06-24) számú rendelete 

a 2010. évi önkormányzati 
költségvetésről 

és a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól szóló 

1 /2010.( II. 25.)számú rendeletének 
módosításáról 

 
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az Államháztartásról szóló – 

többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 

Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 

68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe 

véve ezen jogszabály, valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló – 

módosított – 217/1998. (XII.30.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat – a 

2010. évi költségvetésről alkotott 4/2010 

(II..25)számú költségvetési rendeletét az 

alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

 (1) (1) A 2010. április 30-a és június 24-e 

között átvett támogatások miatt az 

alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében 

megállapított  

137.649 E Ft Működési bevételek 
főösszegét 

147.649 E Ft Működési kiadások 
főösszegét 

10.000E Ft  Működési forráshiány 
 
 

76.800 E Ft Felhalmozási bevételek 
főösszegét 

76.800 E Ft Felhalmozási kiadások 
főösszegét 

E Ft  Felhalmozási forráshiány 
és az önkormányzat 2010. évi  
 

151.100 E Ft Működési bevételek 
főösszegét 

161.100 E Ft Működési kiadások 
főösszegét 

10.000 E Ft  Működési forráshiány 
0 
 

76.896 E Ft Felhalmozási bevételek 
főösszegét 

76.896 E Ft Felhalmozási kiadások 
főösszegét 

0 E Ft  Felhalmozási forráshiány 
állapítja meg. 
 
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított 
kiemelt előirányzatokat 
 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a következő kiemelt bevételi 
előirányzatokat határozza meg, 

 

2.542 E Ft Intézményi működési bevételek 

     77.994 EFt Önkormányzatok sajátos 
működési bevétele 

30.334 E Ft Önkormányzatok költségvetési 
támogatása 

72.662 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 
( felhalmozási ) 

46.832 E Ft személyi jellegű juttatások 

12.455 E Ft munkaadókat terhelő járulék 

54.125 E Ft dologi kiadás 

29.478 E Ft támogatásértékű működési kiadás 

2.553 E Ft működési célú pénzeszközátadás 

 államháztart. kívülre 

9.353 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 

4.000 E Ft föld terület vásárlás 

11.740 E Ft felújítás 

25.335 E Ft intézményi beruházási kiadások 

32.091 E Ft Felhalmozási tartalék 

2.463 E Ft Támogatásértékű felhalmozási  

kiadás óvoda felújítás 

6.304 E Ft Működési tartalék 

1.267 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 
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18.001 E Ft Támogatásértékű működési 
bevételek 

116 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű 
bevétel 

0 E Ft Felhalmozási kölcsön 

26.347 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek 

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban 
állapítja meg. 

(4) Az (1) bekezdésében megállapított 

bevételek forrásonkénti, kiadások 

jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen 

önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú 

melléklete alapján határozza meg a 

képviselő-testület. 

(5) (4) A működési és felhalmozási célú 

bevételi és kiadási előirányzatokat - 

tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen 

önkormányzati szinten a 2. számú melléklet 

szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

2.§ 
 
Az önkormányzat, valamint a költségvetési 

szervei, módosítás utáni előirányzatát a 

6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek 

tartalmazzák 

3.§ 

(1) Ez a rendelet 2010.június 24-én lép 

hatályba. E rendelet hatályba lépésével, 

egy időben a 1/2010 ( II.25.)sz. 

költségvetési rendelet 3.§. (1), (2), (3), 

(4), bekezdése és a 4.§ (1) ,(8), 

bekezdése hatályát veszíti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik.  
 
     Tóth Zoltán sk  polgármester 
     Tarnoczy  Tünde körjegyző 

 
 
 

Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a 
babababajóti lakosokat, akik július jóti lakosokat, akik július jóti lakosokat, akik július jóti lakosokat, akik július 
hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és 
névnapjukatnévnapjukatnévnapjukatnévnapjukat. 
70 éves  
Ősze Miklós 
Sárközi Imréné ( Egri 
Ilona) 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Aki örökre eltávozott közülünk 
 
� Motúz Zoltán     1957 
� Pallagi Lászlóné ( Lukácsi Ágnes )   1941 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hagyományok az UNESCO 
védelmében 

A világörökség program, majd a 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
intézkedések után az ENSZ UNESCO nevű 
szervezete egyezményt fogadott el a szellemi 
kulturális örökség védelmével kapcsolatban. 
Szeretnék jegyzékbe venni azokat a 
hagyományokat, amelyek nem kézzel fogható 
örökségünket, hanem szellemi örökségünket 
képezik, elsősorban olyan szokásokat, amelyek 
egy-egy közösség életében régi gyökerűek, s ma 
is élők. 

Miután Magyarország is csatlakozott 
ehhez az egyezményhez, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium létrehozta a szükséges 
hivatalt és bizottságot, amely ezzel foglalkozik. 
A Szellemi Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a 
szentendrei Skanzen keretein belül kezdte meg 
tevékenységét, s a közeljövőben szándékozik 
olyan koordinátori rendszert kiépíteni, amely 
segít a hagyományok számbavételében. 

A koordinátorok megyénként vagy 
kistérségenként végzik majd a feladatukat, amely 
abból áll, hogy minden településen 
megismertetésre kerüljön a cél, s hogy a 
települések kapcsolatba kerüljenek a Hivatallal. 
A koordinátor ismerteti majd azt is, miképpen 
lehet a szellemi kulturális örökség védelmének 
nemzeti jegyzékére felkerülni, ahonnan majd a 
legjellegzetesebb magyar hagyományokat az 
UNESCO reprezentatív, nemzetközi listájára is 
felírja. Ezen az utóbbi listán jelenleg még csak a 
Mohácsi busójárás szerepel. 

Az Esztergom - Nyergesújfalui, valamint 
a Dorogi Kistérség területe az Esztergomi 
Balassa Bálint Múzeum gyűjtőterületéhez 
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tartozik, így a Múzeum jelölte ki a koordinátort. 
A hagyomány felterjesztését a községeknek kell 
végezniük, akár egyszeri megbízás formájában, 
hiszen ez a munka szakmai tudást igényel. -
Megfelelő kritériumrendszer szerint, megfelelő 
forrásanyaggal, mellékletekkel ellátva kell 
beadni a nyomtatványokat, s ez a legtöbb 
esetben kb. egy évi munkát jelent. 

Ha a község hagyománya felkerül a 
nemzeti jegyzékre, pályázatok esetében, vagy 
idegenforgalmi szempontból hozhat előrelépést. 
Az egész országban felfigyelhetnek a 
településre, jellegzetes hagyományvilágára, 
amely fontos lehet a kulturális kapcsolatokat 
illetően. 

Miután a Balassa Múzeum 
néprajzosaként régóta járom Komárom – 
Esztergom megye keleti részét, tudom, hogy 
számos hagyomány megérdemelné a nemzeti 
listára való felkerülését. Bajót község esetében a 
bajóti népviselet, valamint –több község 
összefogásával. A péliföldszentkereszti 
búcsújáró hely jelölésére biztatnám a község 
önkormányzatát, s mindenkit, aki segíthet a falu 
kulturális életének fellendítésében.  

Az adatgyűjtésben a helyi lakosság is 
sokat segíthet: kérjük, ha valaki az említett 
témákkal kapcsolatban rendelkezik régi 
fotókkal, vagy bármilyen más 
dokumentummal, szíveskedjék másolás 
céljából behozni a Millenniumi Házba, vagy a 
Polgármesteri Hivatalba. A képeket nem 
visszük el, hiszen a másolás –akár egy 
megbeszélt időpontban- helyben megoldható. 
Fáradozásukat előre is köszönjük! 
      Dr. Kövecses Varga Etelka     muzeológus 
 Esztergomi Balassa Bálint Múzeum 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Szentelmények Esztergom környékén 
 

 A szakrális emlékek és 
hagyományok kutatása Esztergom 
környékén néhány évtizede kezdődött. 1 A 
gyűjtés során gyakran találkoztunk 
különböző szentelményekkel, de ezek 
csokorba gyűjtésére eddig még nem 
került sor.  
 Az Esztergom környékén 
elhelyezkedő községekből az év 
                                                      
1 Tisovszki Zsuzsanna az év ünnepeit, Kövecses 
Varga Etelka a szakrális emlékeket kutatta. 

ünnepeihez igazodva mutatom be a 
rendelkezésünkre álló adatokat. Néhány 
esetben csak sejteni lehet, hogy régi 
szentelménnyel van dolgunk - a szentelés 
célját, módját az emlékezet útján már 
nem érhetjük el.  

Jól ismert tény, hogy népünk a 
karácsonyi asztalra helyezett tárgyaknak, 
ételeknek mágikus erőt tulajdonított. 
Ezek közé tartozott a fokhagyma is.  

A Lábatlan melletti Piszke 
községben, a július 2-án, Szent Anna 
napján tartott búcsút „fokhagymás 
búcsúnak” nevezték. Tatáról és a Tata 
környéki falvakból hoztak ilyenkor 
fokhagymát eladni, füzérekben, 
úgynevezett „fentők”-ben. A környékbeli 
falvak lakói itt szerezték be egész évi 
fokhagyma-szükségletüket, amely 
önmagában nem teljesen érthető, hiszen 
ezt a növényt a kiskertekben régóta 
termelték. A fentőket a padlás gerendáira 
akasztva, ritkábban a kamrában vagy a 
spejzban tárolták. Nem tudjuk, vajon 
valaha szenteltek-e fokhagymát a búcsú 
alkalmával, de nem lehet kizárni. Bálint 
Sándor Ünnepi kalendáriumában a 
következőt írja erről: „Lehetséges, hogy 
helyi paraliturgikus szentelmény nyomaival 
van dolgunk.” 2 Jól ismerik a növény 
gyógyító hatását is, vérnyomásra, 
vértisztításra tartják legalkalmasabbnak. 

Esztergom környékén általánosan 
gyakorolták a borszentelés szokását 
János apostol és evangelista napján (dec. 
27-én), amely összefüggésben állhat 
azzal, hogy a filoxéravész előtt több 
helységben jó minőségű bort termeltek. A 
törökkor után az esztergomi érsek és a 
káptalan sok helyre telepített 
vincelléreket, szőlőműveseket. 
Esztergomban -az ipar mellett- ez volt a 
második fő megélhetési forrás. A szokást 
                                                      
2 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Budapest 1977.  
II. 17. 
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-„a bornak, vagyis Szt. János szerelmének 
megáldása a karácsony utáni harmadik 
napon”- egy 15. századi esztergomi 
szertartáskönyv is rögzíti. A templomban 
az egyik mellékoltárra helyezték literes 
üvegekben a bort, amelynek 
megszentelésére a szentmise végén került 
sor. A megszentelt bort általában az 
ünnepi ebédnél vagy az esti vacsoránál 
fogyasztották el. Bajót, Tokod, 
Nyergesújfalu gazdái a szőlő négy sarkába 
öntöttek belőle, Kesztölcön pedig kereszt 
alakban hintették el a szőlőben. Epölön 
ezt a napot Bornemissza János napjának 
nevezték, ami valószínűleg az e napra 
szóló borivási tilalomra megy vissza. - Itt 
a szentelt borból minden hordóba 
öntöttek egy kicsit. 

A vízkereszt napján (jan. 6) 
történő vízszentelést szintén általánosan 
ismerték környékünkön. A megszentelendő 
vizet egy dézsában helyezték el az oltár 
közelében, s szentelés után mindenki 
megtöltötte belőle az üvegét. Bajóton az 
aznapi húslevesbe öntöttek belőle, 
általánosan azonban az év folyamán 
többféle betegség gyógyítására 
használták. 

A háznál mindig kellett lennie 
szenteltvíznek. Epölön az idős, beteg 
emberek még ma is ügyelnek arra, hogy a 
hozzátartozók szenteltessenek 
vízkeresztkor egy üveg vizet, hogy kéznél 
legyen, ha szükséges. Ha valaki kéri a 
betegek szentségének kiszolgáltatását - a 
pap az otthonában keresi fel, és imádság 
közben a tenyerét szenteltvízzel keni 
meg. (Szervezetten, az Öregek 
Otthonából is szoktak menni a templomba, 
felvenni a betegek szentségét.)  

Szükség van a szenteltvízre a halál 
bekövetkeztekor is. Régen, ha a csecsemő 
nem volt életképes, a bába keresztelte 
meg a szenteltvízzel, „hogy ne menjen az 
eredendő bűnnel a másvilágra”. Ha a 

nagybeteg, vagy végelgyengülésben lévő, 
öreg ember már nem beszél, elhívják 
hozzá a papot, aki megadja neki az utolsó 
kenetet.  

A háznál elhunyt felnőtt 
hozzátartozót szenteltvízzel hintik meg, 
„beszentelik” a halottat. A felravatalozás 
után a halott közelében egy pohárban van 
a szenteltvíz, benne egy szál örökzöld 
növénnyel (Bajóton rozmaring, vagy 
télizöld, Epölön puszpáng). Ha valaki el 
akar búcsúzni a halottól, megfogja a 
szenteltvízben lévő ágat, s kereszt 
alakban meghinti a halottat. 

Idős emberek házában, a szoba 
bejárata mellett belül látható a 
szenteltvíztartó, amelybe szintén 
gondoskodni kell a szenteltvíz 
utánpótlásáról. 

Vízkereszt napján kerül sor az új 
ház beszentelésére is. A pap az aznapi 
szentmise után keresi fel a házat, ahova 
hívják. Négy sarkát meghinti szentelt 
vízzel, imádkozik, majd az ajtófélfára 
felírja az évszámot és a Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár nevek kezdőbetűit. 

Azt a vizet, amely valamelyik 
szakrális ünneppel kapcsolatba kerül, 
szentnek tartják. Így például az 
esztergomiak a Szentháromság 
vasárnapján felfogott esővizet 
szenteltvízként őrizték. De erre utal a 
Húsvétkor (Szentgyörgymezőn Szt. 
György napján.3) végzett hajnali 
mosakodás szokása is, melyre Esztergom 
környékén szórványosan még több helyen 
emlékeznek. 

Egy másik szentelményre, a 
szentelt gyertyára leginkább szintén 
akkor volt szükség, amikor beteg, vagy 
haldokló volt a házban. Szentelt gyertya 
                                                      
3 A szentgyörgymezei adatokat  Tisovszki Zsuzsanna: 
Szentgyörgymezei népszokások című tanulmányából 
idézem. In: Komárom megyei néprajzi füzetek 2. 
Tatabánya 1987. 57. 
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fényénél imádkoztak nagy beteg mellett 
virrasztva. A haldoklónak szintén égő 
szentelt gyertyát tettek a kezébe. Halál 
esetén csak ez a fény világíthatott. Még a 
tükröket is letakarták, hogy más fény ne 
hatolhasson be a szobába. Ha az elhunytat 
a temetőkápolnában ravatalozták fel, ezt 
a szentelt gyertyát gyújtották meg 
mellette. 

A környék kiemelkedő jelentőségű 
búcsújáró helye Péliföldszentkereszt. Fő 
búcsúját Szt. Kereszt feltalálása 
emlékére, május első vasárnapján szokták 
tartani. Előző napon, szombat éjszaka 
folyamán a templomtól nem messze lévő 
forrás, „Szentkút”, s az ott épített 
Lourdes-i barlang mellett, míg vasárnap a 
templom mögötti Kálvárián, szabadban 
történik a misézés. A helyben vásárolt 
búcsúi emlékeket, ajándékba vett 
tárgyakat (rózsafüzér, imakönyv, 
feszület) is megszenteltetik, mielőtt 
hazavinnék. Általában gyertyát is szoktak 
venni a búcsúban, de azt nem szenteltetik 
meg, csak az oltárra teszik.  

Péliföldszentkereszt második, 
kisebb jelentőségű búcsúja volt a 
virágvasárnapi, de már az előtte lévő 
pénteken („virágpéntek”) volt itt 
kirakodóvásár, ahol ruhaneműt, különböző 
szükségleti cikkeket (pl. hordót) lehetett 
venni. Őszi búcsúja volt Szt. Kereszt 
felmagasztalása ünnepén (szept. 14-én), 
negyedik búcsúja pedig Szt. Vendel napján 
(okt. 20.). Ezeken a kisebb ünnepeken 
bent, a templomban tartották a 
szentmisét.  

Virágvasárnapon a szentmisét 
megelőzően történt a barkaszentelés.  

Amikor a miséről hazatértek, a 
szentelt barkát az ablakba tették, mert 
nem volt szabad bevinni a házba. Epölön 
úgy tartják, hogy ha a szentelt barkát 
beviszik a házba, sok légy lesz. Ugyanitt a 
szentelt barkát a temetőbe is kiviszik, s a 

sírra tűzik. 4 Szentgyörgymezei gyűjtés 
szerint azért nem vitték be a szentelt 
barkát a házba, mert a sok bolhától, vagy 
hangyától tartottak Itt régen – a mai 
legöregebbek is az öregektől hallották- 
torokfájás esetén egy-egy szem barkát 
lenyeltek. Bajóton akkor szokták elégetni 
a szentelt barkát, ha nagy vihar jött. 

Márk nap (ápr. 25.) szentelményét, 
a szentelt búzát környékünkön az 
állatoknak adták. Egy-egy szálat, 
lepréselve, őrizgettek az imakönyvben is. 
Régen a határban történt a 
búzaszentelés; a legközelebbi földig 
mentek ki „rendes proseccióval”. Ma 
valamelyik hívő vállalja, hogy erre a célra 
beültet búzával egy kis darab földet a 
kertjében. Azt szenteli meg a pap, s onnan 
viszik magukkal a hívők a szentelt búzát. 
A tűz szentelése húsvéti ünnepkör részét 
képező nagyszombaton történik. Epölön a 
templom előtt van ez a szertartás, a 
szentmise részeként. A hívők mindegyike 
egy-egy szál gyertyát fog a kezébe, úgy 
vonultak ki a templom elé. A tüzet az 
előző évben megszentelt barkával 
gyújtják meg. Először a templom 
legnagyobb gyertyáját tartják a lánghoz, 
majd mindenki meggyújtja a saját 
gyertyáját, s így vonulnak vissza a 
templomba. A nagy gyertyával gyújtják 
meg azután a többi templomi gyertyát, a 
parazsat pedig a füstölőbe rakták. 
Szentgyörgymezőn a szentelt parázsból is 
vittek haza egy-egy darabkát, s vihar 
idején azt dobták otthon a tűzbe. 
Húsvétkor, az általános szokás szerint, 
kalácsot, főtt tojást és sonkát visznek 
szenteltetni a tenplomba, s ezeket az 
ételeket az ünnepi ebédnél fogyasztják el. 
Szentgyörgymezőn a tormát és a sót is 
megszenteltették 

                                                      
4 Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd 1973. 
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Augusztus 20-án, Szt. István napján 
kenyeret és terményeket szenteltettek a 
katolikus hívők. Epölön a Jézus Szíve 
mellékoltáron helyezik el a nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyeret, míg mellette, 
egy nagy ruháskosárban, szeletelt kenyér 
van, amelyből szentelés után vihetnek a 
hívek. A kenyéren kívül új termést is 
(paprika, paradicsom, tök, kukorica) 
szenteltetnek ekkor. 

Esztergomban és környékén 
elterjedt volt Szt. Vendel kultusza. 
Szinte minden községben állt Szt. Vendel-
szobor. Epöl községben egyenesen úgy 
tartják, hogy falujuk a „Szent Vendel 
ajándéka” . A már említett 
péliföldszentkereszti templomban 
kápolnája is van. Itt tartották az októberi 
búcsút, amelynek során az állattartó 
gazdák sót is szenteltettek állataik 
részére. Hazatérve, a megszentelt 
nyalósót a jászolhoz kötötték. Erre a 
szokásra azonban már csak a legöregebb 
bajóti emberek emlékeztek.5 
       Dr. Kövecses Varga Etelka     muzeológus 
 Esztergomi Balassa Bálint Múzeum 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
������������������ 
Tanulj és érettségizz esti tagozaton 
 
BALASSI  BÁLINT Gimnázium Lábatlani 
tagintézménye várja jelentkezésedet ha esti 
tagozaton szeretnéd az érettségit megszerezni 
Csak heti két alkalommal van tanítás 15-20 
óráig! 
Előzetes tanulmányaid alapján 2-3 év alatt is 
befejezheted az iskolát, és ha év közben jó 
érdemjegyeket szerzel, nem kell vizsgáznod! 
BEIRATKOZÁS: 
MUNKANAPOKON 2010,08.23 - 09. 01-IG 
15-18 óráig 
Pótbeíratkozás: 09. 01. – 09-15-ig 15-18 óráig 
Más időpontokban egyeztetés alapján. 
Szükséges dokumentumok a beiratkozáshoz: 
1. Személyi igazolvány 
2. Lakcímkártya 
3. Előző bizonyítványaid 
LÁBATLANI TAGINTÉZMÉNY 
                                                      
5 Tisovszki Zsuzsanna gyűjtése 1992 

Arany János Általános Iskola épülete 
2541 Lábatlan, Rákóczi út 112. 
Tel:06-30-527 6502 
 
TOKODI BABAVARRÓ SZAKKÖR  
Augusztus 12-13-14-én     8-18 óráig                      
KÖZÖS RONGYBABA VARRÁST 
SZERVEZ A TOKODI TÁJHÁZBAN 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A 
MILLENNIUMI HÁZBAN! 
 

Ey férfi eltéved a hőlégballonjával. 
Lejjebb ereszkedik, lenn a földön meglát 
egy nőt, és odakiált hozzá: 
- Elnézést, tudna nekem segíteni? 
Megígértem egy barátomnak, hogy 

találkozom vele egy órával ezelőtt, de eltévedtem, és 
most azt sem tudom, hogy hol vagyok. 
A nő a földön így felel: 
- Ön egy hőlégballonban tartózkodik, körülbelül 10 
méterrel a talaj felett. Az északi szélesség 40. és 41., 
illetve a nyugati hosszúság 59. és 60. foka között van. 
- Maga biztosan mérnök - mondja a hőlégballonos 
férfi. 
- Az vagyok - feleli a nő - Honnan tudta? 
A hőlégballonos férfi így válaszol: 
- Minden, amit mondott nekem, technikailag korrekt, 
de fogalmam sincs, hogy mit kezdjek az Öntől kapott 
információkkal, és az a helyzet, hogy még mindig nem 
tudom, hol vagyok. Őszintén szólva nem volt túlzottan 
segítségemre. Csak feltartott az utamban. 
A nő erre így vélekedik: 
- Maga pedig szerintem politikus. 
- Igen, - bólint a hőlégballonos férfi egyetértően - de 
ezt honnan tudta? 
A nő azt feleli: 
- Nem tudja, hogy hol van, sem azt, hogy hová tart. 
Jelenlegi pozíciójába a kedvező széljárás sodorta. 
Olyan ígéretet tett, amiről fogalma sincs, hogy hogyan 
fogja betartani, és a maga alatt lévő emberektől 
várja, hogy megoldják az Ön problémáit. Igazság 
szerint pontosan ugyanabban a helyzetben van, mint 
mielőtt találkoztunk, de állítása szerint most már én 
tehetek róla!  
 
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: 

Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a 
szerkesztőbizottság.  

Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva Készült 
a Millenniumi Ház gondozásában. 

ISSN 2060-2189 (Nyomtatott) 
ISSN 2060-2197 (Online) 

 Tel.: 506 420. Előfizethető és megvásárolható a 
Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint 
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        FALUNAP PROGRAMJA 
 

BAJÓT 2010. AUGUSZTUS 7. MILLENNIUIMI TÉR 
 

15.30.-INDULÁS A 
   KISBOLTTÓL 

16.00.-MEGNYITÓ 
16.10.-FÚVÓSKONCERTMogyorósbányaa 

16.50.-SILVER BLUE  
17.30.-ÓVODÁSOK                                  

  20.00.-UTCABÁL   
  22.00.-TŰZIJÁTÉK 
  24.00.-TOMBOLA 
 
A FALUNAPON JÁTSZÓHÁZ, 
UGRÁLÓVÁR,ARCFESTÉS ÉS      

17.45.-SCHMIDT ATTILA és           LUFIHAJTOGATÁS VÁRJA A           
         BARÁTAI Harmonika muzsika           GYEREKEKET 
18.10.-MAZSORETTEK Boszi Dance         
18.30.-KOMÁROMI MAGYAROCK       ZENÉT KOPP JÁNOS ÉS 
         DALSZÍNHÁZ MUSICAL-est    NORBERT SZOLGÁLTATJA           
                                             

DALOSTALÁLKOZÓ 
 

BAJÓT 2010. AUGUSZTUS 8. MILLENNIUMI TÉR 15.ÓRA 
FELLÉPNEK: 

BAJNAI ASSZONYKÓRUS 
BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR – EPÖL 

DOROGI NYUGDÍJAS EGYESÜLET „EZÜSTSZÁL” ÉNEKKARA 
NAGYSÁPI HAGYOMÁNYŐRZŐ DALKÖR 

„NÉGY ÉVSZAK”NYUGDÍJAS KLUB – SÁRISÁP 
HARMÓNIA ÉNEKKAR - BAJÓT 

JÁZMIN NÉPVISELETES ASSZONYKÓRUS - BAJÓT 
                                                        

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKBAJÓT KÖZSÉG ÖNKBAJÓT KÖZSÉG ÖNKBAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MORMÁNYZATA, MORMÁNYZATA, MORMÁNYZATA, MŰVELVELVELVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG    

 


