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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2010 augusztus  XX évfolyam  8.szám 
 

FALUNAP 2010  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecskés Antalné / Aradi Klára/ a Millenniumi Házról készített 
Gobelinképet ajándékozott a falunak amelyet szeretettel 
készített. A képet a Millenniumi Házban állítottuk ki. 
 

Tóth Zoltán polgármester köszönti a falunap vendégeit és megnyitja Karkóné Lukácsy Marianna festőnő 
kiállítását. 
A mazsorettek felvonulásával kezdődött a program. A felnőtteket  a téren zenés, táncos műsorok 
szórakoztatták, de a gyerekeket az ugrálóvár, arcfestés, játszóház kötötte le. 
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Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a 
bajóti lakosokat, abajóti lakosokat, abajóti lakosokat, abajóti lakosokat, akik kik kik kik augusztus augusztus augusztus augusztus 
hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és 
névnapjukat.névnapjukat.névnapjukat.névnapjukat.    
 
70 éves                
Motúz János 
 
75 éves 
Sztankó 
Mihály 
 
85 éves 
Lukács Istvánné ( Jámbor Ilona) 
Galba Istvánné ( Muzslai Ilona) 
Fiederman Gáborné ( Urbán Mária)  
Szabó István 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Aki örökre eltávozott közülünk 
 
�Molnár Ferenc     1955 
�Vései Frigyes       1939 
 
Fájó szívvel emlékezünk feledhetetlen 
halottunkra Vései Frigyesre 
„ Nem vársz már minket 
Ragyogó szemeddel 
Nem örülsz már nekünk 

Szerető szíveddel, 
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél 
Hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél” 
 
 Köszönetet mondunk mindazoknak akik 
elkísérték utolsó útjára sírjára virágot helyeztek 
és gyászunkban osztoztak,  

Felesége, lánya, veje és unokái 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FALUNAP TÁMOGATÓI  
2010. 08. 07. 

ÁRKÁDOK KFT   
JÁZMIN ÉNEKKAR 
AGIMPEX KFT  
KRISZEG ILONA 
ANNAU JÓZSEF 
BENTON KFT  
KRAJCSOVSZKI MÁRTA  
BOGNÁR GÁBOR 
KRAJCSOVSZKI ZOLTÁN 
BUZÁS KELEMEN  

CIGÁNY KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT  
MOTUZ PÉTER 
CSAPUKA JÓZSEFNÉ 
MOLNÁR ATTILA 
CSEH ÉS CSEH BT  
MOLNÁR ISTVÁN 
DÖMPER KFT  
MOTUZ BÉLA 
DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET 
MAMIKA BT  
FERENCZI ÉVA    
OLLÉ FERENC 
FERENCZI GÁBOR 
PINCÉSINÉ PANYI TÍMEA 
FÜLE  FERENC  
SINKÓ MIMÓZA 
FLÓRIÁN LAJOS 
STERCZER GERGELY 
HUMMEL PÉKSÉG 
SZABADOS BÉLA 
HARMÓNIA ÉNEKKAR 
SZABÓ GÁBOR   
SZARKA MIHÁLY 
HOLCIM ZRT   
VARGA GÁBOR 
GASPAREK ELEMÉR 
VADÁSZTÁRSASÁG 
BAJÓTI POLGÁRŐRSÉG 

Hirdetmény 
Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakosságot, 

hogy Bajót községben   
 

2010. szeptember  7-én ( kedd ) 
8.00 - 10.00 óra között kerül sor az 

 
EBEK VESZETTSÉG ELLENI 

VÉDŐOLTÁSÁRA. 
 
Helye: Művelődési ház udvara 
Díja:   3.000 Ft/eb 
Pótoltás: 2010. szeptember 9-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 
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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 a 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. 
Háznál oltás díja plusz 500 Ft. 
dr. Bereczky Zoltán sk.                               
állatorvos  06/30/99-36-999 
Tarnóczy Tünde sk.  Körjegyző 
��������������������� 
 
Tisztelt Bajóti Polgárok! 
Néhány mondatban szeretnék beszámolni az idei 
év eddigi jelentősebb történéseiről, 
eseményeiről, pályázataink alakulásáról. 
 
Ez az év sok nem várt nehézséget hozott 
településünk számára. Sok előre nem tervezett 
probléma megoldása elé állított bennünket. A 
májusi, júniusi rendkívül csapadékos időjárás 
több tíz- millió forintos károkat hagyott maga 
után. Először a patak lépett ki a medréből, majd 
partfalak csúsztak meg, lakhatatlanná téve 
házakat, szinte járhatatlanná téve utakat, 
megrongálva temetőnket. A sok nehézség 
azonban megmutatott valamit! Megmutatta, 
hogy ezen a településen olyan emberek élnek, 
akik valódi közösséget alkotnak, akik készek 
tenni is egymásért. Számomra megnyugtató és 
felemelő érzés volt látni és átélni azt az önkéntes 
összefogást, ami például az árvíz idején 
mutatkozott meg. Amikor férfi-nő, gyermek-
felnőtt, idős-fiatal, roma-magyar váll-váll mellett 
védte, mentette a menthetőt. Itt és most 

ragadnám meg az alkalmat, hogy ismételten 
kifejezzem elismerésem és köszönetem a 
védekezésben nyújtott segítségért minden roma 
és magyar „bajóti” polgárnak és mindenki 
másnak, aki segített!  
Ha már itt tartunk, egyúttal megköszönöm a 
falunap megszervezéséhez, a roma kisebbségi 
önkormányzat által nyújtott támogatást.  
Az elhangzottak alapján jogosan merülhetne fel a 
kérdés, hogy ha ekkora és ilyen mennyiségű a 
baj, nem oktalanság-e falunapi ünnepségekre 
költeni a helyett, hogy ezt a pénzt inkább a károk 
enyhítésére fordítanánk? Szeretnék 
megnyugtatni mindenkit, hogy a károk, a 
problémák megoldása érdekében minden 
lehetséges forrást megcéloztunk, a rendezvény 
finanszírozása pedig különféle adományokból, 
támogatásokból történt.  
Vis-maior pályázatot nyújtottunk be az árvízi 
védekezés költségeinek fedezésére, a Dobozi 
utcában leszakadt partfalak megerősítésére, a 
temető megcsúszott partfalrészének 
helyreállítására és a lakhatatlanná vált ingatlanok 
kiváltása érdekében. A Megyei 
Önkormányzathoz is nyújtottunk be pályázatot, 
valamint a Belügyminisztérium rendelkezésében 
lévő keretből is igényeltünk támogatást. A 
jelenlegi információk szerint a szükséges 
döntések rövidesen megszületnek és akkor, a 
gyakorlati tevékenység a károk helyreállítása 
érdekében elkezdődhet. 
Ha már nehézségekről, problémákról szó esett, 
engedjenek meg néhány pozitívabb gondolatot, 
mert azért az idén ilyen is volt bőséggel. Már az 
év első negyedévében négy jelentősebb 
fejlesztésre, beruházásra került sor. Felújításra 
került az óvoda teljes tető szerkezete, 
kicserélésre kerültek a nyílászárói (6,5 mFt.). 
Felújítottuk a Katona József utca burkolatát 
(10,5 mFt), felújításra került a Tűzoltószertár és 
a Ravatalozó (14,5 mFt). A Tűzoltószertárban 
kialakításra kerül egy a település önkéntes 
tűzoltó hagyományait bemutató, valamint 
helytörténeti kiállítás. Ez a kiállítás állandó 
jelleggel, várhatóan szeptember közepétől lesz 
látogatható.  
Augusztus 12-én átadásra került egy másik 
fejlesztés. Ekkorra készült el a biztonságos 
buszforduló, mely egyben buszparkoló és 
buszmegálló funkciót is betölt. Kiemelném, hogy 
ez a beruházás a Holcim Hungária Zrt. 
támogatásával, közmunka program keretében, 
minimális önkormányzati hozzájárulással 
valósult meg. Köszönjük a cég támogatását! 
Külön szeretném megköszönni Török János 
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alpolgármester úrnak a pályázati bírálóbizottság 
tagjaként nyújtott, a pályázat elnyeréséhez 
szükséges támogatását! Az építkezés folytatódik 
járdaépítéssel. Ennek a beruházásnak a 
bekerülési összege nem éri el a 2 mFt-ot. 
Megjegyzem, ha külső kivitelező 
igénybevételével készült volna ez a fejlesztés, a 
legóvatosabb becslések szerint is 10 mFt körüli 
összegbe került volna. 
Az év egyik kiemelkedő fejlesztése lesz a 
művelődési házunk felújítása (kb.: 54 mFt).  
Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési 
eljárás. Munkaterület átadásra sikeres 
közbeszerzés után legkorábban szeptember 
végén kerülhet sor, a beruházás befejezésére, 
pedig jövő év május- júniusában. Tovább 
folytatva a sort, a napokban kaptuk meg az 
értesítést, hogy a sportlétesítmény fejlesztése 
tárgyú, LEADER pályázatunk támogatást nyert 
(6,3 mFt), megvalósításra 2011-ben kerülhet sor. 
Ugyan ebben a pályázati forrásban támogatást 
kapott még a Jázmin népviseletes asszonykórus 
és az Öregkő aljai Pincebarátok Köre Egyesület 
is, mintegy 2 mFt összértékben. 
További pályázatok lettek benyújtva a 
környezetvédelmi feladataink ellátása érdekében. 
A dögkút rekultivációs, valamint a Dobozi utcai 
szeméttelep rekultivációs pályázatok elbírálás 
alatt vannak.  
Összefoglalva, talán nem szerénytelenség azt 
állítanom, hogy minden nehézség ellenére Bajót 
község egy meglehetősen sikeres évet hagyhat 
maga mögött. 
Végül szeretnék köszönetet mondani minden 
bajóti és környékbeli vállalkozónak, 
vállalkozásnak, akik támogatásukkal a falunapi 
rendezvény pénzügyi fedezetét segítettek 
megteremteni, továbbá mindazoknak, akik 
fáradságot nem kímélve részt vettek az ünnepség 
előkészítésében, a képviselőtestületi tagoknak, a 
kulturális- és sport bizottság tagjainak, minden 
önkéntes segítőnek. Tisztelettel 

Tóth Zoltán 
polgármester 

 
�������������������� 

ÁTADTÁK A BUSZFORDULÓT 

Elkészült a buszforduló Bajóton, melynek 
megépülését a Holcim Hungária Zrt  a 
Holcim-díjon kihirdetett fődíjjal támogatta. 
Az ünnepélyes keretek között átadott 
buszforduló, buszparkoló, buszmegálló 
megépülése már évek óta sürgető feladat 
volt , mert ezzel a beruházással sikerült az 

eddigi balesetveszélyes helyzetet 
megszüntetni. 

Márta Irén  a Holcim Hungária Zrt 
kommunikációs igazgatója vágta át a 
szalagot 

Tóth Zoltán Bajót polgármestere és Chris 
Nilsen  a Lábatlani Cementgyár igazgatója 
gurította a  hagyományosan szokásos sörös 
hordót  

A  Jázmin Asszonykórus énekével 
ünnepélyesebbé tette az átadást 
Köszönetnyílvánítás 
Az augusztus 12-i buszforduló átadás, avató 
ünnepségének megszervezésében, lebonyolításában 
nyújtott segítségéért ezúton szeretnék köszönetet 
mondani Kríszeg Ilona önkormányzati képviselő 
asszonynak!                        Tóth Zoltán polgármester 
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II. Bajóti Jázmin Dalostalálkozó 
 
A Millenniumi téren gyülekeztünk 2010. 
augusztus 8-án, hogy második alkalommal 
megtartsuk a bajóti Jázmin Dalostalálkozót. 
A megnyitót követően Tóth Zoltán 
polgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket, majd Popovics György úr, a 
Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés 
elnöke adott át ajándékot a fellépő kórusok 
vezetőinek.  
 
Meghívtuk a dalostalálkozóra azon 
szervezetek, cégek, vállalkozások vezetőit, 
helyi képviselőket, akik anyagilag is 
támogatják kórusunkat, s lehetővé tették, 
hogy a találkozó létrejöjjön. Örültünk, hogy 
megtiszteltek jelenlétükkel.  
Rendezvényünkön a Nyugdíjasklubok és 
Idősek „Életet az éveknek” Országos 
Szövetsége Komárom-Esztergom megyei 
Elnöksége részéről Szódáné Mazalin Éva 
vett részt, s örültünk, hogy nagysápi Dalkört 
községük polgármestere, Balogh Miklós úr 
is elkísérte. 
 A jelenlévők megismerhették Kriszeg Ilonát, 
a bajóti dalostalálkozó ötletadóját és sokan 

megcsodálták, dicsérték a népviseletbe 
öltöztetett babákat,melyeket Pálinkás 
Jánosné készített. Köszönjük, hogy ezzel is 
színesebbé tette a Millenniumi teret.   
 
A találkozóra 7 kórus hozta el dalait, hogy 
megörvendeztessenek bennünket. A bajóti 
Harmónia Énekkar, a bajnai Asszonykórus, 
a dorogi Nyugdíjas Egyesület „Ezüst szál” 
Énekkara, az epöli Búzavirág Népdalkör, a 
nagysápi Hagyományőrző Dalkör, a sárisápi 
Négy Évszak Hagyományőrző Dalkör, majd 
a bajóti Jázmin Népviseletes Asszonykórus 
bemutatása és énekei hangzottak el.  
 
Az Asszonykórus által előadott galgamenti 
népdalcsokrot Kádár Ibolya ének-zene 
tanárnő tanította be, melyért külön 
köszönetet mondunk neki.  

 
Ezt követően a kórusok vezetőinek 
emléklapot, emléktárgyat és virágcsokrot 
adott át Tóth Zoltán polgármester úr és 
Krajcsovszki Zoltánné, a Jázmin 
Népviseletes Asszonykórus vezetője. 
A műsort követően a fellépő együttesek 
tagjait megvendégeltük, majd lehetőség nyílt 
baráti beszélgetésekre, éneklésre és 
hallgattuk Sujbert István harmonikajátékát. 
 
A fellépő kórusoknak köszönjük a sok szép 
éneket, a lelkes előadást.   
Köszönjük a bajóti Polgárőröknek, hogy 
biztosították a Millenniumi tér rendjét, és 
minden segítő munkáját, akik lehetővé 
tették, hogy jó hangulatban teljen a II. Bajóti 
Jázmin Dalostalálkozó. 
A Jázmin Népviseletes Asszonykórus 
nevében: 

Balázs Józsefné 
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Déván jártam... 

 Idén nyáron már a második alkalommal került 
megszervezésre Németh Ádám/sárvári/ által a dévai árva 
gyerekek táboroztatása Körösbányán. Ez kb. Dévától 60 
km-re található egy kisfaluban ahol a magyar lakosság 
3 fő. 
  Egy romos Ferences kolostorban volt a tábor ahol 30 
gyerek 3-14 éves korig  és 15 fő önkéntes vett részt. 
Olyan szegényes volt a tábor, hogy a gyerekek 
matracokon aludtak, de mindezért kárpótolt a gyerekek 
öröme, ragaszkodása. Jó volt látni, ahogy énekelték a 
magyar énekeket és a kis tábori énekünket a” kicsi kis 
fényemmel  világítani fogok”, vagy ahogy a kis kezeiket 
imára kulcsolták.  
 Nem mindig volt könnyű a gyerekekkel főleg a 
kicsikkel, de ahogy bementünk a templomba rögvest 
tudták, hogy kell viselkedni.  
 
Az utolsó nap délutánján a gyerekekkel mentünk 
Dévára, hogy indulás előtt még megnézzük az árvaházat 
ahol mindnyájan laktak. Egy komor és szigorú házat 
képzeltem el, mint ahogy az ember az árvaházakat 
általában elképzeli, ehelyett a szemünk előtt egy 
négyemeletes épület magasodott, mellette egy szép kis 
játszótér épült, a MOL dolgozói segítségével, mellette 
pedig egy román stílusú kis templom. 
A fő épülethez két részre oszlott, az egyik fele a lányok a 
másik fele a fiuk birtokát képezte.  
 A gyerekek örömmel vezettek minket körbe az udvaron és 
a szobákban amiken 10-en osztoztak, az öt, emeletes 
vasággyal együtt. 
 Hálótermenként egy nevelő lakott velük. Mi Jancsi 
nevelőt ismertük meg még a tábor alatt és az ő kis” 
családját”. Jancsi 23 éves, árva fiú volt, aki szintén az 
árvaházban nevelkedett, és türelemmel, szeretettel neveli 
a gyerekeket. Több testvére és unoka testvére is az árvaház 
lakója.  
Az utolsó nap végén búcsút vettünk az árva gyerekektől, 
és megkezdtük a hazafelé tartó hosszú utunkat. 
 Jó volt ez a tábor a nehézségek ellenére is. Szeretnék még 
máskor is visszamenni, szerintem más is így van vele, 
aki már járt ott.  Köszönetet szeretnék még mondani 
azoknak, akik a táborunkat adományokkal segítették, 
mert ez a tábor a támogatóink adományaiból jött létre. 
Köszönjük az adományokat: Ferenczi Éva, Bajóti 
hittanos gyerekek,  Katona Gyula,  

 A mi boltunk,  Motuz Péter,  Jámbor Gáborné,   Kitty 
függöny Nyergesújfalu 
  Králik Papírbolt (Budapest)  Virágbolt (Bécsi út) és 
még  sokan mások   
                                               Sinkó Anna 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A „Fákat ültető ember" hihetetlen története 

Jean Giono L'homme qui plantait des arbres (A 
fákat ültető ember) című rövid regénye, ami egy 
valóban megtörtént és a szerző által is átélt esetet 
írle. 
Egy öreg, hegyi birkapásztor, Elzéard Bouffier 
életét írja le benne a 20. század első felében. Ez, 
az igen egyszerű, tanulatlan ember, állatait 
legeltetve a Provence-vidé ki alpesekben, a 
környékbeli tölgyesben minden nap száz makkot 
szedett össze. A gondosan kiválogatott makkokat 
egy acélrúddal szúrt lukba vetette. Harminc év 
alatt a kopár sziklás hegyeket magonc tölgyek és 
másfajta fák százezreivel erdősítette be. A 
pásztor olyan elhagyatott vidéken ténykedett, 
hogy az "Administration des Eaux et Forets" 
hivatalnokai a vetett tölgyesekről csak akkor 
értesültek, amikor a fák túlnyomó többségének a 
törzse már 10 - 25 cm átmérőjű volt. Ekkor már 
az új tölgyesek alatt, a több mint 100 éve elapadt 
források is újra kezdtek folyni. Ennek 
következtében, a régen elhagyott, romos hegyi 
tanyákba fiatal családok költöztek. A vidék újra 
élni kezdett. A hivatásos erdészek egyszerűen 
nem hitték el azt, hogy ezeket az erdőket 
egyetlen ember telepítette. A kiküldött 
szakemberek szerint a jelenség „természetes" 
volt és a kérdéses erdők maguktól „spontán" 
keletkeztek. 
 

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. 
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István királyunk sírját 1083. augusztus 20-án 
- szentté avatásakor - nyitották fel a 

székesfehérvári bazilikában.Az egyház azóta 
is ezt a dátumot tartja ünnepként.  

A Szent Jobb nemzeti és keresztény ereklye, 
feltételezetten Szent István király természetes 
úton mumifikálódott jobb keze. Az ereklyét a 
budapesti Szent István-bazilikában lévő Szent 
Jobb-kápolnában őrzík.[ 

A Szent István halálát követő trónviszály idején 
a fehérvári káptalan, aki aggódott, hogy a 
holttestet megszentségtelenítik, kiemelte a testet 
a bazilika közepén álló márványszarkofágból és 
a bazilika alatti sírkamrába rejtette. Ekkor 
választották le róla a mumifikálódott jobb kezet, 
amit a bazilika kincstárába vittek. Innen a 
kincstár őre, Merkur eltulajdonította és elrejtette. 
1083-ban, mikor István király szentté avatási 
eljárása zajlott, I. László hallott az ereklyéről, 
meglátogatta Merkurt bihari birtokán, ahol az 
ereklyét őrizte, megbocsátott neki, és itt 
alapította az ereklye őrzésére a szentjobbi 
apátságot, melyről Szentjobb település (ma 
Romániában) a nevét kapta. 
Hartvik legendája a lopásról nem tesz említést. 
Szerinte a Szent Jobbot a szentté avatási eljárás 
során Szent László király emeltette ki a sírból, 
ahol 45 éve nyugodott. 
Évszázadokon át zarándokoltak a hívek a Szent 
Jobbhoz. A török hódoltság idején az ereklyét 
előbb Fehérvárra menekítették, majd Boszniába 
került, ahol keresztény kereskedők vásárolták 
meg drága pénzen és 1590 körül a raguzai 
dominikánus kolostorba vitték. A Szent Jobb 
holléte Magyarországon kétszáz éven át 
ismeretlen volt, majd magyar főurak akadtak a 
nyomára véletlenül. Ők figyelmeztették I. Lipót 
császárt, majd Mária Teréziát, akinek hosszú 
diplomáciai tárgyalások után sikerült 
visszaszereznie az ereklyét. 1771. április 16-án 
előbb Schönbrunnban, majd Budán helyeztette 
el, ahol a Budavári Palota Zsigmond-
kápolnájának prépostja (egyben udvari plébános) 
és az angolkisasszonyok zárdája főnöknőjének a 
őrizetére bízta. A visszaszerzés emlékére pénzt is 
veretett. A Szent Jobb megtalálásának 
emléknapja május 30. 
II. József parancsára az ereklye őrzéséről a 
többnyire cseh „vörös csillagos vitézek” 
gondoskodtak. 1865-től az esztergomi 
főegyházmegye, 1882 óta pedig a király által 
kinevezett budai királyi palota plébánosa 
őrizte. 1862-ben a magyar püspöki kar új 

ereklyetartót készíttetett. Az eredeti az 
Esztergomi bazilikában látható, most Szent 
Kőrösi Márk ereklyéit őrzi. 
A Szent Jobbot 1900 és 1944 között ismét a 
Zsigmond-kápolnában őrizték. 1938-ban, a 
Szent István halálának 900. évfordulójára 
rendezett szentévben megemlékezésként 
körbehordozták az országban. Az 
ünnepségsorozatot május 30-án nyitották 
meg, közvetlenül az eucharisztikus 
világkongresszus után. 
A második világháború alatt a nácik a Szent 
Jobbot a koronázási jelvényekkel együtt egy 
salzburgi barlangban rejtették el. A 
jelvényeket az amerikai hadsereg találta 
meg, majd Salzburg érsekének adta át 
megőrzésre. Magyarországra az Amerikai 
Katonai Misszió hozta vissza, és az 
augusztus 20-i körmeneten már 
körbehordozhatták. A Szent Jobbot 1950-ig, 
a rend feloszlatásáig a budapesti 
angolkisasszonyok zárdájában őrizték. A 
kommunista időkben betiltották a 
körmenetet, és a Szent Jobbot a Szent István-
bazilika páncélszekrényében rejtették el. 
1987. augusztus 20-án Paskai László 
bíboros, esztergomi érsek szentelte fel a 
Szent Jobb-kápolnát a Szent István-
bazilikában, és itt helyezték el az ereklyét. 
Szent István halálának 950. évfordulóján 
ismét körbehordozták az országban, eljutott 
az érseki és püspöki székhelyekre, valamint 
Pannonhalmára. 1989 óta ismét megrendezik 
az augusztus 20-i körmenetet 
Tisztelt leendő Partnereink! 
  
Felgyorsult világunkban a gazdasági élet és ezen 
belül a pénzügyi, biztosítási terület állandó 
mozgásban, változásban van.  
Társaságunk, az L-Insurance Biztosítási Alkusz 
Kft célja, hogy ezeket a változásokat ügyfeleink 
javára fordítsa. Cégünk elkötelezettséget vállalt 
arra, hogy megkönnyítse Ügyfeleinek a 
biztosítási üzletág útvesztőiben való eligazodást. 
 
Időt és pénzt takarít meg, ha felkészült 
munkatársaink segítenek Önnek a választásban. 
Társaságunk az Ön teljes körű kiszolgálására 
törekszik, ezért nemcsak a legmegfelelőbb 
biztosítási termék kiválasztásában segítünk, 
hanem a biztosítás szerződés tartama alatt 
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képviseljük érdekeit a biztosító társaságoknál a 
díjfizetés, illetve egyéb adminisztrációs 
problémák megoldásában, valamint a 
kárrendezésben is. 
 
Szakértőink közel 20 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek. Fő profilunk a lakossági valamint 
a kis- és középvállalatok biztosítási 
kockázatkezelése. Tevékenységünk kiterjed a 
személy-,vagyon-, felelősség- és gépjármű 
biztosítások területére.  Függetlenségünk révén 
megversenyeztethetjük a biztosítótársaságokat, 
hogy magán- és céges ügyfeleink számára 
optimális konstrukciókat közvetíthessünk. 
Munkánkat a stabil szakmai alapokon álló 
hosszú távú, megbízható ügyfélkapcsolatok és 
megbízások jellemzik, melyet több száz céges 
partnerünk több éve fennálló megbízása és a 
cégünk által végzett szolgáltatás továbbajánlása 
fejezi ki leginkább.  
Munkatársaink felkészültek arra, hogy a 
kockázatok felmérésében, elemzésében és a 
biztosítások megkötésében tökéletes munkát 
végezzenek, és hasznos tanácsokkal lássák el 
ügyfeleinket.  
 
Szolgáltatásaink díjmentesen vehetők igénybe. 

 
Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkat 

megismerve Önt is hamarosan  
partnereink között köszönthetjük. 

 
Munkatársunk, Kovács György  

(06-70-211-9196) várja Önt  
Bajóton, a Milleniumi Ház épületében 

berendezett új irodánkban. 
Fogadó órák: keddenként 14.00 - 18.00 óra 

között, csütörtökönként 9.00 – 13.00 óra között 
Gránit síremlékek széles választékban 
Nyergesújfalun a Bartók B. u. 8. sz. 
alatti GRÁNITpark síremlék 
bemutatókertben 

 
Szimpla fedett gránit síremlék már nettó 
180. e. Ft-tól 
Dupla fedett gránit síremlék már nettó 
260. e Ft-tól 

GRÁNITpark telephely 
2525 Bajna 

Nyergesi út 1/A 
Tel.: 06 30 / 525 1971 

Email:granitpark@gmail.com 
Web: www.granitpark.hu 
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