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• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2010. november XX. évfolyam 11. szám
Ősz leng a szellő hűvösében,
Ritkábban van részünk a fényben,
Kurtul a nap, zordul az ég,
A titkos erdősűrüség
Vetkőzik már búsan zizegve,
Hervadt mezőkre köd borul,
Kiáltó vadlúd-raj vonul
Délibb vidékre, más vizekre,
Nehéz évszak jön, unalom,
November áll az udvaron. ( Puskin: Anyegin)
Novemberi jeles napok

NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK NAPJA
E napon ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak emlékezetére. A néphit
szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót,
vizet tesznek az asztalra. A bukovinai magyarok sütnek, főznek és kiviszik az ennivalót a temetőbe, osztogatják.
Gyertyát gyújtanak otthon, ahány halottja van a családnak, annyit. Az Ipoly menti falvakban, aki nem tud
temetőbe menni, az otthon gyújt gyertyát mindenszentek napján. Régebben figyelték, kinek ég előbb a gyertyája,
mert a hiedelem szerint az hal meg előbb a családban..

NOVEMBER 2. HALOTTAK NAPJA
Mindenszentek és a halottak napja ma városon és falun egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe: a
temetőbe járás, a sírok rendbehozatala, a gyertyával való világítás szinte mindenki számára kötelező. A halottak
napjának világítással egybekötött megünneplése néhol csak újabb szokásként, a második világháború után
terjedt el, például a kalotaszegi falvakban.

NOVEMBER 11. MÁRTON NAPJA
Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy
tartották, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget isznak magukba. Ilyenkor már le lehet vágni a
tömött libát. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartották. A liba csontjából az időjárásra
jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. Az
aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi
regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” „A bornak szent Márton
a bírája” – tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az újbor, más jelentése szerint az őszi időjárás dönti el, hogy
milyen lesz a bor. Baranyában azt tartják, hogy a Márton-napi idő a márciusi időt mutatja meg.

NOVEMBER 19. ERZSÉBET NAPJA
Hazánkban a leggyakoribb női nevek közé tartozik az Erzsébet, azért az egyik legkedveltebb névünnep.
Időjárásjóslás is fűződik ehhez a naphoz: Ha Erzsébet napon havazik, azt mondják: „Erzsébet megrázta a
pendelyét.”

NOVEMBER 25. KATALIN NAPJA
Katalin-naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. Ilyenkor is szoktak vízbe tenni gyümölcságat, s ha
az karácsonyra kizöldül, a kíváncsiskodó lánynak közeli férjhezmenetelt jósolt (lásd még Luca-nap). Az ágat ez
esetben katalinágnak nevezik..A Katalin-napi időjárásjóslás közismert: „Ha Katalin kopog, akkor karácsony

locsog, viszont, ha Katalin locsog, akkor a karácsony kopog.” Katalin napjával befejeződtek az őszi
bálok, lakodalmak.
NOVEMBER 30. ANDRÁS NAPJA
A legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap. Többnyire a lányoknak magányosan, titokban kellett
ezeket a praktikákat elvégezniük.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bajót Község Önkormányzatának képviselőtestület 2010. október 14-én tartotta alakuló
testületi ülésen, melyen az alábbi rendeletet
fogadta el.
11/2010 Bajót Község Önkormányzata
Képviselő-testületének rendelete az
Önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2007
(IV.26) sz. rendelet módosításáról
Bajót község önkormányzat képviselő testülete a helyi önkormányzatról szóló és
módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban:
Ötv.) 1. § (6) bekezdése a) pontjában,
valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az Ötv. szabályainak
kiegészítéseként az önkormányzat és
szervei
szervezeti
és
működési
szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat)
megállapításáról szóló 10/2007 (IV.26.) sz.
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
Az R. 11. §-ban szereplő „10 fő” szövegrész
helyébe „7 fő” szövegrész lép.
2. §
Az 1. sz. függeléke helyébe e rendelet 1. sz.
függeléke lép.
3. §
Az R. 42. § (2) bekezdés szövege helyébe
az alábbi szövegezés lép:
„(2) (3) A képviselő-testület feladatainak
eredményes ellátása érdekében az alábbi
állandó bizottságokat hozza létre:
a)Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
5fő
b) Művelődési és Sport Bizottság
9.fő
c) Szociális, Egészségügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó Bizottság
3 fő”
4. §
Az R. 2. sz. függeléke helyébe e rendelet 2.
sz. függeléke lép.
5. §
Az R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3.
sz. melléklete lép.
6. §
Jelen rendelet 2010. október 15-én lép
hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző
gondoskodik.

Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
1. sz. függelék
Bajót Község képviselő-testületének
névsora
(SZMSZ 11. § (2) bekezdéséhez)
1,

Tóth Zoltán polgármester
Bajót, Kossuth L. u 115..

2,

Buzás Kelemen képviselő
Bajót, Kossuth L.u.161.

3.

ifj. Bognár Gábor képviselő
Bajót, Kossuth L.u.151.

4,

Kriszeg Ilona képviselő
Bajót, Petőfi S. u 27/a

5,

Malagurszkiné Szabó Éva képviselő
Bajót, Szabadság u 53.

6,

Paul Zoltánné
képviselő
Bajót, Szabadság u 90.

7,

Török Róbert képviselő
Bajót, Petőfi S.u.3/b.

2. sz. függelék
A Bizottságok tagjainak névjegyzéke
(SZMSZ 42. § (4) bekezdéséhez)
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság (5)
Pénzügyi bizottság tagjai:
5Török Róbert képviselő
Bajót, Petőfi S. u 3/b.
a bizottság elnöke
ifj. Bognár Gábor
Bajót, Kossuth L.u.151.
elnökhelyettes
Képviselő tagjai:
Kriszeg Ilona
Bajót, Petőfi S. u 27/a
Nem képviselő tagjai:
Páldi Imréné
Bajót, Szabadság u. 76
Balogh András
Bajót, Szabadság u
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Művelődési és Sport Bizottság (9)
Művelődési és Sport Bizottság tagjai:

55. házassági évfordulójukat ünneplik:
Fluxa Mária és Büki
Ferenc

Paul Zoltánné képviselő
Bajót, Szabadság u.90.
a bizottság elnöke
Malagurszkiné Szabó Éva
Bajót, Szabadság u 51.
elnökhelyettes
Képviselő tagjai:
Ifj. Bognár Gábor
Bajót, Kossuth L.u.151.
Kriszeg Ilona
Bajót, Petőfi S. u 27/a
Török Róbert
Bajót, Petőfi S.u.3/b.
Nem képviselő tagjai:
Ferenczi Gábor
Bajót, Bottyán J. u 12.
Ferenczi Rudolfné
Bajót, Hősök tere 1.
Dudásné Szabó Ibolya
Bajót, Kossuth L. u 28/a
Török Gáborné
Bajót, Kossuth L. u 71.
Szociális, Egészségügyi Bizottság és
Vagyonnyilatkozat
nyilvántartó Bizottság (3)
Szociális és Egészségügyi Bizottság
tagjai:
Kriszeg Ilona képviselő
Bajót, Petőfi S.u. 27/a
a bizottság elnöke
Paul Zoltánné
Bajót, Szabadság u 90
elnökhelyettes
Nem képviselő tagjai:
Varga Gáborné
Bajót, Kossuth L. u 8.
ANYAKÖNYVI HÍREK
Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik november
hónapban
ünneplik
születés
és
névnapjukat.

Gratulálunk!
Aki örökre eltávozott közülünk
 Motuz Kelemen

A 2010. 10. 03-i
Önkormányzati választásról röviden
Alacsony részvétel mellett, kulturáltan,
zavaró esemény nélkül zajlott községünkben a választás.
Polgármester választás
Tóth Zoltán független
Érvényes szavazatok száma: 469
Képviselő választás
Választó joggal rendelkező polgárok száma
1228 fő
Választóként megjelent szavazók száma
469 fő
Érvényes szavazatok száma: 462
Érvénytelen
7
Az egyéni listás képviselő-választás
eredménye
JELÖLT
NEVE
Ifj. Bognár
Gábor
Ifj. Buzás
Kelemen
Csontos Tibor
Janosütz
József
Kríszeg Ilona
Malagurszkiné
Szabó Éva
Molnár Attila
Paul Zoltánné
Török János
Török Róbert
Uzsák
Józsefné

SZERVEZET
NEVE
Független

SZAVAZATOK SZÁMA
202

Képviselő

Független

232

Képviselő

Független
Független

111
78

Független
Független

209
270

Független
Független
Független
Független
Független

154
200
155
264
117

Képviselő
Képviselő

Képviselő
Képviselő
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A lakosság száma alapján 6 képviselő
választható
A Kisebbségi Önkormányzati Képviselőválasztás eredménye
A kisebbségi névjegyzékbe 106
választópolgár regisztráltatta magát
Megjelent a választáson
78 fő
Érvényes szavazatok száma 77
Érvénytelen
1
JELÖLT
NEVE

SZERVEZET
NEVE

Imre
Kálmán
Mayer
Tamás
Egri János
Orosz
Sándor
Suki László
Árpád
Suki
Árpádné
Sárközi
Ferenc
Kovács
János
Vargáné
Kovács
Olga
Janosütz
József
Preskó
Andorné

RODOSZ

ÉRVÉNYES
SZAVAZA
-TOK
SZÁMA
21

RODOSZ

25

KMCKÖSZ
KMCKÖSZ

15
19

KMCKÖSZ

20

KMCKÖSZ

28

Képviselő

KMCKÖSZ

31

Képviselő

RODOSZ

17

KMCKÖSZ

15

RODOSZ

30

KMCKÖSZ

10

Képviselő

Képviselő

A regisztrált szám alapján 4 képviselő
választható meg.
Megköszönöm a VB. Tagjainak
lelkiismeretes munkáját a megválasztott
tisztségviselőknek a HVB tagok nevében
kívánok Isten áldásával sikeres, jó munkát,
jó egészséget.
Tisztelettel: Bodnár Sándor
HVB elnök

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
bajóti Polgárok!
Októberben
megtörténtek
az
önkormányzati választások és nem volt
még alkalmam köszönetet mondani az
irányomban tanúsított bizalomért.
Ezt most pótolni szeretném, szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik
támogattak, nem csak a választások, de
az elmúlt választási ciklus négy
esztendeje alatt.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy
Bajót Község Polgármestereként, azért
dolgozhattam,
hogy
településünk
fejlődése töretlenül haladjon tovább.
Még nagyobb megtiszteltetés, hogy ismét
belém
vetették
bizalmukat
és
folytathatom a megkezdett munkát.
Büszke vagyok az elért eredményekre,
melyek azonban a képviselő testület és
az Önök támogatása nélkül nem
jöhettek volna létre.
Bízom abban, hogy az előttünk álló
választási időszakban is ilyen sikeres
lesz az együttműködés és a magunk elé
kitűzött célok közül a lehető legtöbbet
fogjuk megvalósítani.
2011 azonban az önkormányzatunk
gazdálkodása
szempontjából
meglehetősen feszített esztendő lesz. Ennek az
az oka, hogy olyan nagy értékű
beruházásokat kell megvalósítanunk,
melyek finanszírozása saját erőből nem
megoldható. Csak felsorolás szintjén: a
művelődési ház felújítása 54 millió
forint,
a
csapadékos
időjárás
következtében lecsúszott Dobozi utcai,
valamint a temetői partfal helyreállítása
23
millió
forint,
sportlétesítmény
felújítás 6,5 millió forint, dögkút
rekultiváció szintén 6,5 millió forint. A
felsorolt pályázatok összértéke 90 millió
forint, melyet egy 200 millió forintot el
sem érő éves költségvetésből képtelenség
kigazdálkodni.
Ez a probléma a pályázatok utófinanszírozásából
keletkezik.
A
fejlesztést meg kell valósítani, kifizetni,
elszámolni, s csak ezt követően, akár
hónapok múltán érkezik meg a pénz.
Ebből is látszik, hogy a jövő évben, ha
átmenetileg is, de hitel felvételére kerül
sor. Terveink szerint megfelelő üte-
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mezéssel az év végére helyre fog állni a
gazdálkodás és némi pozitívum is
mutatkozhat.
Az idei évben is több pályázat
megvalósítása történt meg. Elkészült a
Tűzoltószertár felújítása, a Ravatalozó
felújítása, a Katona József utca
felújítása. Saját erőből, jórészt a
közmunka
program
keretében
buszfordulót építettünk, a Szabadság
utca
csapadékvíz
elvezető
árkát
felújítjuk és felújíttattuk a Kiss Ernő
utcát
is.
Támogattuk
a
civil
szervezeteket
pályázataik
megvalósításában, átmeneti anyagi segítség
nyújtásával is, mintegy 1,7 millió forint
értékben.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy
Bajót azon kevés település közé tartozik,
ahol a gazdasági válság negatív hatásai
ellenére jól mennek a dolgok, akár az
idei évet, akár pedig a jövő évet vesszük
alapul.
Végezetül ismételten szeretném megköszönni a bizalmat, igyekezni fogok ezt
újra,
kellő
alázattal
a
közért,
megszolgálni!
Tisztelettel:
Tóth Zoltán
Polgármester
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISKOLAI HÍREK

A legegészségesebben étkező
osztálycím elnyerése havonta
Bajót, Kernstok Károly Általános Iskola
2009-ben
látott
napvilágot az
egészséges
tízórait
támogató
kezdeményez
és,
mely
versenyre
buzdítja az iskola minden tanulóját. A diákok
tanáraik segítségével minden tízórai alkalmával
összeszámolják, hogy ki mennyi egészséges
összetételű ételt, italt hozott magával. Pontokat

csak úgy gyűjthetnek, ha azokat tényleg el is
fogyasztják; a gyerekek egyúttal választ kapnak
kérdéseikre, hogy az egyes ételek, italok
fogyasztása
milyen
előnyökkel
jár.
Hónap végén a pontokat arányosítják, és
kiosztják a „Legegészségesebben étkező osztály”
címet, az osztály kisdiákjai müzli szeleteket,
illetve az évszaknak megfelelő gyümölcsöt
kapnak, és ők birtokolhatják egy hónapig a
vándorserlegként funkcionáló gyümölcskosarat.
A program sikerén felbuzdulva 1-2 hónap
múltával az iskola napközis csoportját is
bevontuk a versenybe. Ennek lényege, hogy a
napközis nevelő pontozással bírálja el a
gyermekek által ebédre elfogyasztott zöldséggyümölcsféléket (az ételtől függően), és egy
táblázatban jegyzi, majd összesíti a tanulók
eredményeit. Majd szintén a hónap végén, az
eredményhirdetéskor
osztályonként
két-két
győztest „Pontos Petákkal” díjaznak, melyet
félévente a Petákvásáron fizetőeszközként
felhasz-nálhatnak.
A
vásár
portékáit
felajánlásokból, és az iskola dolgozóinak
gyűjtéséből szerezzük be. Ezzel a programmal azt
értük el, hogy az addig válogatós „ezt nem
szeretem….” gyerekek rájöttek a szülők nem kis
örömére, hogy a párolt zöldségek, a finomak is.
Baloghné Seres Katalin
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROGRAM AZ ISKOLÁBAN!
Az egészség megőrzése, az egészségvédelem nagyon
fontos feladat. Nagyon sok az elhízott, túlsúlyos gyermek,
ami a mozgásszegény életmódnak, a helytelen
táplálkozásnak köszönhető. Fontos, hogy a gyerekekben
kialakítsuk az egészséges életmód iránti igényt, ezt a célt
szolgálja az iskolánkban működő "Egészséges életmód
program!" A Pannonker-TÉSZ Zrt. által meghirdetett
"Európai iskolagyümölcs" pályázaton nyertünk, így tanulóink
az egész tanév ideje alatt, minden nap kapnak 1 almát, amit
örömmel el is fogyasztanak
Programunkkal szeretnénk hozzájárulni, hogy a felnövekvő
nemzedék egészségesebben éljen, fontosnak tartsa és
ügyeljen az egészséges életmódra!
Tanító nénik

Tisztelt Bajótiak!
Mélységes
felháborodásomat
szeretném
megosztani
Önökkel az újság
hasábjain
keresztül.
Iskolánk tanulói 3 éve örökbe
fogadták a játszótér valamint az
„56-os emlékmű” és környékét.
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Ez az örökbe fogadás arról szólt,
hogy ügyelnek a terület tisztaságára illetve minden évben
valamilyen új növény ültetésével
díszítik azt.
Tavaly tujákat ültettünk mindkét
területre, (sajnos nem mindegyik
eredt meg) idén pedig virágedényeket
helyeztünk
el,
amelyekbe örökzöldeket ültettünk.
A kihelyezés után nem sokkal azt
tapasztaltuk, hogy az emlékműnél
elültetett fenyőt, valamint a
játszótéren az összes növényt
ellopták,
ezáltal
több
mint
hatvan gyerek valamint nevelőik
munkáját tették tönkre.
A
közterületre
kihelyezett
növények azért vannak, hogy azt
mindenki
láthassa,
illetve
gyönyörködhessen benne nem pedig
azért,
hogy
valaki
a
saját
kertjében otthon elültesse, vagy
netalántán eldobja, mert annak
meg tudjuk adni annak a kertészetnek a címét ahol vásároltuk
közel 10ezer Ft-ért.
A
fent
leírtakból
remélem,
kitűnik, hogy nevelőink iskolánk
minden tanulójával együtt arra
törekednek, hogy szépítsék, óvják
szülőfalujuk értékeit.
Sajnos most már tudunk nekik
példát mutatni arra is, hogyan
nem szabad bánni a természettel,
közös értékeinkkel!!
Dudásné Szabó Ibolya


Könyvtári látogatás
A könyvtárral ismerkedtek az általános
iskola 3-ik és 4-ik osztályos tanulói. Egyegy óra keretében ellátogattak a községi
könyvtárba, ahol röviden elmondtam nekik,
milyen elvek szerint találják a polcokon a
könyveket. A puding próbája az evés,
ezért minden gyereknek egy-egy könyvet
kellet megkeresni. Nagyon ügyesek és
lelkesek voltak a gyerekek, motíválta őket
az is, hogy a keresendő könyvre egy szaloncukrot ragasztottunk. Természetesen
aki ügyes volt, megkapta a jutalmát.
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A keresési próbák után egy-egy szelet
kaláccsal és meleg teával kedveskedtem
remélem a „jövő olvasóinak” és közben
beszélgettünk az olvasás hasznosságáról,
miért is jó olvasni.
Nagyon örültem, hogy a tanárok szívesen
fogadták a meghívást és ellátogattak a
könyvtárba.
Könyvtári hír
A mozgó könyvtári átszervezéssel a könyvbeszerzésre is több pénz jut, így több új
könyvvel gazdagodik a könyvtár. Az
elektronikus adatbázis felépítésével a
www.bajot.hu
oldalon
a
könyvtár
menüpontra
kattintva keresni lehet a
könyvtár katalógusában az interneten is.
Mné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az interneten keringő levél
"A mentősök, tűzoltók stb. arra jöttek rá, hogy
baleseteknél és más szerencsétlenségeknél a
szerencsétlenül járt személyeknél fellelhető a
mobiltelefon. A mentőakciónál azonban ők nem
tudják, hogy a számtalan név közül kit
értesítsenek hozzátartozóként a balesetről. Ezért
olyan ajánlást tettek, hogy mindenki tegye be a
mobiljába a szükség esetén értesítendő személy(ek) nevét és számát. Ilyen esetekre jött létre az
ICE (In Case of Emergency) nemzetközi
pszeudonim. E név alatt bejegyezhetnénk
azoknak a személyeknek a nevét és
telefonszámát, akiket az ilyen esetekben
értesíthetnek a mentők, tűzoltók, ill. a rendőrség.
Amennyiben több személyt kívánnánk megadni,
akkor ICE1, ICE2, ICE3 stb. pszeudonim alatt
lehetne őket feltüntetni. Ez a megoldás egyszerű,
nem kerül semmibe, és hatékony lehet.
Nemzetközi gyakorlatra és a magyar készenléti
szervekre hivatkozva arra buzdít egy körlevél, hogy
mindenki az ICE (In Case of Emergency)
mozaikszóval jelölje meg mobiljában azoknak a
hozzátartozóinak a nevét, akiket baj esetén értesíteni
kell. Bár a rendőrség, a mentők és a tűzoltók jó

ötletnek tartják, nem tudják, kitől származik a
felhívás.
Az [origo] kérdésére a rendőrség, a mentőszolgálat és
a tűzoltóság azt mondta, a kezdeményezés nem tőlük
indult, nem ismerik a levél forrását, viszont semmiképp
sem tartják haszontalannak.
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Létezhet Mikulás?
1.Egyetlen ismert rénszarvasfaj sem tud
repülni,de több mint 300000 olyan élő
organizmus létezik,amely még besorolásra vár,és
bár ezek nagy része baktérium vagy ízeltlábú
nem zárhatjuk ki azt,hogy a mikulás repülő
rénszarvasokon
közlekedik.
2.A Földön 2 milliárd (2000000000) gyerek van.
De
a
mikulás
nem
törődik
a
zsidó,buddhista,muzulmán
vagy
hindu
gyerekekkel így a munka a 15%-ára csökken
(378 millió).Háztartásonként 3.5 gyerekkel
számolva ez 91.8 millió otthont jelent .Fel kell
tételeznünk,hogy mindenhol lakik legalább 1
rendesgyerek.
3.A mikulásnak, hála a különböző időzónáknak
és a Föld forgásának 31 óra áll rendelkezésére az
ajándékok kihordására. Ebből az következik,hogy
822.6 látogatást tesz másodpercenként. Ez azt
jelenti,hogy 0.001 másodperce van minden egyes
háznál ,hogy lepakoljon, beugorjon a kéményen,
megtöltse a zoknikat,a többi ajándékot szétszórja
a fa alatt ,visszamásszon és felpattanjon a szánra.
ha feltételezzük, hogy a szóban forgó 91.8 millió
otthon egyenletesen helyezkedik el a Föld
felszínén,akkor két ház között a távolság 1.2
km,a teljes út pedig 117 millió (117000000) km.
4.Ez azt jelenti, hogy a mikulás szánja mintegy
1000km/s sebességgel halad a hangsebességnél
3000-szer gyorsabban.(a rénszarvas sebessége
25km/h)
5.A szán rakománya egy újabb érdekes kérdés.
Feltéve hogy minden gyerek 1 kg-os csomagot
kap (ami nagyon kevés) akkor a mikulás szánja
321300000 kg-t nyom. Nem számitva a
mikulást.(aki ha tényleg megeszik minden
házban egy kis édességet mondjuk 2 szaloncukrot
akkor az út végére 2943000 kg-ot hizik de ettől
az
apróságtól
most
eltekintünk)
Egy
hagyományos rénszarvas 150kg-t képes elhúzni.
Még ha feltételezzük hogy a repülő rénszarvas
pont 10-szer ennyit tud elhúzni akkor is
minimum 214200 kell a szán elhúzásához. A sok
szarvas 353430 tonnára növeli az egész pereputty
súlyát Ez 4-szer olyan nehéz mint az Enterprise
nukleárisanyahajó.
6.Ha ez a 353430 tonna tömegű szán 1000km/s
(1000000m/s=3.6
millió
km/h)sebességgel
közlekedik akkor igen nagy légellenállásba
ütközik.
A
légellenállás
felhevíti
a
rénszarvasokat. A két vezér rénszarvas
másodpercenként
143
trillió
(143000000000000000000) Joule energiát nyel
el. Elhanyagolható idő alatt égnek el,(eközben
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234 milliárd decibel erejű robbanás hallatszik)
kigyújtva maguk mögött a többi rénszarvast. Az
egész szán 4.26 ezredmásodperc alatt ég el. A
mikulást, akire eközben 297500 Newton
centrifugális erő hat,120 kg-os télapó esetén (ami
nagyon kevés) 8207123 kg-os erő préseli a szán
háttámlájához.

Mi a siker?

4 éves korban: ha nem pisilsz a nadrágodba.
12 éves korban: ha barátaid vannak.
18 éves korban: ha van jogosítványod
20 éves korban: a szex
25 éves korban: ha pénzt tudsz szerezni.
50 éves korban: ha (még) pénzt tudsz szerezni.
60 éves korban: a szex
70 éves korban: ha (még) van jogosítványod.
80 éves korban: ha (még) vannak barátaid.
90 éves korban: ha nem pisilsz a nadrágodba


FÉNY
A pesszimista a sötétséget látja az
alagútban, az optimista a fényt az alagút végén, a
realista a közelgő vonat lámpáit, a
mozdonyvezető pedig három idiótát a síneken...
RÉSZEGEK
Hülye részegek! Mindig eldobálják az üres
üveget!
Én meg össze-vissza vagdosom a tenyerem
hazafelé!
NÉHÁNY EGYSOROS
Én már nem hiszek semmiben! A múltkor is
bementem egy ajtón, amire az volt írva, hogy
NŐK, de csak budi volt.
Tegnap az apám elmesélte, amit a szexről tud.
Szegény anya!
A nõknek is van joguk programozni! Vegyünk
nekik mosógépet!
Amióta kikapcsolom lefekvés előtt a mobilom,
azóta utolérhetetlen vagyok az ágyban.
Régen a férfinak meg kellett ölnie a sárkányt,
hogy elvehesse a szüzet. Ma már nincsenek
szüzek, és a sárkányt kell elvenni.....
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Közös adventi gyertyagyújtásra
Mindenkit szeretettel várunk
November 27én szombaton
16 órakor a
Millenniumi
téren

December 6-án izgatottan várják a gyermekek a

Mi is szeretnénk nyílttá tenni a támogatás
lehetőségét úgy, hogy bármilyen összegű
támogatást szívesen veszünk.
Aki 3 000,- Ft ( három ezer ) vagy annál
nagyobb összeggel támogatja
a szobor
megvalósulását, annak nevét egy e célra
készített márványtáblára föliratjuk, hogy az
utódok is tudják és emlékezzenek a
támogatókra.
A
fölajánlásokat
átvételi
elismervény
ellenében:
Krajcsovszki Ferenc T.sz. 06-70/311-4044
Motúz Gyula
T.sz. 06-30/360-9773
Fekete Gábor
T.sz. 06-70/701-2193
Török János
T.sz. 06-30/439-5935
elnökségi tagoknál lehet megtenni, valamint a
Duna Takarékszövetkezet bajóti
fiókjánál vezetett : 58600465-11048008
számla számra lehet átutalni /befiezetni/ A
átutalásnál megjegyzésként kérjük mejelölni:”
szobor építésre”
Bízva összefogásukban, támogatásukban a
felajánlásaikat előre is köszönjük.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mikulás-napi meglepetést. Az ajándékokat
puttonyában cipelő ősz szakállú, kedves
öregapót számtalan elnevezéssel - Télapó,
Mikulás, Szent Miklós – illetik .Az ajándék
legtöbbször édesség.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FELHÍVÁS
Tisztelt bajóti lakosok, az Öregkőaljai
Pincebarátok szervezetének tagsága úgy
határozott, hogy a bajóti szőlőknek és
szőlőskerteknek védőszentet ábrázoló szobrot
állít. A védőszent Szent Orbán lenne. A szobor
helyéül szolgáló területet részben egyik szőlő
és pincetulajdonos Kriszeg Sándor ajánlotta
föl, más részben közterület. A munkák
elkezdődtek, a tereprendezés, a támfal
építése, betonozása, a talapzat betonozása, a
térkövezés megtörtént, rövidesen elkészül a
támfal valamint a szobor talapzatának
burkolása is.
A téli időszakban szeretnénk magát a szobrot
elkészíttetni, majd tavasszal Orbán napján
ünnepélyesen fölavatni.
Más településen is igen szép szokás volt, hogy
lehetőséget
biztosítottak
a
szobor
megvalósulásának támogatására.

Szerető gazdira
vár 4 tacskókeverék 3 hónapos
kiskutya.
Érdeklődni lehet:
33/ 449-134
telefonszámon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szeretettel köszöntjük Varga Antalt 88-ik születésnapján
és külön örömünkre szolgál, hogy köszönthetjük Őt és
feleségét Botlik Máriát 65-ik házassági évfordulójuk
alkalmából.
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