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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2010. december   XX. évfolyam  12.szám 
 
 

 
ÁLDOTT , BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK MINDEN BAJÓTI LAKOSNAK ÉS A 
KISBÍRÓ OLVASÓINAK 
 

 
Nagy Judit: A csoda 
 
A templom oltára körül arany csillámot szórtak 
Tudod, amit csak Ők – az angyalok – szoktak 
 
Állok, s arra várok: mi az, mit látok? 
Tán a mennyországban járok? 
 
-„Csoda történt! Csoda történt!”- suttogják a 
népek 
Oda sereglettek gazdagok és szegények. 
 
S láttam, hogy az érték - ahogy eddig mérték  
elvesztette anyagi létét. 
 
- „Mily szép! Mily ragyogó!”- kiabálták 
többek 
És az angyali lények csak jöttek - csak jöttek. 
 
S kérték, adjanak jóságot, bőséget - és hitet. 
Én eltűnődtem: „Hitet – a hívőnek?!” 
 
Megérinti vállát a gazdag a szegénynek 
- „Látod Te is barátom?”- s alig hisz a  
szemének 
 
Angyali varázslat köti össze lelküket 
s egy pillanatra levetkőzik anyagi testüket. 
 
Nem számít, hogy honnan, s miért jöttél 
Ma itt egy örök létű szerződést kötöttél 
 
Isteni lényed, Istent látta benne, 
Mintha csak egy testetek lenne. 

 
Mi ez hát, ha nem csoda?! 
Ki nem látja, oly ostoba! 
 
Ha csodát látsz, eggyé válik minden lény, ki 
látja 
Nem számít a pénz, a rang – a csodának 
nincs ára. 
 
A csoda nem az angyali sereg léte 
Hanem az emberek egységének fénye! 
 
Lásd meg e fényt most a szememben 
S visszatükrözöm életed – az életemben 
 
 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍR 
 
Az idei évben önkormányzatunk a Kultúrház 
felújítása miatt, hely hiányában nem tudta 
megrendezni az IDŐSEK NAPJÁT! Sajnos a 
közkedvelt ünnepi műsor és az idősek 
megvendégelése így elmaradt, de hogy nem 
felejtkeztünk meg róluk, az is bizonyítja, hogy 
a Körjegyzőség dolgozói házhoz vitték az 
ilyenkor kiosztásra kerülő szokásos 
édességcsomagot a 70 éven felüli időskorú 
emberek számára. Aki nem volt otthon és 
dolgozóink nem tudták átadni a csomagot, a 
hivatalba a csomag átvehető. 
Örömünkre szolgál, hogy 2011. decemberében  
már a felújított Kultúrházban ismét 
megrendezésre kerülhet  az Idősek Napja!  
 
Önkormányzatunk az iskolás és óvodás 
gyermekek számára az idei évben is készített 
mikuláscsomagot.  A mikuláscsomagok az 
iskola illetve az óvodai ünnepségek keretében 
lettek kiosztva. A településünkről eljáró 
általános iskolás gyerekek számára a 
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Polgármesteri Hivatalban osztottuk ki a 
csomagot. 
 

Katona Ferencné 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik 
december hónapban ünneplik születés és névnapjukat. 
 
75 éves  
 
Galba István 
 
80 éves 
 
Paul Ádámné  
(Török Margit) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 H I R D E T M É N Y 
 
Bajót Község Önkormányzata nevében 
tájékoztatásul közöljük a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Ösztöndíj Pályázat keretében 
nyújtott támogatások összesített 
anyagát. 
 
Beérkezett „A” tipusú pályázat száma:      
8 db  
Támogatott „A” tipusú pályázat  száma:    
8 db 
A megítélt támogatás összege 2011. 
évre : 320.000,- Ft. 
 

AWE Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt 

TÁJÉKOZTATJA 
a lakosokat, hogy a rendkívüli időjárás, 
a lehulló nagy mennyiségű hó 
rendkívüli nehézséget okoz a hulladék 
begyűjtésében. Elsősorban a 
mellékutakon alakult ki olyan helyzet, 
hogy a járművek és a dolgozók 
mozgása élet- és balesetveszélyes. A 
havazás okozta járhatatlan utak miatt a 
településen  a szolgáltatást elvégezni 
nem tudjuk. 
Amennyiben a szállítás meghiúsul, 
akkor a következő hét ürítési napján 
bármilyen formában zsákban, 

zacskóban kiteheti a hulladékot a 
gyűjtőedénye mellé, amelyet el fogunk 
szállítani. 
A lakosság megértését kérjük.  

AWE Tatabánya Zrt. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tisztelt Bajóti Lakosok! 
 
A közelgő ünnepek alkalmából  Wass 
Albert gondolataival kívánok  a falu 
minden lakójának BÉKÉS, BOLDOG 
KARÁCSONYT 
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy 
nap az évben, mely hivatalosan is a 
szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül 
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a 
céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán 
egyetlen egy, s annak is az estéje 
egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen 
Olvasó, fordítva kellene legyen. 
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, 
s egyetlen csak a többi dolgoké, s még 
annak is elég az estéje.”      Wass Albert 
 
                       Tóth Zoltán polgármester 

A nyugodt ünnepek érdekében ! 
Közelednek az ünnepek. Ebben az időszakban 
az emberek sok időt töltenek utazással, 
vásárlással, ajándékok után kutatva. A zsúfolt 
bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési 
eszközökön könnyen bűncselekmény 
áldozatává válhatunk. A következőkben 
bemutatjuk az ünnepi időszakban 
leggyakrabban előforduló bűncselekményeket, 
és az áldozattá válás megelőzésének 
lehetőségeit. 
Zseblopás: 
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, 
tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet 
tülekedéssel elterelve próbálják elemelni a 
pénztárcákat és egyéb értékeket. 
 

� Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, 
ha forgalmas helyen tartózkodik, 
utazik.  

� Ajánlott a válltáskáját maga előtt 
tartani.  

� Ne tároljon okmányokat, értékeket 
ruházata vagy táskája külső zsebeiben!  
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� Ne tegye ugyanarra a helyre 
pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait, 
mobiltelefonját. 

� Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a 
kártya közelében.  

� Bevásárlóközpontban történő 
vásárláskor ne hagyja táskáját a 
bevásárlókocsiban, azt minden esetben 
tartsa magánál! 

� ATM automatánál történő 
pénzfelvételkor járjon el nagyon 
körültekintően. Lehetőség szerint 
válasszon forgalmas helyet. PIN kódját 
csak abban az esetben üsse be, ha nem 
áll Ön mögött senki. Ha megkapta a 
pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a 
táskájába! 

� Amennyiben iratok mellett 
lakáskulcsot is elvittek Öntől, sürgősen 
cseréltesse le otthon a zárat 

� Ha bankkártyáját vitték el, 
mihamarabb tiltassa le! 

Gépjármű feltörés: 
Sokan hagynak értéket látható helyen az 
autóban. A parkolóban őrizetlenül hagyva akár 
másodpercek alatt feltörhetik a járművet, 
megszerezve értékeinket és jelentős kárt téve 
az autónkban. 
 

� Ne hagyjon értéktárgyakat az 
autójában! 

� Lehetőség szerint őrzött parkolóban 
hagyja az autóját, amíg vásárol. 

� Minden esetben zárja be az ajtókat, 
húzza fel az ablakokat, ha elhagyja a 
gépjárművet. 

� Az utastérben még üres táskát, 
ruhaneműt, élelmiszert se hagyjon! 

 
Az ünnepek alatt a bevásárlóközpontok mellett 
a temetők közelében is megnő a forgalom, 
ezzel a gépjármű feltörések száma is. A 
temetőbe való látogatáskor is ügyeljen arra, 
hogy autója minden esetben zárva legyen, és 
semmilyen értéket ne hagyjon benne! 
 
Trükkös lopások: 
 
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban 
találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon 
és lakókörnyezetünkben egyaránt. Azonban 
sok esetben az „adománygyűjtők” valamilyen 
nemes célra hivatkozva próbálják megszerezni 
a pénzünket saját maguk számára. A trükkös 
tolvajok célja, hogy lakásunkba bejutva, 

figyelmünket elterelve szerezzék meg 
pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a 
valódi adománygyűjtő szervezetek soha nem 
kérnek készpénzt, minden esetben csekk 
befizetésével lehet őket támogatni.  
 

� Soha ne adjon az adománygyűjtőknek 
készpénzt! 

� Soha ne engedjen be idegent a 
lakásába, bármilyen indokra 
hivatkozik is 

� Ajtónyitás előtt győződjön meg róla, 
hogy ki akar bejutni Önhöz 

� Ha otthonában nagyobb pénzösszeget 
tart, azt tegye biztonságos, mások által 
nem ismert helyre (pl. számkódos 
széfbe). 

Lakásbetörés: 
Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt 
elutaznak valahova. Ez esetben kérjük, 
fogadják meg az alábbi tanácsainkat: 
 

� Utazási szándékáról ne beszéljen 
idegenek előtt 

� Pótkulcsot ne tartson elrejtve a bejárati 
ajtó közelében 

� Szereltessen fel korszerű, több ponton 
záródó ajtót 

� Kérjen meg valakit (rokon, szomszéd), 
aki távolléte alatt elmegy a lakásukra, 
körülnéz, felkapcsolja a villanyt, üríti a 
postaládát, azt a látszatot keltve, hogy 
a lakás nem lakatlan 

� Elutazás előtt az ajtót, ablakokat 
gondosan zárja be 

� Ne tartson otthonában nagyobb 
összegű készpénzt 

 
Amennyiben bűncselekmény áldozatává 
válik, itt kérhet segítséget: 
Rendőrség: 107, 112 
 
Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata: 
2800, Tatabánya Előd vezér út 4. 

Tel: 34/512-790 
Pirotechnikai anyagok használata: 
Az év végének közeledtével lassan kezdődik az 
önfeledt szórakozás ideje. Azonban ez idő alatt 
sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi 
előírásokról. 
 

� Tilos magánszemélyeknek petárdát 
birtokolni, illetve felhasználni 

� Azokkal szemben, akik petárdát 
jogosulatlanul birtokolnak vagy 
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felhasználnak, szabálysértési eljárás 
indul, és 50.000 Ft pénzbírsággal 
sújthatók 

� A polgári célú pirotechnikai 
tevékenységek felügyeletéről szóló 
155/2003. (X.1.) Kormányrendelet a 
meghatározott időszakban, december 
28. és 31. között a II. pirotechnikai 
osztályba tartozó kis tűzijátékok 
mellett a közepes tűzijátékok 
megvásárlását, birtoklását, valamint 
december 31-én 18.00 óra és január 1-
jén 06.00 óra közötti felhasználását is 
megengedi nagykorú személyek 
részére 

� A nagy hatóanyagú termékeket 
azonban ebben az időszakban is csak 
szakképzett pirotechnikus vásárolhatja 
meg felhasználási engedéllyel! 

 
Kérjük, akinek szándékában áll az újév 
köszöntő hangulat fokozása érdekében 
tűzijátékot vásárolni, azt csak a törvényi 
előírásoknak megfelelően tegye! 

Nyugodt, békés ünnepeket kívánunk! 
 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság  

Bűnmegelőzési Osztály 
 
 
KÖNYVTÁRI HÍREK 

Az esztergomi városi 
könyvtár 

kistérségi 
mozgókönyvtá
ri ellátás 

feladatát 
vállalta 

2010 év 

elejétől. 
Négy 

település 
került így 

hozzánk, köztük Bajót is. Mikor 
felvettem a kapcsolatot Bajót 
kedves és lelkes 
könyvtárosával, Évával, 

megtudtam tőle, hogy a bajóti 

művelődési ház idén 70 éves, s 
hogy építésével kapcsolatban 
felmerült Vitéz Sághy Antal 
neve. Nagyon megörültem, Vitéz 
Sághy Antal ugyanis a nagyapám 

volt!  Meglepődni nem nagyon 

lepődtem meg, mert tudtam, 
Nagyapa különleges szociális 

érzékenységű ember volt. 
Gyerekkoromban ilyesmivel még 

nemigen törődtem, akkor az 

nyűgözött le, hogy az én 
Nagyapám részt vett az I. 
világháborúban, tetteiért 
vitézségi éremmel tüntették ki. 
Ez bizony megmozgatta gyermeki 
fantáziám! Mint ahogy az is, 
hogy 1944-ben nem engedte a 
visszavonuló német csapatoknak 
kiüríttetni a lábatlani 
cementgyárat, dacolva a katonai 
paranccsal – ezért 
meghurcolták, börtönbe zárták. 
A háború végén azonban 
felmentették. Mindezek ellenére 
sokáig nem volt ildomos Vitéz 
Sághy Antalról beszélni. Pedig 
sokmindent tett dorogi 
bányamérnökként és a lábatlani 

cementgyár műszaki 
igazgatójaként a dolgozóiért. 

Bérüket megemelte, kedvező 

lakáshitelekhez juttatta őket, 
a háború idején saját 
élelmiszerraktárából látta el 
munkásait. Közösségi életükért, 
kulturálódásukért is sokat 
áldozott. 1943-ban „Munkás-
jóléti” tevékenységéért 

kormányfőtanácsossá nevezték 

ki. Nevéhez fűződik pl. a 
lábatlani Munkásotthon, családi 

házak, fürdő építése, a 
péliföld-szentkereszti kálvária 

emlékmű. Szociális működéséért 
magas pápai kitüntetéssel 
ismerték el: Szent Gergely 
lovagrenddel. 

Négy gyermeket indított 
útnak, akiknek egyike, Sághy 
Éva volt az édesanyám. 
Huszonegy évvel Nagypapa halála 
után, 2001-ben a lábatlani 
városi könyvtárat vitéz Sághy 
Antalról nevezték el - nagy 
megtiszteltetés volt, igen 
büszke vagyok rá. 

Így hát nem lepődtem meg 
túlságosan azon, hogy Nagyapám 
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a bajóti művelődési ház, 
illetve akkor Munkásotthon 

építését is támogatta. Őszintén 

örülök, hogy megtudtam, erről a 
családi krónikák sem szólnak. 
Tulajdonképpen kicsit 

sorsszerű: ha az esztergomi 

városi könyvtár vezetőjeként 
nem veszek részt a 
mozgókönyvtári ellátásban, ez 
tán sosem derül ki számomra, 
illetve a család számára. Nem 
gondoltam igazán végig, hogy 
könyvtárosként, íróként 
tulajdonképpen Nagyapa szellemi 
örökségét folytatom. 

Sorsszerűnek találom, hogy 
ennyi évtized után munkám során 

már nem először bukkanok 
emlékére, szellemi és 
tárgyiasult hagyatékára. 

Köszönöm Bajótnak, a 

bajótiaknak, ha ők is megőrzik 
vitéz Sághy Antal nevét, 
emlékét! 

K. Várady Eszter 
Esztergom, 2010. december 17. 

    
K. Várady Eszter nemcsak 
könyvtárosvezető, hanem író is. Több 
írói néven jelent meg könyve. Néhány 
könyve a  Községi Könyvtárunkban is 
megtalálható.  Esther G. Wood : A férfi 
aki tetszik nekem, 
Peter Shark: Keserves éjszaka,  
                     A Herceg 
                     Kísért a múlt 
����������������� 

Karitász hírek 
 
Karitász csoportunk 1995-ben Ferenczy 
Rudolfné vezetésével, tizenhat fővel alakult 
meg. Jelenleg 19 fővel működünk. Havi 
rendszerességgel találkozunk, ahol imádságos 
kezdés után megbeszéljük az éppen aktuális 
feladatokat és értékeljük a már elvégzett 
„munkát”. Munkatársainkkal nem szolgáltatást 
nyújtunk, hanem segítő szolgálatot végzünk. 
140 idős, beteg, egyedülálló vagy hátrányos 
helyzetű ember életét, mindennapjait kísérjük 
figyelemmel. Látogatjuk őket, húsvétkor és 
karácsonykor szerény ajándékkal 
kedveskedünk nekik. 

Nyár végére szervezzük meg minden 
évben az idősek és betegek miséjét. Ilyenkor 
ünnepi szentmise keretében történik a betegek 
szentségének kiszolgáltatása. Majd ünnepelni 
hívjuk a testvéreket a plébániára, ahol 
versekkel, énekekkel köszöntjük őket, és egy 
jó hangulatú kínálással folytatjuk az 
együttlétet. 
Szent Erzsébet napján a szentmise után, 
névadónkra és példaképünkre emlékezve 
megszentelt kenyeret és szentképet adunk át 
minden jelenlevőnek. 
„Egymillió csillag a szegényekért” mottóval 
ádventi vásárt rendezünk, melynek bevételével 
a rászorulókat támogatjuk. 
Évente többször tartunk ruhabörzét, ezek 
bevételéből tudjuk fedezni kiadásainkat: a 
karácsonyi és húsvéti csomagokat, a betegek 
miséje utáni kínálást, a Szent Erzsébet-
kenyeret és egyéb apró-cseprő dolgainkat. 
Ahhoz, hogy a ruhabörzéket megtarthassuk, 
szükségünk volt – és a továbbiakban is 
szükségünk lesz – egy állandó helyiségre. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni Tóth Zoltán 
polgármester úrnak a segítséget, hogy helyet 
biztosított számunkra az öreg iskolában, ezzel 
segítve munkánkat.    
Évente két alkalommal EU-s élelmiszersegélyt 
osztunk, melyek többnyire liszt, cukor vagy 
száraz tészta. Azt hiszem, sokan nem is 
gondolják, hogy ez milyen komoly 
adminisztrációs és fizikai munka. Először a 
lepakolásnál, majd a kiosztásnál is több száz 
mázsa árut kell megmozgatni.  
2010. december 6-án 112 család részesült EU-s 
segélyben. Családonként 14 kg spagettit és 10 
kg csőtésztát kapott minden igénylő. 
Köszönjük mindazok munkáját, akik a 
lepakolásban és a kiosztásban segítettek. 
 
A Szent Karácsony titkának örömével és 

szeretetével, köszönjük a kedves 
bajótiaknak, hogy segítették, 
adományukkal és imádságos szeretetükkel 
támogatták. a karitász munkáját.  
Kegyelemmel Teljes Karácsonyi Ünnepeket  
és Áldott Boldog Új Esztendőt kívánunk  
Szeretettel;  

                                      Füle Kelemenné         
karitászvezető 

 Ferenczy Éva régió vezető, 
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ÉLŐFALU HÍREK 

Természetes Életmód Alapítvány Agostyán 
Eljött a várva-várt új időszámítás kezdete. A jó 
hír eddig az, hogy a napszakok és az évszakok 
rendje nem változott. Továbbra is fölkel a Nap, 
ahogy eddig szokott, este pedig lenyugszik. Az 
ősz is megjött a maga furcsaságaival. Gyanús 
lenne, ha nem így lenne. Ágoston-ligetbe is 
beszökött, beállt. Végeztünk a betakarítással, 
téliesítéssel, jöhet a szokásos rendcsinálás 
magunkban, magunk körül. 
Ideje van a lecsendesedésnek, a dolgok 
átgondolásának, az álmok újraálmodásának, új 
tervek szövögetésének. És rendezni az idei 
számlát a gondviseléssel, hogy megengedte 
eddigi próbálkozásainkat a teremtett világ 
rendjéért, vagy éppen rendje ellenében. Az idei 
év elhatározása volt – és csak ezt szeretném 
felerősíteni – az a megszólítás, amit múltkori 
számban tettünk közzé.  
Jelesül: Legjobb befektetés az életmódváltás! 
„Legyél Te is tájban élő ember, ahol jó a föld, 
jó a víz és a napvilágot sem homályosítják el 
tájidegen elemek. A legtöbb, amit tehetsz saját 
magad és a rádbízott szeretteidért, ha 
megteremted az anyaföldhöz kötődő 
biztonságot, visszaszerzed az elvesző szerves 
tudást, hogy arányosan művelhesd a kétféle 
„szürkeállományodat”: amin jársz és ami a 
fejedben van. Persze, nem árt ha ez még fölfelé 
(a Fönnvaló felé) is ívet alkot… Hol keresd ezt 
a helyet? Tatától 4 km-re, Agostyán 
tőszomszédságában, Magyarország egyik első 
élőfalujának holdudvarában, saját körbefutó 
patakkal, ligeterdővel, önálló vízgyűjtő 
területtel, termékeny talajjal, jó útkapcsolattal 
és szükség esetén közvetlen áramellátással. A 
közel két hektáros föld három családnak ad 
biztonságot, megélhetést és tervezhető - 
szolgáltatók nélküli – jövőt. A letelepedéshez, 
a környezettudatos építkezéshez, a 
gazdálkodáshoz, a megélhetési gondok 
megoldásához és a szükséges szerves 
műveltségi tudás megszerzéséhez teljes körű 
segítséget kínál: Czumpf Attila (06-30-663-
4651), illetve Gáspár János, rakott- vagy 
sárfalú ház építő (06-20-200-7426) és a 
Természetes Életmód Alapítvány 
(www.teaagostyan.hu).” 
Jelenleg úgy áll a dolog, hogy azok a családok, 
akik meglátogattak bennünket, gyakori 
vendéggé váltak és hozzák magukkal a 
kipróbált régi barátaikat, gyerekekkel, 

háziállatokkal, házikolbásszal, házibor-ral… 
Új területekre is van igény, amit együtt 
keresünk meg. Februárig remélhetőleg több 
szálat is sikerül elvarrni. De addig is bárkit 
szívesen látunk letelepedés-ügyben.  
A többit megbeszéljük a téli találkozón! 

Czumpf Attila 

Forrás: Internet 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A gonosz akciói 
"Sátán találkozót tartott, összehívta a 
démonokat a világ minden tájáról. 
A megnyitó beszédében ezt mondta: "Nem 
tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, 
hogy eljárjanak istentiszteletre.Nem 
tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák 
a Bibliájukat és hogy 
tudják az igazságot. Még csak attól sem 
tarthatjuk vissza őket, hogy egy 
bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a 
megváltójukkal.Ha egyszer megszerezték 
ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a 
hatalmunk felettük, úgyhogy engedjétek, 
hogy elmenjenek istentiszteleteikre, hogy 
magukhoz vegyék az úrvacsorát, de 
lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne 
legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot 
alakítsanak ki Jézus Krisztussal." 
"Ezt akarom tenni", mondta a Sátán. 
"Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a 
kapcsolatot a Megváltójukkal és 
fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész 
napon át!""Hogyan tegyük ezt?" kiabálták 
a démonjai."Kössétek le őket az élet 
mellékes dolgaival és találjatok ki 
számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a 
gondolkodásukat", válaszolta ő: 
1. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, 
költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, 
kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. 
2. Győzzétek meg a feleségeket, hogy 
dolgozzanak hosszú órákat és a 
férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot 
egy héten, 10-12 órát egy nap, így 
megengedhetik maguknak az üres 
életformát. 
3. Tartsátok vissza őket attól, hogy időt 
töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a 
családok darabokra hullanak, hamarosan, 
az otthonaik többé nem lesznek 
biztonságos menedékek a munka  
nyomása alól! 
4. Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne 
legyen képesek meghallani azt a 'halk, 
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szelídhangot.' 
5. Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják 
be a rádiót vagy a magnót, 
amikor vezetnek... hogy hagyják 
bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és 
a számítógépet az otthonaikban 
folyamatosan és gondoskodjatok arról, 
hogy minden üzletben és étteremben a 
világon nem biblikus zenét 
játsszanak folyamatosan. Ez majd    
bezsúfolódik az agyukba és megtöri a  
kapcsolatot Krisztussal. 
6. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat 
magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok 
bele az agyukba a híreket 24 órán 
keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe 
hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail 
postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, 
amikből online lehet rendelni, sorsolásos 
játékokkal és mindenféle hírlevéllel és 
promóciós ingyenes ajánlatokkal, 
szolgáltatásokkal és hiú reménnyel. 
7. Tetessetek sovány, gyönyörű 
modelleket a magazinokba és a tévébe, 
hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső 
szépség a fontos és aztán 
elégedetlenekké váljanak a feleségükkel. 
8. Tartsátok fáradtan a feleségeket 
olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a 
férjüket.Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem 
adják meg a férjüknek azt a szeretetet, 
amire szüksége van, hamarosan máshol 
fogják azt keresni. Ez jó hamar 
szétszakítja a családokat! 
9. Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket 
attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek 
a karácsony igazi jelentését. 
10. Adj neki húsvéti nyuszit, így nem 
fognak beszélni az Ő feltámadásáról és a 
bűn és a halál feletti hatalmáról. 
11. Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek 
arról, hogy hajszolják ott is túl magukat... 
hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok 
őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy 
kimenjenek a természetbe és Isten 
teremtményeit csodálják. Küldd el őket 
inkább vidámparkokba,sporteseményekre, 
színdarabokra, koncertekre és moziba. 
12. Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, 
elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra 
mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak 
távozni. 
13. Zsúfoljátok tele az életüket sok jó 
kifogással, hogy ne legyen idejük keresni 
Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját 

erejükből fognak dolgozni, fel fogják 
áldozni az egészségüket és a családjukat 
egy elég jó cél érdekében. 
'Működni fog! Működni fog!' 
Mekkora terv volt! A démonok buzgón 
indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy 
a keresztények minél kevesebb időt 
hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte 
a világon, és hogy minél kevesebb idejük 
maradjon arra, hogy meséljenek 
másoknak arról, hogy Jézus hatalma 
hogyan változtatta meg az életüket. 

Forrás: Internet 
================================ 
Szerencsét hozó szilveszteri babonák 

Miért sütünk szilveszterkor malacot? Miért kell 
lencsét enni újév napján? Tartsd be a 
babonákat, és legyen sikeres az új éved! 
Új év, új lehetőségek. A legtöbb ember január 
elsején, lehet, hogy még az előző este mámorában, 
megfogadja, hogy ez az év más lesz. Felhagy a 

rossz szokásokkal, és egy 
új életet kezd. Aztán 
telnek a napok, hetek, és 
csak igazán kitartó 
emberek váltják valóra a 

fogadalmakat. De nem csak elszánt ígéretekkel 
tehetsz a sikeres évért, hanem ha hiszel a régiek 
hiedelmeiben, amelyek újév első napjára szólnak. 
Ha nem is válnak be, legalább nevettetek egy jót! 
Lássuk, mik a legelterjedtebb babonák!  
Mit (t)egyél, hogy szerencsés legyél?  
Legalább újév napján tedd félre a reformkonyhás 
szakácskönyvet, és semmiféleképpen ne egyél 
csirkét. A régiek úgy tartották, hogy ha újév napján 
baromfit fogyasztunk, az egész évre elkaparja a 
szerencsét, a pulyka ráadásul haragot is hoz a 
házhoz.  
A halat, bár egészséges, inkább hanyagold, hiszen 
elúszik vele a szerencséd. Az újév a magyaros 
konyha szerelmeseinek kedvez, hiszen a malac 
hozza a szerencsét, mivel előtúrja. A népi 
megfigyelés úgy tartja, hogy újév napján, ha férfi lép 
be a lakásodba, ő hozza, viszont ha nő, akkor 
elviszi szerencsét. Szintén peches esztendőre 
számíthatsz, ha kiviszed a szemetest vagy bármit a 
házból.  
Szeretkezz, ne háborúzz  

Ezt az elvet alkalmazd 
január elsején, hiszen 
amit újév napján 
cselekszel, az fogja 

meghatározni egész évedet. Pihenj sokat, bár 
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ez a szilveszteri buli után nem lesz nehéz. A 
veszekedéseket tedd félre, ne hozd fel a 
párodnak, hogy túl sokat ivott előző este. 
Inkább foglalkozz kellemes dolgokkal, mint 
például a szépítkezés. Ne végezz házimunkát, 
ne takaríts, ne moss, ha nálatok volt a házibuli, 
ne küzdj a konfettivel, úgyis még jövő 
karácsonykor is találsz belőle.  
A pénz nem boldogít  
Csak amit vásárolunk rajta! Ha szeretnéd, hogy 
pénz álljon a házhoz az új évben, egyél lencsét, 
babot, borsót, hiszen ezek a pénz alakjával, 
szimbolikus jelentésükkel hozzák a pénzt, a 
bőséget. Ha rétest sütsz, vagy eszel, az pedig 
tartóssá teszi a gazdagságot.  
Ha nem akarsz semmiben hiányt szenvedni a 
következő évben, akkor legyen tele a kamrád 
minden jóval, semmi ne álljon üresen, például a 
liszt- és cukortartó. A hűtőszekrényben is legyenek 
finom ételek, mert akkor ez lesz jellemző az egész 
évre.  
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ””””””””” ”””””””””””””””” 
2011. január 17-én 17 órakor 

SZÖRÉNYI LEVENTE 

lesz a vendég 
Az Esztergomi Helischer József 
Könyvtárban, ahol beszél 
azokról a témákról amelyek 
jelenleg is foglalkoztatják. A 

találkozás alkalmával lehetőség 
van kötetlen beszélgetésre. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
vár a könyvtár( A esztergomi 
könyvtár helyileg a Dobó 
Gimnáziumban van.) 
`````````````````````````````
``````````````````````````` 
Ha itt a helyi könyvtárban is szeretnének 
érdekes emberekkel találkozni, várom az 
ötleteiket, javaslatukat, hogy kit hívjunk 
meg vendégnek. 

Malagurszkiné 
könyvtáros 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
MEGHÍVÓ 

Szeretettel várunk mindenkit Karácsony 
előestéjén a Millenniumi térre 2010. 
december 23-án 16 órára ZENÉS, 

VERSES, KÍNÁLÓS  
beszélgetésre, együttlétre. 

Bajót Község Önkormányzata 
Művelődési és Sportbizottság 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 

AJÁNDÉK 

Digitális fényképezőgépet kapott 
ajándékba a Millenniumi Ház Bíróné Szabó 
Gabriellától., azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy az alkotótáborban tevékenykedő 
gyerekekről és az itt készült alkotásokról minél 
több kép készüljön és a szülők is láthassák a 
csemeték műveit. KÖSZÖNJÜK 
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