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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2011.június  XXI. évfolyam  6.szám 
 

 
BAJÓTI LAKODALMAS 

 
A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt        Lakodalmas menet  
             szüleitől,testvéreitől, barátaitól,  

 

                                                    Az „esküvő” folytatása vendéglátással a 
hagyományos ételsorral , süteményekkel, kalácsokkal  

 

 

 

A Jázmin Népviseletes Asszonykórus által hagyományőrzési céllal 

felelevenített, régi bajóti lakodalom  néhány képe. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Bajót Község Önkormányzatának képviselő-
testület 2011 április 26-án tartotta testületi 
ülésen, melyen az alábbi rendeleteket 
alkotta:  
 
 

 
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

  4/2011. ( IV.26. ) számú rendelete 
az önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában 
meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi 
költségvetési zárszámadásáról a következő 
rendeletet alkotja. 
 

I. rendelet hatálya 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati 
költségvetési szervekre, a helyi kisebbségi 
önkormányzatra és az önálló intézményre. 
 

II. Az Önkormányzat zárszámadása 
 

2.§ 
 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2010. évi költségvetésének 
végrehajtását 
 
165.523 E Ft Működési bevétellel 

34.878 E Ft  Felhalmozási bevétellel 
143.133 E Ft Működési kiadással 

41.388 E Ft  Felhalmozási kiadással 
19.960 E Ft Pénzmaradvánnyal 

 -ebből:  
19.960 E Ft  Működési pénzmaradvány  

0 E Ft  Felhalmozási pénzmaradvány 
 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, 
bevételeit forrásonként az 1,(15,16)számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el. 
 
A kiadásokon belül 

 
 
 (3) Az önkormányzat és az önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és 
kiadási előirányzatainak teljesítését a 4, 
számú mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
 

(4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és 
bevételeit a 5. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 

(5) A működési bevételek és kiadások, 
valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja 
el. 
 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 
beruházási és felújítási kiadásait 6. számú 
melléklet szerint fogadja el.  
 

(7) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 
kimutatását a 16 számú melléklet 
tartalmazza. 
 

(8) Előirányzat felhasználási ütemtervet és a 
teljesítést a 11 számú melléklet tartalmazza. 
 

(9) A többéves kihatással járó döntésekből 
származó kötelezettségek célonkénti és 
címenkénti alakulását a 8. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 

48.822 E Ft személyi jellegű juttatások 
11.774 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
33.275 E Ft dologi kiadás 
31.200 E Ft támogatásértékű működési kiadás 
2.113 E Ft működési célú pénzeszközátadás 

 államháztartáson kívülre 
14.121 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 

0 E Ft kamatkiadások ( folyószámla hitel 
 kamata  

26.195 E Ft felújítás 
2.745 E Ft intézményi beruházási kiadások 

0 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 
185 E Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 

11.181 E Ft Támogatás értékű felhalmozási 
kiadás 

1.483 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 
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(10) Az Önkormányzat által adott közvetett 
támogatásokat a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 
(11) 2010. évi céljellegű támogatások 
részletes kimutatását a 7. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(12) Az önkormányzat a 2010. december 31-
ei állapot szerinti vagyonát a 2. tábla szerint 
691.495 E Ft-ban állapítja meg.(tájékoztató 
tábla 3,4,5,6,7,) (1) 
 
 A képviselő-testület a pénzeszközök 
változásának levezetését a 3-as számú 
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja 
jóvá. 
 

(13) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzat és az önálló 
intézmény pénzmaradványát 3/a számú 
melléklet alapján hagyja jóvá. 
(Bajót Község Önkormányzat 
pénzmaradványa 18.283 ezer Ft, Bajót-
Mogyorósbánya Körjegyzőség 
pénzmaradványa 1.677 ezer Ft) 
Az önkormányzat jegyzője a 2011. évi 
előirányzatokon történő átvezetéséről 
gondoskodik. 

 
Záró rendelkezések 

3 § 
 
(1) Ez a rendelet a rendelet a kihirdetés 
napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
Tóth Zoltán polgármester   
Tarnóczy Tünde körjegyző 
 

 
Bajót Község Önkormányzatának 
   5/2011.(04. 26) számú rendelete 

a  2010. évi önkormányzati 
költségvetésről 

és a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól szóló 

1 /2011.( II. 14.) 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 2011. évi 
költségvetésről alkotott 4/2010 (II..25)számú 
költségvetési rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§ 

 (1) (1) A 2011. január 1 és március 30-a 

között átvett támogatások miatt az 

alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében 

megállapított  

 

és az önkormányzat 2011. évi  

 

 
állapítja meg. 
 
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított 
kiemelt előirányzatokat 

141.256 E 
Ft 

Működési bevételek 
főösszegét 

161.256 E 
Ft 

Működési kiadások főösszegét 

20.000E Ft  Működési forráshiány 

18.970 E Ft Felhalmozási bevételek 
főösszegét 

18.970 E Ft Felhalmozási kiadások 
főösszegét 

0 E Ft  Felhalmozási forráshiány 

146.530 E Ft Működési bevételek 
főösszegét 

166.530 E Ft Működési kiadások 
főösszegét 

20.000 E Ft  Működési forráshiány 

18.970 E Ft Felhalmozási bevételek 
főösszegét 

18.970 E Ft Felhalmozási kiadások 
főösszegét 

0 E Ft  Felhalmozási forráshiány 

39.600 E Ft személyi jellegű juttatások 

9.822 E Ft munkaadókat terhelő járulék 

52.550 E Ft dologi kiadás 

31.279 E Ft támogatásértékű működési 
kiadás 
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 (3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a következő kiemelt bevételi 
előirányzatokat határozza meg, 

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 2011.április 26 lép 
hatályba. E rendelet hatályba lépésével, 
egy időben a 1/201 ( II.14.)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 polgármester 
Tarnóczy Tünde körjegyző 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
    
Szeretettel köszöntjüSzeretettel köszöntjüSzeretettel köszöntjüSzeretettel köszöntjük azokat a bajóti k azokat a bajóti k azokat a bajóti k azokat a bajóti 
lakosokat, akik június hónapban lakosokat, akik június hónapban lakosokat, akik június hónapban lakosokat, akik június hónapban 
ünneplik születés és névnapjukat.ünneplik születés és névnapjukat.ünneplik születés és névnapjukat.ünneplik születés és névnapjukat.    
    
80 éves  
Horváth Károlyné 
 ( Wéber Anna) 
 
85 éves 
Kállai Ferencné  
 ( Jung Teréz) 

 
50 éves 
házassági évfordulójukat 
ünneplik 
Szűcs Anna   és    Üveges 
Imre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.171 E Ft Működési célú  pénzeszköz-
átadás államháztart. kívülre 

10.486 E Ft társadalom- és szociál-
politikai juttatás 

0 E Ft föld terület vásárlás 

7.749 E Ft felújítás 

1.913 E Ft intézményi beruházási 
kiadások 

6.939 E Ft Támogatásértékű 
felhalmozási kiadás  

20.322 E Ft Működési tartalék 

483E Ft Felhalmozási tartalék 

1.886 E Ft Felhalmozási kölcsön 
törlesztése és kölcsön 
folyósítása 

2.252 E Ft Intézményi működési 
bevételek 

83.062 E Ft Önkormányzatok sajátos 
működési bevétele 

23.567 E Ft Önkormányzatok 
költségvetési támogatása 

10.984 E Ft Véglegesen átvett 
pénzeszközök 

 ( felhalmozási ) 

17.972 E Ft Támogatásértékű 
működési bevételek 

2.981 E Ft Felhalmozási és tőke 
jellegű bevétel 

3.300 E Ft Felhalmozási kölcsön 

19.677 E Ft Pénzforgalom nélküli 
bevételek 

Értesítés 
Ezúton tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete törvényi felhatalmazás 
alapján, a dolgozók éves szabadsága egy 
részének kötelező kivétele céljából a 
polgármesteri hivatalban IGAZGATÁSI 
SZÜNETET rendelt el 2011. július 11-től  15-ig 
és 2011. augusztus 8-tól 12-ig. 
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Május 20-án a születés hete 
alkalmából Bernád Ilona 

marosvásárhelyi 
természetgyógyász volt a könyvtár 
vendége. Az előadó a születésről, 
szülésről -a népi hagyományban- 

beszélt szakavatottan, hiszen a tudását nemcsak  az 
oktatás keretein belül szerezte,  
 
hanem a helyszíneken a Kárpát medencében élő népi 
gyakorlatból is tanulta, gyűjtötte és szedte csokorba a 
bábaság hagyományát. 
Az előadó a gyűjtéseiből több könyvet is írt. A 
könyvtárunkban megtalálható: Bernád Ilona: Élő népi 
gyógyászatunk című könyve. 
A könyvtár meghívásából Keresztes Nagy Árpád 
népzenész tartott zenés előadást az óvodában és az 
iskolában. Az igényesen felépített műsor nemcsak a 
gyerekek, hanem a pedagógusok tetszését is elnyerte. 
�������������������� 

 
CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN 
 

 
 
CSÖPP SZÍNHÁZ 
 
LALI BOHÓC 

VIRGONCKODÓ JÁTSZÓPARK 
 
Idén is megrendezésre került a családi nap az 

óvodában.Az 
elmúlt két évben 
is nagy sikere 
volt a gyerekek 
és szülők 
körében, és ez 
idén sem volt 
másként. Tízórai 
után az udvaron 
kézműves 
foglalkozás és 
szabadtéri 
játékok várták a 

gyerekeket. A délelőtt folyamán színházi 
előadás 
szórakoztatta a 
résztvevőket. 
Aztán délben  
bevonultak a 
gyerekek 
ebédelni és 
csendes pihenőt 
tartani. 
Alvás után indult 
újra a mókázás, 
mert megérkezett a várva várt Lali bohóc aki 
szórakoztató műsort tartott, lufihajtogatással 
egybekötve. Mindeközben az egész udvaron 
logikai- ügyességi játékok voltak, amivel a 
gyerekek szüleikkel, és az óvónénikkel együtt 
játszhattak. A játék során aki megéhezett 
válogathatott sok finomság közül, de 
legnagyobb sikere a sokszínű vattacukornak 
volt. 

Katonáné Kállai Kriszti 
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Szeretettel köszöntjük Kati nénit és az alsós 
tanító néniket pedagógus nap alkalmából a 4. 
osztály:Annau Anna, Cséplő Árpád, Kobzás 
Dóra, Sárközi Dániel,Szűcs Flóra, Palotai 
Gábor,Körmendi Ibolya,Vörös Jenő, Nagy 
Renáta,Suki Sándor, Imre Kálmán, Szabó patti, 
Szabó Éva Katalin 
������������������ 

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 
2010.01.31-2010.12.31. 

ÖREGKŐALJAI  PINCEBARÁTOK 
KÖRE  EGYESÜLET 

Bajót 
I. Számviteli beszámoló 
 
Eredmény kimutatás: 
    1. Összes bevétel:                      2187 eFt 
        - tagdíj:                                    126 eFt 
        - vissza nem tér. támogat.:      825 eFt 
        - visszatér. támogatás:           1214 eFt       
        - SZJA 1 %                                21 eFt 
        - kamatjóváírás                            1 eFt 
 
    2. Összes költség:            2056 eFt 
 
    3. Eredmény:                     131 eFt 
 
Mérleg: 
     
    1. Pénzeszközök:              361 eFt 
    2. Tőkeváltozás:               230  eFt 
    3. Tárgyévi eredmény:      131 eFt 
 
II. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített 
állami pénzalaptól,a       helyi önkormányzattól,a 
települési önkormányzatok társulásától és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: 
Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület a 2010. 
évben 625000 Ft  vissza nem térítendő és 1214400 Ft 
visszatérítendő támogatásban részesült Bajót község 
Önkormányzatától. 
A magánszemélyek 1% SZJA visszautalása 2010-ben 
21043 Ft volt. 
 
III: Tagdíjbevételek: 
Az egyesületnek a 2010. évben 126000 Ft 
tagdíjbevétele volt. 
      1. 100% magánszemély 
 
IV. Támogatások megoszlása: 
A támogatások a következőképpen alakultak: 
 Az egyesület a 2010. évben nem részesült 
támogatásban. 
         
 V. Kimutatás vagyon felhasználásról: 
    1. 100% működési költség 
 
VI. Cél szerinti juttatások kimutatása: 

Az egyesület a 2010. évben 200000 Ft támogatásban 
részesült a Holcim vállalattól a pihenőnap 
költségeihez. 
 
VII. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 
nyújtott juttatások értéke: 
A tisztségviselők díjazásban nem részesültek. 
 
VIII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid 
tartalmi beszámoló: 
Az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak és az 
alapító okirat célkitűzéseinek megfelelően működött. 
Célja szerint a 2010. évben azon tevékenykedett, hogy 
hozzájáruljon Bajót község borkultúrájának 
fejlesztéséhez. 
A közhasznú jelentést jóváhagyta: 
                                              A kuratórium elnöke 

 
Borverseny a szlovákiai    Karván 

A karvai Vitis Borbarátok Köre meghívására, 
immáron sokadik borversenyen vettek részt 
a bajóti és lábatlani borászok május 7-én. 
Nem kimondottan a borverseny volt a 
meghatározó, hogy eleget tettünk a 
meghívásnak,hanem az igazi, baráti 

kapcsolatok ápolása a 
szlovákiai-magyar 

barátainkkal. ( Egyébként 
Karva Lábatlannal tart fenn 
testvérvárosi kapcsolatot.) 
Volt polgármesterünk Török 
János úr kezdeményezésére 
indult el immáron több mint 
egy évtizede ez a hagyomány, 

amelyet Tóth Zoltán polgármester úr is 
tovább mélyített és ápolja a szomszédi 
kapcsolatot. 
A karvai borászok is minden évben 
viszonozzák baráti látogatásunkat a bajóti 
borversenyen. Akár Karván akár Bajóton a 
versenyt követően tapasztalatcsere, baráti 
beszélgetések, borkóstolás és persze jó 
hangulatú nótázás, mulatás követi. Az idei 
karvai jó hangulatra kissé árnyékot vetett a 
május 3-ai és 4-ei fagykár, sajnos és 
sajnálatos 100%-ban elvitte a 2012-es termést. 
A vendégfogadáson és a vendéglátáson a 
baráti szereteten ez egyáltalán nem érződött. 
Karván. inkább örültek, hogy Bajótot 
elkerülte a fagyos idő. Igen itt kezdődik az 
igazi baráti és „testvéri” szeretet , amikor én 
is örülök a mások örömének. 
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A versenyről annyit, hogy 56 borminta 
érkezett, ebből 16 arany, 9 ezüst, 17 bronz 
érmet érdemelt ki. A bajóti borászok sem 
panaszkodhattak, annak ellenére, hogy a 
2010-es év kiérdemelte a „legpocsékabb 
termésű év” címet, 1 arany, 1 ezüst, 2 bronz 
fozatot elért boraikkal. 
Évtizedek óta nem volt ilyen szélsőséges 
időjárás a szőlőtermesztőkre, hiszen ezt 
bizonyítja az is hogy a korábbi években 
arany, ezüst, bronz fokozatú borokat termelő 
borászok nem tudtak termelni mert a 
kényesebb, nemesebb fajta szőlők a rossz 
időjárás következtében tönkre mentek, és ez 
jellemző volt az egész régiónkra.( Egy kis 
vigasz, hogy Bodnár Sándor a balatoni 
juhfark borával a „legjobb fehérbor” címén 
elnyerte a karvai önkormányzat által 
adományozott külön díjat.) 
Végül egy idézet Cicerótól: 
„ A barátsággal sosem szabad 
betelni, úgy mint más egyéb dolgokkal: 
minél régebbi, annál édesebb, 
miként a borból is az amelyik kiállta az idő 
múlását.” 
Tisztelettel egy jobb év reményében. 
                                                                 „RR” 
���������������������� 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 
Holcim Környezetvédelmi nap Bajóton 
Kedves meghívásnak tettünk eleget május 21-
én szombaton, a Holcim szervezte Öreg-kö 
kirándulásra, melyen idősek, gyerekek, 
tanárok vettek részt. 
Mondanom sem kell, hogy a kisiskolások 
milyen nagy örömmel játszottak, vetélkedtek, 
bújócskáztak. Mi a szépkorúak felmentünk a 
barlanghoz és gyönyörködtünk a tájban. 
Ilyenkor nekem mindig eszembe jut a boldog 
gyerekkorom, mikor minden tavasszal az 
Öreg-kőre mentünk kirándulni az 
osztálytársaimmal és nyár végén titokban 
elbúcsúztam a fáktól, madaraktól, erdőtől és 
vártam a következő tavaszt. 
Remélem ezek az apróságok is úgy 60 év 
múlva visszaemlékeznek ezekre a szép órákra. 
Dél tájban összeszedtük a sátorfánkat mert a 
Krajcsovszki Zoli pincéjében finom ebéd várt, 
amit nagyon szépen köszönünk. Szeretnénk 
még megköszönni a tanárnőknek, nevelőknek 
hogy olyan lelkesen, szívesen segítettek a 
tálalásnál, kiszolgálták a gyerekeket. 

Még egyszer mindent köszönünk az összes 
szervezőnek     
                                                                Nagy Lajosné 

                                           Aszzonykórus nevében 
Bánhidán a pünkösdi FORGÓRÓZSA 
fesztiválon vettünk részt .A népviseletünket 
nemcsak ,rajtunk lehetett látni hanem Pálinkás 
Jánosné ( Marika néni ) népviseletbe öltöztetett 
babáin is. A környék népviseleteit a viseletekbe 
öltöztetett babákon állították ki. A bánhidai 
templomot a helyi káplán úr mutatta be és, egy 
szép előadás keretében ismertette Bánhida 
történetét. Örömünkre szolgált, hogy a káplán úr 
a bajóti templomot is ismeri, és tetszett neki. 
Színvonalas fesztiválon vettünk részt, és mi is 
hozzájárultunk 

Asszonykórus nevében: Nagy Lajosné 
 

Bajóti Lakodalmas 
 
Rendkívüli,csodálatos esemény volt amit nem lehet 
leírni, mert a hangulatát csak az tudja aki látta és jelen 
volt. Idős korom ellenére sem emlékszem, hogy 
gyerekkoromba lett volna ilyen lakodalom. Tisztelettel 
szólhatok a falu lakosságáról akik segítettek és 
közreműködtek a lakodalom előkészítésében, azokról 
akik eljöttek megnézni, érdeklődésük sok örömet adott 
nekünk. 
Örömünkre szolgált, hogy sok fiatal szivesen felvette  a 
régi viseletet és büszke volt rá.  
Külön köszönjük Török János úrnak a lelkes 
vőfélykedést ,Molnár Alajos atyának a közreműködést. 
Úgy érzem meghatotta őket a színes 
„násznép”látványa és az esemény hangulata. 
A legnagyobb köszönet a lakodalom megálmodóját 
Kríszeg Ilonát illeti, aki időt fáradtságot nem kímélve 
már hónapok óta készült erre a nagy feladatra, Ica 
ügyes voltál. A másik fő szervező és a rendezvény 
motorja Botlik Ilus volt. Köszönetet mondunk a 
háttérben segítőknek akik tanácsaikkal segítettek 
sütöttek főztek, hogy a vendéglátás zavartalan legyen, 
hogy minden a helyére kerüljön. 
Az ünnepségről hiányzott a polgármester úr, sajnos 
nem volt itthon, ezért nem tudott részt venni. Sajnáljuk. 
Nagyszerű lakodalom volt. 
                    Nagy Lajosné Asszonykórus nevében 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Régi bajóti lakodalom – videófilm 
 
A Jázmin Népviseletes Asszonykórus által hagyo-
mányőrzési céllal felelevenített, régi bajóti 
lakodalomról 2011. június 18-án videofilm 
készült. A videofilm megrendelhető 2011.06.30-
ig  Krajcsovszki Zoltánnénál 
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Rózsafűzér-zarándoklat Esztergomban 
 
Fénykorát élik a zarándoklatok, soha ennyien és 
ennyi felé nem utaztak, mint napjainkban.  
A zarándoklat azonban nem pusztán utazás, 
hanem általában a hívő ember vallási indíttatású, 
imádságos részvétele egy-egy közösségi, vagy 
egyéni cél érdekében szervezett utazáson. 
Közelebbre-távolabbra, gyalogosan, vagy 
valamilyen járművel, esetleg repülőgéppel, ki-ki 
lehetősége és igénye szerint zarándokol. 
Május 14.-én a bajóti karitász munkatársak is útra 
keltek az esztergomi rózsafűzér zarándoklatra, 
csatlakozva a Budapest körüli élő rózsafűzér 
zarándoklathoz. Az ima erejében bízva, utunkat, 
imádságunkat felajánlva hazánkért, 
családjainkért, hozzátartozóinkért. 
Az esztergomi Kerek templomhoz autóbusszal 
jutottunk el, ahol a környékbeli településekről 
érkező, jórészt karitász munkatársak gyülekeztek. 
Indulás előtt a templomban Ferenczi Rudolfné 
karitász régióvezető – a zarándoklat szervezője – 
ismertette a programot, majd Pokriva László 
plébános imájával és áldásával indultunk kb. száz 
fővel a Duna parton uticélunkig, 
Szentgyörgymezőre, a Szent György 
templomhoz. 
Rendezett 
sorokban, 
szépen 
feldíszített 
kereszttel az 
élen, települési 
táblákkal, 
mikrofonnal és 
erősítővel is 
felszerelve a 
közös 
imádsághoz, 
ment a csoport. A zarándokcsoportot elkísérte és 
az imádságot vezette Molnár Alajos plébános 
atya. A belvárosi és a vizivárosi templomban a 
pihenő alatt Lojzi atya rövid igeliturgiát tartott. 
Dél körül érkeztünk a szentgyörgymezei templom 
elé, ahol Fehérvári Lajos atya köszöntése és rövid 
pihenő után szentmisét mutattak be Molnár 
Alajos atyával a zarándokok részére. A 
szentmisét követően a templom szomszédságában 
lévő közösségi ház udvarán szerény enni- és 
innivalóval fogadtak a szentgyörgymezei karitász 
tagok, utána innen indultunk hazafelé, lélekben 
megerősödve.  
A folyamatos rózsafűzér ima, a Duna-part 
szépsége, a vár és a Bazilika látványa és 
közelsége, a keresztény közösségben való 

együttlét, hitünk nyilvános 
megvallása, olyan mély lelki 
élményt nyújtott, hogy 
várjuk a következő 
zarándoklatot. 
                    Fekete Lászlóné    

karitász munkatárs  
Isten sokszor segít gyorsan és váratlanul Öntsd ki 
szíved előtte!  
Minden veszélyes helyzetből találsz kiutat az ima 
által. 
Imádkozz útmutatásért és erőért. 
Istennek mondj el mindent, ami nyomja a lelked! 
Köszönetet fogsz mondani utána.  
Csak Isten által lesz egészséges a megtört szív. 
Mutasd meg neki a darabokat!  
Ahol Isten van, ott a béke!  
Gondold meg a csendben!  
A legjobb ötletek a csendben születnek.  
Kérd Istent, hogy mutasson utat neked  
Imád legyen becsületes és őszinte! 
Akkor Isten megsegít gyengeségedben. 
Végy időt magadnak Istennél naponta! 
Így tanulsz meg imádkozni. 
Hétköznapjaidban szoríts időt Isten számára 
Így jobban tud segíteni neked. 
Kezdj el Istenre hagyatkozni! 
És ő sokat fog rád bízni! 
Vedd az imádságot komolyan!  
Így tanulsz meg hinni. 
Az imában Isten megérinti szívedet 
Fordíts időt az imádságra! 
Aki nem bírja elviselni saját magát, 
az másoknak is terhére lesz. 
Az imában nyugalmat találsz! 

MEGEMLÉKEZÉS 
Nem vársz már minket 
ragyogó szemeddel. 
Nem örülsz már nekünk, 
szerető sziveddel. 
De abban reménykedünk, 
hogy  jó helyre mentél. 
Hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél. 

Özv. Aradi Ferencné 
 halálának 2. évfordulójára emlékeznek 
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