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2012. július  XXII. évfolyam  7.szám 
 

 

 

Élvezetes, színvonalas előadást nyújtottak a csíkzsögödi HAROM 
NÉPTÁNCEGYÜTTES táncosai  július 19-én a Művelődési Házban a 
nagyszámú közönségnek. A belépés ingyenes volt, de az előadás után 
sokan támogatták az együttest. Öröm volt látni ezeket a csupaszív 
fiatalokat akik szeretettel tették a dolgukat. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk, Ügyfeleinket, hogy 
Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete törvényi felhatalmazás 
alapján a dolgozók éves szabadsága egy 
részének kötelező kivétele céljából a 
körjegyzőségben IGAZGATÁSI 
SZÜNETET rendelt el 2012. augusztus 21. 
– augusztus 24-ig. 
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézés  
(haláleset) miatt ügyeletet tart: 
 
Katona Ferencné 
33/449-146 
06/30/4596891 
 
Horváth Attiláné  
Tel: 06/30/4661738 
     
   Tóth Zoltán sk. 

     polgármester 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
8. Bajóti Alkotótábor képekben 

 

 
 

 
Dr. Koháry György akvarell bemutatója 

 

 

 
 

Simon M. Veronika terep munkája 

 

 
 
Tatjána Sevcsenko Ukrajna érdemes 
művésze pasztell technikából tart  
bemutatót 
 

 
 

Matúz Péter telefonkártyás „ festést”mutat 

 

 



Kisbíró 

 
 

 

 

 
 

Készülődés a záró kiállításra 

 

 
 

A táti festőkör tagjai 

 

Sor került a szokásos közös kép 
megfestésére, ennek érdekessége az, 
hogy mindenki egy-egy 
rész megfestését vállalta. 
 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Öröm hallani, hogy a médiában 
is megemlékeznek a 
nándorfehérvári diadalról 

 
NÁNDORFEHÉRVÁR 1456 

Magyarok és 
szövetségeseik : Hunyadi János kb. 
12.000 fős banderiális serege ; Szilágyi 
János kb. 7.000 várvédője ; Kapisztrán 
János kb. 18-20.000 fős keresztes csapata 
; kb. 200 kisebb hajó.  
Törökök : II. Mehmed kb. 60-70.000 fős 
serege, kb. 60-70.000 fő kisegítő csapat 
(szolgák, kereskedők, stb.) ; kb. 200 
hajóból (ebből 64 hadigálya) álló flotta ; kb. 
150-200 ágyú (a hajóágyúkkal együtt).  

 
Miután II. Mehmed 1453-ban elfoglalta 
Konstantinápolyt, a török seregek előtt 
egyetlen akadály állt a további európai 
hódítások útjában: Nándorfehérvár vára. A 
kulcsfontosságú helyen fekvő erősség 
megvédésének szükségessége 
nyilvánvaló volt a magyar és más európai 
vezetők számára is, ám mind a hazai, 
mind a nemzetközi viszonyok kuszasága 
azt eredményezte, hogy erőiket nem 
tudták megfelelően koncentrálni. Sem az 
V. Miklós, majd utóda, III. Callixtus pápa 
által hirdetett keresztes hadjárat, sem a 
magyar főurak, illetve más keresztény 
uralkodók által ígért segítség nem állt 
készen az ostrom idejére. A Kapisztrán 
János (Giovanni di Capistrano) által 
vezetett keresztes sereget fegyverzetbeni 
és kiképzésbeli hiánya nem tette igazán 
ütőképes haddá, sokkal inkább 
kiképzetlen, de lelkes önkénteseknek 
tekinthetjük őket, mintsem fegyveres 
erőnek. Egyedül Hunyadi (és Szilágyi) jól 
felszerelt, harcedzett serege volt az, ami 
útját állhatta az oszmán terjeszkedésnek. 
Megjegyzendő, hogy a „magyar” 
haderőben más nemzetek fiai (pl. 
Brankovics György 8.000 szerb katonája) 
is küzdöttek.  

 
A török sereg a Duna és a Száva között 
ütött tábort, hajóikkal pedig megpróbálták 
elállni a víz felől a várhoz vezető utat, 
reményeik szerint elszigetelve Szilágyi 
várvédőit Hunyadi és Kapisztrán közeledő 
seregétől. Hajóikkal, melyeket szorosan 
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egymáshoz láncoltak, gyakorlatilag 
elzárták a Dunát. Ez volt az első ismert 
hajózár a történelemben. Arra viszont már 
nem maradt erejük, hogy a part felől is 
védjék magukat, s ez végzetesnek 
bizonyult. Az ostromot július 4-én kezdték, 
folyamatosan ágyúzva a várat, melynek 
falai egyre több kárt szenvedtek. A védők 
helyzete lassan tarthatatlanná vált, csak 
abban reménykedhettek, hogy az 
időközben megérkező hadak be tudják 
juttatni az erősítést. Erre egyetlen 
megoldás kínálkozott: a folyó felőli 
segítségnyújtás. Hunyadinak sikerült 
értesítenie Szilágyit, hogy támadást tervez 
a hajók ellen, s mivel a törökök nem 
számolták fel a vár körül a part menti 
kikötőket, így július 14-én a magyar sereg 
két irányból is rájuk tudott rontani. A parton 
a nehézlovasság ügyelt arra, hogy a 
törökök ne legyenek képesek segítséget 
küldeni. A magyarok a kicsi hajókat, 
sokszor inkább ladikokat megerősítették, 
orrukba több esetben ágyút is szereltek, 
és erős fegyverzetű katonákkal rakták tele 
őket.  

 

Elkeseredett kézitusa bontakozott ki, a 
magyaroknak a folyó sodra által 
támogatott első támadását megállították 
ugyan, de a vár felől éppen időben 
érkezett meg az erősítés. Hiába voltak a 
törököknek jóval nagyobb, erősebb hajóik 
és jelentős számbeli fölényük, flottillájuk 
végül súlyos károkat szenvedett, majd 
szétszóródott.  
Miután megnyílt az út a várhoz, Hunyadi 
és a keresztesek egy része csatlakozott a 
védőkhöz, a maradék had pedig a Száva 
szigetén ütött tábort, folyamatosan 
fenyegetve ezzel a törökök bal szárnyát. 

További egy héten át tartott a vár 
ágyúzása, mely július 20-ára már Hunyadi 
szerint is „inkább mező volt, semmint 
erősség”. Ennek ellenére 
valószínűsíthetjük, hogy a 21-ére II. 
Mehmed által elrendelt általános roham 
korai próbálkozás volt, de mivel táborában 
kiütött a pestis, más körülmények mellett 
ez is arra ösztönözte, hogy ne várjon 
tovább. 

 
A késő délután indult első rohamot 
követően a török sereg rövidesen behatolt 
a városba. Hunyadi nehézlovassága ekkor 
kitört a belső várból, és rettenetes 
pusztítást okozott az első hullám kevésbé 
képzett és felszerelt csapatai között. A 
következő roham során mindkét fél pihent 
erőket is mozgósított, és elkeseredett 
küzdelem bontakozott ki, melyben a védők 
élveztek előnyt, ugyanis a szűk, romos 
terepen nem tudott érvényesülni az 
ostromlók létszámfölénye. Ennek ellenére 
a vár helyzete válságosra fordult, egy, a 
belső várban tartott tanácskozáson még a 
megadás lehetősége is felmerült. A 
magyarok mégis a harc mellett szavaztak, 
s következett a harmadik roham, melynek 
során a legkritikusabb pillanatban került 
sor a horvát származású Dugovics Titusz 
legendás hőstettére. Látván, hogy egy 
török kitűzi a próféta zöld zászlaját a 
várfokra, odarohant, és mivel nem bírt az 
ellenséggel, magával rántotta őt a mélybe. 
Hajnalban Hunyadi újra kitört, de mivel 
mindkét sereg súlyos veszteségeket 
szenvedett és vészesen kimerült, a 
fővezérek inkább a kivárásra játszottak. 
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Minden vezéri szándék ellenére mégis 
döntő fordulatra került sor. A keresztesek 
előbb a várból, majd az addig tétlenségre 
kárhoztatott csapataikkal a Száván túlról is 
kezdtek átszivárogni a török tábor felé, és 
birtokba vettek egy dombot a Száva 
mentén. A szigetről egyre többen 
csatlakoztak hozzájuk, így Kapisztránnak 
nem volt más választása, mint átmenni 
hozzájuk. A fellelkesedett kereszteseket a 
balszárnyon álló anatóliaiak ágyúi felé 
fordította, akik futásnak eredtek, nem 
feltétlenül gyávaságból, hanem talán azért, 
mert jelentős részük keresztény zsoldos 
katona volt, akikre nagy hatással lehetett a 
Kapisztrán vezette keresztes had. Ekkor 
mindkét parancsnok riadót rendelt el. 
Mehmed lépett először – és vesztett. 
Legerősebb csapataival a keresztesek 
ellen fordult, védtelenül hagyva a várkaput 
és a jobb szárnyon álló ruméliai 
tüzérséget. Hunyadi észrevette a 
lehetőséget, legképzettebb katonáival 
megtámadta a ruméliai ágyúkat, majd 
részben azok tüzét is korábbi gazdáik 
ellen fordítva hátba támadta Mehmed 
főerőit. A teljes megsemmisülést csak a 
Száva partjánál állomásozó szpáhik 
közbelépése tudta megakadályozni. 
Másnapra a török sereg maradéka szinte 
szó szerint elfutott. 

 
Hunyadinak nem volt lehetősége, hogy az 
ostrom után üldözze az oszmán sereg 
túlélőit, de a pápának és az európai 
uralkodóknak írott leveleiben felvetette 
annak lehetőségét, hogy eljött az alkalom 

Európa teljes felszabadítására. Erre 
viszont nem került sor: a magyar táborra is 
átterjedt a pestis, amit Hunyadi is elkapott. 
A fővezér augusztus 11-én elhunyt, a 
keresztes hadjáratra összeállt seregek 
pedig feloszlottak. Ennek ellenére 
Nándorfehérvár megvédése nagy 
jelentőséggel bírt, hiszen Magyarország 
határait ezt követően jó ideig nem 
fenyegették a török hódítók.  

Forrás: Internet 

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

Július – Szent Jakab hava 

Július 2. vallási ünnep: Sarlós 
Boldogasszony napja. A keresztények a 

Jézussal terhes Szűz Máriának Erzsébetnél, 

Keresztelő Szent János majdani anyjánál tett 

látogatására emlékeznek ekkor – Keresztelő 

Szent János éppen fél évvel Krisztus után 

született, amit június 24-én, Szent Iván 

napján ünneplünk. (Iván a János szláv 

változata). 

Egykor az asszonyok vágták sarlóval a 

gabonátSzámos népi hiedelem, hagyomány 

is kötődik az időponthoz. Az ezen a napon 

szedett gyógynövények, gabonafélék 

szentnek számítottak, a szerszámokat 

ilyenkor megáldatták... Sőt, ehhez a naphoz 

kapcsolódva, annak folytatásaként másnap 

kora reggel is ünnepi rítusok szerint kezdtek 

hozzá az aratáshoz. Az életet jelentő 

kenyérgabona tiszteletéről szól mindez, 

amely mindmáig tovább él a Krisztus 

testeként tisztelt szent ostyában. A Sarlós 

Boldogasszony elnevezés arra is utal, hogy 

egykoron az asszonyok vágták a gabonát 

sarlóval, és a férfiak szedték a kévét – ez a 

munkarend csak később, a jóval nagyobb 

fizikai erőt kívánó kasza használatának 

elterjedésével változott meg. 

Bár nem néprajzi jellegű, de a magyar 

történelmi köztudat szempontjából 

feltétlenül kiemelkedő két esemény is e 

hónaphoz köthető. Július 22. az 1456-os 
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nándorfehérvári győzelem emléknapja; a 

hónap utolsó napját pedig nemcsak a 

segesvári ütközet időpontjaként, hanem 

Petőfi halálának napjaként is számon 

tartjuk. 

Ezekben a nyár közepi hetekben is érdemes 

figyelnünk az elmaradhatatlan időjós 

napokra. Ha ötödikén, Sarolta napján esik, 

akkor rossz dió- és mogyorótermés lesz. Ha 

Illés napján (20-án) dörög az ég, azt 

mondják, Illés szekere zörög. Két nappal 

később, 22-én, Mária Magdolna napján 

viszont nagy valószínűséggel esik az eső – 

hiszen Mária Magdolna bűneit siratja. Jakab 

napja hosszútávú előrejelzésre is alkalmas: 

ha 25-én menetelnek a hangyák, nagy 

hidege lesz a télnek... 

  

================================= 

London 2012 
A XXX. ötkarikás 
játékok kerülnek 
megrendezésre 
július 27 és 
augusztus 12 
között Londonban. A földgolyó 
legnagyobb és legrangosabb 
sporteseménye, melyen a világ számos 
országa szerepelteti sportolóit. A 2012-
es londoni olimpia hatalmas izgalmakat 
ígér számos sport kedvelőnek és ami a 
legfontosabb, hogy a magyar olimpiai 
csapat csaknem 150 sportolójának 
szurkolhatunk az ötkarikás játékokon.  

 
Az Olimpiai játékok ötkarikás 
szimbóluma, melyet a modernkori 
olimpiai játékok alapítója, Pierre de 
Coubertin báró, a modern olimpiai eszme 
elindítója tervezett 1913-ban. 

Valószínűleg az öt kontinenst, míg egy 
másik magyarázat szerint a sport 
alapelveit szimbolizálják: szenvedély, 
hit, győzelem, munkaerkölcs, 
sportszerűség. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A DALOSTALÁLKOZÓ 
ideje alatt nyílik a 
tokodi babakészítő 

szakkör 
BABAKIÁLLÍTÁSA 

amely  egy hétig lesz 
látható. 
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Sikló a fecskefészekben, de hogy került 
oda? 

 

 

 

 

 

 
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős 

kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a 
szerkesztőbizottság.  

Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva 
Készült a MűvelődésiHáz gondozásában. 
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 Tel.: 449-450. Előfizethető és megvásárolható a 
Művelődési Házban. Ára: 60,. Forint 
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FELLÉPNEK: 

 

Harmónia Énekkar Bajót 
Bajnai Asszonykórus 

Tárkányi Hóvirág Népdalkör 
Nyergesújfalui Barátság Kör Egyesület 

Énekkara 
Nagysápi Dalkör 

Sárisápi Négy Évszak Hagyományőrző Dalkör 
Jázmin Népviseletes Asszonykórus Bajót 

 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK 

 
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE: POPOVICS GYÖRGY, A 

MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. 
 

JÁZMIN NÉPVISELETES ASSZONYKÓRUS 
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FIGYELEM!    
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 

FUTBALLPÁLYA 
      FALUNAP PROGRAMJA 

 
15.00.  -   ESZTERGOMI KISTÉRSÉGI KÖZÉLETI VÁLOGATOTT –                        

 GROSICS AKADÉMIA BARÁTSÁGOS LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
16.00. – INDULÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZTÓL 

 (Kossuth L. utca végig, kerékpár úton át,Szabadság utca, futballpálya.) 

 16.30. – MEGNYITÓ 
 17.00. – ÓVODÁSOK 
 17.15. – BOSZI DANCE MAZSORETT CSOPORT 
 17.40. – PÖTÖRKE NÉPITÁNC EGYÜTTES 
 18.10. – FEKETE GYÉMÁNT MAZSORETT CSOPORT 

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT: 18.00 ÜNNEPI MISE A 
BAJÓTI KATOLIKUS TEMPLOMBAN, A MISÉT CELEBRÁLJA DR. KISS 
RIGÓ LÁSZLÓ A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKE 
18.30. – VAMP – ZENEKAR 

 20.00. – TÁNCOS MULATSÁG 
    - DIE EBER KAPELLE – MÁNYI SRAMLI 
ZENEKAR 

 22.00. – TÜZIJÁTÉK  A RENDEZVÉNY IDEJE 
     - RETRO DISCO  UGRÁLÓVÁR ÉS TRAMBULIN 
 24.00. - TOMBOLA  VÁRJA A GYEREKEKET. 
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