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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2012. augusztus XXII. évfolyam 8.szám
Dalostalálkozót tartottak Bajóton
Vasárnap, augusztus 12-én tartották a III. Bajóti Jázmin Dalostalálkozót a nemrég átadott
kultúrotthonban. A színvonalas eseményen részt vett Popovics György
megyei elnök.
A hagyományteremtő céllal indult, immár harmadik alkalommal
megrendezésre kerülő találkozón hét kórus lépett fel. Részben az idősebb
korosztály által képviselt énekesek népdalt, szlovák
nemzetiségi dalt, bányász nótákat adtak elő, de még
felcsendült a jól ismert Most múlik pontosan című szám
is. Egy-egy csoportot gitáros illetve harmonikás kísért. A
fellépők lelkesen, jól felkészülten álltak színpadra, műsoruk jól
összeállított, színvonalas produkció volt a festői szépségű Bajóton. Az
eseményt megszervezte Krajcsovszki Zoltánné és a műsort levezette Balázs
Józsefné, aki egyben a bajóti Jázmin Népviseletes Asszonykórus tagja is . Az
rendezvényen köszöntőt mondott Popovics György megyei elnök, aki
számára öröm ide visszatérni, nagy élmény, hogy a megye sok településéről
jönnek ide, ahol egy összeforrt, nagyobb közösséget alkotnak. „Az én szívem
csordultig tele van örömmel és várakozással” mondta megnyitó beszédében.
Tóth Zoltán Bajót község polgármestere elmondta, hogy fontos megőrizni
ezeket az értékeket, különben elvesznek.
Fellépők:
Barátság Kör Egyesület Énekkara
– Nyergesújfalu

Harmónia énekkar
Bajót

Bajnai Asszonykórus

Hóvirág Népdalkör
Tárkány
Négy évszak Nyugdíjas klub
Nagysápi
Sárisáp
Hagyományőrző Dalkör

Jázmin Népviseletes Asszonykórus Bajót
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FALUNAP 2012
A falunap megnyitóján ünnepélyesen Tóth
Zoltán polgármester a Bajótért kitüntetést
adta át Dudásné Szabó Ibolyának. Az
elismerést a bajóti iskolában végzett
harminc éves munkájáért, az iskola, a falu
kulturális életében való feladat vállalásért,
társadalmi munkáért javasolta a díjat az

önkormányzat képviselő-testülete.
Gratulálunk.

Köszönjük a falunap támogatóinak és
közreműködőinek , hogy hozzájárultak a
rendezvény megvalósításához.
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BABA kiállítás volt a dalos találkozóval egy időben a
Művelődési Házban
A tokodi Alkotóház babavarró és csipkeverőszakkörének
tagjai mutatkoztak be alkotásaikkal. A alkotók között
vannak bajótiak is. Nagyon örültünk a
találkozásnak.

FELHÍVÁS
A tokodi babavarró szakkör vezetője
10-15 fő érdeklődő esetén Bajóton is
tart tanfolyamot. Akinek az
érdeklődését felkeltette a felhívás,
jelezze a Művelődési Házban.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BAJÓTI NÉPVISELET
CAMBRIÁBAN
A
bajóti
Jázmin
Népviseletes
Asszonykórus egyre ismertebb és elismertebb
megyehatárokon innen, s túl.
Hírnevük
elkerült
az
északfranciaországi Cambrai városába is, ahol
nemrégen
az
esztergomi
testvérvárosi
küldöttség vendégeskedett.
A delegáció tagja volt a bajóti
származású dr. Vargáné Simon Mária is, aki
édesanyja és több jázminos kórustag
fellépőruháit kölcsönkérve alkalmi kórust
szervezett
esztergomi
asszonyok
közreműködésével.
Magyar
és
francia
népdalokból összeállított műsorukat a francia
városka ünnepi fogadásán mutatták be.
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A káprázatos bajóti népviselet és a
lelkes alkalmi kórus nagy tetszést aratott a
vendéglátók körében. A francia polgármester
külön, egyenként gratulált a magyar
énekeseknek és Simon Gábornénak, a Jázmin
tagjának, aki öltöztette és tanácsokkal látta el a
fellépőket.
A kórus tagjai voltak. Hegedűs
Roberta, Jónás Zsigmondné, Mogyorósiné
Zachar Ildikó, Mohainé Lencsés Valéria,
Sitkuné Fülöp Orsolya, dr. Uzonyi Pálné és dr.
Vargáné Simon Mária.

Az „alkalmi” kórus tagok eljöttek a
dalos találkozóra, hogy a hazájában is
megnézzék a népviseletet.

Bajóti Kisbíró

Másnap cikk jelent meg az eseményről a
helyi francia újságban

Családi nap Bajóton!

2012.08.06.-án

hétfőn

került

megrendezésre a Kuckó Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat által szervezett
családi nap.
A rendezvényt a helyi Polgármesteri
Hivatal

anyagi

támogatásával

valósítottuk meg, ahol a közös főzésen,
táncversenyen,

kézműveskedésen,

ügyességi játékokon kívül a kilátogatók a
nyergesi Pinocchio Bábcsoport műsorát
is megtekinthették.
Zenét a rendezvény alatt Körmendi
Attila és Baranyi Attila biztosította.
Segítségüket köszönjük.
Minden

kilátogatónak,

segítőnek

köszönjük, hogy a nagy meleg ellenére is
meglátogatták rendezvényünket.
A

szolgálat

családgondozói

Kacser

Adrienn és Zellerné Halmos Nikoletta
szeptembertől új időpontban :
hétfő: 8-12
kedd:

9-15.30

rendelkezésére

állnak

ügyfelek
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csak saját háztartásunkra vonatkozóan
érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat.
Utazáshoz kevésbé romlandó élelmiszert
vigyünk. A nagyobb víztartalmú töltelékáru
(párizsi, májkrém, sonka) gyorsabban
romlik, mint a száraz húskészítmény.
Hűtőtáska
hosszabb
utazáshoz
elengedhetetlen.
Étel
készítése
és
fogyasztása előtt is fontos az alapos
kézmosás.
Bármely
étel,
amely
baktériummal vagy vírussal szennyeződött
és nincs megfelelően átsütve, megfőzve,
vagy az ételmaradék fogyasztás előtt
átforrósítva, veszélyes lehet. Zöldségeket,
gyümölcsöket mindig alaposan mossuk
meg.
A
folyadék
pótlásáról
ne
feledkezzünk
meg,
ásványvizek,
gyümölcslevek pótolják az elveszített
folyadék mennyiséget és ásványi anyagot.
Különösen veszélyesek a tojástartalmú
(krémes, tojáshabos sütemény, madártej,
tojásos galuska, majonézes saláta), vagy
húst tartalmazó ételek (házi disznósajt,
hamburger, beefsteak, rakott, töltött ételek,
nagy darabban, egyben sütött húsok), főtt
tészták. Gyakran fordul elő az is, hogy az
étellel
kapcsolatba
kerülő
személy
hordozza a fertőzést légúti hurut vagy
gennyes seb formájában és a szükséges
személyi higiéné, illetve az ételkezelési
szabályok be nem tartása miatt kerül az
ételbe a kórokozó.

===============================
Az élelmiszer eredetű megbetegedésekről
Nemcsak
itthon
a
meleg,
nyári
időszakokban, de mediterrán, vagy trópusi
országokba történő utazás során is
megbetegedhetünk élelmiszerben lévő
baktérium, vagy vírus által. Hazánkat
választva, másik országba utazva, vagy

Lehetőség szerint olyan vendéglátó
helyeket (étterem, cukrászda, utcai árus)
keressünk fel, ahol láthatóan a higiénés
körülmények megfelelőek, melyről már a
bejárat, a személyzet, a mellékhelyiségek,
asztalok higiéniája is árulkodhat.
Némiképp hazánkéhoz hasonló a higiénés
helyzet a francia, görög és olasz
tengerparton. Tengeri ételeket (halak,
kagylók, polipok és osztrigák) a partokhoz
közeli területen érdemes fogyasztani, mert
ott
valószínűleg
frissen
kerülnek
felszolgálásra. Aki még nem fogyasztott
tengeri ételeket, először kis mennyiségben
próbálja ki, mivel a tenger gyümölcsei
allergiás reakciót válthatnak ki. Számos
országban (Törökország, Montenegró,
Bulgária, Görögország, Egyiptom, Tunézia,
Sri Lanka, Kuba) a csapvíz nem
fogyasztható, így az abból készült
jégkockák, jégkása, üdítők, koktélok is
fertőzés
forrásai
lehetnek.
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Veszélytelenebb, ha gyárilag csomagolt
fagylaltot vásárolunk, vagy ha erre nincs
lehetőség, a nagy forgalmú árusító
helyeket részesítsük előnyben. Érdemes
minél több információt gyűjteni az adott
országról, a kulturális, szórakozó helyeken
kívül az esetleges közegészségügyi
veszélyekről is.
Fontos megjegyezni, hogy ha valamely
kórokozóval szennyezett egy élelmiszer,
azon legtöbbször sem ízén, sem állagán
nem látható elváltozás. Azonban fel kell
figyelni arra, ha az élelmiszerek színe,
szaga, állaga megváltozik, vagy eltér a
megszokottól, például ha a hús kellemetlen
szagú, a felvágott felülete nyálkás,
tapadós, a tej megsavanyodott, a kenyér
penészes vagy az állaga nyúlós, a
zöldség- és gyümölcsfélék penészfoltosak
vagy rothadásnak indultak, ne fogyasszuk
el, mivel a romlott ételek melegágyai a
kórokozóknak.
Élelmiszer eredetű megbetegedés esetén
leggyakoribb
tünetek,
melyek
a
szennyezett élelmiszer elfogyasztását
követő fél órától 48 óráig jelentkezhetnek,
hányinger, hányás, hasmenés, hasi
görcsök, általános rosszullét, esetenként
láz. Ritkán eszméletvesztés, kettős látás,
nyálfolyás, izombénulások, tudatzavar.
Azonos ételt fogyasztó emberek közel
azonos
időben,
hasonló
tünetekkel
megbetegednek, nagy valószínűséggel
élelmiszerfertőzés, ételmérgezés gyanúja
áll fenn. Az esetek nagy részében a
tünetek pár nap alatt rendeződnek,
azonban
mindenképpen
érdemes
háziorvoshoz fordulni.
Amennyiben
élelmiszer
eredetű
megbetegedésre alapos a gyanú, azt az
észlelő orvosnak az illetékes Megyei
Kormányhivatal
Kistérségi
Népegészségügyi Intézetéhez be kell
jelentenie, melyet az Intézet kivizsgál és a
szükséges intézkedéseket megteszi, a
tömeges megbetegedés, kiterjedt járvány
elkerülése érdekében.
Nemcsak
a
vendéglátóhelyeken,
a
közétkeztetésben
szerepet
játszó
konyhákban, hanem a háztartásokban is a
rendszeres takarítással, eszközök tisztán
tartásával,
élelmiszerek
megfelelő
tárolásával, előkészítésével, a készétel
tárolásával,
fogyasztás
előtti
hőkezelésével,
valamint
a
higiénia

Bajóti Kisbíró
betartásával
az
élelmiszer
megbetegedések elkerülhetőek.

eredetű

Sajtó anyagot összeállította: Hasenberg
Zsuzsa közegészségügyi felügyelő
Jóváhagyta: Dr. Solti Hilda kistérségi tiszti
főorvos
2012.08.07.


Mindennapi kenyerünk
A klasszikus házi kenyér elkészítése lelki
terápia, fitten tartó napi edzés, az
eredmény
pedig
a
legtöbb
péket
megszégyenítően jó. Bár ősi népi
hagyományaink
közé
tartozik
a
kenyérsütés
és
a
kovásznevelés,
nemcsak arról hiányoznak a háziasszony
fogalmai,
hogyan
készül
a
jó,
hagyományos magyar kenyér, de azt
sem tudja, milyen az.
A régi magyar háztartásban a kenyér
olyan
létfontosságú
volt,
hogy
a
háziasszony legféltettebb kincsének a
kovász számított. A legtöbb háztartási
babona, hiedelem és tilalom ehhez
kötődik: ha a konyhát átok éri, az a
kovászon csattan, a kenyér szent, a
kenyér a konyha alapja. Készítője jobb,
ha nem terhes, nem menstruál, nem
kezdhet a munkába akármikor, csak
meghatározott napokon, és vigyáz,
hogyan rendezi a kötényét, mert ha a
kovász rossz lesz, a kenyér is elromolhat,
akkor pedig nincs élet.
Lehetett
közösségépítő
vagy
versenykeltő: néhol minden család féltve
őrizgette a maga kovászát, máshol pedig
házról házra járt a faluban, mindenki
elcsippentett belőle, tovább szaporította,
majd lepasszolta a szomszédba. Persze
sokan, főleg a városokban a péktől
szerezték be a kenyeret, amit mi is
megtehetnénk, ha lenne ma is minden
sarkon olyan pék, aki jó kenyeret süt.
Akkor nem is kellene 500 éves népi
hagyományokon
merengenünk,
így
azonban egyszerűen muszáj. A klasszikus
magyar kenyér kívül ropogós héjú,
aranybarna színű, egyenletesen lukacsos,
foszlós, puha, és sokáig, de legalábbis
napokig eláll. Nem nehéz házilag
előállítani ilyet, csak néhány alapszabályt
kell észben tartani. ( forrás : Internet )
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A Bajóti Szikra SE tragikus
körülmények
között
elhunyt
játékosának, Zagarits Bélának az
emlékére
került
megrendezésre
2012.07.21-én az I. Zagarits Béla
emléktorna. A tornán több helyi és
környékbeli csapat vett részt. A
mérkőzések
előtt,
közös
gyertyagyújtással emlékeztek meg az
összegyűlt
játékosok,
ismerősök,
barátok. A torna kezdetén sajnos
kedvezőtlenül alakult az időjárás, az
első mérkőzéseket esőben játszották.
A döntő és a bronzmérkőzés idejére
már remek napos idő kerekedett. A
tornán 9 csapat indult, az első helyezett
a „Fürge Talpak”, a második a „GyörgyKő Kft”, a harmadik pedig a „Jámborok
és Vadak” csapata lett. A rendezvényt
küzdős,
hajtós
megtekintők
mérkőzéseket, szórakoztató játékot
láthattak remek hangulattal, és méltó
megemlékezéssel, amely a torna
szempontjából a leglényegesebb volt.
A torna támogatói voltak:
Kriszeg Ilona, György Levente, Bognár
Gábor,
Füle
Norbert,
Pánczél
Szabolcs.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki munkájával
segítette a rendezvény létrejöttét.
Nyugodj
békében
drága
barátunk, drága csapattársunk.
„ Elmúlt, mint száz pillanat, s tudjuk
mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek
őrzik, nem szavak” (Nagy László)

Szervezőség

Bajóti Kisbíró

Augusztus 20-ról eszünkbe jut Szent
István, az államalapítás, az új kenyér, az
alkotmány és a Szent Korona ünnepe. Ennek
oka, hogy korántsem hosszú múltra
visszatekintő nemzeti ünnepünket a 20.
században minden politikai rendszer a saját
elképzelései szerint alakította.
„Kenyeres” szólások
Kölcsön kenyér visszajár.
Éhesnek az árpakenyér húsnál jobban ízlik
Megette a kenyere javát
Úgy hiányzott neki, mint egy falat kenyér
Kenyérre lehet kenni
A kenyér is csak sülve jó
A kenyér is annál jobb, minél több a szeme
A kenyérsütés a liszt nem létén is múlik
Ahol kalács nincs, ott jó a kenyér is
A cipó, csak cipó, nem kenyér
Egy fehér kenyérnél, jobb a kettő
Ki minő kovászt tesz, olyan kenyeret eszik
Régi búzából is válik jó kenyér
Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel.
Kenyértörésre kerül a sor köztük
Úgy kell valami, mint egy falat kenyér
A szólások, szóláshasonlatok viszonyító
rendszeréből sem hiányoznak a malom és a
hozzá tartozó eszközök, személyek,
cselekvések. A legkülönb emberi
tulajdonságok kifigurázására hasonlatokba,
metaforákba épülnek.
Az egymás mellett elbeszélő emberekre,
csak a saját szempontjaikat védő vitázókra
mondják, hogy „Két malomban őrölnek.”;
„Egy malmot nem lehet két patak vizén
járatni.”; „Egy malomban nem fér meg két
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molnár.”

felső malomkő.”

Iszákos emberről azt tartják, hogy „Jól
felöntött a garatra.”; „Elázott a malomkerék
kövestül.”; „Elnehezedett, mint az ázott
malomkő.”; „Jó a garatja, amit felönt, mind
lesuvad rajta.”
Az őrlemény minőségét az emberi
tulajdonságokkal állítják párhuzamba,
mintha csak burkoltan azt akarnák jelezni,
jó apának jó gyermek, rossznak pedig rossz
jut: „Jó búza, jó liszt. Silány búza silány
liszt.” „Hitvány búzából csak hitvány liszt
lesz.”; „Kukoricából sose lesz fehér liszt.”;
„Búza kell a kenyérhez, kukorica a
puliszkához.”
Siránkozó, panaszkodó emberre mondják:
„Nyikorog, mint a kukoricamalom.”
Halk szavú, alkalmazkodó emberre talált a
mondás, miszerint „Csendes, mint a
pusztamalom.”; „Csendes, mint a malom
télen.”
Hosszú életű, dolgos emberre találó
mondás: „Sokszor eljárt a malomba.”;
„Versenyt forgott a malomkerékkel.”;
„Megtette ő is, amit a malom kerék.”; „Sok
lisztes zsákot hordott ki a malomból.”
Őszülést, az öregedést a malomba járással
hozzák kapcsolatba: „Sokat forgolódott a
malomba.”; „Sokszor parolázott a
molnárral.”; „Levette a kalapját a malomba,
s ez lett vele.”; „Úgy járt, mint a malomba
egerésző fekete macska.” (Megszürkült);
„Látod-látod, malomba se jársz, mégis
lisztes vagy.”; „A molnár is addig örvend,
amíg le tudja pallni a fejéről a lisztet.”;
„Imánn ne pallérozd a fejed, nem liszt az,
hogy lehulljon.
Lisztes zsákhoz, malomkerékhez
hasonlítják a kövér embert,
mondván:„Karcsú, mint egy lisztes zsák.”;
„Talál reá, mint lisztes zsákra az öv.”
A válogatós, telhetetlen emberre is készen
áll a szólás: „Éhes, mint a molnárné
tyúkja.”; „Éhezik, mint a molnárné tyúkja a
garat alatt.”

Lusta emberről mondják: „Olyan lusta,
mint az alsómalomkő.”; „Kistrapálta
magát, mint az alsómalomkő.”; „Úgy
lelapult, mintha malomkő nyomta volna
meg.

Szószátyár asszony jelzője: „Őröl, mint egy
rossz malom.”; „Jár a szája, mint a
malomkerék.”; „ Feszt jár a nyelve, mint a

A hűtlen feleségről szóló megjegyzés sem
ritka: „Eligazította, mint Álózsiné a
vámot.”; „Kiegyezett, mint a felszegi
asszony a molnárral.”; „Megbeszélte, mint
Lainé a vámolást.”; „Búza helyett,
budzával fizetett.”; „Két dolgot intézett,
mint Kicsi Juliska a malomba. A molnárral
a vámot, s a molnárlegénnyel a zsákolást.
Osztán lepődött meg, mint Kicsi Pista.
Osztán látta meg, hogy a fia jobban
hasonlít a molnárra, mint reá.”
Végezetül a néprajzkutató gyűjteménye
kiegészítőjeként a fiúgyermekes székely
ember tanácsát is tolmácsolta
hallgatóságának és olvasóinknak: „Jegyezd
meg fiam, hogy az asszonyt s a
liszteszsákot ne üsd, mert mind a kettőnek
csak a jovát vered ki.”

Felújították a forrás kútjának a gyűrű alakú
kövét. A kútból, ha gyéren is de még folyik a
víz ebben az aszályos időben.
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