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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2013. február  XXIII. évfolyam  2.szám 

Februári népszokások, hagyományok  

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a katolikus templomok körül sok helyen 
körmenetet tartanak, és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A 
hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektől a 
csecsemőket, a betegeket, a halottakat. A gyertyaszentelő ünnepéhez hagyományosan különféle 
tavaszjóslatok kapcsolódnak. Az európai hagyomány szerint ha a barna medve - egyes helyeken a borz 
- gyertyaszentelő napján, február 2-án kijön az odvából és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és 
alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a 
tavasz. 
Február 14-e Szent Bálint napja (Valentin-nap), a szerelmesek védőszentjének ünnepe. Az angolszász 
országokban alakult ki az a hagyomány, hogy ezen a napon a szerelmesek, a jó barátok és mindazok, 
akik szeretik egymást kisebb ajándékokkal (képeslappal, virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) 
lepik meg egymást. 
Általában februárra esik a karnevál, vagyis farsangi felvonulás. A leghíresebb a riói karnevál és a 
velencei karnevál, Magyarországon pedig a busójárás. (Egyes években ezek az ünnepségek március 
elejére esnek.) 

A magyarság körében 
 
Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett 
alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. Máshol a pap a 
beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe és imát mondott. Balázs napja az iskolások ünnepe 
is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az 
iskolának és új diákokat toboroztak. Ez az úgynevezett „balázsjárás”, ami a magyarságon kívül a 
szlovákok és csehek körében is ismert volt 
Farsang idején széles körben elterjedt szórakozási forma volt a farsangi bál. A vidéki élet kiemelkedő 
eseményének számított a megyebál. Ezenkívül különféle társadalmi egyletek, sportkörök is hirdettek 
tagságuknak bálokat, de jótékony célú táncos ünnepségek is. Faluhelyen a farsang legjellemzőbb 
eseményei közé tartoztak a különböző köszöntő szokások, álarcos, jelmezes farsangi felvonulásokra is 
sor került. A legkedveltebb figurák voltak például a koldus, betyár, menyasszony, katona. A farsang 
gondolatköre elsősorban a házasság témája körül forgott. A legények a muzsikosokkal végigjárták a 
falu utcáit, a lányos házak előtt táncoltak, és megtáncoltatták a házbéli lányt is. A farsangi 
alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is előadtak, ilyenkor került színre a tréfás 
lakodalom is.  
A mulatság gyakran elkülönült korcsoportonként. Gyakori volt a lányok, asszonyok külön 
farsangolása is (asszonyfarsang). A farsang jellegzetes süteménye volt a fánk és a rétes. A sok étel 
fogyasztásától az év bőségét remélték. 

A magyar népi mondóka a február hónapot a következőképpen jellemzi: 

Gyertyaszentelő melege 
Sok hó s jégnek előjele, 
Gyertyaszentelő hidege 
Kora tavasznak előhírnöke. 
Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál, 
S ha nem talál, akkor bizony csinál. 
Ha derűs a Román napja, 
Ég áldását bőven adja.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

F ö l d h a s z n á l a t i  b e j e l e n t é s  

A földhasználati bejelentéssel kapcsolatban 
sok valós vagy kevésbé valós információ 
kerül elő. Az ingatlanügyi hatóság 
(földhivatal) bírsággal sújtja azokat a 
földtulajdonosokat, akik nem tesznek eleget 
a bejelentési kötelezettségüknek. Hogy ez a 
bírság elkerülhető legyen, a fontos 
tudnivalókat a következők szerint 
összegzem és ismertetem az érintettekkel: 
1. A jogszabály 2013. február 1-jével 

kötelező adatszolgáltatást ír elő a 
földhasználók számára. Ők a következő 
adatok megadására kötelezettek: 
a) magánszemély: állampolgárság és 
személyi azonosító (másolatban 
csatolandó: a személyi azonosítót és a 
lakcímet igazoló igazolvány) 
b) gazdálkodó szervezet: statisztikai 
azonosító (másolatban csatolandó: ezt 
tartalmazó okirat) 

2. A bejelentés a „Földhasználati 
azonosító adatközlési adatlap” című 
nyomtatványon teljesíthető. 

3. A bejelentés határideje: 2013. március 
30. 
4. A bejelentés díjmentes. 
5. Az adatlapot az Esztergomi Járási 
Földhivatalhoz kell eljuttatni. 
6. Területnagyságtól függetlenül – minden 
földhasználatot be kell jelenteni. 

(A földhasználó a különböző településeken 
lévő földekre vonatkozó bejelentését 
megteheti egy ugyanazon földhivatalnál, de 
a bejelentőlapon egyértelműen jelölni kell a 
különböző településeket!) 

Aki esetleg szeretne bővebb 
információkhoz jutni, a következőket 
ajánlom figyelmébe: 
- A termőföldről szóló 1994. évi LV. 

törvény 
- A földhasználati nyilvántartás részletes 

szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) 
Kormányrendelet 

- www.foldhivatal.hu 

- http://www.kormany.hu/hu/videkfejleszte
si-miniszterium/kozigazgatasi-
allamtitkarsag/hirek/a-foldhasznalati-
nyilvantartas-fontosabb-valtozasairol 

Az adatlap letölthető: 
www.fvm.hu/download.php?ctag=download&d
ocID=4994 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

FELHÍVÁS 
 

Bajót Község 
Önkormányzata és az 

Örekőaljai Pincebarátok 
Köre Egyesület 

április 06.-án(szombaton) 
 tartja 2013-as évi borversenyét. A 
borversenyen bárki részt vehet saját, ill. 
bárhol termelt, vásárolt szőlőből, saját 
készítésű borával. 
Meghívott vendégként vesznek részt a 
borversenyen, a Szlovákiai Karva község 
borbarátai, saját készítésű boraikkal. 
Borversenyre az alábbi borfajtákkal lehet 
nevezni: 

- fajtiszta fehér 
- vegyes fehér 
- rosé 
- schiller 
- fajtiszta vörös 
- vegyes vörös 
- couvé 

 
A mintákat 0,7 l-es zöldszínű palackban, 
mintánként 2 üveggel kell leadni. Az 
üvegeken lévő jelölő címkének 
tartalmaznia kell: - bor fajtáját,- évjáratát,- 
szőlő terület helyét,- és a tulajdonos nevét. 
A versenyre leadott bormintánként, 
egyesületi tagnak 500 Ft-ot, nem tagnak 
700 Ft-ot kell a minta leadásakor 
befizetni. 
A borminták leadási időpontja: 
 2013 április 05.-a (péntek) 17 órától 
19.30. óráig. 
Helye: Bajót Kultúrotthon, Kossuth 
Lajos utca 84. 
A verseny eredményhirdetésére 2013. 
április 06.-án 18 órakor kerül sor a 
Kultúrotthonban. 
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Az eredményhirdetést követően vacsorával 
egybekötött borkóstolót tartanak a gazdák 
a benevezett boraikból. 
A vacsora díja személyenként 1400 Ft/fő, 
melyet a borminták leadásakor kell 
befizetni. 
Eredményhirdetésre, ill. a borkóstolós 
vacsorára szívesen látunk mindenkit aki a 
vacsora díját  befizeti. 
A hagyományoknak megfelelően a 
borverseny színvonalát a Német 
Nemzetiségi Dalkör műsora emeli. 
Minden borkészítőnek eredményes 
szereplést kíván 

 Bajót község Önkormányzata és 
Öregkőaljai Pincebarátok Köre egyesület 

tagsága. 
������������������������������������������������������������������������������������ 
 
A ”Holcim a Cementgyári Mikrotérség 
Fejlesztéséért” Alapítvány 25 millió forintra 
írt ki pályázatot Lábatlan térségének civil 
szervezetei számára. 
 
A lábatlani cementgyárat üzemeltető Holcim 
Hungária Zrt. egy alapítványt hozott létre, 
melynek célja, hogy a fenntartható fejlődés és a 
társadalmi felelősségvállalás elveivel 
összhangban a Cementgyári Mikrotérség 
széleskörű fejlődését aktívan támogassa.  
 
Ennek megfelelően az Alapítvány pályázatot írt 
ki Bajót, Lábatlan, Mogyorósbánya, Neszmély, 
Süttő, Nyergesújfalu, Tát, Tokod, Tokodaltáró 
civil szervezetei számára, összesen 25 millió 
forint értékben. 
 
Pályázni többek között a köznevelési és közoktatási 
célok elősegítésére, kulturális örökségvédelemre, az 
épített környezet alakítására és védelmére, sporttal 
kapcsolatos tevékenységekre, illetve önszerveződő 
közösségek támogatására lehet. 
 
„A beérkezett pályázatokat a gondosan 
kiválasztott kuratórium fogja elbírálni. Úgy 
gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzetben hatalmas lehetőség az Alapítvány 
pályázata, remélem minél több civil szervezet él 
majd a lehetőséggel” – mondta Agócs István, a 
„Holcim a Cementgyári Mikrotérség 
Fejlesztéséért” Alapítvány kuratórium elnöke. 
 
A térségben lévő helyi közösségek már 
megszokhatták, hogy minden év elején a 
Holcim-díjon pályázhatnak a fejlesztésére 
támogatására, ám erre már csak az Alapítvány 
keretein belül lesz lehetőség. 
„Korábban a Holcim-díj szolgált hasonló 
pályázati célokra, ám a 2013-as esztendőtől a 

”Holcim a Cementgyári Mikrotérség 
Fejlesztéséért” Alapítvány veszi át a szerepét. 
Csupán annyi változott, hogy a civil szervezetek 
nem a cég, hanem az Alapítvány felé nyújtják 
be a pályázatukat” – hangsúlyozta Márta Irén, a 
Holcim kommunikációs igazgatója. 

A pályázatról további információ a 
www.holcimmikroterseg.hu honlapon található, 
illetve 30-520-97-36-os telefonszámon és az 
info@holcimmikroterseg.hu e-mail címen kérhető. 
A pályázatok beérkezési határideje 2013. március 
29, 12 óra. 

A ”Holcim a Cementgyári Mikrotérség 
Fejlesztéséért” Alapítványról 
  
Az Alapítványt a Holcim Hungária Zrt. hozta 
létre, melynek célja, hogy a fenntartható 
fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás 
elveivel összhangban a Cementgyári 
Mikrotérség széleskörű fejlődését, ezen belül 
különösen az euroatlanti integrációt, a 
természeti- és az épített környezet értékeinek 
megóvását, az intézményekben folyó oktatási-
nevelési tevékenység színvonalának emelését, 
a társadalmi szervezetek tevékenységét, illetve 
a lakosság kulturális-hagyományőrző és 
szabadidős sporttevékenységét aktívan 
támogassa.  
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Agócs 
István, elnökhelyettese Török István, Lábatlan 
korábbi polgármestere. A kuratóriumba helyet 
kapott Balogh Erzsébet, a lábatlani Arany 
János Általános Iskola korábbi igazgatója, 
Margl Gézáné Süttő alpolgármestere, Buzás 
Kelemen Bajót alpolgármestere, Kriszeg Csaba 
mogyorósbányai önkormányzati képviselő, 
valamint a Holcim Hungária Zrt. részéről Márta 
Irén kommunikációs igazgató. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Ezúton szeretném tájékoztatni Önt arról, hogy a 
”Holcim a Cementgyári Mikrotérség 
Fejlesztéséért” Alapítvány pályázatot ír ki Bajót, 
Lábatlan, Nyergesújfalu Mogyorósbánya, 
Neszmély, Süttő, Tát, Tokod, 
Tokodaltáró civil szervezetei részére. 
Célterület: 
1. Az önszerveződő közösségek 
támogatása; ehhez kapcsolódóan a                
mikrotérségi lakosság önszerveződő 
(társadalmi) közösségeinek közvetlen vagy az 
önkormányzatok útján történő támogatása, a 
tevékenységük keretébe tartozó programok 
(irodalmi estek, zenei koncertek,művészeti 
bemutatók stb.) szervezésének támogatása. 
2. Köznevelés és közoktatás; ehhez 
kapcsolódóan a köznevelési és közoktatási 
célok elősegítése, ismeretterjesztés, a 
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mikrotérség oktatási-, nevelési-, kulturális 
intézményeiben folyó tevékenység tárgyi 
feltételeinek javítása. 
3. Kulturális örökségvédelem; ehhez 
kapcsolódóan a kulturális örökség megóvása, a 
szellemi kulturális hagyaték népszerűsítése, a 
védelmét szolgáló tevékenység támogatása, 
ilyen tevékenység kezdeményezése, a széles 
körben még nem ismert, védelemre és 
megőrzésre érdemesnek ítélt mikrotérségi 
kulturális értékek felkutatásának és 
bemutatásának támogatása,a feltalált értékek 
publikálása, 
4. Az épített környezet alakítása és védelme; 
ennek keretében a helyi építészeti értékek, a 
helyi építészeti örökség megőrzését, védelmét, 
ezen értékek felkutatását, népszerűsítését 
szolgáló tevékenység támogatása, illetőleg 
ilyen tevékenység kezdeményezése, 
5. Sport; ennek keretében az önkormányzati 
tulajdonban lévő sportlétesítmények 
fenntartásának és működtetésének 
támogatása, hozzájárulás az iskolai testnevelés 
és sporttevékenység feltételeinek 
megteremtéséhez, a fizikai állóképességet 
javító, közösségi szabadidős sporttevékenység 
támogatása. 
. 
Pályázati adatlap igényelhető Szeles Viktornál 
(tel: 06-30-520-9736, e-mail: 
info@mikroterseg.hu) vagy 
letölthető a www.holcim.hu és a 
www.holcimmikroterseg.hu honlapról. 
Formai követelmény: az adatlap teljes körű 
kitöltése (ezt csatoltuk a levélhez, illetve a 
megadott 
honlapokon elektronikusan is kitölthető), a 
pályázat nyomtatott, és lehetőség szerint 
elektronikus (CD,DVD lemez) formában történő 
leadása 
A pályázat terjedelme: Pályázati adatlap + 10 
oldal 
Csatolandó dokumentumok tartalmazzák: a 
részletes leírást, költségvetést, megvalósulási 
ütemtervet és a kedvezményezettek körét 
A nyertes pályázóknak 2013. december 31. 
napjáig számlákkal és teljesítési igazolással kell 
elszámolniuk. 
Beküldési határidő: 2013. március 29., 12 
óra 
A döntés várható ideje: a 2013. április 23-i 
kuratóriumi ülésen, a beérkezett pályázatok 
mennyiségétől függően 
 
Cím: 
”Holcim a Cementgyári Mikrotérség 
Fejlesztéséért” Alapítvány 
Gútay Lilla részére 
2541 Lábatlan, Rákóczi út 60 
 

Óvodai hírek. 
Február 9-én volt az óvodások farsangi 
bálja a Művelődési Házban. Szerencsére a 
betegség  elkerülte a gyerekeket, így 
mindegyik ott volt, és szerepelt. A műsor 
után jó hangulatban telt el a délután. Sokat 
táncoltak, felvonultak a jelmezesek, akik 
kaptak egy-egy csokit.  
A tavalyi évhez hasonlóan, rendezetten, 
zökkenőmentesen zajlott le bál, amit 
elsősorban a szülői munkaközösség 
tagjainak, és a segítő szülőknek 
köszönhetjük. Külön köszönet Kraszlánné 
Heninek, a SZM. Elnökének, aki 
összefogta és irányította az eseményeket. 
Továbbá köszönetünket fejezzük ki minden 
szülőnek, aki valamilyen formában 
támogatta óvodánkat. 
 
Köszönjük.     

  Paul Zoltánné Tagóvoda 
vezető és az óvoda dolgozói 
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Február 13-án elbúcsúztattuk a telet. Még 
utoljára buliztunk egyet, majd elégettük a 
„tél banyát”, hogy ezután már jó idő jöjjön. 
 
 

Először körbe táncoltuk 
A „tél banyát”. A háttérben már mosolygott 
ránk a Tavasztündér. 

 
Utána, egy fergetegeset táncoltunk. Na mire? 
 

 
Végül elégettük a „telet” 
A gyerekek kórusban kiabálták, amíg égett. 
-Tűnjön el a tél! 
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Emlékeket keresünk  

a 145 éves Lábatlani Cementgyárról 
 
 
A cementgyár hosszú idők óta 
elválaszthatatlan része a lábatlani 
régiónak. Szeretnénk az idén bezáró 
gyárnak és a 145 éves múltnak méltó 
emléket állítani.  
Keressük azokat a tárgyakat, fotókat, 
hang- illetve videofelvételeket, 
történeteket amelyek a cementgyárral 
kapcsolatosak és egy állandó 
kiállításon bemutathatóak. 
Ha Ön rendelkezik bármelyikkel, várjuk 
jelentkezését! (A kiállítás után minden 
tárgyat, melyre tulajdonosa igényt tart, 
visszaszolgáltatunk.) 
 
Jelentkezését 2013. március 15-ig 
várjuk az alábbi elérhetőségeken:  
 
Gútay Lilla 
kommunikációs asszisztens 
06-30/537-0471-es telefonszámon,  
vagy a lilla.gutay@holcim.com e-mail 
címen.  

Márta Irén  
Vállalati kapcsolatok és kommunikációs 

igazgató 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Kedves Bajótiak! 
  
Megjelent a Népi ételek Esztergom, Dorog 
és Nyergesújfalu térségéből c. kis könyvem, 
melyet szeretettel ajánlok figyelmükbe! 
Ebben a két kistérség minden községéből 
szerepel egy-egy jellemző étel fotóval és 
rövid néprajzi ajánló szöveggel. 
Második helyen látható és olvasható  a 
Bajóti csavart laska (helyi szóhasználatban 
"laksa" is előfordul), amelyet a kóstolóval 
egybekötött esztergomi 
könyvbemutatómon, a Padlizsán 
Étteremben meg is kóstolhattak az 
érdeklődők.  

A kis könyv saját kiadásom, s 
megvásár
olható a 
helyi 
közösségi 
házban 
Bajóton, 
1.200,- 
Ft/db 
áron. A 
siker 
láttán 
szándéko
mban áll a 
könyv 
folytatásá
nak 
megírása. 
Elsőként a 
népi 
italokat 
szeretném 
közölni, ezért kérem, hogy amennyiben 
Bajótra jellemző népi ital (lehet szeszes ital 
is) receptjét tudnák, juttassák el azt 
 Malagurszkiné Szabó Évának, vagy a 
Közösségi Házon keresztül vegyék fel 
velem a kapcsolatot ! 
Érdekelne még helyi gyümölcsfélékből 
készült ételek-italok receptje,  valamint 
gyümölcsfélék és savanyúságok helyi 
eltevési módja is.  
  
Köszönettel: dr. Kövecses Varga Etelka 

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

Ezt írtuk (Szabad föld) 
1953 Megyek a Nyergesújfalui utcán, nagy 
táblák az újonnan festett tanácsháza falán. 
Az egyiken ez áll: „Szocialista hazánk 
felépítésének kerékkötői, akik a versenyben, 
terménybeadásban hátul kullognak.”Mellette 
egy másik tábla, azon meg az olvasható:” 
Terménybeadással a békéért és szocialista 
hazánk felépítésért! Jól teljesítő dolgozó 
parasztok:”. De a név, az egyiken sem 
olvasható. Nyergesújfalun tehát nincs se 
lemaradó, se élmunkás. Viszont akad egy 
harmadik tábla is: Süttővel állunk versenyben, 
30 százalékkal vezetünk! Aztán kiderül, ez meg 
egy idejét múlt tála, a verseny régen véget ért. 
Ráadásul Süttő győzött 
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KÉRÉS 
Idén is lesz nyuszifalva húsvétkor az 
általános iskolában. A kézműveskedéshez 
kifújt tojások kellenek, kérjük hogy aki tud 
adni  kifújt tojásokat, az iskolába jutassa el.  
Az állatsímogatóba is szívesen fogadunk 
bemutatásra állatokat. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VIRÁGRENDELÉS 
 
KOSZORÚK, CSOKROK , 
NŐNAPRA ÉLŐVIRÁG 
RENDELHETŐ AZ 
APRÓ- CSEPRŐ 

BOLTBAN 
TEL: 70 / 337 9151 

                       20 / 523 3970 
������������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Január 17-én indította el a Tesco áruházlánc 

Sulirajongó programját, ahol a résztvevők a 

Tesco vásárlóinak szavazataiért versengenek. A 

legalább 5000 Ft értékben vásárlók egy kupont 

kapnak, amellyel bármelyik általános iskolára 

voksolhatnak. A tét nem csekély, hiszen a 

legtöbb szavazatot begyűjtő intézmény 5 

millió forinttal gazdagodik, míg a második 

helyezés 2 millió, a harmadik 1 millió forintot 

ér. Ezen kívül szakmai és különdíj is kiosztásra 

kerül 1 millió-1 millió forint értékben. 

Szavazni februártól április 5-ig lehet, az  

 

Kérjük azokat a bajótiakat akik a TESCO 

áruházban 5000,- Ft felett vásárolnak, hogy a 

pénztárnál kérjenek szavazókupont. A blokkot 

is őrizzék meg.  Küldjék el a blokkot és a 

szavazókupont az iskolába , hogy a bajóti 

iskolások nyerési esélyeit növeljék. 

 

���������������������������������������������������������������������������� 

Nőnapi Tavaszváró BálNőnapi Tavaszváró BálNőnapi Tavaszváró BálNőnapi Tavaszváró Bál 

Szeretettel várunk minden érdeklődőtSzeretettel várunk minden érdeklődőtSzeretettel várunk minden érdeklődőtSzeretettel várunk minden érdeklődőt 

Nőket Nőket Nőket Nőket ––––Férfiakat akár jelmezbe öltözve is.Férfiakat akár jelmezbe öltözve is.Férfiakat akár jelmezbe öltözve is.Férfiakat akár jelmezbe öltözve is. 

A bál batyus jellegű.A bál batyus jellegű.A bál batyus jellegű.A bál batyus jellegű. 

Rendezvény helyszíRendezvény helyszíRendezvény helyszíRendezvény helyszíne: Bajót Művelődési ház.ne: Bajót Művelődési ház.ne: Bajót Művelődési ház.ne: Bajót Művelődési ház. 

Időpontja: 2013.március 16.Időpontja: 2013.március 16.Időpontja: 2013.március 16.Időpontja: 2013.március 16. 

Este 20 órai kezdettel.Este 20 órai kezdettel.Este 20 órai kezdettel.Este 20 órai kezdettel. 

Belépőjegy ára: 1500 Ft /FőBelépőjegy ára: 1500 Ft /FőBelépőjegy ára: 1500 Ft /FőBelépőjegy ára: 1500 Ft /Fő 

Jegyek megvásárolhaJegyek megvásárolhaJegyek megvásárolhaJegyek megvásárolha    

----    Pincésiné Panyi Tímea: ÁruházikóPincésiné Panyi Tímea: ÁruházikóPincésiné Panyi Tímea: ÁruházikóPincésiné Panyi Tímea: Áruházikó 

----    Nagy Zsolt: Forrás ABCNagy Zsolt: Forrás ABCNagy Zsolt: Forrás ABCNagy Zsolt: Forrás ABC 

----    Malagurszkiné : Művelődési HázMalagurszkiné : Művelődési HázMalagurszkiné : Művelődési HázMalagurszkiné : Művelődési Ház 

A jó hangulathoz a zenét Borbély GyörA jó hangulathoz a zenét Borbély GyörA jó hangulathoz a zenét Borbély GyörA jó hangulathoz a zenét Borbély György gy gy gy 
biztosítja.biztosítja.biztosítja.biztosítja. 

Gyere és érezd jól magad!Gyere és érezd jól magad!Gyere és érezd jól magad!Gyere és érezd jól magad! 

Köszönettel: Rendezőség.Köszönettel: Rendezőség.Köszönettel: Rendezőség.Köszönettel: Rendezőség. 

 

Részvételükkel a Mazsorett csoportot támogatjákRészvételükkel a Mazsorett csoportot támogatjákRészvételükkel a Mazsorett csoportot támogatjákRészvételükkel a Mazsorett csoportot támogatják 
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NŐNAP alkalmából szeretettel 
köszöntjük a nőket Zorán 
dalával 
A nő 
(Billy Joel She‘s Always A 
Woman) 

 
Ő egy mosollyal öl, s ugyanúgy támaszt fel 
Ő egy ártatlan kölyök, ha hazudni kell 
Ő tüskéket hajt, és a szívemhez nő 
Ő nem jó és nem rossz, csak önmaga 
mindig – a nő 
 
Tőlem szerelmet lop, s magam gazdagnak 
érzem 
Ő egy félszóval ejt, aztán megharcol értem 
És a tolvaj s az áldozat egyformán ő 
Mindegy, akárkit játszik, ő számomra 
mindig – a nő 
 
Ő, akin nem látok át 
Egyik mosollyal csal 
Másik sóhajjal vall 
Ő élvez minden csatát 
És ha vesztésre áll 
Kész egy újabb szabály 
 
Ő az Édenbe csábít, és rávesz a bűnre 
Közben úgy sebez meg, mintha ő maga 
tűrne 
Ő a szemérmes kezdő s a jó szerető 
Soha nem bűnös, nem szent, csak önmaga 
mindig – a nő 
 
Ő, akit sodor a tánc 
Milyen irányba lép? 
Mikor mondja, elég? 
Ő, kit a jövődben látsz 
Aki karjába rejt 
Aztán kétségbe ejt 
 
Tudom, hozzám ő hű, s néha azt is, hogy 
mégse 
Ő a fogságban meghal, ha meghalsz is érte 
És ha megkapod, attól csak a hiánya nő 
Vele betelni nem tudsz 
Mert ő az a lány, az az örökké asszony – a 
nő  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ 1848-49 FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ÜNNEPI 

MEGEMLÉKEZÉSÉT 
 

 2013. MÁRCIUS 14-ÉN 15.30 KOR  
 

TARTJUK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN, 
MAJD UTÁNA A HŐSÖK TERÉN 
ELHELYEZZÜK AZ EMLÉKEZÉS 
KOSZORÚIT AZ EMLÉKMŰNÉL. 

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

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel meghívjuk a 
 

 Nyergesújfalui 
Kézimunkakör 
kiállításának 
megnyitójára 

 
A bajóti Művelődési Házba 

 
2013 március 8-án  17 

órakor 
 

A kiállítás megtekinthető 
2013.03.08.-03.20-ig 

A Művelődési Ház 
nyitvatartási idejében 

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

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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