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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2013.október XXIII. évfolyam  10.szám 
 

Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalom eseményeiről 
 
Ma gondolatban visszamegyünk egy fél évszázadot az időben. A magyar történelem 
egyik jelentős eseményére emlékezünk, ami 1956. október 23-án kezdődött. 
Felidézünk egy eseménysorozatot, amely annyiféle, ahány ember ahányféleképpen 

megélte, ami alig megfogható. 
Ez az ünnep magába sűríti 
mindazt, amit a magyarság 
kívánt, amire vágyott, amit 
magának követelt. Az ünnep 
jelkép és tanítás. Jelképe a 
hősiességnek, tanítás arról a 
nemzeti egységről, amely a 
felkelés tüzében, egyéni és 
közösségi áldozatok között 
született. 
Azt mondják, a történelem nem 
ismétli önmagát. Mégis 
meghökkentők a párhuzamai. A 
magyar forradalom úgy 
kezdődött, az ifjúság 

tüntetésével, mint 1848 márciusában az a másik forradalom, úgy is folytatódott, a 
túlerővel vívott reménytelen harccal, s úgy is végződött, vezérei legyilkolásával. 
Több mint két emberöltő távlatában, amikor fogynak a tanuk és az emlékezet 
rostáján is egyre több emlékfoszlány hullik át, egyre fontosabbá válik az emlékezés, 
pontosabban az emlékezés kollektív akarata. Az emberi agy csodálatos működése 
csak azokat az ismereteket őrzi meg tartósan, amelyek fontosak az élet 
szempontjából, vagy azokat, amelyeket fontossága miatt folytonosan felidézünk, s 
ezáltal újra, meg újra bevésünk. Ilyen folyamat az emlékezés, s a közös ünnepi 
megemlékezés is. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Támogatás a felsőoktatásban 
 
Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az idei évben is 
csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer aktuális 
pályázati fordulójához. A felsőoktatásban 
részt vevő nappali tagozatos hallgatók 
ezzel kapcsolatosan minden információt 
megtalálnak a www.emet.gov.hu címen. 
Figyelem! A benyújtási határidő 2013. 
november 15-re módosult. 
                                                  

Tarnóczy Tünde 
 jegyző 

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
oktatás elmarad 
Az  uniós pályázatból 
finanszírozott tanfolyamot 
törölték, mert a tanfolyam 
elindításához szükséges 

minimális 15 fő jelentkező nem jött 
össze.. Az informatikai csoport maximális 
létszáma 20 fő, az alsó határ 15 fő. 
Nagyon sajnálom, mert 13-an már 
jelentkeztek így nekik rossz hírt kell 
közölnöm. 

 

````````````````````````````````````````````` 
Az angol nyelvtanfolyammal kapcsolatban 
annyi információt tudok közölni, hogy az 
oktató intézet ígérete szerint újra  
megpályázza az alapfokú angol 
nyelvoktatást . A remény tovább él. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
A Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-
Esztergom Megyei Irodája 2013. október 

16-án tartotta a Komárom-Esztergom 
megyei Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Terek mentorálása 

programsorozat második rendezvényét 
Bajóton. 

A köszöntőben Tóth Zoltán polgármester a 
résztvevők üdvözlése után Bajót 

történelméről, természeti adottságairól, 
lakosságáról. civil szervezetekről, jelen 
helyzetről adott átfogó képet. A 
résztvevők tájékoztatást kaptak a 
Művelődési Ház (IKSZT) közösségeiről, 
programjairól. 

 
A nap fő témája Projekt tervezés, 
pályázatírás volt, amelyet Smudla Kata 
a Komárom-Esztergom Megyei Civil 
Információs Centrum munkatársa 
tartott. Mocsi Ádám Megyei 
vidékfejlesztési referens a Megyei  Nemzeti 
Vidék Hálózatról adott tájékoztatót. A 
program kerekasztal-beszélgetéssel 
zárult. 
 

MNÉ 
 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ NOVEMBERI 
programjai 
 
November 07. EGÉSZSÉGNAP 
November 09. Márton napi vacsora 
 

 
 
 
 
 
 
 

Márton  Nap-i 
Libavacsora 

Ez évben november 09.-én tartjuk a 
libavacsorával egybekötött  újbor kóstolót. 
Szeretettel várunk minden jelentkezőt , aki 
a részvételi díjat befizeti.    
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mely: -  egy libacombot körettel/Főtt 
burgonya káposztával/ 

- zsíros kenyeret 
lilahagymával 

- szódavizet  
- valamint belépőt a zenés 

estre tartalmaz 
- tombola jegy a helyszínen 

vásárolható 
( a bemutatni kívánt újbort mindenki hozza 

magával ) 
 

Helyszín: Művelődési Ház ( Kultúrotthon) 
Időpont :   17.30 óra 
Vacsora: kb 18.30 kor  
 
 
Jelentkezés 2013.nov.01.-ig 
Krajcsovszki Ferenc: 06-70/311 -4044   
Motúz Gyula:  06-30/2027319 
Molnár Attila:  06-209584259 
 
( a hely biztosítása érdekében kérjük, az 
időben történő  jelentkezést)                                    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

 

Egészségnap 
2013.11.07. 

Csütörtök 10-14 óráig 
Bajót Művelődési Ház 

 
Ingyenes Egészségügyi 

szűrések 
 

Testi paraméterek mérése, vérnyomásmérés 

Vércukormérés 

Csontsűrűség (Dr Szabó Péter) 

Koleszterinszűrés 

Quantum mágneses testelemzés 

Gyógynövényes termékekből bemutató és 
kóstoló( Nyergesi gyógynövénybolt) 

 
Tegyen ön is egészsége érdekében! 

 

Bővebb információ az orvosi rendelőben a 
rendelés ideje alatt személyesen vagy 

telefonon (33/449-279). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tanácsok a kéménytüzek, a füstmérgezés és  
a szén-monoxid mérgezések elkerülésére  

 
Megkezdődött a fűtési szezon, fennáll a 
veszélye a kéménytűznek, füst- és szén-
monoxid-mérgezésnek. A gyakran tragikus 
kimenetelű események többsége kellő 
odafigyeléssel és felkészüléssel 
megelőzhető lenne.  

Szeptember óta a megye tűzoltóit több esetben 
riasztották kéménytűzhöz és szerencsére még 
nem kellett szén-monoxid mérgezés gyanús 
esethez vonulniuk az egységeknek. A 
kéménytüzek esetében a kiérkező 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat ideiglenes 
határozatban tiltotta meg a kémény használatát. 
Több esetben a kéményseprő vállalat már 
felülvizsgálta a kéményt és engedélyezte a 
használatát. 

Különös jelentősége van a kémények 
rendszeres ellenőrzésének, hiszen a szén-
monxid mérgezések legtöbbször a tüzelő- és 
fűtőberendezések helytelen használatéra és az 
ellenőrzés hiányára vezethetők vissza. 

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan 
műszaki állapotú tüzelő, fűtő berendezést 
használjunk, ezt szakembernek kell 
beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát 
előírt időszakonként – gázüzemű berendezés 
esetén évente, szilárd és olajtüzelésű 
berendezés esetén félévente – ellenőriztessük. 
A gázkészüléket is évente vizsgáltassuk 
felül.! 

Lehetőség szerint használjunk a lakószobában 
légbevezetőt, a vizes helységekben (WC, 
fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, így 
biztosítható a megfelelő mennyiségű és 
minőségű levegő. 

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal 
felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése 
mellett érdemes átvizsgáltatni magát a 
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berendezést is. Mindezeken túl ügyelni kell a 
tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a 
megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés 
és az éghető anyag között. A kazán közelében 
felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el. 

Baj esetén azonnal hívjuk a 
katasztrófavédelem műveletirányítási 
központját a 105-ös segélyhívó számon! 

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

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 
 
         A nyár elején gyűjtést hirdettünk a 
templom orgonájának tisztítására, 
hangolására. A munka a nyár közepére 
elkészült, a szükséges pénz időre 
összegyűlt. A felújítás költsége 320.000 Ft 
volt. Két nagyobb adomány is kiegészítette 
a sok kisebbet. Köszönet minden 
adakozónak! A Jóisten nem marad adósa 
senkinek! 
 November 10-én du. ½ 4-kor Jámbor János 
orgonahangversenyével köszönjük meg 
minden adományozó nagylelkűségét. 
Szeretettel várunk minden zeneszeretőt, az 
orgonamuzsika szerelmeseit.   
 
          Az idei templombúcsút szent Simon 
és Júdás Tádé apostolok ünnepéhez közel, 
okt. 27-én tartjuk. A vasárnapi ünnepi 
szentmisét Ábrahám Béla szalézi 
tartományfőnök atya mutatja be. Idén 100 
éve, hogy a rend letelepedett 
Magyarországon. Bajót a kezdetektől sokat 
köszönhet a szaléziak nevelő – 
emberformáló munkájának. Erről is 
megemlékezünk a búcsúi szentmisében. 
A hittanosok rajzversennyel, 
akadályversennyel készülnek az ünnepre. 
 
          Mindenszentek ünnepe (nov.1. 
péntek ) munkaszünet. Délután 4 órakor a 
temetőben közös imádságot, 
megemlékezést tartunk, majd ¾ 5-kor lesz a 
templomban szentmise . 
          Halottak napján ( nov. 2-án ) ¾ 5-
kor az esti szentmisében emlékezünk  meg 
az elhunytakról. 

          .   
Templomunk védőszentjei: 

Szt. Simon és Júda apostolok 

A jámbor hagyomány a következőket 
beszéli el a két apostolról:  

Élt Edesszában egy Abgár nevű, istenfélő 
király. Hallott Jézus tetteiről, és levelet 
intézett hozzá, melyben többek között ez 
állt: ,,Jöjj el hozzám, és segíts 
betegségemen! Hallottam arról is, hogy a 
zsidók zúgolódnak ellened, és üldöznek. 
Ezért jöjj hozzám! Igaz, hogy csak egy kis 
város felett uralkodom, de ez a város 
tisztességes, és neked meg nekem elég 
lesz.'' Jézus levélben válaszolt neki, és azt 
írta, hogy neki Jeruzsálemben kell 
teljesítenie a küldetését, de később majd 
egy tanítványát elküldi.  

Az Úr mennybemenetele után Tamás 
apostol teljesítette az ígéretet azzal, hogy 
Júdás Tádét Edesszába küldte. Ő 
megjelent Abgár király előtt, bemutatkozott, 
hogy Jézus tanítványa, s közben mennyei 
fény sugárzott az arcáról. A király azonnal 
boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, 
az apostol pedig fogta a magával hozott 
kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, 
betakarta vele a leprában szenvedő király 
arcát, és az mindjárt visszanyerte 
egészségét.  

Ezután Júdás Mezopotámiában, Simon 
pedig Egyiptomban hirdette az 
evangéliumot, majd mindketten Perzsiába 
mentek.  

Éppen akkor tervezett hadjáratot Baradach, 
a babiloni király hadvezére és hercege 
India ellen. Jóslatot kért isteneitől, és azt a 



5                                                                                                                                         Bajóti Kisbíró 

választ kapta, hogy nagy háború 
következik, amelyben mindkét oldalon 
sokan halnak meg. Ettől a herceg 
megrettent, és szorult helyzetében az 
apostolokhoz fordult. Simon és Júdás ezt 
mondta: ,,Nem kell félned, mert velünk a 
béke jött országotokba. Nem lesz háború, 
holnap a harmadik órában követek 
érkeznek Indiából, hogy a békéről 
tárgyaljanak veled.'' A pogány papok, akik 
az előbbi jóslatot adták, kinevették az 
apostolokat, de másnap bekövetkezett, 
amit Simon és Júdás mondott: 
megérkeztek a békekövetek Indiából.  

Akkor a herceg máglyára akarta vettetni a 
pogány papokat, mert hazudtak neki. 
Jézus tanítványai azonban így könyörögtek 
azok életéért: ,,Mi nem azért küldettünk, 
hogy élőket megöljünk, hanem hogy 
holtakat életre keltsünk!'' E magatartásnak 
a híre eljutott a király fülébe is, és 
elrendelte, hogy a két apostol szabadon 
működhet országa területén.  

Egyszer megvédtek egy ifjút, akit 
alaptalanul azzal vádoltak, hogy elcsábított 
egy leányt. Ezért rátámadtak az 
apostolokra, hogy szolgáltassák ki nekik az 
igazi tettest, ők azonban így válaszoltak: 
,,Mi arra küldettünk, hogy megmentsük az 
ártatlanokat, nem pedig arra, hogy 
elveszejtsük a bűnösöket!''  

Miután bejárták már az egész országot, 
eljutottak egy városba, melynek népét 
ellenségeik feltüzelték ellenük. Elfogták és 
a pogány templomba hurcolták őket. Akkor 
megjelent nekik az Úr angyala, és 
mindkettőjüket választásra szólította fel: 
vagy azonnal meghalnak mind, akik ellenük 
támadtak, vagy ők lesznek vértanúk. 
Mindketten a vértanúságot választották, de 
csodajelet kértek, hogy megtérjenek az 
emberek. Azt kérték, hogy csillapodjon le a 
tömeg dühe, és mindegyik gonosz lélek 
zúzza szét a saját bálványát. Mikor a 
bálványképek mindenki szeme láttára 
darabokra törtek, a pogány papok 
rárohantak az apostolokra, és megölték 
őket.  Forrás: Intrenet 

 
HASZNOS TANÁCSOK 

 
Foszfátmentes, olcsó, környezetbarát, 
antiallergén szépre mosó mosógél                               
( felmosáshoz,mosáshoz, univerzális tisztítók 
helyett, mosogatáshoz) 
Hozzávalók: 4-5 evőkanál 
(mosó)szappanreszelék, 2,5 dl mosószóda, 2,5-
3 liter víz 
Elkészítése: 
Veszünk egy nagyobb tálat és beletesszük a 
reszelt szappant, felöntjük 1 liter forró vízzel, 
oldódásig keverjük. Majd mehet bele lassan 
szórva a mosószóda, amit szintén addig 
keverünk amíg teljesen feloldódik. ( Széndioxid 
szabadul fel, ezért óvatosan kezeljék, 
fehérítéshez fél deci bóraxot rakhatunk bele.) 
Felöntjük a maradék hideg vízzel , felkeverjük 
habverővel, ha sűrű akkor hígítjuk, majd 
tölcsérrel átöntjük flakonokba. Minden mosás 
előtt alaposan  rázzuk fel, így tökéletes állaga 
lesz. Egy mosáshoz ( 5kg ruhához ) 80-125 ml-t 
öntsünk a dobba vagy az adagolóba. A bórax és 
a mosószóda természetben is előforduló 
alapanyag. Fertőtlenítés céljára pár csepp 
illóolajat csepegtethetünk bele. 
Akinek nincs botmixere vagy elektromos 
habverője, vízforralója készítheti hagyományos 
lábasban, fakanállal keverve, forralva, kézi 
habverővel felverve is. Egyszerre nagyobb 
mennyiséget is készíthetünk. 
 
Citromos enzimes tisztítószer készítése     
( univerzális tisztítószer: fürdőszoba , csempe, 
üvegfelületek, WC tisztítására, a régi szőnyeg 
újraéled tőle, kárpitra még nem használtam) 
Hozzávalók: 30 dkg citrushéj, 10 dkg cukor, 1l 
víz és 2 dl 20%-os ecet. 
Elkészítés: A citrust belerakjuk egy üvegbe és 
hozzáadjuk a cukrot, felöntjük vízzel kevert 
ecettel, összerázzuk, lezárjuk, de a tetejét lazán 
kell tartani. 40 napig érleljük, majd szűrjük. 1-3 
arányban vízzel hígítva szórófejes flakonokba 
öntjük. Forró vízben nem használható, mert az 
enzimek károsodnak, tehát mosogatáshoz ne 
használják! 
Szappannal sem lehet használni,mert a lúg üti a 
savat. 

Forrás: Deák Mari előadása a Műv. Házban 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Józsi bácsi esete marketinggel 

 Józsi bácsi úgy kigazdálkodta magát, hogy év 
végén megengedte magának, hogy a traktor 
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mellé, és a  gázpalackos Wartburg helyébe egy 
szép nagy Mercedest vásároljon Elment az első 
útjába eső szalonba, és kiválasztotta a neki 
legjobban tetsző Mercit. Mivel sokat hallott az új 
kocsikról, megkérdezte, hogy ha már ilyen szép 
árat fizet érte, mondaná el a szalonos, mi van 
benne. 

 - Semmi extra! - mondta a szalonos, és sorolta, 
miféle extra nincs benne. 

- Hát az hogy lehet? - csodálkozott Józsi bácsi! 

- Úgy, hogy minden extráért külön kell fizetni, ha 
bele akarja rakatni. 

 Nagyot csavarintott Józsi bácsi a bajszán, 
merthogy bajszos volt, meg így szokott 
bosszankodni. Nem volt mit tenni, külön kifizette 
az összes extrát  

Teltek a hónapok, de Józsi bácsi bosszúsága 
tovább bimbódzott. Nem nyughatott a lelke a 
különös eljárás miatt, revánson tanakodott. Már 
egy év is eltelt, amikor a sok tehene közül az 
egyikre furcsa jelentkező akadt.  

Az illető nem volt kíváncsi a tehénre, nem akarta 
megnézni, nem akarta megvizsgálni, hanem 
csak embert szalajtott érte, hogy rakja föl a 
teherautóra, aztán szállítsa a hétvégi házához, 
hangulatnak. De ízibe a számlát küldje el 
postán, majd megy az utalás. Az elszalajtott 
ember még az árát sem kérdezte, úgy csukta föl 
a teher-autóra. 

 De mielőtt beröffentette volna a motort, Józsi 
bácsi megkérdezte: 

 - Árulja már el, hogy ki fia-borja ez a vevő? - A 
Mercedes-nél dolgozik - mondta az ember, és 
átadott egy névjegykártyát a számlához. -Valami 
fejes. - Aha - válaszolta Józsi bácsi, és 
elbúcsúztak. Józsi bácsi beballagott a 
konyhába, elővette a legnagyobb 
számlatömbjét, és nekilátott. 

Alapmodell: 1 db tehén: 1000 euró  
Felár:   - szaru lökhárító 17,5 euró/db 

                  -trágyázó berendezés (bio) 60 euró 

                   -téli, nyári paták 28 euró 
                   -patánként üzemeltethető első és 
hátsó fék 70 euró 
                   -kipörgésbiztos lábak 20 euró 
                   -félautomata légycsapó 20 euró 
                   -polifonikus dallamkürt "bú" 
hangzással 70 euró 
                   -külön-külön lecsukható szemek 60 
euró 
                   -kérődzős típusú hajtóanyag 
hasznosítás 150 euró 
                   -színre fújt behajtható fülek 20 euró 
                   -a hátulján fűtött kesztyűtartó 30 
euró 
                   -100 liter vagy két hét teljes körű 
garancia 80 euró Összes felár: 893 euró 
A tehén teljes ára: 1.893,- euró 

Aláírás: Józsi bácsi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kutyaposta 

Harmóniában, együtt füzetből részlet ( a 
füzet talán a 
legfontosabb 

része a felelős 
állattartás 7 

aranyszabálya) 

1. Felelősség: 
Csak akkor 
vegyünk 

magunkhoz házi kedvencet, ha pontosan 
átgondoltuk az ezzel kapcsolatos 
kötelezettségeket, ha úgy tetszik terheket 
is. Tudjuk, hogy nemcsak néhány hétre, 
hanem egy egész kutyaéletre választunk.2. 
A szeretet. Ugyan a kutya irántunk érzett 
szeretete rendíthetetlen, ez azonban 
legyen kölcsönös, nyújtsunk ugyanannyit 
belőle kedvencünknek, mint amennyit tőle 
kapunk.3. a táplálás. Tartsuk be 
kedvenceinknél is a táplálási  szabályokat. 
Vizes táljuk sem száradhat ki, a 
szomjúságtól  az állat ugyanúgy szenved , 
mint a gazdája.4.Mozgásigény. Senki ne 
vegyen magához kutyát, ha nem jut ideje 
arra, hogy rendszeresen sétáljon vele. 
Általánosságban elmondható, hogy akár a 
kertben, akár a lakásban tartott kutyákat 
naponta  legalább kétszer, ha 
elfoglaltságunk engedi többször is el kell 
vinni sétálni.5.Egészség. A kutyának 
minden kötelező és ajánlott oltást időben 
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adassunk be, s évente legalább egyszer 
ellenőriztessük állatorvossal. 6. Utódok. 
Nemcsak kedvencünkért, de születendő 
utódaiért is felelősek vagyunk. Ha nem 
akarunk szaporulatot a legjobb megoldás 
az ivartalanítás. S végül 7. a környezet. A 
felelős állattartás lényege, hogy ne csak a 
kutya és gazdája érezze jól magát ebben a 
kapcsolatban , hanem például a 
szomszédokkal se keveredjenek 
konfliktusba. Legyünk tehát tekintettel 
környezetünkre!( A füzet letölthető, illetve a 
programról további információk és hasznos 
tudnivalók találhatók a 
www.nemharapok.hu internetes oldalon.) 

Forrás: Szabad Föld 37.szám 

������������������� 

Miért éppen diófákat 

kell ültetnünk?  

Valaha, amikor az 
embert még nem 
szakította ki a 
teremtés rendjéből a 
saját maga által 
teremtett művilág, a 
diót még mindenütt 
isteni, szent faként 
tisztelték. 

Bölcsőt és koporsót készítettek belőle. De 
nem csak asztalosmunkával, hanem életet 
termő szertartással is! Ha gyermek született, 
diót ültettek a tiszteletére. Ha meghalt egy 
szeretetre méltó ember, diót ültettek a 
sírjára. A dióhéjból a gyermekek játékbölcsőt 
is készítettek. A dióhéjba kanócot téve és 
méhviaszt öntve diómécsest kapunk, amit 
meggyújtottak a megemlékezés napján a 
sírokon, ablakokban, ligetekben, berkekben, 
forrásoknál, szikláknál. 

A zöld diólevélből gyógyfőzetet készítettek, 
vagy éppen bolhaűzésre használták. A frissen 
lehullott sárga diólomb gyönyörködtette a 
szemet, hempereghettek benne a gyerekek, 
és megbújhattak alatta az Élet kerekét 
forgató szorgos kis élőlények. És még nem is 
szóltam a dióbélről, ami a mogyoróval együtt 
megkoronázott minden eledelt, amihez 
fogyasztották. Egy egész könyv is kevés 

lenne felidézni, hány szálon kapcsolódott az 
emberek élete ehhez a tiszteletreméltó fához. 

Hová tűnt mindez? Az emberek többsége ma 
nem ültet diót sem születéskor, sem 
temetéskor. A gyerekek fröccsöntött 
műanyaggal játszanak, vagy képernyőt 
bámulnak. A betonsírokkal rideggé tett 
temetőkbe halottak napján 
alumíniumhüvelybe öntött paraffinmécsest 
viszünk, az ablakokban a tévé fénye villog, 
odakünn pedig a fákon fennakadt műanyag 
zacskókat zörgeti a szél. 

Gyógyfőzetek helyett a vegyipar termékeit 
veszik már azok is, akik még ismerik a régi 
gyógymódokat. A lehullott diólombot 
gondosan szemeteszsákba rakják az 
emberek, és még rémmesét is költenek hozzá 
saját lelkiismeretük és ősemlékezetük 
elaltatására. Azt sulykolják egymás fejébe, 
hogy „a dió avarja tönkreteszi a talajt, még 
komposztálni sem lehet”. A dióbél és a 
mogyoróbél pedig annyira sem érdekli a 
mesterséges arommákkal elrontott ízlésű 
gyerekeket, hogy felszedjék a földről ezt az 
értékes ajándékot. 

A felnőttek pedig, ha ültetnek még egyáltalán 
diófát, a kereskedelemből vesznek 
megbízhatónak vélt oltványt, magról eszükbe 
sem jut ültetni. Sőt, a diólomb 
rágalmazásához hasonlóan a magról kelt 
diókról is rémmeséket költenek. Azt 
mondják, hogy „elfajzik, értéktelen termést 
hoz majd”. 

Márpedig a dió sorsát és a mi sorsunkat 
különösen erős kapocs fűzi össze! Nem is 
lehet másképp, hisz évszázadokon, vagy tán 
évezredeken át együtt éltünk a dióval 
bölcsőtől koporsóig, koporsótól bölcsőig. 
Mert élet a születés előtt is van és a halál 
után is. Az Élet fájára szüksége van az evilági 
embernek is, és a túlviláginak is. 

Ezért komoly kéréssel fordulok minden 
magyar és nem magyar testvéremhez. Adjuk 
vissza a dió minden részének, még a lehullott 
lombjának is azt a tiszteletet, ami valaha 
megillette! Ne higgyük el, hogy a talaj 
védelmezője, a földet betakaró avar árthat a 
földnek! Ne higgyük el, hogy a magról kelt 
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dió értéktelenebb, mint az oltvány! Később 
fordul ugyan termőre, de tovább is él, és a 
szemet is jobban gyönyörködteti. Helyezzük 
vissza a diót evilági életünk mindkét 
kapujába őrnek, a két kapu között pedig 
oltalmazónknak, hisz a legnagyobb melegben 
is védi a talajt a kiszáradástól, az embert 
pedig a nap hevétől! Amikor esszük a 
dióbelet, adjon hálát ki-ki hite szerint azért 
az eledelért, ami a jelenlegi nagy tékozlás, 
természetpusztítás utáni ínséges időkben 
még sokakat menthet meg az éhhaláltól! 

Tóth Ferenc 

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

Bűncselekmények a temetőben-hogyan előzzük 
meg? 

 

Mindenszentek közeledtével egyre többen 
látogatnak a temetőkbe. A bűnelkövetők kihasználják 
ezt, és a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskák, a 
temető előtt parkoló autókban hagyott értékek 
veszélyben vannak.  

Az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük, 
fogadják meg alábbi tanácsainkat. 

Lopás megelőzése: 

Vigyázzon értékeire, táskáját mindig tartsa szem 
előtt! 

Ne hordjon magánál nagyobb összegű 
készpénzt! 

Pénzét, iratait és lakáskulcsát ne egy helyen 
tárolja! Egy esetleges lopás esetén ugyanis az 
elkövető egyszerre szerezheti meg mindezeket. 

Táskáját soha ne hagyja őrizetlenül egy 
pillanatra sem, pl. amíg a síron a virágokat 
rendezgeti 

Forgalmas helyeken, tömegközlekedési 
eszközökön fokozottan figyeljen értékeire! 

Ha kilátogat a temetőbe, ne vigyen magával 
pénzt, értéket! Amennyiben autóval érkezik, a 
gépjárműben se hagyjon semmit őrizetlenül, a 
gépkocsi feltörők néhány másodperc alatt törik 
be az ablakot és viszik el az értékeket!  

Ne álljon szóba idegenekkel, akkor sem, ha 
látszólag segítő szándékkal közelednek Önhöz! 

Rablás megelőzése: 

Idősek lehetőleg ne menjenek egyedül a 
temetőbe, inkább beszéljék meg rokonnal, 
baráttal, szomszéddal a közös temető 

látogatást.  
Forgalmas, kivilágított úton közlekedjen, kerülve 
az elhagyatott helyeket, gyanúsan viselkedő 
személyeket! 
Ne hordjon magánál nagy összegű készpénzt! 
Táskáját mindig erősen magához szorítva 
viselje, lehetőleg a vállon keresztbe átvetve! 

Nyakláncát ruhája alá elrejtve viselje! 

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

 

KEDVEZÖ ÁRON!KEDVEZÖ ÁRON!KEDVEZÖ ÁRON!KEDVEZÖ ÁRON!    
Divatos ruhák,cipők,kiegészitők nagy 
választéka várja kedves vásárlóinkat. 

NYERGESÚJFALU KOSSUTH L. ÚT 66. 
POSTÁTÓL 40 m-re    

DIVATHÁZBANDIVATHÁZBANDIVATHÁZBANDIVATHÁZBAN    

    
 
NYITVA: Hétfö-Péntek: 08-17 
                        Szombat: 08-12 

Erzsébet,Sodexo,Ticket utalvánnyal nálunk 
már fizethet! 

        HETENTEHETENTEHETENTEHETENTE    VÁLTOZÓ ÁRUKVÁLTOZÓ ÁRUKVÁLTOZÓ ÁRUKVÁLTOZÓ ÁRUK    

----10%,10%,10%,10%,----20% KEDVEZMÉNNYEL!20% KEDVEZMÉNNYEL!20% KEDVEZMÉNNYEL!20% KEDVEZMÉNNYEL!    
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