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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2013.november  XXIII. évfolyam 11.szám 
 

NÉPI REGULÁK 
 

Szent András hava (őszutó)                                
Ha november száraz, enyhe volt, rendkívül hideg lesz a tél. 
A meleg november miatti korai örömöt le szokták lohasztani: Nem eszi meg a 
kutya a telet. 
 
Nov. 1. Mindenszentek napja 
Ha a bükkfa ága száraz, akkor meleget lehet várni, ha pedig nedves, úgy hideget. 
 
Nov. 11. Márton 
Néha már Márton napján havazik. Fehér lóra ült Márton –  mondják. 
Ha derűs az égbolt egész nap, kemény, hosszú és hideg lesz a tél. Ha felhős, borús, akkor utána 
bolondos, szeles, viharos napok következnek. 
Ha jókedvű Márton, úgy kemény lesz a tél. 
Borús Márton, borongós tél. 
Ekkor vágják Márton lúdját, és a lakomán megkóstolják az új bort, ennek ugyanis Márton a bírája. 
Ha Mártonkor a lúd jégen áll, karácsonykor sárban botorkál. /Eszerint a korán beköszöntött fagyok 
után, éppen karácsony táján enyhe, esős lesz az idő./ 
Ha a Márton napi sült lúd melle fehér, nagy hideg lesz, ha vörös, úgy az idő nedves lesz. Ha felül 
fehér, karácsony előtt lesz hideg, ha alul vörös, karácsony után jő a hideg. 
Ha a Márton-napi lúd mellcsontja véres, nagy hideg lesz a télen, ha fehér, úgy sok lesz a hó, ha 
fekete, úgy esős ősz és rossz tél következik. 
Márton napi esőre fagy és szárazság következik. 
 
Nov. 19. Erzsébet 
Amilyen az idő november 19-én, olyan lesz a december. 
Erzsike rázza a havat. 
Erzsike megrázza a dunyháját. /Ilyenkor várható az első nagyobb havazás./ 
Erzsébetkor a föld fehérbe öltözik. 
 
Nov. 25. Katalin 
Amilyen Katalin napja, olyan a január, amilyen a következő nap, olyan a február. 
Ha Katalin locsog, karácsony kopog. 
 
Nov. 30. András 
Fehér András, rossz év, víg András, víg év. 
András nem olyan ember, mint más, hideg e napon minden szélfúvás. 
Ha szeles, zimankós az idő, hosszantartó télre lehet számítani. 
Ha András napja kopogós, karácsony napja lotyogós 
 

Karácsony hava (télelő hó)                                                  
 
Ha december elsején fúj a szél, negyven napig szeles lesz az idő. 
Ha Katalin /nov.25./ kopog, karácsony locsog. 
Fekete Karácsony, fehér Húsvét. 
Lucskos karácsony rossz nyarat, rossz termést jósol. 
Meleg karácsony, hideg tél. 
Ha karácsonytól újévig jó idő van, közvetlenül utána csikorgó hideg következik. 
Ha a nap kisüt Szilveszter reggelén /31-én/, a következő évben bortermést egyáltalán nem várnak. 
Ha december eleje és vége sáros, enyhe, a tél március 1-ig fog húzódni. 
Ha december végig hideg, nagyon korán köszönt be a tavasz. 
Hideg december, korai tavaszodás. 
Ha e hónap első fele enyhe, akkor szigorú, hideg lesz az egész tél. 
Ha december lágy, esős, a vetés csak meglehetős... 
Tartós hó, tartós tél, múló hó, múló tél. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

 

M E G H Í V Ó 
 
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, 
hogy Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013.  december 
03.napjára meghirdeti a lakossági 

közmeghallgatást, 
amely 17 órakor kezdődik a 

Művelődési házban. 
A közmeghallgatásra tisztelettel  várunk  
minden  érdeklődő  helyi lakost 
 

 

Tóth Zoltán sk 
polgármester 

 

 
 

ZENEISKOLÁSOK HANGVERSENYE 
 

 

A Szabolcsi Bence 
Zeneiskola bajóti 
növendékeinek  

TANSZAKI 
HANGVERSENYE 

 
november 29-én 16 

órakor  
  
lesz a bajóti alsó tagozatos iskolában 
 

 
Isten azért teremtette a zenét, 

hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.” 

/John Lennon/ 

 

"A zene nem csupán gyönyörűséget és 

vigaszt jelent, 

hanem visszhangját is mindannak, ami 

vagyunk, és amivé válnunk kell." /D.E.C./ 
 
„A zenében a hangszerek azt a feladatot 

látják el, mint a színek a festő ecsetjén.” 

/Balzac/ 
 
 

A Művelődési Ház programjai 
melyre szeretettel várunk 

minden érdeklődőt 
 

November 27. 17 óra 

 

dr. Horváth István a Balassa Bálint 

Múzeum címzetes  igazgatója, régész  

Esztergom és környéke történelmének 

kitűnő ismerője beszél munkásságáról, az 

utóbbi évek legújabb kutatásairól, valamint 

Kövecses Varga Etelka néprajzkutató a 

Márton-napi néphagyományokról tart  

vetítéses előadást. 

 
November 28. 17 óra 

Témája: JátszMa  

Visszavágót akarok! 
 

Kompetenciafejlesztés játékokkal: 
 szociális,  

 kognitív, 
 motoros területeken. 

 
Beszélgessünk róla közösen és 

próbáljuk ki a gyakorlatban! 
 

Előadó: Horváth Zoltán  
Esztergomi Társasjáték Klub 

játékmester 
 

 

 

November 30. 16 óra 

 

Varsányi Edit festőművész kiállítása 

Varsányi Edit a Bajóti Alkotótáborban 

aktívan részt vett,tanított. 

 

VARSÁNYI EDIT 
B.Cserhát – 
Arany diplomás  
Festőművész 
 

1978 óta 
foglalkozom 
intenzíven a 
művészetekkel 
Képzőművészet, 
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Iparművészet. 
 
1982 Kaesz Gyula pályázat I. díj 
1990 Első kiállítás Hollandia Művészeti Iskolák 
találkozója 
 
1991 Diploma - Iparművészeti Egyetem 
Enviroment designer 
1996 akril festészet Indiában 
2011-től olajfestészet, és pasztell festészet 
 

1983- óta Tanítok rajzot. 
- Perspektivikus látásmódot, a 

művészetekben, 
- Színtant,  elméletet és gyakorlatot.  
- felvételi előkészítőt a Kisképző 

gimnáziumba, Képzőművészeti és 
Iparművészeti Egyetemekre, egyéb 
művészeti intézményekbe. 

- Akril festészeti alapokat, és egyéb 
modern festészeti technikák ( 3D, 
dombormű ) 

-  Kezdő olajfestészet, és Bob Ross 
festészeti kurzusokat vezetek 

1995-től 10 évet töltöttem Indiában. 
India tartózkodásom alatt kaptam az első 
festészeti feladatokat, amelyek új kihívást 
jelentettek számomra. A Mandalákat, 
szentképeket és misztikus-szimbolista 
képeket, festettem. Indiában lehetőségem 
volt, hogy a Vallások Egysége Múzeumban 
a Keresztény és a Zenetörténeti részleg 
freskót újra gondolva átfessem. 
2003-óta  Tartok Mandala- tervezés és 
festészeti, kurzusokat. (Mandalán 
keresztüli személyiség fejlesztő alap 
kurzusokat, Meditációkat) 
1996 óta rendszeresen tartok kiállításokat. 
Számos egyéni és csoportos kiállításon 
vettem részt. 
 

VARSÁNYI EDIT tel: +36 30 410-9452 , 
E-mail: szaizohar@gmail.com  
www.varsanyi-edit-zohar.webnode.hu 
 

December 03. 9 és 11 óra 

 

Keresztes Nagy Árpád  népzenész, regős 

énekmondó adventi zenés előadása. 

 

 

 

ADVENTI VÁSÁR a Művelődési Házban  

 

 

 

EGYMILLIÓ 

CSILLAG A 

SZEGÉNYEKÉRT 

ORSZÁGOS 

ÖSSZEFOGÁS 

A 

SZEGÉNYEKKEL 

ÉS 

RÁSZORULÓKK

AL ÉRZETT 

SZOLIDARITÁS 

JEGYÉBEN 

 

2013. december 9. és 13.  

között minden nap 

 

délelőtt 10 - 12 illetve délután 14 - 16 óra 
között a  

KULTÚROTTHONBAN 

    

A KATOLIKUS KARITASZ 

kezdeményezésének 

CÉLJA 
világszerte közös: az összetartozás 

szellemének, 

az emberi szolidaritás érzésének erősítése, 

figyelemfelhívás a társadalom peremére 

szorultak érdekében. 

Az akció keretében a Karitász önkéntesei 

tetszőleges összegű adományért 

gyertyákat adnak. Minden egyes mécses 

egy rászorulót jelképez. 

A gyertyákért adott adományból származó 

összeget a Karitász az elesettek, 

mailto:szaizohar@gmail.com
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szegények, betegek, idősek 

megsegítésére fordítja.  

Tisztelt bajóti Lakosok!  
Szeretettel hívunk és várunk minden 

kedves érdeklődőt 

KULTÚROTTHONBA 
ahol Ádventi  börzét is tartunk 

 

a bajóti Szent Erzsébet 

Karitász Csoport 

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

Csaló él vissza az ÁNTSZ 
nevével 

2013.11.11.  

Magát „ÁNTSZ 

tisztiorvosnak” kiadó csalóról értesült 

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. 

 Felhívjuk az állampolgárok, 

vállalkozások, intézmények figyelmét, 

hogy a tisztiorvosok és felügyelők 

személyi igazolvánnyal együtt 

érvényes hatósági igazolvánnyal vagy 

megbízó levéllel tudják igazolni 

magukat! 

Állampolgári feljelentés alapján indított 

nyomozást a rendőrség ismeretlen személy 

ellen, aki dr. Nagy Attila néven, magát 

ÁNTSZ tisztiorvosnak kiadva csalt ki 

pénzt vállalkozóktól. Azt ígérte, hogy az 

átadott összegért cserébe nem folytat le 

ellenőrzést az adott egységben. Dr. Nagy 

Attila néven tisztiorvos nincs alkalmazásban 

sem az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál, 

sem a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

népegészségügyi szakigazgatási szerveinél, 

továbbá a járási hivatalok népegészségügyi 

intézeteinél sem. 

Ellenőrzésre jogosult szakembereink 

személyi igazolvánnyal együtt érvényes 

hatósági igazolvánnyal vagy megbízó 

levéllel rendelkeznek. Ha valakinek kétsége 

lenne afelől, hogy az ÁNTSZ-re, illetve az 

egészségügyi hatóságra hivatkozva 

jogosult-e vizsgálatot végezni a megjelent 

személy, az említett dokumentumok 

felmutatását kérheti, ehhez az 

ellenőrzöttnek joga van. 

A népegészségügyi szakigazgatási szervek, 

illetve a járási intézetek a következő 

területeken végeznek ellenőrzéseket: 

közegészségügy; (környezet- és település-

egészségügy, élelmezés-egészségügy, 

táplálkozás-egészségügy, 

sugáregészségügy, kémiai biztonság); 

járványügy; egészségügyi, illetve 

gyógyszerügyi igazgatás. 

Kérjük, aki az ÁNTSZ nevével való 

visszaélést tapasztal, azonnal jelentse 

a rendőrségen, illetve a 

népegészségügyi szakigazgatási 

szervnél, hogy a csaló ellen eljárás 

indulhasson.  

Az ÁNTSZ országos és területi szervei 

számára rendszeresített, sorszámozott 

hatósági igazolványok: 
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ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

2013. november 21-én a „Ne gyújts rá!” 

Világnap 

Magyarországon igen nagy lépést tettek a 

dohányzás visszaszorítása érdekében a 

nemdohányzók védelméről szóló törvény 2011. 

áprilisi módosításával, amely 2012. január 1-jén 

lépett hatályba. A módosított jogszabály immár 

megtiltja a dohányzást valamennyi zárt légterű 

közforgalmú helyiségben, azaz a tilalom 

vonatkozik valamennyi munkahelyre, 

egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátóipari 

egységre, beleértve a közintézményeket, 

szórakozóhelyeket, kocsmákat, bárokat, 

tömegközlekedési eszközöket, 

buszmegállókat, a gyalogosok által használt 

aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres 

körzetét is.  

A törvény szigorításával Magyarország eleget 

tett az Európai Unió és a WHO 

egészségpolitikai, szakmai elvárásainak, ennél 

is fontosabb azonban, hogy – nemzetközi 

tapasztalatokat figyelembe véve – jelentős 

mértékben csökkenhet a dohányzás okozta 

népegészségügyi és gazdasági kár. 

 

A dohányzás veszélyei 

 A halálesetek közül minden ötödik, a 

rák miatt bekövetkezett halálesetek közül 

minden harmadik a dohányzás számlájára 

írható. A tüdőrákos halálozás több mint 

80%-a tulajdonítható a dohányzásnak, és 

szerepe van az egyre nagyobb 

népegészségügyi problémává váló krónikus 

obstruktív tüdőbetegség (COPD) 

kialakulásában is.  

 A dohányzás szerepet játszik továbbá a 

gége-, szájüreg-, garat-, nyelőcső- és 

húgyhólyag daganatok kialakulásában, és 

feltételezhető kapcsolata számos egyéb 

(hasnyálmirigy-, méhnyak-, petefészek-, 

vastag- és végbél-, vese-, gyomorrák és 

néhány leukaemiafajta) daganat 

kialakulásával is.  

 A szív-és érrendszeri betegségek 

kialakulásának egyik jelentős kockázati 

tényezője: az érelmeszesedés folyamatának 

elősegítésével magasvérnyomás-betegség, 

szívinfarktus, agyi érkatasztrófa 

kialakulásának esélyét teremti meg.  

 Hatással van a termékenységre és a 

születendő gyermekre is, ezáltal a jövő 

generációt is veszélyezteti. 

Magyarországon a halálesetek mintegy 

háromnegyedéért két ún. nem fertőző betegség 

csoport felelős: a szív- és érrendszeri 

betegségek miatt következik be a halálesetek 

mintegy fele, daganatos betegségek miatt pedig 

megközelítően a negyede, ráadásul 

meglehetősen fiatal korban, ami tükröződik a 

születéskor várható átlagos élettartamban is: ez 

súlyos évekkel (6-8 év) marad el a Nyugat-

Európa országaira jellemző értéktől. 

Figyelembe véve, hogy – a betegségek 

hátterében álló okok sokaságával ellentétben – 
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a dohányzás teljes mértékben kiküszöbölhető, 

minden erőfeszítést meg kell tenni annak 

visszaszorítására, a leszokás intézményes és 

civil támogatására. 

November 21-e "Ne gyújts rá!" Világnap 

A világnap üzenete az, hogy bátorítsuk, 

ösztönözzük a dohányosokat arra, hogy ezen a 

napon készítsenek tervet, hogyan szoknak le a 

dohányzásról, vagy tervezzék el előre azt, hogy 

ezen a napon hagyják abba a dohányzást. A 

cigaretta letételével – még ha egy napra is – a 

dohányosok egy jelentős lépést tesznek az 

egészségesebb élet felé, egy lépést, amely 

bizonyítottan csökkenti a rák, a szív- és 

érrendszeri betegségek kialakulásának 

kockázatát. 

Sajtóanyagot öszzeállította: Esztergomi Járási 

Népegészségügyi Intézet 

 

 

A falugazdász tájékoztatója. 

 

A mezőgazdasági termelőkre vonatkozó 

aktuális határidők és kötelezettségek: 

 

Nitrát-adatszolgáltatás: 

A kötelezettség vonatkozik a nitrát 

érzékeny területeken gazdálkodókra, és a 

terület érzékenységétől függetlenül olyan 

gazdálkodókra, akik a magánszemélyek 

háztartási igényeit meghaladó mértékű 

állattartást folytatnak ( baromfi esetében 3, 

vegyes állattartás esetében 5 számosállat). 

A jelentés határideje: 2013 12. 31. 
Ezekben az esetekben a gazdálkodási napló 

tápanyag gazdálkodásra, trágyázásra, 

parcella művelési adatokra, valamint 

állattartásra vonatkozó lapjait, vagy 

ezeknek megfelelő adattartalmú 

nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat 5 

évig meg kell őrizni. 

 

Natura 2000 területeken történő 

legeltetés: 

Natura 2000 gyepterületek október 31, és 

április 23 közötti legeltetéséhez a 

környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség 

engedélye, helyi jelentőségű védett 

területnek minősülő Natura 2000 terület 

esetében az önkormányzat jegyzőjének 

engedélye szükséges. 

 

Trágyázási tilalmi időszak nitrát 

érzékeny területeken: 

Nitrát érzékenynek minősülő területeken 

október 31, és február 15 között 

szervestrágya nem juttatható ki. A tilalom 

alá eső táblákon ezen időszakban nem 

létesíthető, és nem tartható fenn ideiglenes 

trágyakazal sem. 

 

Bercsényi Sándor 

   falugazdász 

````````````````````````````````````````````` 

   Mi a dolga a csillagoknak? -  adventi 
gondolatok  
 
  Nemrégen jártuk a temetőket, most már 
közel van a karácsony. A kettő közé illik ez a 
kedves történet, amely megvilágítja egész 
földi életünk értelmét. Fogadják ezt ünnepi 
előkészületként.  
    
  Korán jött az őszi alkonyat. 
Mire nagyapa kifogta kocsija 
elől a lovakat és lecsutakolva 
az istállóba vezette őket, szinte 
teljesen sötét lett. Unokája, 
Ferkó, már ott 
türelmetlenkedett az istálló 
ajtajában. Szép csillagos este volt. Ilyenkor 
mindig csillag lesre indult nagyapa és unokája. 
Különös örömet jelentett számukra a csillagok 
nézése. 
- Mondd csak, nagyapa, tényleg igaz, amit a 
múltkor mondtál: minden embernek van külön, 
saját csillaga? 
- De még mennyire - válaszolt hamiskás 
mosollyal nagyapa -, ám csak annak a csillaga 
ragyog oly fényesen ott fenn az égen, aki itt a 
földön is sugárzó életet élt, és fényt árasztott 
maga körül. 
- Fényt árasztani? Úgy, mint a 
szentjánosbogarak ? - csodálkozott az unoka. 
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- Nem egészen. Az ember tettei által válhat 
sugárzóvá, azzal, hogy másokat is hasonló 
cselekedetekre ösztönöz. Tudod, Ferkó, 
csillagnak lenni az Isten egén, ez a 
legnagyszerűbb dolog ezen a teremtett világon. 
A csillagok nappal magukba szívják a nap 
fényét, melegét, hogy aztán éjszaka kicsiny 
mécsesekként mindet a földre szórják. 
Tulajdonképpen nekünk, embereknek is hasonló 
a dolgunk: Isten fényét felragyogtatni földi 
életünk során. Míg nagyapa beszélt, tekintete 
izzott, mint a parázs, mintha két fénylő csillag ült 
volna szemében. Aztán hirtelen elhallgatott - 
most egész másra gondolt-, megfogta unokája 
kezét és csendesen csak ennyit mondott: 
- Gyere, induljunk, hideg már az este. 
Már jó ideje egyre rövidebbek lettek ezek az esti 
séták. Valahányszor Ferkó ezt megjegyezte, a 
válasz mindig így hangzott: 
- Hiába, egyre fáradtabbak a lovak, már nem 
úgy húzzák a kocsit, mint régen. 
Egyszer aztán nagyapa szokatlanul korán jött 
haza. Még a lovak csutakolása is elmaradt, 
pedig erre Ferkó emlékezete óta nem volt példa. 
Az alkony nagyapát már az ágyban találta. Arca 
lázban égett, szemei fényesen ragyogtak. 
Hamarosan megérkezett az orvos is, őt követte 
a tisztelendő úr. Nagyanya gyertyát gyújtott, 
mindenki csendben suttogott. 
Amikor a tisztelendő úr is elment, Ferkó 
észrevétlenül besurrant a szobába és az ágy 
szélére telepedett.  
- Nagyapa, mi lesz a csillagokkal? 
- Én már csak egy karnyújtásnyira vagyok tőlük. 
De hadd lám, tudod-e még, hogy mi a csillag 
dolga? - kérdezte suttogó hangon nagyapa. 
- Hogy magába szívja a nap fényét és éjszaka a 
földre szórja. 
- És az emberé? 
- Hogy Isten szeretetét szívja magába, és mint 
égen a csillag, itt a földön mások felé sugározza. 
- Úgy van. Látom, jól megtanultad. Ne feledd 
sohasem! Minden ember Isten csillaga. Úgy élj 
itt a földön, hogy egyszer majd az 
örökkévalóság egén ragyoghass - hangzott 
nagyapa utolsó tanítása a csillagokról. 
   Azzal lehunyta szemét és elaludt. Hajnalban 
már nem kelt fel, hogy friss abrakot tegyen lovai 
elé, s közben megbámulja a csillagokat. Csak 
aludt, aludt ... végtelen álomba merülten; 

csendben, békén, csillagmosollyal az arcán. 
Ferkó szívén átsuhant a keserű fájdalom. 
Hosszú hetekig nem találta helyét. De aztán újra 
eszébe jutottak a csillagok és nagyapa szavai.  
Most már az ő csillaga is ott fenn ragyog, a 
földről égi pályára lépve. Felnézett a csillagos 
égboltra. Néhány pillanatig kétségbeesetten 
keresgélt, már-már sírásra görbülő szájjal. 
Egyszer csak meglelte, amit keresett. Rátalált 
nagyapa csillagára, közvetlenül a Göncölszekér 
felett: ott ült a bakon, ostorral kezében...  
(névtelen szerző) 

Adventi 
készülődésünkben 
kívánom, hogy 
legyenek ilyen 
csillagjaink, és hogy 
mindnyájan ilyen 

csillagok lehessünk, és egykor ott 
ragyogjunk majd Isten egén.  
Áldott ünnepeket.  -  Molnár Alajos plébános 
 
 

A bolíviai elnök neve beszédes név (morális 
fejlődés), ezért KIEMELTEN érdemes minden 
nyilatkozatára figyelni.  
Erre is: 
Evo Morales bolíviai elnök beszéde az ENSZ 
ülésén, 2013. 06. 30. 
  
Felállt, szót kért, elmondta.  
Egyszerű nyelven szólt, amit szinkrontolmács 
fordított több mint száz államfőnek és tisztviselőnek, 
és sikerült hatalmas zavart keltenie szavaival. 
 
"Itt vagyok én, Evo Morales és azért jöttem, hogy 
találkozzam azokkal akik a felfedezést ünneplik.  
Itt vagyok én, a leszármazottja azoknak, akik 
gyarmatosították a 40 000 éves Amerikát,  
és azért jöttem, hogy találkozzam azokkal akik csak 
500 évvel ezelőtt találtak rá.  
 
Itt vagyunk mindnyájan, nagyon jól tudjuk kik 
vagyunk, és ez elég.  
Az én európai vámügyi Nagytestvérem írott papírt 
kér tőlem, aminek a neve vízum, hogy 
találkozhassam azokkal, akik minket megtaláltak 
egyszer.  
Az én európai uzsorás Nagytestvérem pénztartozás 
megfizetését kéri tőlem Júdásnak, akinek sosem 
engedtem eladni magam.  
Az én európai zugügyvéd Nagytestvérem 
elmagyarázza nekem, hogy minden tartozást 
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kamattal kell visszafizetni, amit magukat embernek 
nevező lények adnak a beleegyezések kérése 
nélkül.  
És lassan én is felfedezek. És rájövök, hogy én is 
kérhetek kártérítést, és kérhetek kamatot. Az 
Indiánok Archívumában, ahol papír papír hátán,  
átvételi elismervény átvételi elismervényen, és 
aláírás aláírás hátán van, az áll, hogy csupán 1503 
és 1660 között San Lucas de Barrameda városába  
( Sp.o.) 185 kg arany és 16 millió kg ezüst érkezett 
Amerikából.  
 
Fosztogatás lett volna? Én ezt nem akarom elhinni!  
Mert akkor azt kellene gondolnom, hogy a 
keresztény Nagytestvérek megtörték a Hetedik 
Parancsolatot.  
 
Rablás? Isten ments, hogy azt gondoljam, hogy az 
európaiak, mint Káin, megölték és megtagadták a 
vértestvérüket! Népirtás?  
Ez hitelt adna a rágalmazóknak, akik a felfedezést 
egyben az indiánok megsemmisítésének 
minősítették, vagy a szélsőségesek, akik kimondják,  
hogy a kapitalizmus kezdete és a jelenlegi európai 
civilizáció a nemesfémek áradatának köszönhető.  
 
Nem! Azt a 185 kg aranyat és 16 millió kg ezüstöt az 
első baráti kölcsönnek kell tekinteni Amerikától 
Európa fejlesztésére, amit azután még sok  
más követett. Ellenkező esetben háborús bűnösök 
létezéséről kellene beszélnünk, ami nem csak az 
azonnali visszafizetés szükségét jelentené,  
hanem kompenzációt a fájdalomért és a károkért.  
 
Én, Evo Morales, előnyben részesítem a legkevésbé 
bántó hipotéziseket. A mesés tőkekivitel nem volt 
más, mint a kezdete egy Marshall-tervnek,  
hogy biztosítsák a barbár Európa rekonstruálását, 
amit a siralmas háborúk tönkretettek. Ezért, az 
ötödik centenáriumát ünnepelvén A Kölcsönnek,  
megkérdezhetjük: értelmesen használták fel az 
európai Nagytestvérek, felelősséggel vagy 
legalábbis produktívan a Nemzetközi Indián Alap 
bőkezű  
előlegét? Sajnos azt kell mondanunk, hogy nem. 
Elherdálták csatákra, a Harmadik Birodalomra, és 
egyéb megsemmisítésekre.  
 
Pénzügyileg, képtelenek voltak 500 éves türelmi idő 
után mind lezárni és kifizetni a tőkét kamataival 
együtt, mind függetleníteni magukat a 
nyersanyagoktól, az olcsó energiától és a nettó 
bevételektől amit a Harmadik Világ biztosít nekik.  
 
Az undorító kép megerősíti azt, hogy ez a támogatott 

gazdaság soha nem fog működni, és arra kényszerít 
bennünket, hogy reklamáljuk a tőkét, a kamatokkal 
együtt, amit olyan nagylelkűen hagytunk 
évszázadokon át halasztani, és nem kértük a 
visszafizetést.  
 
Ezek után tisztázzuk, mi sem engedjük el a mi 
európai Nagytestvérünknek a gonosz és vérszomjas 
20-30 % kamat megfizettetését, amit ők is  
behajtanak a harmadik világ népeitől.  
 
Követeljük a megelőlegezett nemesfémek 
megtérítését plusz egy szerény 10 %-os kamatot, és 
ezt is csak az utolsó 300 évre visszamenőleg,  
az első 200 évért megkegyelmezünk.  
 
Tehát az alaptőkén kívül, és az Európában 
alkalmazott kamatos kamat hozzáadása után, 
tájékoztatjuk a felfedezőinket, hogy első körben 
tartoznak 185 kg arannyal és 16 millió kg ezüsttel, 
ehhez mondjuk 300 nullát tehetünk ugyebár a 300 
évért,....én ezt ki sem bírom számolni mennyi.  
 
Mennyit nyomna mindez ha vérben számolnánk 
vajon? Hogy Európa fél évezreden át képtelen volt 
elegendő vagyonra szert tenni, hogy megszüntesse  
ezt a szerény tartozását, a teljes pénzügyi kudarcuk 
beismerését jelenti, és/vagy az őrült irracionalitását a 
kapitalizmusuknak.  
 
Ezek persze metafizikai kérdések, ami minket, 
indiánokat nem nyugtalanít. De ha mi megköveteljük 
az aláírását egy szándéknyilatkozatnak, ami arra 
kötelezi az Öreg Kontinens népeinek lakósait, hogy 
tartsák tiszteletben, és érezzék elkötelezve magukat 
egy privatizációnak vagy átalakításnak Európában, 
ami lehetővé teszi számukra az első visszafizetését 
egy történelmi adósságnak.....na ugye erre szóhoz 
sem jutnak! ( Forrás: Magtár lev.lista) 
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