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Minden kedves olvasónknak áldott, békés ünnepeket kívánunk!
BETLEHEMI KIRÁLYOK
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
József Attila
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
Bajót Község Önkormányzata nevében
tájékoztatni
szeretném
a
Tisztelt
Lakosságot, hogy a törvényi előírások
következtében
Bajóton
a
települési
szilárdhulladék rendszeres begyűjtése,
elszállítása,
illetve
ártalmatlanítása
területén jelentős változásra kerül sor
2014. január 1-ével.
A jelenlegi AWE zrt. közszolgáltató 2013.
december
31-ével
megszünteti
szolgáltatását.
Az Önkormányzat további 6 településsel
együttesen közbeszerzési pályázatot írt ki,
az új szolgáltató kiválasztására.
A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása
után Bajót Község 2013. december 10-én
aláírta a közbeszerzés nyertesével, a
Vertikál
Konzorciummal
az
új
közszolgáltatási szerződést.
2014. január 1-ével Bajót Község területén
a Vertikál Konzorcium alvállalkozója az
Eszköz Kft. emberei fogják szállítani a
települési szilárd hulladékot.
A hulladék elszállítás rendjében csak a
zsákos hulladék elszállításánál várható
2014. január 1-ével változás.
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik
hulladékukat zsákokban adták át a
szolgáltatónak, hogy a megszokott
keddi napok helyett 2014. január 1-től
pénteki napokon tegyék ki elszállításra.
Felhívjuk továbbá a Lakosság figyelmét,
hogy az új szolgáltató a jelenlegi AWE
feliratú zöld színű hulladékgyűjtő zsákokba
gyűjtött hulladékokat 2014. március 31-éig
elszállítja. Ezután csak az új szolgáltató
által kibocsátott hulladékgyűjtő zsákokat
szállítják el, melyek a jövőben is a Bajóti
Közös Önkormányzati Hivatalnál (2533.
Bajót Kossuth L. u. 147. sz. alatt) vehetők
át.
A hulladékszállítási díj fizetése változatlan
marad, a Lakosoknak továbbra is
közvetlenül a közszolgáltatónak kell
megfizetni a hulladékszállítási díjat, melyek

első ízben 2014. áprilisában kerülnek
kiszámlázásra.
Tisztelettel
kérjük
valamennyiük
együttműködését az új szolgáltatóra
történő zökkenőmentes átállás érdekében.
Kérdéseikkel személyesen (2533. Bajót
Kossuth L. u. 147. sz. alatt), vagy telefonon
(33/449-265) kereshetik fel Hivatalt.
Bajót, 2013. december 17.
Tóth Zoltán
polgármester
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Lakosság!
Az év végéhez közeledve, elérkezett az idő,
hogy számot vessünk 2013 főbb
történéseivel, hiszen ez az esztendő több
területen
jelentős
változást
hozott
településünk életében.
A közigazgatás átszervezése, a járási
rendszer kialakítása, a vízi közművek és a
hulladékkezelés
államosítása
számos
feladatott adott önkormányzatunk számára.
Az egyik legjelentősebb változás a
körjegyzőségek megszüntetése és vele
párhuzamosan a Közös Önkormányzati
Hivatalok kötelező létrehozása 2000 fő
lakosságszám alatti településeken. Miután
Bajót lakosságszáma 1600 fő körül alakul
és korábban körjegyzőség keretében
működtünk, először meg kellett szüntetni a
Bajót-Mogyorósbánya
Körjegyzőséget.
Ezzel párhuzamosan létre kellett hozni a
törvényi előírásoknak megfelelő Közös
Önkormányzati Hivatalt (KÖH). Miután a
volt
körjegyzőségi
partnerrel,
Mogyorósbányával a KÖH létrehozásával
kapcsolatos tárgyalások egy ponton
megrekedtek, a korábban három település
(Bajót, Nagysáp, Mogyorósbánya) közös
hivatalba történő szervezése nem volt
megvalósítható. Maradt tehát a két
településes közös hivatal létrehozása,
melyben Bajót-Nagysáp partnerség jött
létre, bajóti székhellyel, Bajóti Közös
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Önkormányzati
Hivatal
néven.
Az
átalakulás bonyolult költségvetési, tervezési
helyzetet teremtett, mely minden hivatali
dolgozóra jelentős plusz faladatokat rótt!
A KÖH létrehozásakor törvény szabályozta
lakosságszám arányosan a dolgozói
létszámot is. Jelenleg 7 fővel látjuk el a két
település közigazgatási feladatait, plusz a
jegyző! Ebből a hét főből 4 Bajóton, míg 3
fő Nagysápon végzi munkáját. A korábbi
közös létszám az alakuláskor 9 fő volt,
melyből két bajóti kolléganő nyugdíjba
vonulásával sikerült a törvényben előírt és
finanszírozott,
létszám
elvárásokat
teljesíteni.
A
működés
tekintetében
további
nehézségeket jelentett számunkra az új
finanszírozási rendszer, mely a korábbi
normatív alapúról faladat alapúra változott.
Ugyan az iskola működtetése állami
feladattá vált, mégsem javult az egyébként
stabil gazdálkodásunk, sőt az elvonások
miatt jelentős negatívum mutatkozott a
költségvetésünkben, mely a 2012 évi 18
mFt megtakarításunkat is felemésztette.
Elvonásra került az SZJA, az SZJA
kompenzáció, a gépjármű adó bevétel 60%a. Ez az év során komoly finanszírozási
gondokat okozott, sok esetben a bérek
kifizetése került veszélybe. A nagyobb
problémák elkerülése érdekében, a Duna
Takarékkal
működési
hitelszerződést
kötöttünk 10 mFt erejéig. A szigorú
gazdálkodásnak,
némi
állami
segítségnyújtásnak és bizonyos számlák
kifizetésének átütemezésével végül is
hitelmentesen jutottunk el a 2013-as
esztendő végéig.
Nagy ár mindezért az elúszott 18 mFt
megtakarítás, az elmaradt rendezvények, a
civil
szervezetek
támogatásának
elmaradása.
Bízom abban, hogy a 2014-es év egy
letisztultabb számunkra is kedvezőbb
gazdálkodási év lesz, hiszen a változások
drasztikusabb részén talán túljutottunk.
Nagy
eredménynek
tartom,
hogy
megőriztük hitelmentességünket, célként is
ezt fogalmaztuk meg a képviselő testülettel,
illetve további fejlesztések előkészítését a
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néha megoldhatatlannak tűnő gazdálkodási
problémák ellenére is.
Források hiányában az idei évben ugyan
kevés projekt tervet tudtunk előkészíteni és
még kevesebbet megvalósítani, mégis a
korábbi években megfogalmazott fejlesztési
elképzelések közül kettő megvalósítását is
ebben az évben indítottuk el!
Az egyik ilyen fejlesztés előkészítése 2007re nyúlik vissza és a Dobozi utca végén
lévő hulladék lerakó felszámolására
irányult! 100%-ban támogatott EU-s
pályázat útján jutottunk a szemét
eltávolításához szükséges, mintegy 60 mFthoz. A pályázat lebonyolítója és gesztora A
Duna
Vértes
Hulladékgazdálkodási
Társulás volt, melynek keretében történt
maga a pályázat benyújtás is.
A másik pályázat az egészség ház
energetikai fejlesztése 2012-ben került
előkészítésre és tulajdonképpen már le is
mondtunk arról, hogy ez a pályázat sikeres
lesz, mikor is novemberben érkezett a jó
hír, hogy mégis csak nyertünk. A KEOP
pályázat 8,5 mFt forrást jelent, mely
kiegészül
a
Holcim
Hungária
Térségfejlesztési Alapítványtól elnyert 5,5
mFt-al.
A teljes beruházás összegét így sikerült
100%-ban külső forrásokból előteremteni.
Az egészségház külső hőszigetelése, lábazat
és födém hőszigetelése, nyílászáróinak
cseréje, valamint teljes fűtésrekonstrukciója
valósul meg a fent említett összegekből. A
beruházás 2014-ben kerül átadásra.
Összegzésül elmondhatom, hogy egy
rendkívül sok változással terhelt éven
vagyunk túl, mely során minden akadály és
nehézség
ellenére
megőriztük
hitelmentességünk, teljesítettük a ránk rótt
törvényi kötelezettségeinket, valamint két
fejlesztést
teljes
egészében
külső
forrásokból megvalósítottunk.
Szeretném megköszönni minden bajóti
lakos türelmét, segítőkész hozzáállását!
Szeretném megköszönni a Képviselő
Testület
támogatását!
Szeretném
megköszönni a jegyző asszony és a hivatali
apparátus szorgalmas kitartását!
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Kívánok
mindannyiunknak
egy
kiszámíthatóbb, nyugodtabb, sikeresebb
2014-es esztendőt!
Egyben megragadnám az alkalmat, hogy
áldott, békés karácsonyt, boldog újévet
kívánjak Önöknek!
Tisztelettel
Tóth Zoltán
polgármester

Bajóti Kisbíró
December 18-án 11 órakor ünnepélyesen
átadták a körzeti megbízotti irodát / Kossuth L.
u.69. szám alatt./ Így lehetőség lesz a helyben
történő ügyintézésre, itt lesz a fogadóóra
helyszíne is. Az ünnepélyes átadót jelenlétével
megtisztelte dr.Reinhoffer Csaba megyei
főkapitány-helyettes, Debreczeni István
esztergomi főkapitány, Borosháziné Végh
Angéla nyergesújfalui rendőőrs parancsnoka,
Kreidl Csaba közrendvédelmi és
határrendészeti osztályvezető, Balogh Attila
körzeti megbízott és Tóth Zoltán polgármester.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk, Ügyfeleinket, hogy
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete törvényi felhatalmazás
alapján a dolgozók éves szabadsága egy
részének kötelező kivétele céljából a Bajóti
Közös
Önkormányzati
Hivatalban
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el 2013.
december
23-tól
–
január
3-ig.
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézés
(haláleset) miatt ügyeletet tart:
Horváth Attiláné
Tel: 06/30/4661738
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bajót Község Önkormányzata nevében
tájékoztatásul közöljük a
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíj Pályázat keretében
nyújtott támogatások összesített anyagát.
Beérkezett „A” tipusú pályázat száma. 11
Támogatott „A” tipusú pályázat száma: 11
A megítélt támogatás összege 2014. évre :
473.000,- Ft.
Tóth Zoltán sk.
Tarnóczy Tünde sk.
polgármester
jegyző
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KÖNYVTÁRI Hírek
Örömmel tudatom az
olvasókkal, hogy a
könyvtárba 88 db új könyv
érkezett.
( Januárban kapjuk a többit )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODA átadása

A körzeti megbízott Balogh Attila minden
hónap utolsó csütörtökjén tart fogadóórát 13-14
óráig.
Telefonszáma:+36 30 916 8053
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karácsony titkának kulcsa a szeretet
Nem szeretem a karácsonyt. Mondta egy nyegle
fiatal. Pedig, legtöbben azt mondjuk, ez a
szeretet ünnepe. De neki talán nincs akitől
szeretetet kapjon, vagy ő sem tud senkit
szeretni. Így hát van oka, hogy ne szeresse a
szeretet ünnepét.
Ezért nagyon törődjünk azzal, hogy
karácsonykor ne legyen szeretet nélkül senki.
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A szeretet legyen a mércéje a boldog
karácsonynak, ne az ajándék mennyisége.
Akinek kevesebb jut anyagilag, de szíve tele
van szeretettel, boldog lesz a karácsonya.
Akinek többje van, a szeretetet ki ne hagyja az
ajándékokba becsomagolni.
Egy apa mesélte kislányáról: nagyon szeretett
ajándékozni, meglepetést szerezni. Nagyon
leleményes volt. Egyszer pénzt kért tőlem, hogy
egy titkát megvalósítsa. Nagy színes, fényes
csomagoló papírt vett, meg egy nagyobb
dobozt.

Amikor elérkezett az ünnep, nekem adta ezt a
fényes papírba becsomagolt, szép masnival
átkötött dobozt. Örültem neki és kíváncsian
bontottam föl, de örömöm elszállt és a harag
ébredt bennem, mert doboz üres volt.
Összegyűrtem a papírt félre dobtam a dobozt,
és sértődötten szóvá tettem, hogy erre pazarolta
a pénzt? Ő akkor sírásra görbült szájjal azt
suttogta: de abban a dobozban 1 millió puszi
van becsomagolva. Majd földbe süllyedtem a
szégyentől, és mélyen meghatódtam ekkora
szeretettől. Átöleltem kislányomat és én is soksok puszit adtam neki. A dobozt és a papírt
kisimogattam és azóta is ott van az irodámban,
az íróasztalom mellett. A kollégák kíváncsian
kérdezgetik, hogy miért tartom ott azt az üres
dobozt, de én csak annyit mondok, ez közös
titkunk a kislányommal. És valahányszor
gondom bajon van, elkeseredem, a dobozra
nézek és kislányom szeretete új erőt ad.
De karácsony még a szeretet ünnepétől is
több. A szeretet végső forrásához vezet, illetve
Ő jön el közénk, az Isten emberré lesz, és
sorsközösséget vállal velünk. A végtelen
szeretet, véges ruhát ölt magára. Mindaz, ami
megható, kedves a karácsonyi evangéliumban,
már magában foglalja az egész emberi sorsot, a
gyermekéveket, a fiatalságot, a felnőtt kort, és
az idős életszakaszt, a sikert és a
sikertelenséget, az elfogadást és az elutasítást, a
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szeretetet és a szeretetlenséget, és örök
megoldást ad, velünk marad, hogy majd egykor
mi is vele lehessünk.
Nem lenne szeretet a világon, ha Ő nem
szeretett volna előbb.
Nem lehetne szeretetünnep a karácsony, ha
Jézus meg nem született volna.
És nem lehet igazán boldog a karácsony, ha őt
kihagytuk volna.
Rá kell döbbenünk: magunktól nem vagyunk
képesek a szeretet megvalósítására.
Rászorulunk a szeretet megváltására, a világ
önmagától nem jó, bár Isten jónak teremtette,
ezt elveszítettük az eredendő bűn által. Jézus
eljövetele nélkül nem találnánk a boldogság
útjára.

A karácsony, rajongásunk a betlehemi
Gyermek iránt, s benne az isteni szeretet
megsejtése jelenti hitünk és üdvösségünk
beteljesedését. A karácsonyi éjszakába
bevilágító fénysugár útra indító, küldetést és
hivatást adó szózat, üzenet az angyalok éneke
által. Ezt az üzenetet kell meghallanunk:
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség
a földön a jóakaratú embernek” (Lk 2,14) És
meg kell tanulnunk Mária hitével fogadnunk,
hogy kitartsunk az úton, hűségesen és valóban
elérkezhessünk a dicsőség fényéhez. Mária
alázatával és szeretetével fogadjuk szívünkbe a
Kisjézust, és szeretetével tegyük boldoggá a
karácsonyt.
Áldott, boldog karácsonyt és békés, boldog új
évet kívánok. Molnár Alajos, plébános
Ajándékként még álljon itt e vers.
Szeretni - Fejszés András
Szeretni annyit jelent, mint adni,
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ezzel örömöt szerezni másnak,
minden alkalmat megragadni,
hogy bús arcokon mosolyt lássak,
terheit hordozni egymásnak...
Embert szeretni így kellene.
Szeretni annyit jelent: magamat adni.
A teljes szeretet: énemet odaadni.
Krisztust követni így kellene.
Feladni akaratomat, ízlésemet,
az indulatokat, érzületet,
és akkor bennem is megszülethet
az Agapé - az isteni szeretet.
Így szeretett Isten: adott, nem kért,
hanem Jézusban önmagát adta
a világért.


Mert „az Élet él és élni akar”… (13. rész)
Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett
szó. Bebizonyítottuk, hogy a legtöbb gondunk és
betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a
médiában terjesztett, hibás tudás. A hibás tudások
legkártékonyabbja, hogy küzdjünk betegségeink ellen,
mindenáron győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a
változás, a betegség a Változásban segít bennünket. Ha
megértjük üzenetétét, százszor szebben, ezerszer erősebben
élhetjük tovább életünket! Miben segít, miben gátol, milyen
cél felé vezet? Miben kell változnunk a test, a lélek és a
szellem szintjén? Új sorozatunkban ezekre a kérdésekre
keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)
„Amíg bennem zeng a lélek…”
A paraszti kultúrában minden csorba bögrét,
tálat, edényt kidobtak a házból. A miértre a válasz csak
ennyi volt: „Nem hoz szerencsét!” Elődeink érezték, hogy a
csorba, törött dolgok őrizgetése folyamatosan viszi az ember
életerejét. Állandóan vagy a múltba (az a büdös kölök
összetörte…), vagy a jövőbe (meg kéne majd
drótoztatni…) kényszeríti az embert.
A gyógyulásunknak egy titka van: szervezetünk
valódi erői csak akkor működnek, ha otthon van a
Gazda! Az immunrendszerünk csak a jelenben tud
dolgozni, ha állandóan a múlton rágódunk, vagy a jövőtől
félünk: nem vagyunk JELEN, azaz nem tudjuk fogadni
a Világegyetemből áradó, a rendet, az EGÉSZ-séget
állandóan helyreállító jelet. Minden, ami törött, csorba, ami
nem egész bennünk: megmérgez.
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Összes betegségünket, fájdalmunkat valamely
lelki sérülésünk, vagy félelmünk okozza. A hozzá
kapcsolódó érzések – mint a tüske a köröm alatt – elvonják a
figyelmet az élettől, megakadályozzák a test
regenerálódását. Betegségeinknek egyetlen feladata van: a
valódi utunk felé terelni minket. Ha meg akarunk
szabadulni tőlük, ki kell dobnunk magunkból (a
MAGunkból) mindent, ami törött, csorba. Kezdjük hát
el így Advent idején a valódi tisztító kúrát!
Békesség Istentő l!
Az ember életében meghatározó szerepe van a ciklusoknak.
A napok, az évek, az életek folyamán egyre rójuk köreinket,
de nem mindegy, hogy mekkora hátizsákkal. „Ne menjen
le a nap a te haragoddal!” írja a Biblia arra utalva,
hogy minden napnak megvan a maga terhe, ha nem tesszük le
az előző napit, a sok teher alatt összeroppanunk. Fontos
lenne minden este elalvás előtt fordított időrendben
visszanézni napunkat a lefekvés előtti percektől az ébredés
pillanatáig.
Ugyanez a helyzet az évek során cipelt terhekkel
is. Itt is van egy a napi ciklust lezáró álomnak megfelelő
időszak, a karácsonyi ünnepkör, erre utal december régi
magyar neve: Álom hava. A Karácsony környéki szent
napok Adventtel kezdődnek, és Vízkereszttel zárulnak.
Advent jelentése és lényege a várakozás.
Várakozás arra, hogy az év során megfáradt,
beszennyeződött fény újra születhessen a természetben – és
bennünk. Várakozás a Szenteste bekövetkező misztikus
pillanatra, amikor megáll az idő, megáll a mozgás, és végre
leteheted a hátizsákod. Amikor a titokzatos éjben, a halálos
csendben csak ketten vagytok: Te, és Teremtőd.
Az Adventen belül is kiemelt szerepe van a Luca
napjától (december 13) a Karácsonyt megelőző
Szentestéig (december 24) húzódó 12 napnak, és a
Karácsonyt követő Istvántól (december 26) Vízkeresztig
(január 6) terjedő 12 napnak. A két tizenkettes rendszer 0
pontját december 25.-e jelöli, Karácsonykor megáll az
idő , nullázódik az éves ciklus.
A Karácsonyt megelőző 12 napot
néphagyományunk „gonoszjáró napok”-nak nevezi, nem
véletlenül. Ekkor térnek vissza az elmúlt év 12 hónapjában
teremtett jó és rossz gyümölcseink. Ha odafigyelünk a napi
eseményekre, Luca napján visszaköszönnek a decemberi,
…, Szenteste napján a januári teremtményeink. Fordított
időrendben úgy, mint elalvás előtt…
Ismerve, (vagy csak érezve?) a Teremtés
működését, eleink ezt az időszakot használták fel a
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megbékélésre, a kibékülésre. Felkeresték egymást a
haragosok, bocsánatot kértek és megbocsájtást adtak
egymásnak. Nem vitték át haragjukat a következő évre, nem
szennyezték be az újjászülető fényt, letették csorbaságukat,
begyógyították, ami összetört.
Fontos volt a Karácsonyt követő 12 nap is: ekkor
teremtették meg az elkövetkező 12 hónapot, az
Újesztendőt. Ez volt a regölés időszaka, Regősök járták
a házakat, és bizony az „Adjon az Úristen ennek a
gazdának…” regősrigmust követő kérések nem maradtak
válasz nélkül, mert ezekben a napokban megnyílnak az egek.
Az első évtől fogva regölünk, mióta építjük
Magfalvát, mégis minden évben megdöbbenek a sorra
beteljesülő kéréseken. „Kérj és megadatik!” – csak
valamiért elfelejtettünk kérni… Itt az ideje, hogy
újrakezdjük. Ha december 26.-án, 27.-én … arra
gondolunk, azt cselekedjük, azt teremtjük, amit januárban,
februárban, … magunknak és családunknak szeretnénk, az
megvalósul. Mint a mesebeli terülj-terülj asztalkám!
Utoljára hagytam a legnagyobb ciklust, és az azt
követő leghosszabb álmot: az életet, és a halált. Hogy
megértsük működését megidézzük, és szakaszonként –
életszakaszonként elemezzük egy népdalunkat, mert itt
követjük el a legsúlyosabb, legvisszahúzóbb hibákat:
„Három piros kendőt veszek,
Ha felveszem, piros leszek,
Piros leszek, mint a rózsa,
Rám illik a babám csókja.”
Ez az ember életének fiatal, pirospozsgás időszaka. Pezseg
az élet, tombolnak az energiák. Aki ezt nem éli meg, nem fog
tapasztalni, nem tud feltöltődni, nem lesz miből adnia.
„Három fehér kendőt veszek,
Ha felveszem, fehér leszek,
Fehér leszek, mint a hattyú,
Nem ölel már minden fattyú.”
Már őszül a hajam (tisztul a szellemiségem), uralom az
energiáimat, túl vagyok a bujaságon. Aki ehelyett a lila
hajat, a Botoxot és a szilikon mellet választja, elszalasztja
az életet…
„Három sárga kendőt veszek,
Ha felveszem, sárga leszek,
Sárga leszek, mint a halál,
Elrepülök, mint a madár.”

Bajóti Kisbíró
Ekkor már a halálra készülök, büszkeségemet feladva
minden általam megbántott embertől bocsánatot kérek, és
minden engem megbántó embernek megbocsátok. Nem érdekel,
hogy mit szólnak hozzá: ez az ő döntésük, ők maradnak, én
pedig megyek.
Megboldogul, jobb létre szenderül, távozik az
árnyékvilágból… A magyar nyelvben a halállal kapcsolatos
minden kifejezése arról
szól: odaát jobb! Akkor
mitől félünk? Halálom
előtt szembesülök
tetteimmel, lepereg az
életfilm, és immár
hátizsák és visszahúzó
súlyok nélkül elrepülök,
mint a madár…
„Három tarka kendőt veszek,
Ha felveszem, tarka leszek,
Tarka leszek, mint a világ,
A síromon nőjön virág.”
Ez már az álomról szól: odaát vagyok, ahol tarkaság van,
nincsenek kötelező színek, feladatok, korlátok…
Egybeolvadok a világgal, már csak egyetlen vágyam van:
legyen folytatásom! Boldoguljanak az odaát hagyott
gyermekeim, barátaim, használják az általam kötött
pulóvert, az általam faragott gereblyét, az általam átadott
tudást, az általam teremtett teremtményeket: ott töltött
életem által nőjön a világ – a síromon nőjön virág!
És itt vár minket a valódi titok, ami végigkísérte
egész életünket. Amikor majd szembesülünk
teremtményeinkkel, ahogy naponta, évente megfutott köreink
során tettük még a Földön. Amikor a halott csendben
egyedül állsz a Teremtőd elé, és elhangzik az a bizonyos
egyetlen kérdés: ki vagy te? De te már sejted a választ…
Én Te vagyok!
Géczy Gábor
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Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva
Készült a MűvelődésiHáz gondozásában.

8

Bajóti Kisbíró
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 449-450.

9

Bajóti Kisbíró

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT
BAJÓTON
2013. december 21. 16 óra
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT
ADVENT 4. gyertyájának
meggyújtása
BETLEHEM nyitás
2013. december 22. 16.óra

MŰVELŐDÉSI HÁZ
FALUKARÁCSONY
FELLÉPNEK:

Óvodások, iskolások,
Harmónia énekkar. Jázmin
Népviseletes Asszonykórus
2013. december 24.
ÉJSZAKAI MISE 22. órakor

előtte 21.30-tól a
HARMÓNIA énekkar
énekel
MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK

