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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2014. február XXIV. évfolyam 2.szám 
 
 
Március 8. Nemzetközi Nőnap 
 
 
 
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 
óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az 
ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős 
megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és 
szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. 
 
Márai Sándor gondolataival szeretettel köszöntjük a nőket. 
 
 

Márai Sándor: Füveskönyv 
(részlet) 

A nőkről általában 

Köszönet a nőknek. 

Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a 
feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, 
ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy 
meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, 
mikor magányos voltam, elringattál, mikor a 

haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És 
neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert 
okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, 
mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ 
elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet 
magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod 
majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes 
és szomjas voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet 
neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert testednek olyan illata volt, 
mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

AZ  1848-49 FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ÜNNEPI 

MEGEMLÉKEZÉSÉT 
MÁRCIUS 14-ÉN 16 

ÓRAKOR 
TARTJUK A MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN, MAJD UTÁNA A 

HŐSÖK TERÉN 
ELHELYEZZÜK AZ EMLÉKEZÉS 
KOSZORÚIT AZ EMLÉKMŰNÉL 

 
 

 
 
KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik segítettek valamilyen 
formában az óvodás farsangi bál 
megrendezésében. 
 
Köszönet a szülői munka közösségnek, 
Csökmei Annamária vezetésével, hogy a bál 
technikai részében segítettek.( 
zsákbamacska, tombola árusítás stb…) 
 
Továbbá köszönet az alábbi személyeknek, 
akik tombola tárgyak felajánlásával 
támogatták az óvodát: 
 
Páldi Imréné – fődíj torta 
Krajcsovszki Zoltánné – Panni néni 
Berber Ferencné - Sári néni 
Molnár István – Patak Pláza 
Menner Istvánné – Virágsziget 
Katona Gyula – Kisbolt 
Kriszeg Ilona – Apró-cseprő 
 
 
Köszönöm minden szülő segítségét, aki 
valamivel hozzájárult a bál sikeres 
megrendezéséhez. 
 
Végül, de nem utolsó sorban, köszönet, és 
dicséret az óvoda összes dolgozójának, hogy 

minden évben áldozatos munkával látványos, 
színvonalas műsort készítenek. 
 
Tisztelettel: Paul Zoltánné Tagóvoda vezető 

ARANYOS KISKACSÁK 
 
 

LAKODALMAS CSALÁD 

 
 
HORVÁTH 
LETTIKE NYERTE 
A MARCIPÁN 
MACIT 
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FELHÍVÁS 
 
 
 
 
 
 
 

Bajót község Önkormányzata és az Örekőaljai 
Pincebarátok Köre Egyesület mácius 22.-én 
(szombaton) tartja 2014- es 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: 2014 március 
21.-e (péntek) 17 órától 19.30. óráig. 
Helye: Bajót Kultúrotthon, Kossuth L. utca 84. 
A verseny eredményhirdetésére 2014. március 
22.-én 18 órakor kerül sor a Kultúrotthonban. 
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 bajóti Jázmin asszony kórus 
műsora emeli.  
 
 
Minden borkészítőnek eredményes szereplést 
kíván Bajót község Önkormányzata és 
Öregkőaljai Pincebarátok Köre egyesület 
tagsága. 
 

 
 
Az Öregkőaljai PincebarátokKöre 
Egyesület a TÁMOP-1.4.1-12/1 pályázat 
keretében sikeresen pályáztak, amely 
lehetőséget ad 5 fő foglalkoztatására.  
 
A jelentkezőknek a pályázati útmutatóban  írt 
feltételeknek kell megfelelni, melyek 
elsősorban az alábbiak:  
 

- 25 év alatti (felsőfokú végzettség esetén 30 

év alatti)  

- nem vesz részt munkaerő-piaci programban  

- nem részesül egyéb állami v. európai uniós 

forrásból képzési támogatásban  

- középfokú v. felsőfokú végzettség esetén a 

bevonást megelőző 6 hónapban nem volt 

fizetett alkalmazása . 

 
Érdeklődni lehet: 70/ 3114044 
                             33/  449-450 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
A GÁZ HÁZHOZ jön. Ingyenes 
kiszállítással 4900,- Ft.  
Telefonszám: 30/ 7882596 
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NYUGDÍJAS FARSANG 
 
Február 13-án a Nyugdíjas klub tagjai a 
korábbi évekhez hasonlóan farsangi 
mulatságot tartottak. A hagyományokhoz 
híven a műsor előtt mindenkit köszöntöttek 
születésnapja alkalmából.  
 

 
 
Meglepetés műsorral a Macskajaj zenéjére 
cigánytánccal szórakoztatták a résztvevőket. A 
forró hangulatú táncot, forró tájat idéző 
fűszoknyás táncosok váltották fel, akik a Pago-
pago dallamára táncolták körbe a tahiti 
törzsfőnököt. 
 
 

 
 
 A műsor nagy sikert aratott, jó hangulatot 
teremtett a további beszélgetésekhez, közös 
énekléshez. 
 
Szeretettel várják a Nyugdíjas klubba azokat a 
nyugdíjasokat, akik szívesen csatlakoznának, 
és részt vennének a programjaikon. 
                                                                          Mné 
 
 
 

TÉRORIGAMI 

 
 
Február 14-én a Művelődési Házban  
megnyílt Nagy Gabriella térorigami 
technikával készült alkotásainak 
kiállítása. A kiállítás február 21-ig volt 
látható. A fiatal alkotónak az első 
kiállítása nagy örömet adott és köszöni a 
látogatóknak az érdeklődését és 
támogatását. 
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SAFER INTERNET DAY 

Magyarországon is megrendezésre kerül 2014. 
február 11-én a „Biztonságosabb Internet Nap- 
Safer Internet Day”, egy globális kampány 
részeként. Célja, hogy az internetet rendszeresen 
használók információt kapjanak annak 
veszélyeiről. Ennek keretében szeretnénk felhívni a 
figyelmet néhány, a fiatalokat kiemelten érintő 
problémára. 

Az internetes zaklatás (cyberbullying) 

Internetes zaklatásról beszélünk, amikor valaki az 
internetet vagy mobil eszközöket arra használja, 
hogy szándékosan bántson másokat. Ez egy olyan 
személyes indíttatású viselkedési forma, ahol a 
leggyakrabban 10-16 éves elkövető vagy elkövetők 
hosszabb ideig, visszatérően, rendszeresen 
„kínozza” hasonló korú áldozatát. A legnagyobb 
probléma az, hogy míg az iskolai zaklatás a tanítás 
végén befejeződik, addig az interneten történő 
folytatódik az áldozat otthonában is. Úgy érzi, 
hogy nem lehet elmenekülni előle. Nagyobb 
nyilvánosság előtt zajlik, több a tanú, aki ha nem 
tesz ellene semmit, látszólagos egyetértést mutat. 
Az internetes zaklatás a gyerekek beszámolói 
szerint komoly problémává nőtte ki magát 
világszerte. Erre mutatnak rá, az időnként tragikus 
végkimenetelű esetek a világ minden részéről, ahol 
a fiatalok nem találják önerőből a kiutat és nem 
mernek segítséget kérni. A felnőttek nem mindig 
érzik át a helyzet súlyosságát. Az áldozat gyakran 
ismeri zaklatóját, de mégsem mer ellene lépni. 
Arra is van példa, hogy a zaklató az anonimitás 
álarca mögé bújik, akár álnévvel, ami még 
ijesztőbb és kétségbe ejtőbb áldozata számára.  

Több viselkedési mód, internetes divat és 
„jelenség” (például erotikus képek küldözgetése az 
ún. sexting, online játékok, chat programok és 
oldalak, közösségi oldalak használata) elősegítheti, 
hogy internetes zaklatás vagy más, a sérelmünkre 
elkövetett, erkölcsi vagy anyagi kárral járó 
cselekmény áldozatává váljunk. (pl. személyes 
adattal való egyéb visszaélések, „adathalászat”, 
csalások, szeméremsértés, rágalmazás, 
becsületsértés)  

Erotikus képek küldözgetése 

(sexting)  

A 
tizenévesek 
körében 
egyre 
gyakoribb, 
és egyre 
fiatalabb 
korban 
megjelenő „divatos” viselkedés a sexting, vagyis a 
saját magukról, önmaguk vagy (belegyezésükkel) 
ismerősök által készített, erotikus képek és videok 
interneten keresztül történő küldözgetése. Ezeknek 
a felvételeknek a sorsa, útja, hogy később kikhez 
jut el, már nem rajtuk múlik. A saját 
magánszférájukat teljesen megnyitják egy 
ismeretlen, vagy alig ismert személy előtt. 

Felelőtlenségük következtében nagy a veszélye 
annak,  hogy felkerülnek általuk nem kívánt 
oldalakra, vagy elindul a teljes lejáratásuk a képek 
nyilvánosságra hozásával, esetleges módosításával, 
terjesztésével A könnyen kitárulkozó fiataloktól 
könnyedén juthatnak felvételekhez a magukat 
velük egykorúnak kiadó, anonimitást kihasználó 
pedofilok is.  

Online játékok 

Az online játékok, ahol ismeretlen emberekkel 
játszhatnak együtt a résztvevők, nagyszerű 
kikapcsolódást ígérnek. Könnyen előfordulhat, 
hogy egyesek annyira beleélik magukat egy 
játékba, hogy úgy érzik, bármit megtennének azért, 
hogy nyerjenek, vagy eljussanak a következő 
szintre. Fontos az időkorlátok felállítása és 
betartása! A regisztrációnál elég becenevet, 
nicknevet használni. Nem szükséges személyes 
információkat megosztani! De az álnév mögé 
bújva sem szólogathat be másoknak senki. Úgy 
kell kommunikálni, ahogy személyesen tennénk!  
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Közösségi oldalak 

A közösségi oldalak népszerűségének fő oka, hogy 
könnyen lehet kapcsolatokat létesíteni, 
kommunikálni ismerősökkel, és ismerkedni 
ismeretlenekkel. Ehhez szükség van arra, hogy a 
regisztráló adatokat osszon meg magáról. Aki 
ismerkedni szeretne, az igyekszik minél feltűnőbb 
és minél „pozitívabb” képet kialakítani magáról. 
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl sokat 
mutatnak meg magukból, és így válnak nevetség 
tárgyává, vagy posztolják őket a különböző 
oldalakon, ocsmány kommentekkel. Ekkor viszont 
már hiába magyarázkodnak. Ráadásul ezek nem 
csak a figyelmetlen „áldozat” életét, de a családja 
mindennapjait is megkeseríthetik.  

Chat-IM 

Minden korosztály körében divatos 
kommunikációs csatornát adnak az internetes 
beszélgető programok. Ezeknek is megvan a 
veszélye. Megeshet, hogy évek óta chatelünk 
valakivel és úgy érezzük, nagyon jól ismerjük, és 
az illetőről kiderül, hogy nem az, akinek kiadja 
magát, vagy bizonyos dolgokban folyamatosan 
hazudik. Vannak olyan felnőttek, akik kimondottan 
gyerekekkel, fiatalokkal akarnak chatelni, mert 
hátsó szándékaik vannak. Erről nem szabad 
megfeledkezni!  

TIPPEK SZÜLŐKNEK, MIRŐL 
BESZÉLGESSENEK GYERMEKÜKKEL A 
BIZTONSÁGOSABB INTERNETEZÉS 
ÉRDEKÉBEN: 

Mindenekelőtt nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a JOGSZABÁLYOK UGYANÚGY 
ÉRVÉNYESEK AZ INTERNETEN, MINT A 
VALÓS ÉLETBEN. Az anonimitás álarca mögé 
bújva elkövetett cselekedetekért ugyanúgy felelni 
kell! 

 

1. ha úgy gondolod, hogy törvénybe ütköző 
vagy ártalmas tartalmat találtál az interneten, 
ha bármi gyanút kelt benned, ha az internetre 
feltöltött fényképedet, videódat az engedélyed 
nélkül valaki máshol megjelenteti és ez téged 
rosszul érint, tehetetlennek érzed magad, 
haladéktalanul mondd el a szüleidnek, 
tanárodnak, vagy írj róla a Kék Vonalnak 
(www.kek-vonal.hu/emil)!  

2. Ha úgy gondolod, hogy zaklatásnak vagy 
kitéve, ments le minden bizonyítékot. Tiltsd le 
a zaklatót, vagy töröld ki a kapcsolati listádról. 
Próbálj meg nem válaszolni vagy visszavágni! 
Jelentsd! (szülőnek, felnőttnek, Kék 
Vonalnak).  

3. Ne vegyél részt egy másik személy képeinek, 
üzenetének, sértegetésének továbbításában! 
Azt gondolhatod, hogy ez csak egy vicc, de 
még bűncselekményt is elkövethetsz ezzel. 
Nézegetni és továbbítani az ilyen fajta 
dolgokat, annyit jelent, hogy hozzájárulsz egy 
internetes zaklatáshoz. Félreállni és hagyni, 
hogy csak megtörténjen, ugyanolyan rossz. 
Jelentsd, ha ilyet tapasztalsz! 

4. Ha chatportálokon „ismerőseid” között 
ismeretlent találsz, vagy ha már számodra 
kellemetlen vagy zavaró a kapcsolat, blokkold 
le, töröld le! 

5. Az online barátokkal jobb, ha csak az 
Interneten tartod a kapcsolatot. Ne találkozz 
idegenekkel, főleg ne a barátod/barátnőd, 
szüleid tudta nélkül, vagy elhagyatott helyen!   

6. Néhányan valótlanságokat állítanak magukról a 
neten. Ha szeretsz online chatelni, legjobb, ha 
csak ismerőseiddel teszed. 

7. Ha webkamerát használsz ne felejtsd el, hogy 
olyanok is láthatnak téged, akiket igazából nem 
ismersz. Webkamerával készített képeidet 
feltölthetik és másolhatják is az interneten, 
ezért a legjobb, ha akkor használsz 
webkamerát, ha ismered személyesen a 
beszélgetőtársad. 

8. Ne informálj túl! Védd meg személyes 
adataidat, alakíts ki egy privát szférát 
magadnak az összes online profilodban. 
Használd a biztonsági beállításokat! Van 
néhány dolog, amit ne lásson senki, még a 
barátaid sem, pl. születési hely és idő, anyukád 
neve, lakcímed, nyaralásod dátuma, 
tartózkodási helyed, kompromittáló fotók, 
telefonszámod stb. 

9. Amit az életben nem teszel, azt ne csináld 
online se! Online könnyebb kapcsolatokat 
építeni és olyan dolgokat megosztani 
másokkal, amiket személyesen már nem 
mondanál el. Vagyis csak olyat mondj vagy 
tegyél az interneten keresztül, amit 
személyesen is vállalnál! 

10. Ne add ki a jelszavadat! A profilod 
mindenhol és minden esetben te vagy. Fontos, 
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hogy azon senki se módosíthasson, a nevedben 
senki ne chateljen. A jelszó egy intim, 
bensőséges szférát védelmez másoktól. 

11. Alaposan gondold át, hogy milyen képeket és 
videókat teszel fel magadról, vagy engeded 
meg, hogy nyilvánosságra hozzanak rólad. Ha 
feltöltesz egy fényképet vagy videót, azt bárki 
letöltheti, megváltoztathatja, továbbküldheti, 
közzéteheti az interneten. 

12. Spam-nek és junk e-maileknek ne dőlj be! 
Ne válaszolj rájuk, és ne küldd tovább őket! 
Ne nyisd meg az ismeretlenektől kapott e-
maileket! Nem tudhatod, hogy mit 
tartalmaznak, pl. vírust, vagy illegális 
tartalmakat. 

13. SOSEM KÉSŐ ELMONDANI, HA 
VALAMI SÉRELEM ÉRT, HA VALAKI 
BÁNTOTT AZ INTERNETEN. MINDIG 
VAN SEGÍTSÉG! 

 

AJÁNLOTT HONLAPOK: 

www.saferinternet.hu 

Információk a témáról és kapcsolódó 
eseményekről. 

Üzemel: 
forródrót 

(hotline) és 
segélyvonal 

(helpline), e-
mailes és chat-

konzultáció 
gyerekeknek és 
fiataloknak, akik 
káros, veszélyes 

tartalmakkal vagy zaklatással találkoztak az 
interneten.  

 

www.biztonsagosbongeszes.org 

Letölthető szoftver, ami szűri az internetes 
tartalmakat a gyerekek védelmében, ajánlott 
iskoláknak, szülőknek. (Ingyenes próba lehetőség) 

 

www.kek-vonal.hu 

Probléma esetén szakemberek 
(pl. jogász, pszichológus, 
szociális szakemberek) 
segítenek megtalálni a 

megoldást, telefonon és interneten keresztül is.  
 

 

www.internethotline.hu 

Itt bejelenthetők a jogellenes, kiskorúak számára 
káros tartalmak. Pl. pornográf, erőszakos 
tartalmak. 
 
  

www.biztonsagosinternet.hu 

Ezen az oldalon is bejelenthetők a káros és illegális 
tartalmak, de találunk még személyes tanácsokat és 
különböző cikkeket is a témában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság 

      
        Bűnügyi Osztály 

      
 Bűnmegelőzési Alosztály                     
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TAVASZI NAPÉJEGGYENLŐSÉG 
Napéjegyenlőségnek nevezzük azt, amikor egy 
égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka 
hossza megegyezik: ekkor a Nap 90° magasan 
delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka 
ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig 
tart. 
A Földön a márciusi napéjegyenlőség napja 
általában március 21 
A négy körosztópont egyike a tavaszi 
napéjegyenlőség , tavasz kezdete( nyári napforduló 
- Szent Iván ünnepe, őszi napéjegyenlőség- a 
sötétség erői kerekednek felül, téli napforduló- a 
fény születése, Karácsony ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Míg az emberélet fordulóinak - születésnek, 
mennyegzőnek, halálnak -, azaz az átmeneteknek a 
szertartásai az új rend megteremtésére, a 
megszokott elengedésére, az új közösségi szerep 
feladatainak és kötelezettségeinek felelősségteli 
vállalására készítenek fel, addig az évkör 
szertartásaival egy nagyobb, személyes 
létezésünkön túlmutató, ismétlődő, mindig 
ugyanaz, tehát örök részei lehetünk. Szinte mindig 
ott a lehetőség arra, hogy az általában feladatként 
megjelenő megtisztulás és fénynövelés, mint 
szertartásos cselekedetek által megérintsük és 
birtokba vegyük az emberi tudat magasabb 
képességeit és állapotait. 

A változások mindig időbe vetettek, időben 
jelennek meg, megragadásukhoz pedig leginkább a 
természet nyújt fogódzót. Régen az emberek úgy 
éltek, hogy életük minden percében igazodtak a 
természet rendjéhez, hiszen benne és általa éltek. A 
benne megtapasztalt körforgás, örök megújulás egy 
kozmikus folyamat részesévé tette őket, amit 
cselekedeteikkel ők is fenntartottak, míg ha 
ellenszegültek és megbontották a rendet, azzal az 
egész világmindenség szakadatlan munkáját, 
törvénykezését akadályozták és óhatatlanul 
tapasztalniuk kellett az erők visszaütését. A 
természetben meglátott körforgás, a halálból való 
rendszeres születés, megújulás arról nyújtott 
számukra bizonyosságot, hogy az ő életük sem ér 
véget porhüvelyük földbe tételével, új életre 
számíthatnak, miként az elvetett magból is új 
növény sarjadzik. Az égre tekintve azonban a 
változatlanságról, az örökkévalóról is képet 
kaphattak. 

Az éghez kapcsolódó örök tudás az ember 
világmindenségben elfoglalt helyéről szól. Tehát a 
feladatáról, lehetőségeiről, természethez való 

viszonyáról, a természetben és az ember önnön 
természetében fellelhető törvényszerűségek 
megfigyeléséről és alkalmazásról a természettel 
való természetes együttélésről. Mert nem a 
természeti erők alól való felszabadulás biztosítja az 
ember szabadságát, hanem az azokhoz való 
igazodás. 

A hagyományok arról a lehetőségről is üzennek, 
hogy az ember élete meglátható a világmindenség 
történéseiben - ezért személyesítik meg a mítoszok 
a mindenség erőit. De ez fordítva is igaz: az ember 
azzal szenteli meg életét, ha viselkedésének, 
tetteinek mintája a tágabb lét, ha az egyetemes 
léttel azonosul, ha élményét egyetemesnek éli meg. 
Ez akkor következik be, ha követjük az erők 
természetét a világban, amelyek napról-napra 
kihívásokat hoznak, feladatokat rónak ránk, 
amelyekkel összhangban működve 
kiteljesedhetünk, s azon túl, hogy a világ 
elidegeníthetetlen részének érezhetjük magunkat, 
minél inkább figyelünk, annál inkább alakítójának 
is. Ha az ember felleli magában is a világban zajló 
folyamatokat és ezeket tudatosan megfigyeli, 
megismeri, akkor az élet ritmusa a mindenség 
ritmusához igazítható, a belső és külső, ember és 
világ, szellem és természet összehangolható. A lét 
értelme igazán akkor tárul fel, amikor az ember azt 
teszi, amit a mindenség, amikor megtalálja vele 
először az összhangot, majd az azonosságot. 

Az ember így megalapozott tettei nem elszigetelt, 
hanem a világ egészébe ágyazott jelenségek 
lesznek, élete pedig újra és újra megélhető és építő 
szertartások láncolatává változtatható. Ennek 
érdekében tartjuk fontosnak a természet változásait 
megidéző évköri ünnepek felelevenítését, hiszen 
így áthozható a mába, ami jelenleg is támaszt és 
keretet adhat a mindennapi életnek. Annál is 
inkább, mivel az ember tudatának alapstruktúrája 
éppannyira változatlan, mint ahogy az idő 
felosztását, például az évet is ősidőktől fogva a 
Nap járáshoz igazítjuk. 

Forrás: Csörgő Zoltán: A szimbólumok és 
szertartások szerepe a modern  kori ember életébe 
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