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Bajóti Kisbíró

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően
szeretnék számot adni a 2013-as év főbb
történéseiről,
az
önkormányzat
gazdálkodásának helyzetéről, valamint a 2014es év, hasonló adatairól, várható főbb
eseményeiről.
A 2013-as évben jelentős átalakítást hajtott
végre a kormányzat az önkormányzati
szférában. Ennek következtében a korábban
Mogyorósbányával működtetett körjegyzőség,
a törvényi szabályozásnak eleget téve,
megszűntetésre került.
Mivel azonban a 2000 fő lakosság szám alatti
települések számára kötelező jelleggel előírták
a közös hivatalok létrehozását, a következő
nagy feladat a közös hivatal létrehozása volt.
Kezdetben három település, Mogyorósbánya,
Bajót, Nagysáp községek által létrehozott
közös hivatalban gondolkodtunk, de végül
Nagysáp községgel hoztuk létre a Bajóti
Közös Önkormányzati Hivatalt (KÖH), bajóti
székhellyel.
Ezzel párhuzamosan létre jöttek a járási
hivatalok, állami fenntartásúvá váltak az
iskolák (3000 fő lakosság szám alatti
településeken kötelező jelleggel).
Mindeközben
az
önkormányzatok
finanszírozásában is egy teljesen új, feladat
alapú finanszírozás került bevezetésre. Mint a
fent leírtakból is látszik, tulajdonképpen egy
azon időben több szálon is jelentős változások
végrehajtását kellett megoldani. Az új
finanszírozási rendszer pedig nemhogy
kedvező, de átmenetileg inkább kedvezőtlen
helyzetet teremtett számunkra. A 2012-es
évben felhalmozott, mintegy 18 mFt.
megtakarításunk néhány hónap alatt elolvadt
az új finanszírozás bugyraiban, s adósságunk
nem lévén az adósság konszolidációból sem
részesültünk. Működő képességünk megőrzése
érdekében a megfelelő minisztériumi és
államtitkári szinteken jeleztük a kialakult
helyzetet és segítséget kértünk a probléma
megoldásában. Az év során két alkalommal
működést kiegészítő támogatást folyósítottak
számunkra, így az év végére sikerült újra
stabilizálni a gazdálkodásunkat, hitelfelvétel
nélkül. Költségvetési főösszegünk 2013-ban
147 650 mFt. lett.

Nem hagyható figyelmen kívül viszont az a
tény, hogy a működési stabilitás megőrzésének
súlyos ára volt, minimális, vagy nulla anyagi
támogatást
tudtunk
adni
a
civil
szervezeteinknek,
illetve
évtizedes
hagyományokra
visszatekintő
rendezvényeinket (pl.: falunap) nem tudtuk
megtartani.
Azt hiszem ezek után nem meglepő, hogy a
fejlesztések területén is igen csendes évet
tudhattunk magunk mögött. Két jelentősebb
beruházás történt az év során, pontosabban egy
fejlesztés csak megkezdésre került, befejezése
2014-re tolódott. E két fejlesztés a Dobozi utca
végén évtizedek alatt felhalmozott szemét
rekultiváció keretében történő eltávolítása,
valamint az egészségház energetikai célú
felújítása. A szeméttelep rekultivációs pályázat
a Duna Vértes Hulladék Gazdálkodási
Társulás koordinációjával, 100% EU-s
forrásból, mintegy 60 mFt.-ból valósult meg.
Az egészségház energetikai felújítása során az
összes nyílászáró cseréjére, a külső falfelület, a
födém és lábazat hőszigetelésére, teljes fűtés
rekonstrukcióra került sor. Ennek a
beruházásnak a költsége megközelítette a 14
mFt.-ot. Pályázati támogatás 8,3 mFt., a
pályázat által nem támogatott rész és az önrész
5,3 mFt. Ezt a forrásrészt a Holcim
Térségfejlesztési Alapítványtól pályáztuk. Jól
látszik, hogy a két fejlesztés teljes egészében
külső forrásokból, önkormányzati pénzek
bevonása nélkül valósult meg, hiszen erre
lehetőségünk sem lett volna.
Valamivel
konszolidáltabb
viszonyokkal
számolhatunk 2014 tekintetében. Az előző évi
átalakítások
lezajlottak.
Letisztult
a
gazdálkodás feltételrendszere is, jobban látunk
előre.
Erre az évre 161 387 mFt. a költségvetésünk
tervezett főösszege, mely 18 462 mFt. hiányt
tartalmaz. Ennek a hiánynak a fedezete ismét a
központi, működést kiegészítő támogatás
lehet. Összességében azt lehet mondani, hogy
töredéke nyomás nehezedik az önkormányzatunkra gazdálkodás tekintetében, mint
2013-ban, de még így sem lesz egy sima év.
Nagyságrendekkel kedvezőbb a helyzet
viszont az idei évre tervezett fejlesztések
tekintetében. Ez persze nem abból adódik,
hogy ennyit javult az önkormányzat gazdasági
helyzete, hanem abból, hogy ismét jelentős
külső forrásokat sikerült mozgósítani.
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Elsőként az egészségház átadására kerül sor
júniusban.
Ezt követően a hosszú évek óta tervezett, de
eddig pályázati lehetőségek hiányában
megvalósításra nem került Széchenyi utca
útburkolatának felújítása kezdődhet meg
(június-július hónap). A slipperes szakasz
feletti rész felújítására kerül sor. Az ehhez
szükséges pénzt a Megyei Önkormányzattól
sikerült megszerezni, egy kedvezményes
törlesztésű kamatmentes hitel keretében. A
beruházás költsége kb. 3,2 mFt. lesz.
Szintén régóta fennálló igény a József Attila
utca szilárd burkolattal történő ellátása.
Sikeresen
pályáztunk
a
Holcim
Térségfejlesztési Alapítványnál és 20,2 millió
forintot el is nyertünk a burkolat elkészítésére.
Az előzetes költségkalkulációk alapján térkő
burkolat kerül kiépítésre a teljes „U” alakú
utcaszelvényben. Ezen felül föld, szikkasztó és
csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre.
Az építkezés várhatóan július-augusztus
hónapban kezdődik, melyről az ott lakókat
külön értesíteni fogjuk.
Szinte a József Attila utca kiépítésével egy
időben a Kossuth L. utcát a Táncsics M.
utcával összekötő gyalogút, a buszfordulóig
vezető járdába való csatlakozással együtt is
kiépítésre kerül. Lépcsősor, korlát fogja
biztosítani a télen is biztonságos közlekedést
az ott lakóknak, arra közlekedőknek.
A költségek itt nagyjából a 13 mFt.-ot fogják
elérni. Ennek a beruházásnak a fedezetét az
adóság konszolidációban részt nem vett
önkormányzatok részére biztosított állami
támogatás biztosítja (20 mFt.).
Ebből a forrásból kerül még sor a rendezési
tervünk módosítására is, ami körülbelül 6,5
mFt. költséggel jár.
Összesen tehát ebben az évben a fejlesztések
költsége megközelítőleg el fogja érni az 50
mFt.-ot. Azt gondolom, hogy a folyamatosan
változó környezet, a szűkülő források, a válság
kedvezőtlen hatásainak ellenére Bajót község
továbbra is egy dinamikus fejlődési pályán
halad. Szeretném megköszönni az ehhez a
munkához nyújtott segítséget a képviselő
testületnek és minden bajóti lakosnak.
Tisztelettel
Tóth Zoltán
polgármester

Bajóti Kisbíró
VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
Telefon: 22/366-029, 576-070,
Fax: 22/576-071
e-mail: info@vertikalrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu
Székesfehérvári Törvényszék
Cégbírósága,
Cg.: 07-10-001420

Lomtalanítási tájékoztató
2014.05.31.
Bajót községében a lomtalanítás május 31.-én
szombaton kerül megrendezésre. A
lomtalanítást Bajót területén az új
közszolgáltató, a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
végzi.
Kérjük, az elszállítandó lomokat 2014.05.31.én reggel 6 órára helyezzék el közterületen,
úgy, hogy azt a begyűjtést végző jármű meg
tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és
balesetmentesen elvégezhető legyen.
A lomtalanítás során kérjük, amennyiben
lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát
nyitott zsákban vagy dobozban helyezze
ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink
munkáját.
Éves lomtalanítás keretében háztartási
lomok- háztartási berendezési tárgyak,
bútorok, műanyag eszközök, könyvek, ruhák,
szőnyegek, megunt játékok stb.- kerülnek
elszállításra.
Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk el
Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép,
porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.)
Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót,
vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő
szereket, fáradt olajat vagy ezekkel
szennyezett tárgyakat, akkumulátort,
elemeket, gumiabroncsot, stb.)
Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot,
kádat, csempét, gipszet, téglákat, betont,
cserepet, stb.)
Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, szalma,
egyéb növényi és állati hulladék) egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladékot
Kérem, figyeljen arra, hogy csak a
lomtalanításkor elszállítható tárgyakat
helyezze ki, ezzel ügyelve környezete
tisztaságára.
Segítő együttműködésüket megköszönve
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal
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Bajóti Kisbíró

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal

Pályázati feltételek:





könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom Megye, 2533. Bajót,
Kossuth L. u 147.
A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által
ellátandó feladatkörök:
1.melléklet 16.Pénzügyi igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
Ellátja a könyvelési feladatokat, költségvetési
beszámolók
készítése,
a
vonatkozó
jogszabályok által előírt jelentések és
adatszolgáltatások készítése, nyilvántartások,
statisztikák jelentése, áfabevallás, leltározás,
selejtezési feladatok, vagyongazdálkodási
feladatok, bérjellegű kifizetések számfejtése,
banki és pénztári feladatok és gazdasági
adminisztratív feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
Önkormányzatok
költségvetési
és
vagyongazdálkodása,
költségvetési
beszámolás, nyilvántartás
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései
az irányadók.



Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Emelt szintű szakképesítés,
Mérlegképes könyvelő,
Könyvelői feladatok - Legalább 13 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű
Számviteli/pénzügyi
szoftverismeret,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Emelt szintű szakképesítés,
Államháztartási mérlegképes
könyvelő,

Települési önkormányzatnál
szerzett pénzügyi-számviteli
gyakorlat - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:


Önéletrajz, 3 hónapnál nem
régebbi
erkölcsi
bizonyítvány,
végzettséget
igazoló
okiratok
másolata,
mérlegképes
regisztrációról igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Tarnóczy Tünde jegyző nyújt, a
06-304487845-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a
Bajóti Közös Önkormányzati
Hivatal címére történő
megküldésével (2533. Bajót
Kossuth L. u. 147. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: könyvelő.
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Személyesen: Tarnóczy Tünde
jegyző, Komárom-Esztergom Megye,
2533. Bajót,
Kossuth L. u 147.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014.
június 2.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:

Bajót Község honlapján
A munkáltatóval kapcsolatos
lényeges információ:
Szakmai tapasztalattól függően
bérezésen felüli juttatás adható.

egyéb
kötelező

A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.bajot.hu honlapon
szerezhet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tisztelt Lakosság!
Bajót Község Önkormányzat képviselőtestülete módosítani kívánja a Helyi
építési Szabályzatát és rendezési tervét,
melynek során anyagi lehetőségeinek
függvényében próbál minden lakossági
igényt kielégíteni.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek
bármilyen módosító javaslata, igénye
merül fel Helyi építési Szabályzat és
rendezési tervet érintően, az kérelmét,
javaslatát írásban, 2014. június 30-áig
juttassa
el
Bajót
Község
Önkormányzatához (2533. Bajót Kossuth
L. u. 147.).
Várjuk igényeiket, javaslataikat.
Tisztelettel

Tóth Zoltán
polgármester

végzett a szavazatok számlálásával és
eredményhirdetésével.
Az eredményekről:
A szavazatok száma pártlistánként
A pártlista neve
Magyarországi Cigánypárt
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
Seres Mária Szövetségei
Független Kisgazda,- Földmunkás-és
Polgári Párt
Új Dimenzió Párt
FIDESZ -Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt
Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt
Lehet Más a Politika
Jólét és Szabadság Demokrata
Közösség
Új Magyarország Párt
Magyar Munkáspárt
Szociáldemokraták Magyar Polgári
Pártja
Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Néppárt
Együtt 2014 Párt
Zöldek Pártja
Összefogás Párt
Magyar Szocialista Párt, Együtt- A
Korszakváltók Párja, Demokratikus
Koalíció, Párbeszéd Magyarországért
Párt, Magyar Liberális Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Különös esemény nem történt, fegyelmezetten és
kulturáltan zajlott a választás. Meg is köszönöm a
megjelent választópolgárok csendes, nyugodt
hozzáállását. A Helyi Választási Bizottság a
delegáltak segítségével késő estébe nyúlóan
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0
0
0
0
357
5
4
2
0
5
2
0
0
3
1
142

157

Pártlistákra leadott érvényes
szavazatok száma összesen

704

Szavazatok száma jelöltként
A jelölt neve

Érvényes
szavazat

Dr. Völner Pál

377

Pogány István

1

Dr. Nyirán Gergely

10

Nunkovics Tibor

146

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A választásról és annak eredményéről röviden
2014.04.06.

Szavazat

Makai balázs István

1

6

Bajóti Kisbíró

Rajczy Péter

0

Prommer Mátyás

15

Bartha Mihály Józsefné

0

Balázs Márta Borbála

7

Dr. Vadai Ágnes

143

Érvényes szavazatok száma
összesen

700

Községünkben 1233 fő volt a szavazásra
jogosultak száma. A szavazáson megjelent és
szavazott 704 fő ami 52%-os részvételt jelent.
Nagyobb részvételre számoltam mivel a titkos
szavazás szabad állampolgári jog. Sajnálatos hogy
ilyen kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.

A Jázmin
nevében:

Népviseletes

Asszonykórus

Balázs Józsefné


Bodnár Sándor
HVB elnök



IV. Bajóti Jázmin Dalostalálkozó
Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal,
hogy
immár
negyedik
alkalommal
rendezzük
meg
a
Bajóti
Jázmin
Dalostalálkozót
2014. június 15-én (vasárnap) 15 órakor
a bajóti Művelődési házban.
A következő
műsorukat:
-

kórusok

mutatják

be

Harmónia Énekkar Bajót
Bajnai Asszonykórus
Tokodi Kék Nefelejcs Nótakör
Kevélyhegyi Dalkör Pilisborosjenő
Bajóti
Jázmin
Népviseletes
Asszonykórus.

A hagyományok ápolása mellett
szeretnénk vidámságot vinni falunk
életébe.
Szeretettel várjuk az énekeket szerető
érdeklődőket!

10-ik Bajóti Alkotótábor
Idén 10-ik alkalommal ismét lesz
ALKOTÓTÁBOR Simon M. Veronika
festőnő művészeti vezetésével

2014.06.19-22
a bajóti Műűvelőődési Házban.
Szeretettel várunk minden festeni szerető
érdeklődőt, aki új technikákat szeretne
megismerni, az alkotás örömével töltene
néhány napot.
A korábbi táborok résztvevői jó szívvel
emlékeznek a fogadtatásra, remélem most is
szeretettel fogadja a falunk őket.
Mné
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GYEREKEKNEK

szeretettel várjuk a szülőket és a
barátokat is.
A kiállítást megnyitja Tóth Zoltán a
település Polgármestere.

Várunk benneteket szeretettel napközis
alkotótáborunkba…
Bajóton, a gyönyörűen felújított
kultúrotthonban.

A kreativitás olyan belső kisugárzást
és erőt ad, ami pozitív változást hoz
a kapcsolataidban és az életed
minden területén!

ALKOTÓTÁBOR

Gyere velünk a táborba, hogy
megtapasztalhasd az alkotás a rajzolás
örömét, és a festés pozitív, lélekgyógyító
hatását…
Sok-sok szórakoztató festős, rajzos feladat
vár rád. Itt megismerheted és
kipróbálhatod azokat a kreatív kincseket,
rajz- és festőeszközöket, művész
kellékeket, amikre az alkotás során
szükség lesz.
korosztály
6-12 éves

időpontok
2014.06.23-27-ig.

hétfőtőlpéntekig
reggel 8.00.
tól délután
16.00.
13-19 éves 2014.06.30-07.04-ig.
hétfőtőlpéntekig
reggel 8.00.
tól délután
16.00.
Ellátás: reggeli, ebéd, uzsonna
További információ a tábor vezetőktől
kérhető: alkototabor@gmail.hu
• Majorosi Hajnalka -festőművész,
kreatív rajztréner: 06/20/299 68 84
• Selmeczi Székely Boglárka szociálpedagógus: 06/30/218 46 45
Az alkotóhét programját a facebookos
oldalunkon találhatod.facebook:
Alkotótábor-Gyerekeknek
A legjobb alkotásaitokból kiállítást
rendezünk, 2014.07.06. vasárnap
délután 16.00.orai kezdéssel melyre

☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯

ÖNISMERETI BÖLCSESSÉGEK
"A jövőben különös fontosságot fog kapni az
önmagunkhoz és másokhoz értés képessége, mely
leginkább a személyiségfejlesztésünkben
testesülhet meg."
*****
"A szellemi gátakkal küszködő ember saját
magának támaszt akadályokat az életben,
amelyekben aztán rendben elbukik. A szomorú
éppen az, hogy pont a saját béklyóik miatt
sikertelen emberek vannak legkevésbé tudatában
annak, hogy a személyiségfejlesztés a siker egyik
kulcsa.
Ugyanígy persze a meggazdagodottak, mind
tisztában vannak ennek a jelenségnek a
fontosságával, és a vagyonossá váláshoz vezető
úton mindent megtesznek a személyiségfejlődésük
érdekében."(Mark FISCHER)
*****
"Az iskolai, hagyományos oktatásban szerzett
ismeretekből meg lehet élni, önképzéssel, viszont
egy vagyonra tehetsz szert." (Jim ROHN)
*****
"A sikert nem érdemes hajszolni, hanem
magunkhoz vonzani, azáltal, hogy vonzó
egyéniségre teszünk szert a
személyiségfejlesztésünk révén."(Jim ROHN)
*****
"Nehéz magunknak megtartani, azt, ami nem saját
személyiségünk fejlődése által került
birtokunkba."(Jim ROHN)
*****
"Hogy megváltozzanak a körülményeid, neked kell
először megváltoznod. Ahhoz, hogy más legyen a
helyzeted, neked kell másnak lenned. Az anyagi
sikert mindig meg kell, hogy előzze, a
személyiséged fejlődése."(Jim ROHN)
*****
"Akik komolyan törekszenek személyiségük
fejlesztésére, azoknak le kell rombolniuk azokat az
önként vállalt korlátokat, amelyekkel az olvasási
készségüket és az olvasási szokásaikat
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behatárolták."(Jim ROHN)
*****
"Tevékenységünk fokozása csupán része a
megoldásnak. A valódi válasz a személyiségünk
fejlesztésében rejlik, hogy kiterjesztett
lehetőségeink szerves részévé válhassanak
mindennek, amit teszünk. Így válhat jobbá az
életünk - ha mi magunk is jobbá válunk. Ha többre
vágyunk, először többé kell válnunk. Ez az élet
alapelveinek egyike."(Jim ROHN)
*****
"Életkorunktól és körülményeinktől függetlenül
soha nem mentesülünk teljesen mások
befolyásától. A lényeg az, hogy olyan kivételes
emberi lényeket találjunk, akiknek személyisége és
teljesítménye ösztönöz, lenyűgöz és megihlet
minket, azután pedig igyekezzünk hasonulni a
legjobb tulajdonságaikhoz."
*****
"Többre is szert tehetsz, mint amennyid van,
hiszen többé válhatsz, mint aki vagy."
*****
"A múltban izomerőnket megsokszorozó
eszközöket használtunk, ma pedig olyanokat,
amelyekkel az elménket sokszorozzuk meg."(Bill
GATES)
*****
"A világ egyetlen főiskolája és egyeteme sem tehet
érted többet, mint hogy segít neked segíteni
önmagadon." (Frank BETTGER)
*****
"Aki sajnálja a pénzt a tudás megszerzésére, az
nem számol a tudatlanság költségeivel." (TONK
Emil)
*****
"Az emberek többsége azért vall kudarcot az
életben, mert a sikertelennek bizonyult
elképzeléseiket felváltó új terveik kidolgozásában,
nincs meg bennük a kitartás." (Napoleon HILL)
*****
"Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben,
mert amikor a lehetőség kopogtat az ajtajukon,
éppen a hátsó kertben keresgélik a négylevelű
lóheréket." (Walter CHRISLER)
*****
"Ha mindig a szomszédod agyával gondolkozol, a
sajátodat akár meg is sütheted." (Massimo BINI)
*****
"Ha az átlagtól eltérően akarsz élni, tégy szert
átlagtól eltérő ismeretekre, és fejlessz ki magadban
átlagostól eltérő képességeket."
*****
"Inkább megéri merészen dönteni, és vállalni a
hibázás kockázatát, mint hosszasan habozni, és túl
későn megtalálni a jó megoldást."
*****
"A legnagyobb hiba, amit az életben elkövethetsz,
az a folyamatos rettegés attól, hogy hibázni

Bajóti Kisbíró
fogsz." (Elbert HUBBARD)
*****
"A valódi gazdagságot nem a vagyontárgyaid
jelentik, hanem az, hogy te mennyire vagy értékes
ember." (Jim ROHN)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tanulj!
Tanuld meg a víztől követni utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből hamu marad.
Tanulj az árnyéktól őrködni éberen,
Tanulj a sziklától megállni helyeden.
Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér,
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen:
Hogyan kell életed leélni csendesen.
Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred:
Hogy kell szépen élni és szépen halni meg.
Tanuld a féregtől: semmi sem fölösleg,
Tanulj a rózsától tisztán maradni meg.
Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed,
Tanuld a folyótól: utadból ne térj meg.
Tanulj az árnyéktól alázatos lenni,
Tanulj meg a Naptól szüntelen haladni.
Tanuld négy évszaktól ismerni az időt,
Tanuld a csillagtól, hogy az Égben erőd.
Tanulj a tücsöktől: ha magad vagy, zenélj.
Tanuld el a Holdtól, hogy semmitől ne félj.
Belátást a sastól, s ha vállad súly nyomja,
Nézd meg, milyen terheket cipel a hangya.
Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses,
Tanulj kismadártól: szabadon repülgess.
Tanulj a báránytól: legyél szelíd, mint ő,
Mindentől tanuljál, mert minden veszendő.
Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen,
Tanítson, mi meghal, s LÉTED ÖRÖK LEGYEN!
/Ősi norvég vers/
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