
•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2014. június  XXIV. évfolyam  5.szám 
 

 

 Életképek a 10-ik Bajóti Alkotótáborból 
 

 

 
 

       
 

 

Az első gyerek alkotó tábor képekben 
 
 

    



2                                                                                                                                                    Bajóti Kisbíró 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

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       
2014. július 7-től – július11-ig. 
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézés  
(haláleset) miatt ügyeletet tart: 
Horváth Attiláné  
Tel: 06/30/4661738 

      
  Tóth Zoltán sk. 
   polgármester 

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

 

14/2008. sz. KT rendelet a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló 

11/2003 (IX.11.) sz. KT rendelet 
módosításáról 

 
Bajót Község képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében, az 
1995. évi LIII. 46. § (1) c) pontjában, a 
2000. évi XLIII. Tv. 31. § (2) 
bekezdésében, a 253/1997. évi XII. 20.) 
KOrm. Rend. 36. § (5) bekezdésében, 
valamint a 3/2002 (VI.27.) ÖK. 
Rendeletben kapott felhatalmazás alapján 
a helyi környezetvédelem szabályairól 
szóló 11/2003 (IX.11.) sz. KT rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. § 
 
Az R. 24. § (7) bekezdése hatályát veszti, 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(7) Belterületen motoros kerti gépek és 
egyéb zajkeltő munkák, stb. üzemeltetése 
az alábbiak szerint történhet: 
 

a) hétköznap: 22-06 óra között nem 
végezhető belterületen motoros kerti 

gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. 
üzemeltetése, 

b) szombat: 8-20 óra között 
végezhető belterületen motoros kerti 
gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. 
üzemeltetése, 

c) vasárnap és ünnepnapokon: 8-
12 óra között végezhető belterületen 
motoros kerti gépek és egyéb zajkeltő 
munkák, stb. üzemeltetése. 
 
 

2.§. 
 

(1) A rendelet 2008. október 1-én lép 
hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző 
gondoskodik. 
 

Tóth Zoltán sk. polgármester  
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk. 

körjegyző 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

       

"Kedves Látogató! 

A 39/2013. (V. 31.) a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer (KSZR) működéséről 

szóló EMMI rendelet értelmében a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár, valamint a 

település önkormányzata között létrejött 

megállapodás alapján, a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár gondoskodik a település 

lakosságának könyvtári szolgáltatásokkal 

történő ellátásáról a KSZR keretein belül. 

Ennek megvalósítására településenkénti 

lakosságarányú állami kiegészítő támogatás áll 

a Megyei Könyvtár rendelkezésére, melyből a 

települési könyvtár igényei szerint 

dokumentumokat, tárgyi –és dolgi eszközöket, 

valamint minimum évi négy, a könyvtárat és az 

olvasást népszerűsítő rendezvényt 

finanszíroz.  

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Megyei Ellátási Csoportjának feladata a fenti és 
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egyéb járulékos, illetve kiegészítő szolgáltatások 

koordinációja. 

További információ a rendszer működéséről a 

megyei KSZR honlapon: 

http://www.kemkszr.hu/" 

A település lakóinak érdekeit szolgálja, hogy 

megismerjék ezt a könyvtári szolgáltatási 

rendszert, ezáltal élni tudjanak művelődéshez való 

alapjogukkal, valamint az információhoz való 

szabad hozzáféréssel. 

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

 

 

 

 

JÚLIUS 7-IG TAGDÍJ PÓTBEVALLÁS A NEMZETI 
AGRÁRGAZDASÁGI KAMARÁNÁL 
 
A 2014. évi tagdíj-önbevallás határideje 2014. 
június 2-án lejárt. Akik még nem tettek bevallást a 
2014-es évre, azoknak mindenképp érdemes élni a 
pótbevallás lehetőségével. Ezt 2014. július 7-ig 
lehet benyújtani az ugyfelkapu.nak.hu oldalon. A 
pótbevallásban a tagdíjat a 10 százalékos 
késedelmi pótlékkal növelt összegben kell 
bevallani. Akik ennek sem tesznek eleget, azok 
esetében a kamara ügyintéző szervezete 2014. 
szeptember 15-ig állapítja meg a 2014-es évi 
tagdíjat. Ez természetes személyeknél nem lehet 
kevesebb 10 ezer, egyéb esetben pedig 50 ezer 
forintnál. 
 
Tagjaink 2014. június 20-a után díjbekérő levélben 
kapnak értesítést arról, hogy a kamara felé 
fennálló kötelezettségeik és befizetéseik alapján – 
amennyiben fennáll – mekkora összegű tartozást 
kell megfizetniük. A befizetéseket folyamatosan 
dolgozzuk fel, tagjaink az ügyfélkapun tudják 
nyomon követni ennek aktuális állását. 
 
A díjbekérő levél tartalmazza a 2014. május 31-ig 
feldolgozott összes kamarai kötelezettségről 
(elődkamarai tartozás, 2013-as elmaradt tagdíj, 
2014-es tagdíj) és befizetésről szóló 
egyenlegközlőt (tartozás és túlfizetés) és – akit ez 
érint – a 2013-as tagdíjra vonatkozó sztornó 
számlát. Aki bevalláskor csekket igényelt, vagy 
nem tett bevallást, azok számára csekket is 
mellékeltünk. 
 

Azon Tagjaink esetében, akiknél a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) adatai alapján ellenőrizni tudtuk 
a 2013-as önbevalláskor bevallott tagdíjat, a 
díjbekérőben az ellenőrzés során megállapított 
tagdíjat tüntetjük fel. Akiknél NAV adatok nem 
álltak rendelkezésre, illetve a kamarának más 
információ (pl. a tagdíjbefizetés összege) nem állt 
rendelkezésre, úgy természetes személyeknél 
2 ezer, egyéb esetben 50 ezer forintos tagdíjat 
állapít meg a NAK. Sztornó számlát azok kapnak; 
akik mentesülnek a tagság alól, vagy akiknél a 
kiszámlázott összeget a NAV adataival történt 
ellenőrzés alapján módosítani kellett.  
 
A tagdíj befizetésének határideje 2014. július 7., 
ezt követően késedelmi kamatot számolunk fel. A 
tagdíjat csekken, vagy a 11749008-20190244 
számú bankszámlaszámra utalással kell 
megfizetni. 
 
Az idei tagdíj-önbevallás során megadott adatokat 
2014 szeptemberéig összevetjük a NAV-tól kapott 
adatokkal, a tagdíjszámlákat ezt követően küldjük 
meg Tagjainknak.  
 
Ha az adatellenőrzés alapján megállapítható 2013-
as tagdíj nagyobb, mint a Tag által bevallott (vagy 
bevallás hiányában a kamara által kiszabott), 
akkor az ez alapján számított tagdíj összegét 
számlázzuk ki Tagjainknak. Amennyiben az 
adatellenőrzés alapján megállapítható tagdíj 
kisebb, jóváírásra nincs lehetőség. 
 
 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Tag- és Partnernyilvántartási Igazgatóság 
 

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

 

 

Gombászkör   

 

    

A Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-
Esztergom Megyei Irodája Gombászkör 

címmel szervez ismeretterjesztő 
előadássorozatot Vrba György gomba-
szakellenőr közreműködésével a bajóti 

IKSZT-ben. A négy alkalmas, gyakorlatias, 
ismeretterjesztő tanfolyamon 

megismerkedhetünk a gombák jellemzőivel, 
gyűjtésével, termesztési lehetőségeivel. 

Helyszín és időpont:  
 

https://ugyfelkapu.nak.hu/ugyfelkapu/
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Bajót, Művelődési Ház - IKSZT (Bajót, 
Kossuth L. u. 84.) 
 
2014.07.25. 15-18 óráig 
2014.08.01. 15-18 óráig 
2014.08.15. 14-18 óráig 
2014.09.12. 14-18 óráig 
Oktató:    Vrba György  
Tematika: 
2014.07.25.  
Gombákról általában-helyük a természetben 
Gombák gyűjtése és fogyasztása 
Gombaismeret (halálosan és súlyosan 
mérgező gombák) 
2014.08.01.  
Gombák táplálkozási értéke, gyógyhatású 
gombák 
A friss gomba felhasználása 
Gombatartósítás 
2014.08.15. 
Gombafajták, fajok termesztése (hobbi és 
kisüzemi): 
Csiperkegomba termesztése 
Laskagomba termesztés 
Egyéb gombafajok termesztése 
A letermett táptalajok hasznosítása 
2014.09.12. 
Terepnap-Gombatúra 
Összefoglalás és a kérdések megbeszélése
    
 
Jelentkezni: 
Malagurszkiné Szabó Éva 
Művelődési Ház IKSZT Bajót 
tel: 0630/346-8273 
email: marcus87@freemail.hu 
 
Legalább 10 fő jelentkezése esstén indul a 
tanfolyam 
Lebonyolító:  
Nemzeti Művelődési Intézet  
Komárom-Esztergom Megyei Irodája   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZÉRDEKŰ  HÍR 

 

 

Kedves utasok! 
2014. július 1-től 

a BAJÓT-DOROG első járat 

MUNKANAPOKON 4:40-kor indul 

( 5:00 helyett) 

A HÉTVÉGE VÁLTOZATLAN. 

 

2014. július 1-től 

A BAJÓT-SÜTTŐ első járat 

MUNKANAPOKON 5:00- kor indul !! 

(5:10 helyett) 

A HÉTVÉGE  VÁLTOZATLAN 

 

A BAJÓT-NYERGESÚJFALU járat 

Szombaton (10:55 helyett)10:40-kor indul !! 

•••••••••••••••••••••••••••• 
 

Az e-Bug iskolai egészségnevelő program 

országos vetélkedője 

 

Az OTH Népegészségügyi, Stratégiai és Szakmai 

Elemzési Főosztálya a népegészségügyi 

szakigazgatási szervekkel és az oktatási 

intézetekkel karöltve május elején országos 

vetélkedőre invitálta a 6-16 éves fiatalokat.  

Országos szinten 135 iskolából 445 csapat nevezett 

a vetélkedőre! 

A 6-8 éves korosztályból 31, a 9-11 évesek közül 

209 és a 12-16 éves korosztályból pedig 205 csapat 

mérkőzött meg az elsőségért!  

Az Esztergomi Járási Népegészségügyi Intézet 

vonzáskörzetében 4 iskola jelentkezett 

mintaiskolának, melyben vállalták, hogy 

megismertetik az e-Bug programot a fiatalokkal, 

felkészítik őket a vetélkedőre.  
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Az Esztergomi József Attila Általános Iskola 13 

csapattal, a 

Dorogi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és 

Sportiskolai Általános Iskola 3 csapattal, a 

Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola 2 

csapattal, és az 

Árpád-házi Szent Erzsébet Általános Iskola 1 12-

16 éves korosztályú csapattal szerepelt. 

A négy iskolából 19 csapat három korosztályból 

vegyesen mérte fel tudását május 20-án az 

előselejtezőben. A csapatok az előselejtező 

kérdéseit elektronikus úton kapták meg és 45 perc 

állt rendelkezésükre a kitöltéshez. A kész feladatok 

elektronikusan kerültek tovább értékelésre az 

OTH-ba. 

Az I. fordulóba 6 csapat jutott tovább. A 

mintaiskolák csapatai június 5-én mérték össze 

tudásukat, mely szintén elektronikusan megküldött 

kérdésekből állt.  

Az e-Bug program kapcsán plusz pontért egyéni 

jelmezeket lehetett készíteni a csapatoknak, melyet 

a program hivatalos e-Bug oldalára kellett 

feltölteni. https://www.facebook.com/pages/E-

Bug-Magyarország 

 

Az Esztergomi Járásban nyertes 

csapat jelmeze. 

A II fordulóba a Tokodaltárói 

Gárdonyi Géza Általános 

Iskola „Baktérium” nevű 

csapata jutott tovább. 

Felkészítő tanár. Szomjúné 

Deli Ilona, a csapattagok a 7. a 

osztályból: Bakos Vanessza, 

Bán Richárd, Dér Viktória, Sipos Barna 

Gratulálunk a győztes csapatnak. Irány a II. 

forduló, ahol országos szinten 30 alsós és 30 felső 

tagozatos csapat verseng a nyereményekért. 

Az érdeklődők bővebb információhoz jutnak, ha 

meglátogatják az alábbi honlapot: 

www.e-bug.eu 

 
 

Dorog, 2014.06.19. 

 

Sajtóanyagot összeállította: Éberhardtné Berecz 

Zsuzsanna az Esztergomi Járási Népegészségügyi 

Intézet egészségfejlesztője, az e-Bug iskolai 

egészségnevelő program járási koordinátora. 

Közlésre jóváhagyta: Dr Solti Hilda az Esztergomi 

Járási Népegészségügyi Intézet járási tiszti 

főorvosa 

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

Felkészülés a parlagfű „szezonra” 
 

Az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) 
Aerobiológiai Monitorozási Hálózatának mérési adatai, 
az aktuális pollenhelyzet térképes és szöveges 
formában is folyamatosan nyomon követhető az 
oki.antsz.hu, a www.antsz.hu és a 
www.facebook.com/tisztiorvos internetes oldalakon. 
Az OKI egy nemzetközi együttműködés részeként az 
idén is elindítja az allergiások számára az úgynevezett 
Pollen Napló szolgáltatást.  
A www.pollendiary.com/Phd/hu címen elérhető 
weblapon egy gyors regisztrációt követően az 
allergiások személyre szabott, hasznos információhoz 
juthatnak tüneteik és a pollenkoncentráció 
összefüggéséről.  
Szokatlanul korán indult az idei pollenszezon, a 
természet több héttel előrébb tart az ilyenkor 
megszokottnál. 
 
Komárom-Esztergom Megyére vonatkozó 
legfrissebb pollenadatok 
 
Az OKI Aerobiológiai Hálózatának Tatabányára 
vonatkozó 24. heti jelentése alapján a 24. héten 
Tatabányán és környékén is tovább emelkedett a 
pollenkoncentráció. 
A pázsitfüvek, a csalánfélék és az útifű virágporának 
mennyisége tartósan magas volt, sőt a pázsitfüveké 
június 14-én szombaton a nagyon magas szintet is 
elérte. 
A hárs pollenkoncentrációja az alacsony-közepes 
tartományban alakult. 
Jellemzően alacsony mennyiségben volt jelen a lórom, a 
bálványfa és a szelídgesztenye virágpora is. 

https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Magyarország
https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Magyarország
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Elkezdődött a libatopfélék, valamint a kender 
pollenszórása is, de virágporukból egyelőre csak egy-
egy szem fordult elő a levegőben. 
A kevésbé jelentős allergének közül a fenyőfélék, a 
bodza, valamint gyékény virágporából is csak egy-egy 
szem fordult elő. 
 
Itt az ideje megkezdeni a parlagfű irtását! 
A parlagfű irtásra irányuló intézkedések hatására 
jelentősen csökkenhet a légköri pollenkoncentráció. A 
rendszeres kaszálás mellett különös gondot kell fordítani 
a parlagfű egyedek csökkentésére, a lehető legnagyobb 
mértékű parlagfű-mentesítésre. 
Az irtás leghatékonyabb módja a növény virágzás előtti 
eltávolítása a földből.  
Figyelem! A növény érintése allergiásoknak különösen, 
de allergiában nem szenvedő felnőtteknek, és kiemelten 
a gyermekeknek csak cérna, vagy gumikesztyűben 
ajánlott. 
Néhány jó tanács pollenallergiásoknak  
 
Nyaralás, utazás, szabadidős tevékenységek 
A parlagfű allergiások augusztus-szeptemberben 
elsősorban a magas hegyekben tudnak zavartalanul 
üdülni. A horvát tengerpart ma már nem parlagfű-
mentes. A Földközi tenger vidéke megfelelő úti cél lehet 
allergiásoknak, mivel a parlagfű nem él meg a nagyon 
meleg, száraz területeken. Az allergiások, ha autóban 
utaznak, ne nyissanak ablakot, jó, ha az autó 
pollenszűrésre is alkalmas levegőszűrővel felszerelt.  
A parlagfű allergiások virágzási időben ne irtsanak 
parlagfüvet és nem javasolt leheveredniük a fűre, hiszen 
földközelben még magasabb a pollenkoncentráció, mint 
amit a pollencsapdák mérnek.  
Magas a légköri pollenkoncentráció esetén ajánlott az 
allergiásoknak minél kevesebb időt tölteni a szabadban, 
különösen a 10.00-14.00 óra közötti időszakban.  

Közvetlen környezet allergén-mentesítése, a tünetek 
csökkentése 
 
A pollenallergiásoknak ajánlott folyamatosan 
figyelemmel kísérni az OKI (Országos  
Környezetegészségügyi Intézet) honlapján a 
pollennaptárt, és ennek megfelelően legalább a virágzás 
előtt két héttel megkezdeni a terápiás megelőzést, hogy 
tüneteik mérséklődjenek a pollenszórás megindulásakor. 
Interneten elérhetőek a legfrissebb polleninformációk a 
http://oki.antsz.hu honlapon. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy irtsák a 
gyomnövényeket, különösen a jelen időszakban még 
virágzás előtt lévő parlagfüvet. A parlagfű virágzás és 
pollenszórás az időjárástól függ, de várhatóan idén 
korábban megkezdődik. 
Az elhanyagolt, gyomos területekért figyelmeztetés, 
majd súlyos bírság róható ki. 
Gyomos területről bejelentést tehetnek belterületi 
magántulajdon és belterületi közterület esetén a 
települési önkormányzatnak, akik július 1-től élhetnek 
a bírságolás lehetőségével.  
A külterületek feltérképezése, a gyomos területek 
tulajdonosainak bírságolása a Növény és Talajvédelmi 
Szolgálat (2890 Tata, Új út 17.) feladata. A gyomos 
területek tulajdonosai (akár magánszemélyek, akár 
gazdálkodó egységek, vagy ipari üzemek), akik június 
30-ig nem végzik el az első gyommentesítést, 20 
ezertől- 20 millió forintig bírságolhatóak. 
Dorog, 2014. 06.25. 
 
Sajtóanyagot összeállította: Éberhardtné Berecz 
Zsuzsanna egészségfejlesztő 
Közléshez hozzájárult: Dr Solti Hilda járási tiszti főorvos 
 
=========================================== 
 

 
A pollenallergiások gyakran mossanak hajat, hogy 
eltávolítsák a hajra tapadó pollenszemeket, mert azok 
éjszaka a párnára tapadva és belélegezve okozhatnak 
problémát.  
Ajánljuk a gyakori ruhaváltást is, és a párnahuzat 
gyakori mosása.  
A kimosott ruhát a pollenallergiások lehetőleg ne 
szárítsák a szabadban 

A cipőket is tanácsos gyakran letisztítani nedves 
ruhával, hogy a rátapadt pollenszemeket eltávolítsák 

Szellőztetni éjfél és hajnali négy óra között tanácsos.  
A lakásban gyakran kell porszívózni, hasznos a gyakori 
vizes lemosás, felmosás is.  
 

 

 

 

 

 

" Ne sajnáld az időt, amit munkára fordítasz  

 

-ez az ára minden eredménynek.  

 

Fordíts időt gondolkozásra  

 

-ez minden hatalom forrása.  

 

Legyen időd játékra  

 

-ez az örök fiatalság titka.  

 

Ne sajnáld az időt, amit olvasásra fordítasz  

 

-ez lesz bölcsességed alapja."  

 
 

 

 



7                                                                                                                                                    Bajóti Kisbíró 

FELKÉRÉS 
 

Kedves Lakosok! 

 

Az I világháború 100-ik évfordulója kapcsán 

októberben szeretnénk a Művelődési Házban 

kiállítást rendezni korabeli tárgyakból, 

fényképekből…stb. amelyek a falunkat, lakosait 

érintette. Ha Önöknek van ilyen fénykép, tárgy a 

birtokukban és szívesen kölcsönadnák a kiállítás 

idejére köszönettel elfogadjuk. 

Mné 

 

Az idén augusztus 2-án lesz FALUNAP. 
Akik szeretné támogatni a rendezvényt ( pl. 

tombola tárggyal) a polgármesteri hivatalban vagy 

a Művelődési Házban jelezze. 

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

IV. Bajóti Jázmin Dalostalálkozó 
 
 
Negyedik alkalommal rendeztük meg a Bajóti Jázmin 
Dalostalálkozót 2014. június 15-én. 
 
A megnyitót követően Tóth Zoltán úr, Bajót község 
polgármestere köszöntötte a megjelenteket.  A 
találkozón ez alkalommal 5 kórus mutatta be műsorát, 
akik elhozták dalaikat, hogy kellemes, jó hangulatot 
varázsoljanak. A fellépő csoportok sorrendje a 
következő volt: 
 

- Bajóti Harmónia Énekkar  
- Bajnai Asszonykórus 
- Tokodi Kék Nefelejcs Nótakör 
- Kevélyhegyi Dalkör Pilisborosjenőről 
- Bajóti Jázmin Népviseletes Asszonykórus. 
 

A Jázmin Dalostalálkozó résztvevőit megtisztelte 
jelenlétével Pallagi Tibor úr Bajna, Tóth Tivadar úr 
Tokod polgármestere, Heves László úr Pilisborosjenő 
alpolgármestere.  

 

A szép énekek elhangzása után az emléklapokat és a 
virágokat  Tóth Zoltán polgármester úr és Krajcsovszki 
Zoltánné kórusvezető adta át az énekkarok vezetőinek, 
valamint  Kádár Ibolya ének-zene tanárnő részére, 
megköszönve szakmai munkájukat.  
 
A műsort követően a fellépő együttesek tagjait, vezetőit 
vendégül láttuk, majd baráti beszélgetésekre, éneklésre 
került sor. Külön öröm volt számunkra, hogy körünkben 
köszönthettük Palotai Érsek Ágnes nóta énekesnőt, aki 
a pilisborosjenői Dalkör szakmai vezetője, s néhány 
énekével megörvendeztetett minket. A hangulatot 
tovább fokozta Kolbert Sándor – a tokodi Nótakör 
vezetőjének – harmonika-játéka. 
  
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal, 
adományaikkal segítettek, hogy megrendezhessük a 
Jázmin Dalostalálkozót, folytatva ezt a szép 
hagyományt.  
 
A Jázmin Népviseletes Asszonykórus nevében, a 
műsort levezető: Balázs  Józsefné  
==================================== 

 

JÚLIUSI JELES NAPOK 

JÚLIUS 20. ILLÉS NAPJA 

E napon munkatilalom volt, mert attól 

tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, 

abba belecsap a villám, a termést pedig elveri 

a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, 

hogy a vihar szétveri vagy a villám felgyújtja 

az asztagot, a kazlakat. Volt olyan hiedelem is 

az Ormánságban, hogy akin Margit vagy Illés 

napján varrt ruha van, abba belevág a villám. 

Gyimes-völgyi magyar elbeszélés szerint 

Illésnek nem szabad megtudnia, hogy mikor 

van a neve napja: „Örökké érdeklődött a többi 

szentektől Illés, hogy mondják meg, mikor 

lesz az ő nevenapja, hogy ő lőjön. De a többi 

szentek eltagadták, de azért méges ő 

tájékozódik, vaj előbb, vaj utóbb, de tennap 

eltalálta, mert jókat lőtt” (Bosnyák S. 1982: 

107). 

Vásárosmiskén azt mondják mennydörgéskor, 

hogy Illés abroncsolja a hordókat, Csíkdelnén 

úgy tartják, hogy ilyenkor Illés szekere zörög. 

Székelykevén úgy vélik, hogy az Illés-napi eső 

miatt lyukas mogyoró és dió terem. Július 

végének viharos időjárására utal az 

Újkígyóson és Doroszlón is emlegetett szólás: 
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„Illés meg Jakab Annát kergeti” (Penavin 

1988: 144). 

JÚLIUS 22. MÁRIA MAGDOLNA NAPJA 

Szokás volt a kislányok hajából ezen a napon 

egy keveset levágni, hogy még hosszabbra 

nőjön. A bácskai Felsőszentivánban 

sütőlapátra ültetve vágtak le a hajból, amit 

titokban ástak el, nehogy rontani lehessen a 

hajszállal. 

Szeged vidékén nem tartották Mária Magdolna 

napját sütésre, mosásra alkalmasnak. 

Szajánban egyenesen tiltották e munkákat. 

Időjárásjósló hiedelem is fűződik e naphoz. 

Kiskunfélegyházán úgy hitték, esnie kell az 

esőnek, mert Mária Magdolna siratja a bűneit. 
JÚLIUS 25. JAKAB NAPJA 

Jászdózsán úgy tartották, hogy a Jakab-napra 

kelt csirkék gyorsan nőnek. Ilyenkor szedik ki 

a fokhagymát. 

A Jakab-napi időből különböző módon 

jósoltak a várható téli időjárásra. 

Székesfehérváron úgy vélték, hogy Jakab 

napján virágzik a hó, mert ha ilyenkor sok a 

felleg, akkor a télen sok hó lesz. Tápén a 

Jakab-napi északi szélből hideg telet jósoltak. 

Doroszlói megfigyelés szerint: „a zab aratását 

Jakab-napig be kell fejezni, mert ami gabona 

Jakabnapig kint marad, az kint is veszik” 

(Penavin 1988: 115). 
JÚLIUS 26. ANNA NAPJA 
A kender töve Anna napján szakad meg, ezért 

ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő 

esetén e napon szedték az ún. annababot. 

Medvesalján Anna-nap előtt egy héttel kell 

kiszedni a hagymát, mert akkor tovább eláll. A 

Drávaszögben is ekkor szedik ki a 

vöröshagymát. Doroszlón és Topolyán úgy 

vélik, hogy Anna a kötényében hordja a 

bogarakat, ilyenkor rajzanak a legyek, s ahol 

nyitva talál ablakot, ajtót, ott bedobja. 

A Szent Annának szentelt kedd évszázadok óta 

asszonyi dologtiltó nap. Szent Annát Szeged 

környékén Kedd asszonya néven is emlegetik. 

Anna kedvelt névünnep, melynek mulatsággal, 

bállal való megünneplésére ma is virágzó 

szokásként említhetjük a füredi Anna-bált. 
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