
•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 
 
 
 

2014. szeptember  XXIV. évfolyam  7.szám 
    

SZÜRETI FELVONULÁSSZÜRETI FELVONULÁSSZÜRETI FELVONULÁSSZÜRETI FELVONULÁS    

 

  
 
 
 

  
 
 

  



2                                                                                                                                                   Bajóti Kisbíró 

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Köszönjük mindazok támogatását, 

munkáját, közreműködését 
akiknek a hozzájárulásával idén 
is megtarthattuk a  szüreti 
felvonulást.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ 
NÉVADÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
Az 
eredmén
y 

A leleplezés 

 
2014 szeptember 12-én névadó ünnepség volt 
az óvodában. Mivel július 1-vel újból önálló 
intézmény lett az óvoda, így lehetőség nyílt 
arra, hogy nevet kapjon az intézmény. Egy kis 
közvélemény kutatással, majd közös 
megegyezés után az óvoda a 
HÉTSZÍNVIRÁG nevet kapta. Az ünnep 
alkalmával, meghívtuk mindazokat, akik 
valaha az óvodában dolgoztak. Örömünkre 
szolgált, hogy majd mindenki el tudott jönni. 
Nagy élmény volt az idősebbeknek újra 
belépni a számukra teljesen más óvodába. 
Hosszú-hosszú évek elteltével újból találkozott 
„óvodás”az „óvónénijével”.illetve a 
munkatársak egymással. Nagy élmény volt. 
Ünnepségünket megtisztelte Tóth Zoltán Úr, 
falunk Polgármestere. A „Jázmin” 
Népviseletes Asszonykórus, akik szép 
népdalokat énekeltek, emelve a rendezvény 

fényét. 
Továbbá 
Sárközi Robika 
nagycsopor-tos 
óvodás, aki 
verset mondott 
az óvodáról. 
Az ünnepség 
hivatalos része 
után egy kis 
vendéglátással
, és vidám 

beszélgetéssel telt el a délután. 
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, hogy együtt 
ünnepelhettünk. 

Paul Zoltánné óvódapedagogus 
 
==================================== 
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal  

                             
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 
***************************************** 

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal  
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.  
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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.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 
�         Büntetlen előélet, 
�         Emelt szintű szakképesítés, 

Mérlegképes könyvelő,  
�         Könyvelői feladatok - Legalább 1-3 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. 
október 8. 

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.  

�         Személyesen: Tarnóczy Tünde jegyző, 
Komárom-Esztergom Megye, 2533. Bajót,      
Kossuth L. u 147. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 
október 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:  

�         Bajót Község honlapján 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ:  

Szakmai tapasztalattól függően kötelező bérezésen 
felüli juttatás adható.  

A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a www.bajot.hu honlapon 
szerezhet.  
����������������������� 
 
ÚTÉPÍTÉS 
Elkészült Széchényi utca útburkolat  felújítása. 
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Elkezdődött  József Attila utca 
burkolása.

 

Szeptember 23-án őszi napforduló!  

És ha napforduló, akkor a szokásos mágiánkat 
érdemes elvégezni, ezért ebben a levelünkben 
ennek a részleteiről írunk. 

A hagyomány szerint négyszer kezdődik el az 
év az esztendő körén belül. E négy kezdet a 
tavasz, a nyár, az ősz, és a tél. Az eljövendő 
évszak a Nap fordulatával indul, vagyis 
úgynevezett napfordulati pontot ér el ekkor a 
Nap éves pályája során. 
Tavasz kezdetekor a déli égboltról lép át az 
északira, miközben áthalad az égi egyenlítőn. 
Nyár kezdetén járásának legmagasabb pontját 
éri el az északi égbolton, majd újra dél felé 
fordul Napunk útja. 
Ősz kezdetekor az északi égboltról lép át a déli 
égboltra, miközben újra áthalad az égi 
egyenlítőn, míg a tél kezdetén éri el járásának 
legmélyebb pontját (legalábbis az északi 
féltekéről nézve, mert délen, például 
Ausztráliában, ekkor jár a legmagasabban), 
majd útja újra észak felé fordul. 
 
A fordulati napok az új kezdetek, s ekkor 
érdemes olyan varázslásokat, szertartásokat 
végezni, melyekkel az eljövendő évszakra 
kívánunk hatni. Az évszak utolsó napjain 
érdemes számvetést, összegzést készíteni az 
eddig megtett útról, s elvégzett feladatokról. 
A „lencsemágia” egy igen jól működő 
szertartás, melyet érdemes családi, esetleg 
baráti körben is elvégezni, de természetesen 
egyedül is lehet. A Napforduló előtti utolsó 
napok egyikén beszerezzük a lencsét. Gyertyát 
gyújtunk, majd elkészítjük ízlés szerint például 
főzeléknek, (hús nélkül!) de úgy, hogy az étel 
készítése közben csend van, s belül arra 
vagyunk hangolva, hogy a most formálódó étel 

boldog bőséget, szeretetet, és fényt visz a 
sejtjeinkbe, így az étel elfogyasztása révén 
ezekkel feltöltődve mi is jobban bevonzzuk, 
bevarázsoljuk az életünkbe a boldog bőséget, a 
szeretetet, és a fényt. A lencséből a fordulat 
napján, majd az azt követő két napon is 
fogyasztunk hét kanálnyit. 
2014. szeptember 23-án kedden, közép-
európai idő szerint 04 óra 30 perckor veszi 
kezdetét az ősz. (GMT.: 02 óra 29 perc 47 
másodperc) 
 
Az első napon gyertyát gyújtunk, kimerjük a 
hét kanálnyi lencsét, s miközben elfogyasztjuk 
csak arra gondolunk, hogy ételünk boldog 
bőséget, és egészséget ad nekünk az anyag 
szintjén. 
    Az első étkezés legoptimálisabb ideje 
szeptember 23-án kedden, 11.30, és 12.30 
között lesz, de a hajnali, reggeli órák is 
megfelelőek, természetesen a Nap felé 
fordulva. Az asztalunkon égjen a gyertya!  

A második napon is gyertyát gyújtunk, 
kimerjük a tányérunkba a hét kanálnyi lencsét, 
s elfogyasztása közben csak arra gondolunk, 
ételünk fényt, és egészséget ad életünk lelki 
szintjeinek. Itt nem gondolunk bőségre!!! 

     A második napon, szeptember 24-én 
szerdán, 11.50, és 12.50 között a 
legoptimálisabb, de a hajnali, vagy a reggeli, 
délelőtti órák is jók. 

A harmadik napon újra gyertyát gyújtunk az 
étkezés előtt, és miközben elköltjük a hét 
kanálnyi lencsét, csak arra gondolunk, hogy 
ez az étel boldog bőséget, és fényt ad nekünk 
életünk szellemi szintjeire. 

   A harmadik napon, szeptember 25-én 
csütörtökön, 11.20, és 12.35 közötti 
időintervallum az ideális, de ekkor is 
megfelelőek a reggeli, és a délelőtti órák is.  
 
Ne feledjük, hogy ez nem étkezés, hanem 
szertartás! A gyertyát a szertartásunk végén 
lassan, gyertyakoppintóval, vagy kis 
pohárkával, esetleg gyűszűvel oltsuk el úgy, 
ahogyan a csillagos égbolt borul a Föld fölé 
napnyugta után. Ne csippentsük el, és főleg ne 
fújjuk el a gyertya lángját! 
 
Akadályoztatás esetén se essünk kétségbe, 
mindhárom napon lehet akár délután is lencsét 
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fogyasztani, (bár nem ez a legoptimálisabb) 
természetesen a Nap felé fordulva. A lényeg 
az, hogy ne maradjon ki a lencsemágia! 

Paksi Zoltánwww.asztrozofia.hu 
www.csillagtv.com 

Forrás. Magtár levelező lista 

Mondások ( gombáról) 

Ki a gombát szereti, rossz ember nem lehet..... 
sokáig. 
Minden gomba ehető. Van, amelyik egyszer és 
van, amelyik többször. 

Terepgyakorlattal véget ért a gombákról 
szóló előadássorozat. 

 
Vrba György gombaszakértőt még a permetező eső 
sem riasztotta vissza a gombagyűjtéstől, 10-en 
követtük. Sajnos leginkább enyhén mérgező, rossz 
ízű ehetetlen gombát találtunk. Aki keres talál is, 
akadt ehető gomba is. A lényeg a gomba ismerete, 
egy-egy gomba jellemzőjének felismerése volt. 
Nem gondoltam volna, hogy a gombákat szaglással 
is lehet azonosítani. Amikor a szakértő  biztos 
véleményt akart mondani bizonyos gombáknál 
előkerült a gombász kés is. A tinóru elvágva 
megkékül. Finom gomba,de 20 percig kell 
hőkezelni elkészítéskor. 

 
A gyűjtött gombákat mindenki kipakolta az 
asztalra,a kosarat teljesen kiürítettük  csak az 

kerülhetett vissza a kosárba amelyiket a 
gombaszakértő átvizsgálta és jóváhagyta. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
A F A L U kívülről és belülről 
F Ó RU M  B A J Ó T O N 
2014. Szeptember 26. Péntek 1800 órától 
a Művelődési Házban. 
Aki kívülről látja VÁGÓ ISTVÁN, aki 
belülről Bagó Lajos (József). 
Minden érdeklődőt, képviselő- és 
polgármesterjelöltet tisztelettel meghívok. 

 
 
Tabu téma nincs, nem is lehet. Itt élünk 
mindannyian. Kérdések és válaszok. 
Csináljunk együtt egy 
„rezedaszagú” falut 
 
==================================== 
Hideg fej , meleg szív 

Maharisi Mahes jogi 
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Az élet minden rejtett kincsét nekünk magunknak 
kell felfedeznünk... és a lét egyik legnagyobb 
kincse a szeretet. 

 Osho 
 
Az egyetemen nem tanítják meg, hogy a szeretet 
művészet (...), erre neked magadnak kell rájönnöd. 

Osho 
Az élet mélységes egymásrautaltság. 

Osho 
Osho könyvei megtalálhatók a Községi 
Könyvtárban. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
Bemutatkozás. (Mert ez is kell.) 
 
Bagó Lajos József 
független jelölt 
Bajót, Szabadság utca 75. 
2 5 3 3 
+36-20-599-5670 
lajos.bago@invitel.hu 
facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=
100002380406413 
 

 
 
 
 
1987 óta élek Bajóton. Első élményem az 
akkori -23 Celsius zimankó, ami az addigi 
lakóhelyemen 
Kalocsán, a Duna–Tisza közén ismeretlen 
volt. A Dobozi utcából 1996-ban költöztem 
az éppen 
elkészült, vakolatlan családi házunkba a 
Szabadság utcába. Itt ért az a 
megtiszteltetés, hogy 2012- 
ben letelt a 25 év és jöttmentből bajóti 
lettem. Így mondták szomszédaim. 1988-
tól vagyok újra 
házas. Családunk egy másik, eredetileg 
jöttment tagja feleségem, akit mindenki 
Györgyinek, vagy 

Györgyióvónéninek ismerhet. Két 
csemeténk már bajóti. Dani 25. évét 
szaggatja, Dina, az autista 
tündér pedig 22 éves. Így ágyazódtunk be 
végérvényesen ebbe a csodálatos 
völgybe. 
Független jelölt vagyok akkor is, ha a DK 
tagjaként ismernek. A falu nem 
kifejezetten a pártpolitika 
színtere, de nem hátrálok meg, ha erről 
lesz szó. A Facebook oldalamon egyre 
kevesebb politika, 
egyre több FALU található. Van 
egzisztenciám. Nem a pénzért csinálom. 
Akik ismernek, azok 
tudják, hogy miért lettem szolgálati 
járandóságos. Nincs az a pénz, amiért 
saját hitelem, szakmai 
elhivatottságom és a gerincem feladnám. 
Itt élek, már nem csak aludni járok haza. 
Bajóti vagyok. 
Mint sokan, én is tenni akarok valamit 
„élőhelyemért”. A távközlésben és a 
tűzoltóságon eltöltött 
hosszú idő alatt az ember szert tesz 
ismeretségekre. Így volt ez a 
Parlamentben is, politikai oldaltól 
függetlenül, kizárólag emberi és szakmai 
alapon. Tudom-e ezt kamatoztatni a falu 
érdekében? 
Minden bizonnyal. Elképzeléseim a 
lehetőségekhez igazítom. Édesapám 
mondta, hogy „fiam, amit 
megígérsz akkor is meg kell csinálni, ha 
nagyon rosszul jársz”. Vigyázok rá mit 
ígérek. Amikor 
azonban bírják a szavam, attól kezdve 
nincs visszaút. Most az önök bizalmát 
kérem. A FALUÉRT. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FELHÍVÁS! 
 

„ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM 
ÉLETET!” 

 
Értesítjük Bajót község Véradóit és lakosait, 

hogy ismét véradást szervezünk! 
 

Helye: Bajót Kultúrotthon Kossuth u. 
 

Ideje:2014.október 1.(szerda) 
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14:00 – 17:00 
Kérjük, jöjjenek és segítsenek beteg 

embertársaikon azzal, hogy vért adnak! 
 

Várunk minden 18-65 év közötti lakost, aki 
egészségesnek érzi magát! 

Kérjük,személyi igazolványát, lakcímkártyáját 
és TAJ kártyáját hozza magával! 

 
Önzetlen segítségét köszönjük!                                                                                                                                        

Magyar Vöröskereszt  Városi Szervezete 
Nyergesújfalu 

 
 
 
 
 
 

Legyen a szíved a szenvedélyed ! 
SZÍV VILÁGNAPJA 2014. 

 
A Szív Világszövetség 2000-ben, a sydney-i 

olimpián hirdette meg először a Szív Világnapját. 
Szeptember utolsó vasárnapja minden évben a Szív 

Világnapja. 
 

 
 

A magyarok 52 százaléka szív- és érrendszeri 
betegségben hal meg, a gyógykezelések fele is az ő 
ellátásukra irányul. 
Magyarországon az egyik legnagyobb rizikófaktor 
a magas vérnyomás, amely mintegy 2.5 millió 
embert érint. Mintegy egy millióan cukorbetegek, 
ugyanakkor a lakosság fele túlsúlyos.  
Az uniós átlaghoz képest nálunk jóval többen 
dohányoznak és fogyasztanak alkoholt, viszont 
sokkal kevesebb zöldséget és gyümölcsöt 
fogyasztanak, ugyanakkor a legtöbben 
mozgásszegény életet élnek. 
 
 Összességében ezek a rizikótényezők felelősek a 
szív- és érrendszeri halálozások közel 80 
százalékáért, amely megfelelő odafigyeléssel 
megelőzhető. 
 
Külön figyelmet kell szentelni a legkisebbekre, 
hiszen az elmúlt 10 évben a túlsúlyos gyermekek 
száma két és félszeresére emelkedett a fejlett 

országokban, és megnégyszereződött a fejlődő 
országokban.  
 
Az a kisgyerek, aki nem eszik egészségesen és nem 
mozog rendszeresen, 80 százalékban nagyobb 
eséllyel hízik el felnőtt korában, amely a 
melegágya a szív-és érrendszeri 
megbetegedéseknek. 
A szakemberek szerint lehetőleg mindenki 
igyekezzen követni a mediterrán diéta előírásait, 
naponta legalább 30-40 dkg gyümölcs vagy 
zöldség fogyasztása, valamint a sószegény étrend 
követése kifejezetten jótékony hatású a szív- és 
érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából. 
A szakemberek egyöntetű véleménye szerint 
nagyon fontos részt venni a szűrővizsgálatokon, 
hogy az emberek szembesüljenek egészségi 
állapotukkal, és ha kell, még időben tudjanak 
változtatni az életmódjukon. 
 
Dorog, 2014.09.23. 
 
Sajtóanyagot összeállította:  
Éberhardtné Berecz Zsuzsanna egészségfejlesztő 
(Esztergomi Járási Népegészségügyi Intézet) 
Közlésre jóváhagyta:  
Dr Solti Hilda járási tiszti főorvos (Esztergomi 
Járási Népegészségügyi Intézet) 
 
 
Szabó György ( bükki füvesember 
) a galagonya virágos 
hajtásából készült teát 
javasolja vérnyomás probléma 
esetén. A galagonya tea a 
szívizmokat tartja rugalmasan. 
( Gyuri bácsi könyve A bükki 
füvesember megtalálható a 
Községi Könyvtárban.) 
==================================== 

 
Bölcs mondások a szívről 

 
“Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ 
dolgaihoz, mindig jól dönt.” (Tatiosz) 
 
Oly sokféleképpen össze lehet törni egy szívet. A 
mesék teli vannak szerelemtől összetört szívekkel, 
pedig igazán csak az töri össze a szívet, ha 
elvesszük tőle az álmokat – legyenek azok 
bármilyen álmok.” (Pearl Buck) 

 
“Aki szeret, annak fickándozik a szíve. Annak az 
élete színes, és süt a napja. Aki nem szeret, olyan 
tájakon jár, ahol nem süt a nap.” 
(Müller Péter: Szeretetkönyv) 
 
“A szív hangja – az igazság első szava.” (Tatiosz) 
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Egy jó kutyának, halála után, a legjobb helye a  
gazdája szívében van.” 
 
“A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a 
szívével beszél.” 
(Benjamin Franklin) 
 
“A legszörnyűbb börtön egy bezárt szív.” (II. 
János Pál pápa) 
 
Ha egy félelmet szeretnétek eloszlatni, e félelem 
székhelyét a saját szívetekben keressétek, és ne 
annak a kezében, akitől oly nagyon rettegtek.” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Az eltört kar tud dolgozni, de a megtört szív 
aligha.” (perzsa közmondás) 
 

 
„A tánc lényege,hogy azzá válsz, aki 

lenni akarsz” 

 

Szeretnéd izgalmasabbá tenni szürke 

iskolás vagy munkás hétköznapjaidat? 

Gyere és próbáld ki magad! Minden 

táncolni vágyót várok szeretettel. 

Helyszín: Bajót Művelődési ház . 
Időpont: Minden Szerda 17:00-tól 
18:00-ig. 
Elérhetőség: Lőrinc Ivett 

    06-30-323-6465 

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

TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az Öregkőaljai Pincebarátok  Köre Egyesület 

TÁMOP pályázat keretében fiatalokat foglalkoztat. 

Az egyesület elnökével előzetes egyeztetés után 3 

fő (2 férfi, 1 nő ) lehetőség van, hogy  az 

intézményeknél, szervezeteknél szükséges 

munkavégzésben segítsenek,. 

 Az egyesület elnöke:Krajcsovszki Ferenc              

tel.: 70/ 311-4044 

====================================
SZEPTEMBER 29. MIHÁLY NAPJAA 
szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik 
Szent Mihály napja. E napot a gazdasági év 
fordulójaként tartották számon az állattartók, 
és a Szent György-napkor legelőre hajtott 
állatokat ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok 
elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja 
volt. A Hortobágy környéki juhászokat 
Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, így 
ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep, s 
mulatságokat, bálokat rendeztek (Barna 1979: 
225–226). A cselédfogadás ideje is Szent 
Mihály volt. A Bács megyei Topolyán, ha 
valaki arra kényszerült, hogy költözködjék, azt 
mondták róla: „No ennek is már szentmihály 
van”. Szent Mihály napja gyakran vásárnap, a 
pásztorok ilyenkor egészítették ki 
felszerelésüket. 

Sokféle, időjárással kapcsolatos szólás, 
közmondás ismeretes Szent Mihály-napra 
vonatkozóan, például: „Aki Szent Mihály 
napján gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot 
kérni;” „Aki Szent Mihály nap után 
szalmakalapban jár, attól nem kérdenek 
tanácsot.” Vagyis aki Szent Mihály nap után is 
úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet 
okos ember. Szeptember 29. után már nem nő 
a fű, mondják is: „Szent Mihály nap után 

harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet.” 

Számos időjósló hiedelem ismert a pásztorok 
körében. Például állatok viselkedéséből 
jósoltak az elkövetkező időszak időjárására. 
Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a 
disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet 
vártak, ellenkező esetben enyhét. Bácskában 
úgy mondják: 
{7-201.} Szent Mihálykor keleti szél 

Igen komoly telet igér. 

     (Penavin 1988: 128) 
Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a 
fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, 

Egyházasbáston azt mondják, Szent Mihály 
fehér lovon jön, behozza a deret: 
 
 Szent Mihály lova deres, 

Behozza a telet. 

     (Kotics 1986: 103) 
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akkor hosszú őszre lehet számítani. A 
pereszlényiek kemény télre jósoltak, ha Mihály 
napján dörög. 
Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát 
törni. E nappal megkezdődött az ún. kisfarsang 
ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely 
Katalin napjáig (nov. 25.) tartott. Mihály-nap a 
név gyakorisága miatt kedvelt névünnep 
maradt országszerte. 

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: 
Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.  
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