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2015.május XXIV. évfolyam 4.szám
Fülemülék májusi éjszakája
A fülemüle ( csalogány ) a világ egyik legszebb énekhangú madara. További
különlegessége, hogy a hímek nem csak napközben, de a költési időszak
első felében egész éjszaka énekelnek,
Hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. A
tavaszi vonulási csúcs április vége, május elejére esik, a hímek a megérezést
követően szinte azonnal énekelni kezdenek, késő délutántól kora estig
elbűvölve nem csak a faj tojóit, de bennünket, embereket is.

A májusi estéken több más madárfaj: rigók, vörösbegy, poszáták
képviselői is énekelnek, így folyamatosan van mit hallgatni.
Amint az esti szürkülettel a többi madár elhallgat, rázendítenek a
fülemülék. Ilyenkor a hímek se látnak, se hallanak, nemigen zavartatják
magukat .A sötétség beálltával a fülemülék néhány órára elhallgatnak, rövid pihenőt tartanak, hogy aztán
éjféltől hajnalig folytathassák szerenádjukat.
A fülemüle gégéje 4 különböző hangot tud kiadni egyszerre, beleértve ebbe zenei szempontból tökéletes
akkordokat is.
Az éjjel daloló misztikus csalogány gazdag dallamvilágát zeneszerzők is elirigyelték. Händel
orgonaversenyében több madárdal mellett a fülemüle strófái is megszólalnak; Andersen Fülemüle című
meséjéből pedig Sztravinszkij írt operát, amelyhez természetesen a fülemüle énekművészetéből nyert ihletet.
Fülemüle tények
Elterjedés: A fülemüle (Luscinia megarhynchos) Eurázsia nyugati részén és Észak-Afrikában költ.
Hazánkban elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben fordul elő. Alföldi elterjedése a számára
megfelelő élőhelyektől függ.
Fészkelőhely:A fülemüle gazdag aljnövényzetű lomberdők szélén, folyókat kísérő fűz-nyár ligeterdőkben,
nagy bokrosokban, parkokban, öreg temetőkben telepszik meg elsősorban.
Költési idő: Évente egy alkalommal költ. Fészekalja április végén vagy május elején teljes. A fiókák június
végén repülnek ki.
Fészkelés: A hímek pár nappal a tojókat megelőzve érkeznek a költőhelyre, ahol azonnal revírt foglalnak.
Bokrok mélyén, illetve alacsonyabb fák ágain énekelnek és próbálják odacsalogatni a tojókat, illetve távol
tartani a többi hímet. A revír mérete általában 60 méter sugarú, de ez erősen függ a fészkelőhely
adottságaitól.
A fészket a tojó építi, a hím énekelve kíséri eközben. A száraz levelekből álló fészek talajon épül, rendszerint
bokrok alatt, borostyán között. Rendszerint 4-6 tojást rak, amelyen a tojó egyedül kotlik. A fiókák 13-14 nap
alatt kelnek ki, és további két hét alatt repülnek ki. Ebben az időszakban még csak gyengén tudnak repülni, a
közelben bujkálnak, ahol a szülők tovább etetik őket. Négyhetes korukban válnak önállóvá.
Táplálkozás:
Talajon mozgó rovarokat, pókokat, csigákat, férgeket fogyasztanak.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Lakosság!
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően
szeretnék számot adni az Önkormányzatunk
helyzetéről,
gazdálkodásáról,
fejlesztési
elképzelésekről, tervekről.
Az önkormányzati szféra 2013-as átszervezését
követően a 2014-es év volt, amikor az új
finanszírozási rendszerben egy teljes gazdálkodási
év eltelt. Reményeim szerint ennek az eltelt
gazdálkodási évnek a zárása mutatta volna meg,
hogy az új finanszírozási rendszer valójában mit is
hozott nekünk, kis önkormányzatoknak. Sajnálatos
módon jelenleg nem tudunk pontos adatokat, mivel
a 2014-es év könyvelése még nem készült el.
Ennek fő oka, hogy a pénzügyi főmunkatársunk
Molnár Istvánné nyugdíjba vonulását követően, a
helyére betanított kolléganőnk is rövid időn belül
felmondott. Ezt követően komoly erőfeszítéseket
tettünk a könyvelő pótlására, de miután az
önkormányzati könyvelés egy speciális könyvelési
terület így több próbálkozást követően 2015
januárjában sikerült csak egy elhivatott, de
önkormányzati könyvelésben járatlan könyvelőt
alkalmaznunk. Tovább bonyolította helyzetünket,
hogy 2014-től új könyvelési programban kell
dolgoznunk. A könyvelési programok számomra
érthetetlen módon nem egységesek, több féle
program közül választhatnak az önkormányzatok.
(EPERKE, SALDO, stb.). Sajnos így az
önkormányzatok munkatársai csak akkor tudnak
egymásnak segíteni, ha azonos programban
dolgoznak, ellenkező esetben nem. Tetézte a bajt,
hogy ezek a programok nem teljesen
kidolgozottak, sok esetben menet közben derültek
ki a hiányosságaik. A jelenleg hatályos törvényi
rendelkezések
értelmében
azokat
az
önkormányzatokat, amelyek megadott határidőre
nem szolgáltatnak pénzügyi adatokat a Magyar
Államkincstár felé, azokat először birsággal
sújtják,
majd
felfüggesztésre
kerül
a
finanszírozásuk. A bírság és a finanszírozás
felfüggesztésének elkerülése érdekében a Nemzet
Gazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium, a
Magyar Államkincstár, a Megyei Önkormányzat,
valamint az Országgyűlési Képviselőnk felé is
jeleztük nehéz helyzetünket és kértük a
segítségüket a probléma megoldásában. Minden
erőfeszítésünk ellenére jelenleg Önkormányzatunk
finanszírozása fel van függesztve! Mindaddig, míg
2014-re vonatkozóan pénzügyi adatszolgáltatásra
nem kerül sor, ez így is marad. A legnagyobb
igyekezetünk mellet is, várhatóan július végére

fogjuk utolérni magunkat a könyveléssel.
Elfogadhatatlan számomra, hogy ahelyett, hogy
bármilyen segítséget kaptunk volna bármelyik
megkeresett
szervezettől,
a
meghozott
intézkedésekkel még kilátástalanabb helyzetbe
hozták Önkormányzatunkat! Csak halkan jegyzem
meg, hogy információim szerint országos
viszonylatban a négyszázhoz közelít azoknak az
önkormányzatoknak a száma, akik hasonló
helyzetbe kerültek.
A finanszírozás felfüggesztése veszélybe sodorta a
segély, bér, rezsi kifizetéseket is! Hogy mégis
eleget tudjunk tenni ezen kifizetéseknek, külső
források bevonására került sor és átmenetileg a
beruházásaink megvalósítására szánt pénzeket is a
működés finanszírozására használjuk fel.
A fent felvázolt nehézségek ellenére az idei évben
is tervez Önkormányzatunk több kisebb nagyobb
beruházást, fejlesztést. A Petőfi utcában beszakadt
pince tömedékelésére és a burkolat javítására vismaior pályázatot nyújtottunk be, melyen 4,3 mFt.
támogatási összeget nyertünk. A beruházás
megvalósítására várhatóan júliusban kerülhet sor.
Idén is sikerrel pályáztunk a Holcim Mikrotérség
Fejlesztésért Alapítványnál. Ebből a pályázati
forrásból meg fog valósulni a még hiányzó, a
buszfordulót a Táncsics M. utcával összekötő
járdaszakasz, valamint az orvosi rendelő előtti
járda és bejáró is felújításra kerül. Erre a célra 10
mFt. támogatást nyertünk el. Amennyiben sikerül
megfelelő forrást találni, tervbe vettük a
Damjanich utca burkolatának aszfaltozását is.
Pályázatot
fogunk
benyújtani
az
óvoda
konyhájának
és
elektromos
rendszerének
felújítására is.
A 2007-2013-as EU-s pályázati ciklus véget ért.
Jelenleg a 2014-2020-as program előkészítése van
folyamatban. Önkormányzatunk is számos projekt
ötletet nyújtott be a koordinációt végző szervezet
felé.

Bajóti tervezett projektek 2014 – 2020
A megyei TOP-ba került ötletek:
1. A polgármesteri hivatal önálló villamos energia
ellátásának kialakítása (napelemes erőmű).
2. Az óvoda önálló villamos energia ellátásának
kialakítása (napelemes erőmű).
3. Az óvoda belső villamoshálózatának felújítása,
bútor és eszközfejlesztés.
4. Óvoda akadálymentesítése.
5. A művelődési ház önálló villamos energia
ellátásának kialakítása (napelemes erőmű).
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6. Orvosi rendelő akadálymentesítése.
7. Iskola energiatakarékos fűtéskorszerűsítése.
8. Orvosi rendelő önálló villamos energia
ellátásának kialakítása (napelemes erőmű).
9. Iskola önálló villamos energia ellátásának
kialakítása (napelemes erőmű).
10. Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása,
korszerűsítése.
11.
Kerékpárút
hálózatosítás,
külterületen
turisztikai célú kiépítés (Pusztamarót – Süttő;
Nagysáp – Mogyorósbánya – Tát), belterületen
hivatásforgalmi.
12. Péliföldszentkereszten natúrparki látogató
központ építése, vagy meglévő épület felújítása
erre a célra.
Ágazati Operatív Programba került ötletek:
1. Patakmeder kotrás, felújítás, patakhidak
felújítása.
2. Öreg-kő turisztikai célú fejlesztése, pihenő
korszerűsítése,
információs
rendszer
kiépítése.
3. Települési rendezvények ( Falunap, Mária
búcsú – Nyiss Ránk, stb) bővítése.
4. Tájház kialakítása.
Hazai
forrásból
(bizonytalan):

megvalósítható

ötletek

1. Az
Önkormányzat
hivatalának
informatikai fejlesztése.
2. Használaton kívüli önkormányzati épület
turisztikai célú hasznosítása (turisztikai
szálláshely, bakancsos ház kialakítása az
öreg iskola épületében).
3. Közvilágítás
korszerűsítése
LED
technológiával.
4. Az iskolai étkezést biztosító épület
akadálymentesítése.
5. Térfigyelő
kamera
rendszer
továbbfejlesztése.
6. Belterületi járdaépítés, felújítás.
7. Összekötő
közúti
híd
építése
a
mogyorósbányai
közvetlen
közúti
kapcsolat megvalósításához.
8. Belterületi utak felújítása (TEUT –
CÉDE).
9. Telekalakítás a Papföldön. (József A. u.
folytatása)
Tisztelettel: Tóth Zoltán polgármester

LOMTALANÍTÁSI
tájékoztató 2015
Bajót településen a
lomtalanítás
tervezett időpontja:
június 8-a hétfő.
A lomtalanítást a településen szolgáltató
VERTIKÁL Nonprofit Zrt végzi.
Kérjük az elszállítandó lomokat 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 kis darabos 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,ragasz-tót,
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
VERTKÁL Nonprofit Zrt
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
2015. április 27-én rendezték Bajóton a
rendőrnapi ünnepséget, amelyen a Jázmin
Népviseletes Asszonykórus adta a műsort,
énekkel, verssel és vidám jelenettel
gazdagították az ünnepséget.

A hivatalos köszöntők és jutalmazások után a
résztvevőket hidegtállal vendégelték meg. A
kötetlen hangulatú beszélgetésen sokan
gratuláltak a szép műsorhoz. (A vidám jelenet
rendőrök munkájából vett szösszenetről szólt)

Bajóti Kisbíró

2015. május 9-én Pilisborosjenőn rendezték a
helybeliek a Dalostalálkozót. Velük már
többször találkoztunk, tavaly Ők voltak
nálunk. Viszonozták a meghívásunkat, mi is
nagy szeretettel mentünk hozzájuk.
Tartalmas, szép műsor volt A műsor előtt
gazdag vendéglátásban volt részünk.. Külön
örömömre szolgált, hogy a tokodi harmonikás
egész este gyönyörű szépen nekünk játszott és
csodálatosan énekelt. Ilyenkor eszembe jut
drága édesapám aki éveken át muzsikált a
bajóti fiataloknak.
Másnap május 10-én Szentkereszten a „Nyiss
ránk” rendezvényen szerepeltünk dr. Völner
Pál országgyűlési képviselő úr felkérésére.
Úgy láttam, hogy a képviselő úr és
polgármester úr is büszke volt ránk. Jól
éreztük
magunkat,
megnéztük
a
lovasbemutatót. A népviseletünk sokaknak
tetszett, mert megkérdezték honnan jöttünk,
fényképeztek bennünket, mert tényleg szépek
és színesek a ruháink.
Köszönjük a meghívást. Nagy szeretettel
készülünk minden fellépésre.
Legközelebb a bajóti plébánia pünkösdi
ünnepségére készülünk, majd június 11-én
Tokodra
a
falunapra
valamint
a
dalostalálkozóval egybekötött rendezvényre
kapott meghívásnak teszünk eleget.
Jázmin Asszonykórus nevében
Nagy Lajosné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. Bajóti Alkotótábor
Június 25-28
A tábor művészeti vezetője
Varsányi Edit festőművész
lesz.
Immár
tizenegyedik
alkalommal
várjuk
a
festeni
vágyókat,
festőművészeket, akik önállóan, saját
eszközeikkel dolgoznak. Fókuszban a pléner
festészet
lesz,
hiszen
a
természeti
szépségekben gazdag Bajóton és környékén
erre számtalan lehetőség van.
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A korábbi táborok résztvevői
úgy
nyilatkoztak, hogy a falunk szeretettel fogadta
őket, és nagyon jól esett a figyelmesség és
kedvesség amit a falubeliektől kaptak.
Köszönöm a korábbi támogatásokat, és
kérem, hogy idén is fogadják szeretettel a
táborban résztvevő vendégeinket.
Mné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gyerekek!
Ne feledjétek!

Május 30-án szombaton
14 órától a Művelődési
Ház udvarán gyereknapi
programokkal aszfaltrajzolással,
ügyességi versennyel, ékszerkészítő,
kézműves foglalkozással-várunk benneteket.

Májusi nevezetes napok
Fagyosszentek
Pongrác (május 12.), Szervác (május 13.) és
Bonifác (május 14.), vagyis a fagyosszentek
meglehetősen rossz hírben állnak: azt mondják
róluk, hogy a fokozatosan melegedő idő után,
pár napra visszahozzák a hajnali fagyokat, ami
egyetlen tavaszi növénynek sem kedvez. Ez
nemcsak nálunk van így, Európa más részein
ugyancsak többnyire negatív jelző tapad a
nevükhöz.
A britek és a németek szerint például Szent
Pongrác nem múlik el fagy nélkül. A
franciáknál a lehűlés már egy nappal előbb,
Szent Mamertus neve napján (május 11-én)
elkezdődik, és sokfelé mondják, hogy „május
közepéig
ér
a
tél
farka.”

A csehek saját szentet alkottak a három mártír
(Pancratius, Servatius és Bonifatius) neveinek
kezdőszótagjaiból, és őt (Pan Serbonit) teszik
felelőssé a gyümölcstermés elpusztításáért.
Egyes vidékeken a középső szent kap
kitüntetett figyelmet. A britek szerint, aki
Szervác előtt nyírja a birkáit, többre tartja a
gyapjút, mint a jószágait. A belgák ugyancsak
Pancratius napjára várják a tél végét, már csak
azért is, mert állítólag e szent figyelmeztette
Servatiust, hogy az ő ünnepét követően nem
lehetnek már éjszakai fagyok. Az oroszoknál
Szent Izidor - Bonifác pravoszláv megfelelője
- tölt be hasonló szerepet, azt mondják, hogy
május 14-én véget érnek a hideg északi szelek.
Előtte pedig május 11-ét, Szent Mokius
napjának időjárását figyelik árgus szemekkel,
ugyanis ha ezen a napon esik, az egész nyár
csapadékos lesz. (Valószínűleg azért, mert a
szent neve kimondva hasonló hangzású, a
nedves jelentésű мокры szavuk kiejtéséhez.)
Bár Németországban - miként a „Szervác előtt
nincs nyár, utána már nem fagy”; vagy a
„Szervác után nincs fagy, Bonifác pedig a
havat is elviszi” mondásaik jelzik - sokfelé
valamelyikük ünnepét tekintik az időjárás
fordulópontjának,
az
alsó-szászországi
Naumburg
város
közelében
található
Saalthalban egyáltalán nem tisztelik a három
szentet, a szőlősgazdák nemes egyszerűséggel
„bor tolvajoknak” (Weindiebe) nevezik őket.
A „tél lovagokat” Észak-Olaszországban sem
kedvelik, ők azonban nem szőlőiket, hanem a
kukoricatermésüket féltik e rossz hírű
szentektől.
A legenda szerint, az i. u. 3-4. században élt
három szentéletű férfi a keresztény hitéért
áldozta életét, más források viszont azt állítják,
hogy valójában halálra fagytak, mert ruháikat
a szegényeknek adták. Noha e szent emberek
(St. Pancratius, St. Servatius és St. Bonifatius)
- akiknek a száma egyes vidékeken St.
Mamertussal (május 11.), a viennei püspökkel
és St. Sophie-val (május 15.) kiegészülve,
olykor négyre vagy ötre bővül - mint
„fagycsinálók”, Európa más vidékein is
hasonló néven (Ice Saints, Icemen, Eismänner)
ismertek, néhány néprajzkutató a május közepi
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lehűlés tapasztalati megfigyelését a Kárpátmedence
népeinek
tulajdonítja,
a
fagyosszenteket pedig magyar szenteknek
tartja.
Némiképp emellett szól, hogy a magyar néphit
számos legendát ismer a három férfiról: ezek
szerint Pongrác kánikulában, a subájában
megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz
nélkül
megfulladt,
Bonifácot
pedig
agyoncsípték a szúnyogok. Mivel ezért nagyon
megharagudtak, bosszút esküdtek ellenünk, és
évről évre visszajárnak, hogy tönkretegyék a
termést. Fagyot ráznak, letarolják a veteményt,
megdermesztik a földet, sok fájdalmat okozva
ezzel
az
embereknek.
A fagyosszentekkel kapcsolatos néphit
egyáltalán nem alaptalan, ugyanis május elején
nagy a valószínűsége a sarkvidéki hideg
légtömegek betörésének a Kárpát-medencébe,
az ezzel járó derült időnek és az erős éjszakai
lehűlésnek. A fagyosszentekhez kötődő
hiedelem még helytállóbb lesz, ha figyelembe
vesszük az 1582-es naptárreformot. Ekkor
tértek át ugyanis a ma is érvényes Gergelynaptárra. Akkor a korábbi - még a Julius
Caesartól
származó
Julianus-naptár
pontatlansága miatt felgyülemlett hibát azzal
küszöbölték ki, hogy 1582. október 4-e után
másnap október 15-ét írtak. Ettől kezdve tehát
10 nappal eltolódtak a dátumok a régi
naptárhoz képest. A fagyosszentek időjárási
szabálya viszont - Pongráchoz, Szerváchoz,
Bonifáchoz kötődve - május 12-14. maradt
ezután is. Ezért a gyakran hallott "korán jöttek
az idén a fagyosszentek" megállapítás
valójában indokolatlan, hiszen az előbbiek
alapján tulajdonképpen május első napjaiban
van a rendes idejük. Az éghajlati statisztika is
több fagyesetet mutat ki erre az időszakra, és
jóval kevesebbet a fagyosszentek tényleges
napjaira.
A
fagyosszentekhez
kapcsolódó
jövendöléseket
főként
rigmusokban
fogalmazta meg a nép. "Sok bort hoz ám a
három ác (Pongrác, Szervác, Bonifác), ha
felhőt egyiken se látsz!" "Szervác, Pongrác,
Bonifác, megharagszik, fagyot ráz!", vagy
"Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet
gyász!" Ez utóbbi arra utal, hogy nálunk is
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hozhat Zsófia napja fagyot, ezért egyes
vidékeken a Zsófiákat is a rossz emlékű
fagyosszentek
közé
sorolják.
A májusi fagy igen gyakran egy esztendő
termését tehette tönkre, akár országos csapás is
lehetett, így érthető, hogy a földműveléssel
foglalkozók külön figyelemmel fordultak a
jelenség felé. A kalendáriumok bölcsei ezért
az alábbi tanácsot adták a gazdáknak:
"Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos
szentök, hogy a szőlő el ne fagyjon,
füstöljenek kendtök!"
Forrás: http://www.erzsebetrosta.hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A pünkösdi ünnepkör
Áldozócsütörtök
A húsvétot követő negyvenedik nap
áldozócsütörtök,
Krisztus
mennybemenetelének napja. Neve onnan
ered, hogy az évi egyszeri áldozás
határidejéül az egyház ezt a napot szabta.
Sok
helyen
ez
a
gyerekek
elsőáldozásának napja is.
Mit
ünneplünk
Pünkösdkor?
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap,
mozgó
ünnep,
neve
a
görög
pentekosztész 'ötvenedik' szóból ered.
Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a
befejezett aratást, később pedig a Sínaihegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes
Istentől
a
törvényeket
kőtáblákon)
ünnepelték a Pészah szombatját követő
ötvenedik
napon
Sabouthkor.
A keresztény egyházi ünnep története a
következő: Krisztus mennybemenetele
után, az ötvenedik napon az apostolok
összegyűltek, majd hatalmas zúgás,
szélvihar
támadt,
s
a
szentlélek
lángnyelvek
alakjában
leszállt
a
tanítványokra.
"És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egy akarattal együtt valának.
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És lőn nagy hirtelenséggel az égből
mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése,
és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes
nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És
megtelének
mindnyájan
Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más
nyelveken, amint a Szellem adta nékik
szólniuk." (Csel 2:14)
Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére
sokan figyeltek, követték, megalakultak az
első keresztény gyülekezetek. Pünkösd
tehát az egyház születésnapja is.
Pünkösdi népszokások
Magyarországon csakúgy mint Európa
számos
országában
a
Pünkösd
ünneplésében keverednek a keresztény
illetve az ősi pogány, ókori (római)
elemek. A népszokásokban elsősorban a
termékenység, a nász ünnepe, és ezek
szimbolikus megjelenítése dominál. A
Római birodalomban
május
hónap
folyamán tartották az ún. Florália
ünnepeket. Flóra istennő a római
mitológiában
a
növények,
virágok
istennője. Pünkösd ünneplésében ma is
fontos szerepet játszanak a virágok,
elsősorban természetesen a pünkösdi
rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza.
Úrnapja
Az Oltáriszentség ünnepe, a pünkösd
utáni második hét csütörtökje. A
templomkertben ún. úrnapi sátrakat
készítenek, melyeket zöld ágakkal,
lombbal,
virágokkal,
megszentelt
növényekkel
díszítenek,
melyeknek
rontást
űző,
gyógyító
hatást
tulajdonítottak.
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A programokban játékos csapatvetélkedők,
bűnmegelőzési ismereteket bővítő feladatok,
prevenciós filmek, tájékoztatók kapnak helyet.
Egy-egy bűnmegelőzési program időtartama kb.
1,5-2 óra.
Érdeklődni, és az igényt jelezni a 34/517-755-ös
telefonszámon,
vagy
a
csonkaneha@komarom.police.hu e-mail címen
lehet.
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várjuk az érdeklődőket.
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HELYSZÍN:
Öregkőaljai pincesor
/A temető alatti köves
úton, Szentkereszt felé/

2015. június 20- én
TUDNIVALÓK

A pincék sorszámmal vannak ellátva, /1-től 6-ig/, mely egyben a javasolt látogatási sorrend. A
felkínált bor, kóstolási mennyiség.
A pincék látogathatók: 2015. június 20-án 1-4. pince 13-16.30 óráig
5-6. pince 15-18.30 óráig
Aki a pincéket végig látogatja és ezt a gazda aláírásával igazolja, nyereménysorsoláson vesz
részt. Sorsolás a vacsora után.
13 órától kezdődnek a pincelátogatások a pihenő pavilonban történő regisztrációval, 19.00 órától
vacsora. 18.30 órától Haluska Ferenc szolgáltatja zenét zárásig.
Részvételi feltétel:
Az adomány összege 1600 Ft/fő, mely tartalmazza az útmutatót, a kóstolópoharat, a kóstolást és
a vacsorát./ Átvétel a pihenő pavilonnál /
Az adomány befizetése vagy előjegyzése adomány formájában, legkésőbb jún. 20-ig a következő
személyeknél:
Krajcsovszki Ferenc: 06-70/311-4044
Sinkó József :
06-30/620-3680
Molnár Attila:
06-20/958-4259
Valamint, június 20-án a pihenő pavilonnál. Kóstolópohár korlátozott számban áll
rendelkezésre, ezért kérjük, hogy az elő befizetést részesítsék előnyben.
A rendezvény rossz idő estén is megtartásra kerül.
/ mindenki hozzon magával esernyőt, esőkabátot /
ÖREGKŐALJAI PINCEBARÁTOK KÖRE EGYESÜLET, BAJÓT

