
 
 

           

 

A Kisbíró minden kedves olvasójának Áldott Békés Karácsonyi  Ünnepeket  kívánunk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha olykor mégis gyötör az élet, 
Azért most örülj a jónak, a szépnek. 

S szívedben csendüljön mind az ének, 
Hogy vannak, akik szeretnek téged! 
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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 2016. december 19-től 
– 2017. január 2-ig. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
H I R D E T M É N Y 
Bajót Község Önkormányzata nevében 
tájékoztatásul közöljük a 

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázat keretében 

nyújtott támogatások összesített anyagát. 

Beérkezett „A” tipusú pályázat száma:      7 db 
Támogatott „A” tipusú pályázat  száma:    7 db 

A megítélt támogatás összege 2017. évre : 
400.000,- Ft. 

Tóth Zoltán sk.polgármester       

  Dr.Tarnóczy Tünde sk   jegyző 

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

Tájékoztató 
Tisztelt Ebtartó! 

Bajót területén az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján 

ismételten sor kerül az ebek összeírására a 

jogszabályban meghatározott adattartalommal.  

 
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az 
ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, 
tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony 

ellátása céljából. 
 
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor 

köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
Az ebösszeíró adatlap átvehető a Bajóti Közös 

Önkormányzati Hivatalnál (Bajót, Kossuth Lajos utca 

147.), továbbá letölthető a www.bajot.hu honlapról. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és 
eljuttatni a Közös Önkormányzati Hivatal  részére az 
alábbi módokon: 
- levélben postai úton (2533 Bajót, Kossuth Lajos 

utca 147.) 
- a személyesen a Hivatalba, 
- elektronikusan (aláírt szkennelt dokumentumot) a 

polgarmesterihiv@bajot.hu e-mail címre. 
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 

2016. december 31. 

                                                                Dr. Tarnóczy Tünde

 jegyző 

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

 Lakossági tájékoztatás helyi adók megfizetése 

ügyében! 

Kérem a tisztelt ügyfeleket, mind a Duna Takarék 

Bank befizetések esetén, mind az egyéb banki 

utalások esetén az alábbi információkat 

szíveskedjenek feltüntetni a közlemény rovatában: 

NÉV MUTATÓSZÁM,, ÖSSZEG 

NÉV: Az adós nevét, amennyiben ez eltér a 

számlatulajdonos nevétől! 

− MUTATÓSZÁM: minden esetben, a 
beazonosíthatóság miatt, ezt az 
értesítőkön itt találják: 

 

− ÖSSZEG: amennyiben egy utaláson belül 
több adós adóját kívánja átutalni. 

(pl.: Minta Anett 1762 / 3000) 

Nagysáp, 2016. december 20. 

                                                        Köszönettel:Valek Anett 

                              adóügyielőadó 
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A falugazdász tájékoztatója. 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos fontos 
tudnivaló, hogy az idei év végén érvényüket, és 
hatályukat vesztik a papír alapú őstermelői 
igazolványok. Ez azokra az igazolványokra is 
vonatkozik amelyekben 2017-es érvényesítési 
bejegyzés van. Különösen fontos az 
igazolványcsere a főállású őstermelők esetében, 
azért mert így január elsejétől  a  
társadalombiztosítási jogviszonyuk folyamatos 
marad. Az év végi szabadságok miatt a 
településeken nem lesz minden esetben elérhető 
a falugazdász, de az esztergomi körzeti irodában  
(Széchenyi tér 6 ) az ügyintézéshez  ügyeletet kell 
biztosítani. 

Azok a mezőgazdasági termelők akik nitrát 
adatszolgáltatásra kötelezettek ezentúl a tárgyévet 
követő év január 1, és március 31 közötti 
időszakában kötelesek a jelentést megtenni. Az 
időpontváltozás oka hogy a továbbiakban a  
gazdálkodási év időtartama megegyezik a  naptári 
évvel.  

  Bercsényi Sándor 
  falugazdász 

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

A népszavazásról dióhéjban 

Mivel két hónap telt el a népszavazás óta, 

felidézem a feltett kérdést.” Akarja-e , hogy az 

Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül 

is előírhassa  nem magyar állampolgárok 

Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

Községünkben szavazásra jogosult állampolgárok 

száma: 1250 , 

szavazáson megjelent választópolgárok száma:535    

Urnában lévő lebélyegzett szavazatok száma: 535 

Érvénytelen lebélyegzett szavazatok száma: 20 

Érvényes szavazó lapok száma: 515 

Igen szavazatok száma 10 

Nem szavazatok száma: 505 

A szavazás napján rendbontás vagy rendkívüli 

esemény nem történt. 

Tisztelettel: Bodnár Sándor 

HVB elnök 

 

Köszönet 

Írásban szeretném megköszönni községünk 

vezetőinek, hogy a falu elején  a járdát 

megépítették. Sajnos nem  tudtam szóban 

megköszönni mivel nem volt tudomásom a 

közmeghallgatás időpontjáról. Minden alkalommal 

felvetettem ezen kérésemet ( 40 éve ) ha 

lehetőségem nyílt rá. Amíg nem volt járda a közút 

egyik oldalán sem, a gyalogosok a közúton 

közlekedtek. A járda a baleseti veszélyforrást 

kiküszöbölte.                  

Tisztelettel:és köszönettel: 

Bodnár Sándor 

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

Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület 
közleménye 

 
2016 decemberétől hivatalosan átveszi az egyesület 
vezetését a megválasztott  új elnökség. 
Elnökségi tagok rövid bemutatása, végzettségük alapján: 
 
Jámbor János (elnök) híradástechnikai műszerész, 
számítástechnikai programozó, villanyszerelő. 
Juhász Ferenc  (alelnök) villanyszerelő, nagyfeszültségű 
kábelszerelő, 
Tóth Zoltán  (elnökségi tag)  elektrotechnikai műszerész,/ 
/Szegedi tudomány Egyetem, Debrecen Kossuth Egyetem/ 
mesterképzés//. 
Szeifert Norbert (elnökségi tag), Mezőgazdasági 
technikum./növény termesztés, növény védelem/. 
Vigh Erik  (elnökségi tag)  villanyszerelő, híradástechnikus 
Piszkenet Kft. 
 
Az egyesület fő profilja a jövőben a borászat és az ahhoz 
kapcsolódó fejlesztések lesznek. 
Újonnan belépett tagjaink ez év tavaszán kiváló 
eredményekkel szerepeltek a helyi és környékbeli 
borversenyeken /Bajót, Tát-Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, 
Karva/. A bírák ezüst és aranyérmekkel díjazták borainkat! Jó 
az irány. 
 
Első számú célkitűzéseink között szerepel: 
 
- A bajóti szőlőhegyek hírnevének öregbítése, a nagyobb 
minőségre való törekvéssel, a borászati hagyományok 
mélyebb megismerése, megismertetése, ismereteink bővítése 
a jelenkor igényeihez igazodva. 
- Az idősebb és fiatalabb generáció számára is elérhető 
információs lehetőséget nyújtanánk hivatásos borászok, 
szakkönyvek, folyóiratok, helyi internet hozzáférés és egymás 
közötti tapasztalatcsere útján. 
- Helyi labormérések eszközfejlesztése, elsajátítása 
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szakemberek irányításával annak érdekében, hogy az 
egyszerűbb de ugyanakkor nagyon fontos mérések miatt ne 
kelljen távolabbi szolgáltatást igénybe venni, (pl.: titrálható 
sav és szabad kénessav mérések….). Jelenleg a kén 
megfelelő arányú használata még mindig sokaknak problémát 
okoz, szükséges lenne időnként a kontroll. Ezekre a 
mérésekre az egyesület présháza lesz a legalkalmasabb 
terep. 
- Dinamikusan fejlődő nagyobb borászatok, borvidékek 
meglátogatása, ismeretszerző és szabadidős tevékenység, 
kirándulás céljából, állandó kapcsolat teremtése működő 
borgazdaságokkal. 
- Borkóstolókat, pincelátogatásokat tervezünk, (némely 
pincészet a Magyar építészet remekművei közé tartozik), 
tartalmas időtöltés a kitartó és precíz munkával létrehozott 
értékek megtekintése. 
 
Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az alapszabályzatunkban is 
megjelölt célok megvalósítására, úgy mint pl.: 
ismeretterjesztés, természetvédelem, kulturális 
tevékenységek támogatása..., kapcsolat a helybéli és itt 
működő alkotókkal, zenészekkel(népzenészekkel), és még 
számos kapcsolódó témát felvállalunk. Borászati szakmai 
előadásokat tervezünk, elősegítenénk az évszaknak 
megfelelő szőlészeti/kertészeti (metszések, permetezések) 
egyéb munkafolyamatokkal kapcsolatos ismeretekhez jutást 
hozzáértő gazdák, szakemberek meghívásával, hogy a helyi 
borkultúra /gyümölcstermesztés gazdagodjon. 
  
Készülőben van a pályázati forrásból (Holcim) épülő 
közösségi pince és kulcsosház. 
 
Az Önkormányzat irányából Búzás Kelemen és Tóth Zoltán 
nagyban hozzájárultak a pályázat elnyerésének sikeréhez, az 
elkészülte viszont az egyesületi tagok összefogása és 
szakmai tudása nélkül nem jöhetne létre! A legfőbb szempont 
az volt, hogy maradandó értéket hozzunk létre, ami szélesebb 
körben használhatóvá válhat. A helyszín minden érdeklődő 
számára nyitott lesz, saját pincével nem rendelkező tagok, 
helyi és környékbeli lakosok számára is elérhetőbbé válik ez 
a közeg. A helyszín számos lehetőséget nyújthat 
(borászati előadások, tevékenységek, baráti beszélgetések, 
összejövetelek, találkozók megtartására). Az egyesület nem 
egy (össze)zárt csoport, mindenki önállóan szervezheti majd 
saját programjait, rendezvényeit. Akár kirándulások kezdő és 
végpontja lehet. A telek végén pihenőhely lesz kialakítva, 
szép kilátással. 
Az épület elkészülte után, várunk minden betérőt, legyen 
az idősebb vagy fiatal! 
Tagjaink és barátaink, áldozatos munkájának köszönhetően, 
egy épületgépészeti szempontból is korszerű, hangulatos 
épület várja majd az ide látogatókat. Különböző programokba 
lesz illeszthető a helyszín,(előadások, vetítések, 
gombásztanfolyam, túrázás, sziklamászás, nyitott pincék, 
nótaest, népzene stb., több javaslat is elhangzott, 
felhasználását az egyének aktivitására bízzuk. Szívesen 
fogadjuk a felmerülő ötleteket. 
  

Az egyesület tagságából többen is elhivatott természetjárók, 
távlatokban törekednénk a környék erdeiben turista szemmel 
hiányos létesítmények, jelzések, pihenők, kilátópontok 
kialakítására, javítására az erdészettel együttműködve. 
Különösen zavaró tényező az újabban az  erdőkben is 
megjelenő hulladék, ez ügyben is megpróbálunk tenni a 
jövőben! 
 
Jelentős támogatás számunkra, ha valaki a tagdíjat megfizeti 
(6000,-Ft/év), ezzel is biztosítva az egyesület fennmaradását. 
Köszönjük a visszalépett és az új belépőknek, hogy erősítik 
az egyesületet. Továbbra is várjuk az érdeklődőket tagjaink, 
pártoló tagjaink sorába. 
A jövőbeni esetleges támogatásokat előre is megköszönjük, 
nagyban hozzájárulhat a támogató a különböző fejlesztések, 
célkitűzések megvalósításához. 
 
Ezúton felhívnám a segíteni szándékozók figyelmét, az adó 
1% felajánlásával kapcsolatos adatokra: 
Név: Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület. Cím: 2533 
Bajót Kossuth L. utca 84. 

Adószám: 18616129-1-11 
 

Boldog békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag új esztendőt kívánunk, köszönjük az érdeklődést 
és a kitartó munkát! 
 
Az egyesület vezetősége nevében: 

 Jámbor János elnök 

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

A GYERMEKNEK MESE KELL! 

Bruno Bettelheim pszichológus, mesekutató 25 
évvel ezelőtt adta könyve címéül a fenti felkiáltást. 
A könyv amellett, hogy értékes olvasmány, egyben 
figyelmeztetés is a szülők és nevelők számára, 
hogy foglalkozzanak a mesékkel, nyíljanak meg 
jelentésük és titkaik előtt, figyeljék meg és 
ismerjék fel, hogyan hatnak a mesék a 
gyerekekre. 

   A mese - mint minden műalkotás - sokrétű, 
gazdag, mély értelmű. Jelentései alapos 
vizsgálódással is csak lassanként, fokozatosan 
tárulnak fel. A mesék elvarázsolnak. Követeik a 
gyerekeknek úgy kínálnak megoldásokat, hogy 
azok kimondatlanok maradnak. A fantázián múlik, 
hogy a mese tartalmait a befogadó hogyan 
vonatkoztatja magára. Így válhatnak a mesék a 
gyerekek szabadságát megtartva a 
megismerésben és tájékozódásban 
életsegítséggé. A mesék a helyzeteket 
leegyszerűsítik, alakjaik világosan megrajzoltak. 
Típusokat alkotnak, polarizálnak: a személyek 
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vagy jók, vagy gonoszak, olyan egyértelműséggel, 
ahogy a valóságban nem fordul elő, bár ez a 
gyerekek számára még nem felismerhető és 
átlátható. 

    Felnövekedvén szerzik meg azt a képességet, 
hogy összetett helyzetek összefüggéseit, azokban 
az emberi viszonyokat át tudják tekinteni. Így az 
iskoláskorig terjedő első években nincs szükségük 
kétértelműségre, karikírozásra, csakis tiszta 
viszonyokra. Az ilyenfajta egyszerűséget és 
tisztaságot igénylik, ez köti őket teljes szimpátiával 
a hősökhöz, akikkel átélnek minden veszélyt, 
fáradságot, bonyodalmat, miközben teljes 
bizonyosságban vannak afelől, hogy végül minden 
jóra fordul. Hogy ez a valóságban természetesen 
nem mindig így van, azt a felnövekvő gyermek 
idővel egyre erősebben éli és ismeri meg. De 
ezzel a fájdalmas folyamattal nagyobb belső 
biztonsággal és erővel küzd meg, ha kisgyermek 
korában már megélte és bensőjébe emelte, hogy 
jó a gyengék mellett kiállni. Helyes dolog nem 
naplopóként végigcsalni az életet, le tud győzni az 
ember sárkányokat és óriásokat is.  A fele 
királyságot és hozzá a szép királylányt a kicsi, a 
gyenge és a buta is elnyerheti, ha bátorság van a 
szívében, és igaz úton jár. 

    Sok gyerek manapság egyáltalán nem találkozik 
mesékkel, vagy olyan értelmüket vesztett verziók 
jutnak el hozzájuk, melyek a profánig 
leegyszerűsödtek, szépségüktől megfosztották 
őket, és legtöbbször karikatúra-formát öltöttek. De 
hogy a karikatúrát megértsük, ismernünk kell az 
eredetit, az ősképet. A karikatúra csak ebből tudja 
a viccet, a csattanót kibontani. Ha a sorrend 
felborul, a karikatúra lesz az eredeti, ezáltal a 
valóságra vetett pillantás „elállítódik”. 

    A gyerekeknek tehát nincs szükségük 
karikatúrára, ők először az eredetit, az embert, a 
világot akarják, azt is kell megismerniük, hogy 
később megérthessék. Felnőttként csak az tud 
értelmesen és felelősségteljesen gondolkodni és 
cselekedni, aki önmagát ismeri és érti. 

    A legtöbb film- és TV-feldolgozásban a mesék 
az üres szórakoztatás szintjére süllyednek, 
amelyben pl. a Grimm-mesék a 
felismerhetetlenségig eltorzultak, a kecske gidáról 
szóló mesében pl. a farkas vegetáriánus lesz. 

    A mese magjából, eredeti erejéből semmi nem 
marad - csak a "címke". Súlyosbítják a helyzetet 
és felerősítik a romboló folyamatot az esetenként 
az 

óvónőknek adott "metodikai" tanácsok, amelyek 
hatására a gyerekek még távolabb kerülnek az 
eredeti mesétől - és annak hatásától. Az, amit a 
gyerekek így tálalva kapnak, már nem érdemli 
meg a mese nevet. 

Mégis a gyermeknek mese kell! - és a 
felnőtteknek sem ártana… 

Íme egy kis mese, azzal a szlogennel, hogy NE 
VEDD EL A GYERMEKTŐL A MESÉT. 

„A történet a század eleji időkben, egy nagyon 
szegény családban történik. 

Pisti már iskolába jár, de mint minden gyerek 
nagyon várja a Mikulást. Sokszor kérdezgeti 
édesanyját: 

 - Mama. Mit hoz nekem a Mikulás. Ugye lesz 
valami az ablakban. 

A mama mindig Így válaszolt: 

 - Majd meglátjuk kisfiam. Légy türelemmel. 

Amikor már sokadszor tette fel Pisti a kérdést a 
mama így válaszolt: 

 - Te már nagyfiú vagy Pistike. Tudod, hogy nincs 
is Mikulás és mi nagyon szegények vagyunk, nem 
tudok neked venni semmit. 

Pisti elgondolkozott, és nagy elhatározásra jutott. 
Elment néhány idős nénihez, bácsihoz, és segített 
nekik a ház körül. Itt-ott kapott néhány krajcárt, 
amit gondosan eltett. Amikor közeledett Mikulás 
napja, az összegyűjtött krajcárocskából vett a 
boltba, egy csöppnyi, piros papírba csomagolt 
csoki mikulást. Titokban ezüstpapírba csomagolt 
néhány szem diót, és gondosan elrejtette a 
mikulással együtt. 

Néhány nap múlva elérkezett Mikulás napja. 
Titokban becsempészte az ablakba a diókat és a 
csoki mikulást, és boldogan szaladt az 
édesanyjához: 

 - Mama! Nézd csak mégis itt járt a Mikulás és 
hozott nekem ajándékot! 
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Az édesanya könnyes szemmel nézte kisfiát, és 
akkor értette meg, hogy hiába kisiskolás a 
gyermeke, a mesére, a csodákra még szüksége 
van.” 

Kedves Szülők! Ne féljünk gyermekünknek azt 
mondani, hogy a Mikulás hozza, vagy a Jézuska 
az ajándékot. Nem azért mondjuk, hogy a 
gyereket becsapjuk. Sőt! Ez egyáltalán nem 
becsapás. Nem kell attól félni, hogy netán rájön az 
igazságra, hogy a szülők veszik az ajándékot. 
Ahogy a gyermek fejlődik és okosodik, tágul az 
értelme, lassan magától fog rájönni az igazságra. 
Akkor már tudni fogja, hogy ez azért volt mert 
szeretjük, meglepetést akartunk szerezni a csoda 
és mese erejével. 

A fenti kis történetből is kiderül: Ne vegyük el 
a gyermekektől a mesét, mert csak addig 
élheti igazán a gyermekkor örömeit, amíg van 
mese és csoda az életében. 

Paul Zoltánné 

 

December a régi kalendáriumokban télelő, illetve 

karácsony hava néven szerepel.  
 
Ünnepekben, népszokásokban a leggazdagabb hónap. 
 
december 4. Borbála  
 
Házasságszerző szent, a lányok sok helyen 
cseresznyeágat tesznek vízbe, ha karácsonyig kizöldül, 
hamarosan férjhez mennek.  
 
december 6. Szent Miklós napja 
 
Legendák szólnak Miklós püspök csodáiról, 
jótékonyságáról. A Miklós-napi ajándékozásnak vannak 
paraszti hagyományai. Ismert volt a Miklós-járás, mely 
eredetileg középkori diákhagyomány volt. Európa 
szerte elterjedt, hogy Miklós püspök az ünnep 
előestéjén kíséretével együtt betér olyan házakba, ahol 
gyerekek vannak, és ott vizsgáztatja, imádkoztatja, 
majd tudásuk és viselkedésük szerint jutalmazza, vagy 
virgáccsal fenyegeti őket, illetve sokszor kíséretében 
lévő ördöggel fenyítteti. 
 

december 13. Luca napja 
 
A téli napforduló kezdő napja. Fiatal legények házról-
házra járva ,, kotyoltak ", megvarázsolták a tyúkokat, 
hogy tojók legyenek, és sok termékenységre, bőségre 
utaló kívánságot mondtak. A legszigorúbb dologtiltó 
nap a nőknek, mivel a gonoszjáró napon mindenhol 
boszorkányok leselkednek. E napon kezdték sarjasztani 
a lucabúzát. Karácsonykor ezt tették az oltárra, a 
karácsonyi aszalra is lucabúza került, közepén szentelt 
gyertyával. Jóslások is kapcsolódtak ehhez a naphoz. 
Ha a lucabúza karácsonyra szárba szökkent, ezt jó 
jelnek tekintették a következő év búzatermését illetően. 
Lucacédulák: az eladó lányok 12 cédulára férfi neveket 
írtak. Minden nap egyet a tűzbe dobtak. Amelyik 
karácsonyra, utoljára maradt, az mutatta a jövendőbeli 
nevét. Ekkor kezdték el a lucaszék készítését is. 
 
Advent 
 
Advent a karácsonyra való készülődés időszaka. 
Karácsony előtti 4. vasárnapon kezdődik és december 
24-ig tart. Régen böjtöltek ilyenkor, ezért néhol kisböjt, 
adventböjt néven is nevezték. Advent idején tilos volt a 
zene, a tánc, a zajos mulatság. Első napján koszorút 
készítettek, advent minden vasárnapján meggyújtanak 
belőle egyet, eggyel mindig több gyertya ég. Advent 
hangulatát alapvetően meghatározták a hajnali misék. 
 
december 24. Ádám, Éva napja 
 
Szigorú böjtöt tartottak ekkor, nem végeztek mezei 
munkát. A férfiak felseperték az udvart, bekészítették a 
tűzrevalót, az asszonyok sütöttek, főztek. Ekkor 
készítették a karácsonyi asztalra kerülő jézuskenyeret, 
jézuskalácsot. A délután már az ünnep kezdete volt. 
 
december 25. Karácsony 
 
Karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az 
ünnepe. Hagyományainak eredete régmúlt időkre 
nyúlik vissza. 
Karácsonyfát a XIX. századtól állítanak csak, almával 
és aranyozott dióval díszítették. Az éjféli mise után 
terítették meg a karácsonyi asztalt, az ételek egészség és 
szerencsejósló húsfélék, édesség és gyümölcsök. Nem 
hiányozhatott a fokhagyma, méz, dió sem. Az asztal alá 
búzaszalma került. A gazda ekkor szelte annyi részre a 
vízbe mártott almát, ahányan az asztal körül álltak, a 
család összetartozásának jeleként. Az ehhez kapcsolódó 
legismertebb népszokás a betlehemezés, a szent család 
szálláskeresésétől a Napkeleti Királyok látogatásáig 
adják elő a cselekményeket. 
 
Karácsony és újév között járnak házról-házra a regösök. 
Fiatal fiúk csapata zajkeltő eszközökkel ,,kísérve", ősi 
elemeket tartalmazó rítusénekeket énekeltek. Szent 
István szolgáinak mondták magukat, a csodaszarvasról 
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énekeltek, kopott ruhákban, bocskorban jártak. 
 
december 26. István - december 27. János napja 
 
E két névnap különös jelentőséggel bír a magyar nép 
számára. A karácsonyi ünnepekkel való 
kapcsolódásukon túl Istvánra, az első vértanúra és 
Jánosra, a szeretet apostolára is emlékeztet. Ismerősök, 
rokonok csoportosan mentek köszönteni. János napján 
szokás volt a bor megáldása. A szentelt bornak mágikus 
erőt tulajdonítottak, beteg embert és állatot gyógyítottak 
vele. 
 
december 31. Szilveszter napja 
 
Ezen az éjszakán eltemetik az óesztendőt és különböző 
varázslásokkal, praktikákkal igyekeznek megtudni, 
hogy mit hoz az Újév. Különösen fontos szerepe a 
zajkeltésnek van, úgy vélték, hogy ezzel biztosíthatják 
az állatok egészségét és szaporaságát. 

 

 
 

 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a 
rokonoknak, ismerősöknek, akik  szerettünk 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, együttérzésükkel gyászunkban 
osztoztak. 

Krajcsovszki család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Pallang Ferencet utolsó útjára elkísérték és 
fájdalmunkban osztoztak., sírjára virágot, koszorút 
helyeztek. 

id. Pallang Gyuláné 

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

VÉRADÁS BAJÓTON! 

Értesítjük 

véradóinkat, hogy 

legközelebbi 

véradásunk Bajóton 

2016.december 15-én lesz 14:00 – 17:00 óra 

között a Kultúrotthonban. Kérjük, hogy személyi 

okmányait 

minden véradásra hozza magával! 

Várjuk az önzetlen véradók segítségét! 

2016-ban minden véradónk utazási 

utalványt,balesetbiztosítást 

és ajándékot kap! 

Magyar Vöröskereszt  Nyergesújfalu 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk  Önt és kedves 
ismerőseit 

VARSÁNYI EDIT és tanítványai 

Skerlák Ivánné ( Ibolya ),Soós Dániel 

Sujbert Lipót, Sujbert Gáborné ( Erzsi) 

Sinógli Jánosné ( Éva) ,Jámbor Andrea 

André Éva, Kopi Janka 

Gilán Zsófi, Robotka Mira,Széchenyi Ildikó 

festménykiállításra 

A kiállítást megnyitja Tóth Zoltán Bajót 
község polgármestere és Varsányi Edit 

festőművész 

2016. december 17-én a betlehem nyitás 
( kb. 16 órakor) után a Művelődési 

Házban 2533 Bajót, Kossuth L. u.84. 
 

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

szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva. Készült a 
Művelődési Ház gondozásában. 
ISSN2060-2189 ( Nyomtatott) 

ISSN 2060-2197 ( Online) 

Tel: 449-450 
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ADVENT ADVENT ADVENT ADVENT 4.    gyertyájának gyertyájának gyertyájának gyertyájának 
meggyújtása meggyújtása meggyújtása meggyújtása     
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FALUKARÁCSONYFALUKARÁCSONYFALUKARÁCSONYFALUKARÁCSONY

FELLÉPNEK:FELLÉPNEK:FELLÉPNEK:FELLÉPNEK:    

Óvodások, iskolások,  

Harmónia énekkar. Jázmin 
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Harmónia énekkar. Jázmin 
Népviseletes Asszonykórus 


