
 

 

Szeretettel köszöntjük  lányainkat, asszonyainkat  a Nemzetközi 

Nőnap alkalmából 

Hegedűs Gábor 

Nőnapi köszöntő  

Ez a nap az övék, ma ünnepeljük őket, 

Életünk részét, a csodálatos nőket! 

Mik ők nekünk, nehéz elmondani, 

Teljesség igényével mindazt felsorolni! 

Talán tavaszi langy szellő, mely lágyan simogat, 

Zongorahang, mely visszaad csodás dallamokat, 

Lágy hegedűszó egy szerelmes éjszakán, 

Vagy a gitár hangja a tenger azúr partszakaszán? 

Vagy, mint a Vezúv, ha kitör a láva, 

Ha elborítja szívét az érzelmek hulláma, 

De lelkében olyankor is virágos sziget, 

Mely hív, hódíts meg, és szeress engemet! 

S mennyivel másabb a női logika, 

Lehet édesanya, feleség, barátnő, unoka, 

A nő az nő, így helyénvaló, 

Mert mindegyik, ahogy van, szeretni való! 

A köszöntés sokféle: csoki és pár szál virág, 

Ha a lelkét érinted meg, egy egészen más világ 

Tárul eléd! Szívvel, szeretettel 

Lénye megváltozik. Téged a mennyekbe emel! 

Ez a nap az övék! Köszöntsük, mi férfiak, őket, 

Életünk fontos részét, a csodálatos nőket! 

 

 

 

 

http://www.poet.hu/szerzo/Hegedus_Gabor
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A Művelődési Ház márciusi programjai 

Állandó program szerdánként 17 30órakor 

PILATES gerinctorna 

Márc.3-án TANSZAKI HANGVERSENY 

Márc.4-én  20 óra NŐNAPI BÁL 

Márc. 6-án 1430 – 17 óráig VÉRADÁS 

Márc. 7-én 17 óra  Hamvazószerdától 

Pünkösdig- Ábrahám Béla atya előadása 

Márc. 14-én 11 órakor megemlékezés az 1848-

as forradalomról 

Márc. 18. 10 óra Szombati festés Varsányi Edit 

festőnővel 

Márc.21-én 17 óra Dr. Kövecse Varga Etelka: 

NAGYANYÁINK KISKERTJÉBŐL  Gyümölcs- és 

zöldségfélék téli eltevése és felhasználása népi 

ételekben Esztergom, Dorog és Nyergesújfalu 

térségéből című könyvének bemutatója 

Szeretettel várjuk mindazokat akik a 

néprajzgyűjtő következő könyvéhez 

szívesen közölnének adatokat a közösségi 

események    ( pl: esküvői készülődés, 

szüret)  ételeiről, szokásairól. 

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

A megbocsátás az az illat melyet az ibolya hagy 

azon a cipősarkon, amely eltaposta őt  

Mark Twain 

A tragédia  eszköz az élőknek, hogy 

bölcsességet nyerjenek, nem pedig vezérfonal, 

hogy aszerint éljenek. 

                                                       Robert Kennedy 

Egy napon elég idős leszel ahhoz, hogy újra 

meséket olvass 

                                                                   C.S Lewis 

Legszánandóbb az emberek között, ki  álmait 

ezüstre és aranyra váltja. 

                                                               Kahil Gibran 

Minden amit látunk annak árnyéka, amit nem 

látunk. 

                                             ijf. Martin Luther King 

1917 óta minden évben március 8-án 

ünnepli a világ a nemzetközi nőnapot. Ez 

ma általában úgy néz ki, hogy a férfiak a 

nők iránti szeretetük jeléül virágot, bonbont 

vagy valami mást ajándékoznak, de 

eredetileg sokkal harciasabb, munkás- és 

nőmozgalmi gyökerei vannak március 8. 

megünneplésének. Bár az elmúlt 99 évben 

a világ jelentős részén teljesen átalakultak 

a női szerepek, és sok szempontból javult 

a nők helyzete, nincs igazuk azoknak, akik 

szerint ma már felesleges a feminizmus. A 

leghaladóbb országokban is számos 

területen maradtak bebetonozott 

különbségek a férfiak és a nők esélyei, 

lehetőségei között, így továbbra is bőven 

lenne helye a bonbon-virág tengelyen 

túlmutató szerveződésnek nőnapon és az 

év többi napján is.

 

Földműves nők dolgoznak a visszafoglalt 

franciaországi Somme megyében 1916 körül. 

 

Lőszergyári munkásnők konzervdobozokat 

készítenek az első világháború alatt 

Chicagóban. 
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Magyarországon először 1920-ban 

járulhattak a nők az urnához, és 

Európában vannak olyan országok, ahol 

ennél is később: a kontinensen utoljára 

Svájcban adták meg a nőknek a 

választójogot 1971-ben. A világ utolsó 

országa, ahol bevezették, Szaúd-Arábia, itt 

egészen tavaly év végéig kellett várni rá. A 

2015. decemberi szaúdi helyhatósági 

választásokon összesen 17 nőt 

választottak az önkormányzatok 

testületeibe, de sok nőt továbbra is eltilt a 

politizálástól a férje, vagy a hatóságok 

tagadják meg tőlük, hogy jelöltessék 

magukat. A magyar országgyűlésben 

jelenleg 199 képviselőből 20 nő, ezzel az 

alig több mint 10 százalékos aránnyal 153. 

helyen állunk a világranglistán, számos 

afrikai és közel-keleti ország mögött. Az 

Európai Uniós átlag egyébként 28 

százalék.

 

A Női Rádiós Hadtest tagjai egy katonai 

autó mellett 1919 februárja környékén. 

.  

Tudósnők laboratóriumban dolgoznak 

1910–20 körül.              Forrás: Internet 

TOBORZÓ 

2017. évben Komárom- Esztergom megye 

területén a Magyar Honvédség Katonai 

Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság szervezésében a 9. Katonai 

Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda toborzói 

tájékoztató előadásokat tartanak 

munkavállalási lehetőségekről, a Magyar 

Honvédség állományába kerülésről, 

szerződéses katonai szolgálatról. 

 

A beosztások nagy részét, általános 

iskolai végzettség meglétével lehet 

betölteni. A minimális iskolai végzettségen 

túl a következő feltételeknek kell 

megfelelni az állásokra jelentkezőknek: 

 18 – 65. életév 

 magyar állampolgárság 

 büntetlen előélet 

 bejelentett magyarországi 

lakóhely 

 egészségügyi, pszichikai és 

fizikai alkalmasság 

A jelentkezési feltételeknek 

megfelelő jelentkezők számára a Magyar 

Honvédség a következőkben felsorolt 

juttatásokat biztosítja: 

 

 rendszeres havi illetmény, 

pótlékokkal és 

illetménykiegészítéssel (ez 

összességében beosztástól és 

iskolai végzettségtől függően 

kb. 130 - 155 ezer forint 

havi nettó illetményt jelent) 

 25 nap alapszabadság 

 térítésmentes, teljes körű 

egészségügyi ellátás 

 térítésmentes ruházati ellátás 

 családalapítási támogatás 

 kedvezményes étkezés 

 szükség esetén laktanyai 

elhelyezés, illetve munkába 

járási költségek 86 %-ban 

történő visszatérítése 
Tájékoztató ideje és helye: 

2017. március 27-én, 11:00 órai kezdettel a 

Művelődési Ház 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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VÍZKERESZTTŐL HAMVAZÓSZERDÁIG 

Vízkereszt a „karácsonyi tizenketted” (12 

napos ünnep) zárónapja.  

A farsangi időszak  a vízkereszttől 
hamvazószerdáig. A vízkereszt napja 
január 6.-a, de a hamvazószerda minden 
évben más dátumra esik, csak az a biztos, 
hogy egy szerdai nap. Hamvazó szerda 
után indul a vallásos életben a nagyböjt 
időszaka, amikor is böjtölés és Jézus 
halálára való emlékezés miatt nem 
szerveznek mulattságokat. Így 
mindenképpen a farsangi időszakban 
éljük ki a hosszú tél fáradalmait. 
  A farsangi időszak lényege a 
nevetés, és a színek. Jelentése, hogy 
vége a télnek, minden új életre fog 
kelni. 
A farsang csúcspontja hagyományosan a 
karnevál, amit magyarul a farsang 
farkának nevezünk. Ez a 
farsangvasárnaptól húshagyó keddig 
terjedő 3 nap, ami nagy mulatságok 
közepette megrendezett tulajdonképpeni 
télbúcsúztató. Számos városban ekkor 
rendezik meg a híres karneválokat (riói 
karnevál, velencei karnevál), 
Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi 
busójárást. 
 

Hamvazószerdán – elsősorban a 
katolikus egyházban – szentelt hamuból 
(mely az előző évi virágvasárnap 
barkáinak hamvai) keresztet rajzolnak a 
hívők homlokára, az alábbi mondatok 
egyikével: 
  
„Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és 
porrá leszel”, illetve „Térjetek meg és 
higgyetek az evangéliumnak!” 
 

Forrás: Internet 

 

 

A bor férfidolog, csendesen kell beszélni 

róla. Leghelyesebb egy pohár bor 

mellett. 

A dicséret bor, melytől erősödik az 
erős, de megrészegül a gyenge. 

Harmincig hevít a nő, aztán a bor, aztán 
a kemence van. Hogyha ittasan vétsz, ne 
bocsássál meg te magadnak, mert nem a 

bor a vétkes, hanem az bűnös, aki 

megitta. 

 

 

Tisztelt Bajótiak Polgártársaink 

                                     

FELHÍVÁS 

 

Bajót község Önkormányzata és az 

Öregkőaljai Pincebarátok Köre 

Egyesület április 1.-én (szombaton)  

tartja 2017-es évi borversenyét. 

A borversenyen bárki részt vehet saját, ill. 

bárhol termelt, vásárolt szőlőből, saját 

készítésű borával. A nevezőkön kívül 

várjuk szeretettel 

mindazokat akik szeretik az igényes 

harmonika zenét és kedvelik a jó 

borokat. 

Az est folyamán a Bajóti Harmónia 

kamarakórus énekel, harmonikán 

közreműködik Szladik Tibor tanár úr. 

Meghívott vendégként vesznek részt a 

borversenyen, a Felvidéki Karva község 

borbarátai, saját készítésű boraikkal. 

 

A borversenyre az alábbi borfajtákkal 

lehet nevezni: 

- fajtiszta fehér, -vegyes fehér, -rosé, -

schiller, -fajtiszta vörös, -vegyes vörös, -

couvé. 

A mintákat 0,7 l-es zöld színű palackban, 

mintánként 2 üveggel kell leadni. Az üveg 

nyakára rákötött címkének tartalmaznia 

kell: bor fajtáját, évjáratát, a szőlő terület 

helyét és a tulajdonos nevét. A versenyre 

leadott bormintánként, egyesületi tagnak 

600 - Ft-ot, nem tagnak  800 - Ft-ot  kell a 

minta leadásakor befizetni. 

A borminták leadási időpontja: 2017. 

http://www.almaimotthona.hu/vizkereszt-2013-a-karacsonyfa-leszedese.html
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március 31. -én (péntek) 17.00 - órától – 

20.00 - óráig. Helye: Bajót Kultúrotthon, 

Kossuth L. utca 84. 

A verseny eredményhirdetésére 2017. 

április1.-én 18 órakor kerül sor a 

Kultúrotthonban. 
Az eredményhirdetést követően vacsorával 

egybekötött  borkóstolót tartanak a 

gazdák a benevezett boraikból. A vacsora 

kezdés tervezett időpontja 19.00. (Azokat 

az érdeklődőket is várjuk akik később 

tudnak megjelenni.) 

A vacsora díja személyenként 1500 Ft/fő, 

melyet a borminták leadásakor kell 

befizetni.Akik nem hoznak bormintát 

csak a vacsorára jönnének  kérjük 

részvételi szándékukat március 24-ig 

jelezzék. 
Eredményhirdetésre, ill. a borkóstolós 

vacsorára szívesen látunk mindenkit aki 

a vacsora díját  befizeti! Amennyiben a 

rendezvényen szeretné befizetni a 

részvételi díjat kérjük jelezze szándékát 

a következő elérhetőségeken: tel.szám: 

Kovács Gergelyné / 06 70 609 0980 / vagy 

e-mailben: pincebaratok@gmail.com. 

 

Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre 

Egyesület tevékenységével kapcsolatban: 

Varga Gábor tanár úr egyesületi tagunk 

javaslatára csatlakozunk a Zalai 

Pórszombatban élő Kovács Gyula erdész 

által elindított a Kárpátmedencében 

őshonos gyümölcsfafajták megmentésére 

irányuló Tündérkertek programhoz. Mivel 

ezek a gyümölcsfatípusok egyre 

rohamosabban eltűnnek a tájegységekről, az 

erdész mai napig hivatásának érzi 

megmentésüket, folyamatos kutató munkát 

végez annak érdekében, hogy 

génállományuk fennmaradjon. 1600-féle 

régi magyar gyümölcsfafajtát nevel 

„tündérkertjében”, köztük olyanokat 

is, melyek már csak nála lelhetők fel. 
Varga Gábor tanár úr ez ügyben felvette a 

kapcsolatot Kovács Gyulával, az egyesület 

tagjai konténeres (őshonos) gyümölcsfákat 

vásárolnak a Zalából a közösségi 

pince/kulcsosház felett meglévő, jelenleg 

hasznosítatlan terület beültetésére. A 

fatípusok többsége különleges gondozást 

nem igényel, mivel alapvetően karban kell 

tartani a területet így értelmet nyer a 

ráfordított munka. A fák a későbbi 

évtizedekben az utókornak nagy értéket 

jelenthetnek, megőrizhetnek olyan 

gyümölcsfákat, amelyek majd a termésen 

kívül oltóággal is szolgálhatnak azok 

számára, akik szeretnék az ősi ellenállóbb 

fajtákat megismerni, továbbörökíteni. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 

önadózóként 2017. május 20-ig van 

lehetőségük az SZJA 

1 %-át felajánlani. Tisztelettel kérjük 

támogatásukat céljaink megvalósítása 

érdekében az Öregkőaljai Pincebarátok 

Köre Közhasznú Egyesület számára. 

 

Az egyesület adószáma: 18616129-1-11 

 

Köszönettel: Öregkőaljai Pincebarátok 

Köre Egyesület Vezetősége és tagsága. 
 

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

 

VÉRADÁS BAJÓTON! 

Értesítjük véradóinkat, hogy legközelebbi 

véradásunk Bajóton 

2017.március 6-án hétfőn lesz 14:30 – 

17:00 óra 

között a Kultúrotthonban. Kérjük, hogy 

személyi okmányait 

minden véradásra hozza magával! 

Várjuk az önzetlen véradók segítségét! 

Magyar Vöröskereszt Nyergesújfalu 

 

 

mailto:pincebaratok@gmail.com


6                                                                                                                                           Bajóti Kisbíró 

 

 

Nálunk megvásárolhatja 
 

Szabó Gyuri bácsi 

a b ü k k i f ü v e s e m be r 

gyógynövény teáit és készítményeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYÓGYVARÁ ZS KÖZPONT 
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 164. 

+36 30 9703 646 

 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk Önt 

a NŐNAPI BATYUS BÁLBA 

2017. március 4-én 20 órára 

a bajóti   Művelődési Házba 

Zene: Borbély György ( DUDÓ Bohóc ) 

Belépőjegy ára: 1000 Ft 

Belépés nemcsak nőknek! 

 

 

Szépkorúak megajándékozása 

Karácsony előtti napokban kellemes 
meglepetésben volt részük a 70 év feletti bajóti 
polgároknak. Községünk Polgármesteri Hivatala 
nagyon szép és tartalmas ajándékcsomaggal 
lepte meg idős polgárait. Hálásan köszönjük 
községünk vezetőinek ezt a nagylelkű 
hozzáállását. örömünket csak fokozza az 
irántunk érzett megbecsülés, tudva azt, hogy a 
Hivatal ilyen szűkös anyagi körülmények között 
működik. 

Tisztelettel és köszönettel: egy szépkorú RR 

 

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 


