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A Keresztény Európa Párt faültetési akciójának keretében Czermann 
János, Sütt� polgármestere a Kárpát-medencében �shonos fafajták ezer 
csemetéjét adta át a bajótiaknak.  Az önkormányzat a lakosságnak és a 
területeket örökbe fogadó csoportoknak ajánlotta fel az ajándékot. A 
plébánia mellett juharfát ültettünk és emléktáblán örökítettük meg az 
eseményt. 
 
A juharfa csemetét 
Molnár Alajos plébános 
áldotta meg 

 
 A Zöld Bajótért akció nyitányaként csoportok 
fogadtak örökbe és gondoznak majd olyan 

közterületeket amelyek a falu 
képét jelent�sen 
meghatározzák. A faátadási 
ünnepség keretén belül 
vehették át a csoportok az 
örökbefogadási díszoklevelet, 
és az örökbefogadási 
pályázati támogatást. 
Nem árva terület :H�sök tere-
Millenniumi Ház környéke, 
sportpálya és környéke, ’56-os 
emlékm� és temet� környéke, kultúrház-készül� játszótér, Öregk�-aljai pincesor 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

 
Bajót Község Képvisel�-testülete 2008. 
március 27-én tartotta soron következ� 
ülését, meghallgatta Baloghné Dióssy 
Évának az Ister-Granum Eurorégió 
gazdasági vezet�jének tájékoztatását 
az Ister-granum keretében megvalósuló 
projektek önrészének biztosításáról, 
majd meghallgatta Tóth Andrea hálózati 
igazgató tájékoztatását az Esztergomi 
Takarékszövetkezet 2007. évi 
eredményeir�l és a 2008. évi terveir�l. 
A továbbiakban a képvisel�-testület 
elfogadta az Esztergom - Nyergesújfalu 
Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi 
költségvetésének módosítását és 2007. 
évi költségvetési beszámolója 
Az egyebek napirendi pontban a testület 
döntött arról, hogy az Öregk� és a 
Szabadság utca csapadékvíz 
elevezetésére a Közép-Dunántúli 
Operatív Program „Települési 
vízrendezés fejlesztése” cím� 
pályázatot benyújtja. 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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70 éves 
Gyepesi Dalma 
 
85 éves 
 
Sz�nyegné Paar 
Erzsébet 
 
 
50. Házassági évfordulóját ünnepli 

 
Tafferner József   
és  
Török Erzsébet  
 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 
Szives elnézésüket kérem a késedelmes 
tájékoztatásért, de az el�z� Kisbíró 
megjelenésér�l lekéstem, ezért most adok 
tájékoztatást a  2008. 03. 09-i népszavazás 
eredményér�l. 
Községünkben szavazásra jogosultak 
száma: 1231 f� 
Szavazáson megjelent: 569 f� (46%) 
Érvényes szavazatok száma: 563 

 
  

Tisztelettel: 
Bodnár Sándor 

                         
HVB. elnök 

 
���������������� 
 
Felhívás Virágos és tiszta Bajótért 
mozgalomban való részvételre 

 
2008. április 1-én kezdetét vette a 
Virágos és Tiszta Bajótért Mozgalom 
idei akciója.  
A mozgalom célja a település 
képének szépítésében résztvev�k 
munkájának elismerése.  
A részvétel önkéntes (lehet nevezni, 
de a nevezés nem kötelez�). 
 
Az �szi bírálat során a Képvisel�-
testület tagjai egyaránt figyelembe 
veszik a magán- és közterület 
rendben tartását. A testület mellett a 
lakosság is részt vehet a bírálatban, 
ugyanis a tárgyév gondozott 
ingatlanjairól készült képek 
felkerülnek a település honlapjára, 
valamint megjelenek a Kisbíróban. A 
legszebbnek ítélt portákra leadhatók 
a szavazatok interneten keresztül, 
illetve személyesen a Polgármesteri 
Hivatalnál elhelyezett postaládába. 
Két ingatlant a képvisel� testület, 
egy ingatlant pedig a lakossági 
szavazás útján részesíthet 
díjazásban, mely emléktábla, 
oklevél valamint 10.000 Ft érték� 
cserje és virágvásárlási vagy más a 

igen 500 Kórházi 
napidíj nem 63 

igen 493 Vizitdíj 
nem 71 
igen 502 Tandíj 
nem 62 
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környezet szépítését el�segít� 
anyag, termék átadásával történik 
meg ünnepélyes keretek között az 
�sszel megrendezésre kerül� szüreti 
felvonulás keretében. 

Kérdéssel, jelentkezéssel 
kapcsolatosan keressék a 
Polgármesteri Hivatalban 

Gyuriczáné Szakácsi Bernadett 
környezetirányítási referenst 

csütörtöki napokon. 
Telefonszám: 33/449-265. 
���������������� 
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Május 5, 6, 7, 
/hétf�, kedd, szerda/ 

8-15 óráig. 
Azokat a kisgyermekeket lehet beíratni akik 
2009. május 31.ig töltik be 3. életévüket. 
A Közoktatási Törvény értelmében 
kötelez�en igénybe kell venni az óvodai 
nevelést minden 5. évet betöltött, óvodás 
korú gyermeknek. 

Várjuk az új óvodások jelentkezését.                                                          
Páldi Imréné                                                                                                                                                                                               
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Óriási érdekl�dés 

kísérte az els� 
kistérségi sportgálát 

Esztergomban! 
 

A Kistérség els� alkalommal rendezte 
meg sportgáláját 2008. március 30-án a 
Dobó Katalin Gimnázium 
tornacsarnokában. A program már 
reggel fél kilenckor kezdetét vette, 
melyet Tóth Zoltán Bajót Község 
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Polgármestere és Varga Ferenc Csaba 
Esztergom Város Rend�rkapitánya 
nyitott meg. A gála a kistérség 
településeinek gyermekcsapatai 
részvételével megtartott gyermek 
labdarúgótornával kezd�dött. 
Valamennyi település képviseltette 
magát a tornán, így mintegy száz 
gyermek kergette felváltva a b�rgolyót a 
megnyitót követ�en. A mérk�zések 
nagyon jó hangulatban és szép számú 
érdekl�d� mellett folytak. A 
szünetekben az éppen pihen� csapatok 
részére Székely Zoltán a Kistérség 
közbiztonsági referense tartott interaktív 
foglalkozásokat az ifjúságvédelemmel, 
b�nmegel�zéssel és prevencióval 
kapcsolatban. A foglalkozások elsöpr� 
sikert arattak a gyermekek körében és 
az els� helyért adott kupát a bajóti 
srácok vitték el.. A torna dönt�je 
hatalmas izgalmakat hozott a házigazda 
Esztergom és Nyergesújfalu csapatai 
között. A remek hangulatban lezajlott 
mérk�zést óriási csatában a 
Nyergesújfalu csapata nyerte. A torna 
második helyzete az Esztergom, 3. 
pedig Tát csapata lett, míg a 4. helyen a 
bajóti csapat végzett (tagjai: Sinkó 
Zoltán, Galba József, Varga Kristóf, 
Manga Zsolt, Jung Áron, Horváth 
Sándor és Tóth Máté). A torna 
gólkirálya a nyergesújfalui Horváth Attila 
lett. A tornán a dobogós csapatok 
kupákban, érmekben és oklevélben 
részesültek. A legjobb mez�nyjátékos 
és a legjobb kapus is díjazásban 
részesült. A díjakat Tóth Zoltán Bajót 
Polgármestere, Varga Ferenc Csaba 
Esztergom Város Rend�rkapitánya, 
Buzánszky Jen� az Aranycsapat tagja, 
Hrutka János többszörös válogatott 
labdarúgó, a Ferencváros egykori 
bajnokcsapatának tagja és Kiss Rigó 
László megyés püspök adta át. A 
gyermektorna után az esztergomi és 
dorogi öregfiúk barátságos mérk�zése 
és a táti mazsorettek fellépése 
színesítette a gálát. Este fel hatkor 
következett a gála fénypontja, amikor az 
Esztergomi Kistérség Fc, soraiban Tóth 
Zoltánnal Bajót polgármesterével, 
Czermann János Sütt� 
polgármesterével, Novák Lajos Dömös 
polgármesterével a Ferencváros All 

Stars csapatával játszott ünnepélyes 
gálamérk�zést. A kezd�rúgást az 
egykori válogatott Ferencsvárosi 
labdarúgó Zavadszy Gábor árvái 
végezték el. A meccset óriási 
érdekl�dés kísérte, hiszen telt ház volt a 
Dobóban. A Fradiban Pályára lépett 
többek között Hrutka János, Nagy Zsolt, 
Limperger Zsolt, Páling Zsolt, Bánki 
József, Máthé János és Kiss Rigó 
László megyés püsök is. A meccset 
végül is a Fradi nyerte nagy csatában 8-
4-re. A kistérség csapatában parádés 
teljesítményt nyújtott Tóth Zoltán Bajót 
község polgármestere, a kistérségi 
csapat kapusa, és Merényi Tamás is, 
aki két gólt is rúgott a Fradinak. 
 
Hummel Rudolf az Esztergomi 
Kistérség Fc játékos-menedzsere, a 
gála f�szervez�je elmondta, hogy a gála 
hatalmas sikert aratott, a visszajelzések 
és a mintegy száz kistérségi gyermek 
mosolygós, megelégedettséggel telt 
arca a közel 400 érdekl�d� a bizonyíték, 
hogy érdemes volt megszervezni a 
gálát, amelyet jöv� évben terveik szerint 
ismét megrendeznek. 
 
A gyermektornán sajnálatosan 
megsérült lábatlani játékosnak Király 
Zoltánnak mihamarabbi felépülést és 
gyógyulást kívánnak a szervez�k! 
 
Itt szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak a rendezvény 
kapcsán Balogh András edz�nek a 
gyerekek felkészítéséért és a bajóti 
gyermekeknek nyújtott támogatásért 
Bognár Gábor Úrnak. 
 

Köszönettel:Tóth Zoltán polgátmester 
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                                KOMT�Z Kft    tájékoztatója   
2008. április 03-tól 
megkezdjük a 
kéményellen�rzést és 
tisztítást valamint az 
éves szolgáltatási díj 
beszedését.  A 
következ� ellen�rzés és 
tisztítás novemberben 

lesz. 
Éves kéménysepr�díjak   

A központi kémények díjai egy alkalomra 
vonatkoznak. A tartalék kémények 
(amelyekre nincs rákötve tüzel�berendezés) 
ellen�rzése, tisztítása az éves díj fele. 
���������������������������������������������������������������� 
 
Amit a méhnyak-sz�résr�l tudni érdemes 
Az egészség meg�rzésének többféle módja 
ismert ma már. Tudnunk kell azonban, hogy nem 
elegend� egészségesen táplálkozni, mozogni, 
kerülni a dohányzást és az alkoholfogyasztást. 
Figyelnünk kell egészségi állapotunkat is, 
melynek egyik lehetséges módja a 
sz�r�vizsgálat. A sz�r�vizsgálatokkal elkerülhet� 
több súlyos daganatos megbetegedés, illetve 
korán felismerve jó eredménnyel gyógyíthatók. 
A népegészségügyi célú, célzott 
sz�r�vizsgálatoknak egyik fontos jellemz�je, 
hogy behíváson alapul. Néhány gondolat a 
méhnyak-sz�résr�l: 
Méhnyak-sz�rés: 
A méhnyak-rák egyike azon betegségeknek, 
amelyek megel�zhet�ek, illetve korai stádiumban 
felismerhet�ek. A kezdeti stádiumban felfedezett 
elváltozás jó eséllyel kezelhet� illetve 
gyógyítható. 

A méhnyak-rák elkerülése érdekében 3 évenként 
ajánlott a sz�r�vizsgálat a 25-65 éves hölgyek 
körében. A vizsgálat során a n�gyógyász 
szakorvos egy nagyító (kolposzkóp) segítségével 
átnézi a méhszáj és a méhnyak felszínét, majd 
egy egyszer� eszközzel kenetet, azaz sejtmintát 
vesz a méhszáj felszínér�l, valamint a méhszáj 
azon részéb�l, amely a kolposzkóppal nem 
látható. A kenetet sejttani laboratóriumba küldik 
el, ahol azt mikroszkóppal megvizsgálják. 
Ezzel a fájdalommentes, néhány percig tartó 
módszerrel felismerhet�k a méhnyak olyan 
rendellenességei is, amely tüneteket és 
panaszokat egyáltalán nem okoz, ám bel�le – 
akár sok-sok évvel kés�bb – méhnyakrák 
alakulhatna ki. 

Sokat tehetünk mi magunk is egészségünk 
meg�rzése érdekében, ezért kérjük Önt, 
amennyiben meghívólevelet kap a 
sz�r�vizsgálatra, keresse fel a sz�rést végz� 
n�gyógyászati szakrendelést. 

Tegyen meg ennyit Önmagáért és 
szeretteiért! 

Amennyiben a méhnyak-sz�réssel kapcsolatban 
további információkat szeretne kapni, az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Közép-Dunántúli Regionális Intézetének 
munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre. 
Elérhet�ség: 06-34/ 311-124 
Tatabánya. Erdész út 5-7.      
-------------------------------------------------                                         
N�napi Bál! 
2008. március 8-án - lassan hagyománnyá váló 
- N�napi Bál volt. A jó hangulathoz a zenekar is 
nagymértékben hozzájárult, a hölgyek hajnali 2 
óráig ropták a táncot. 

A 
bál bevételét a mazsorett csoport támogatására 
fordítottuk. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
vendégek részvételét és a támogatók 
nagylelk�ségét. 

Köszönettel. Török Gáborné 
    mazsorett csoportvezet� 

Boszi-Dance Mazsorett csoport 

 
Megnevezés 

Lakossági 
ÁFÁ-val 

Közületi 
Nettó 

Egyedi(db) 
gravitációs 1 030,-Ft 2 200,-Ft 
turbós 3 600,-Ft 3 550,-Ft 
Gy�jt�(szint) 
gravitációs 660,-Ft 1 200,-Ft 
turbós 2 580,-Ft 2 750,-Ft 
Kisközponti.60KW alatt(db) 
gravitációs 1 690,-Ft 3 300,-Ft 
turbós 4 680,-Ft 5 000,-Ft 
Közp. 60KW felett(fm) 
gravitációs  525,-Ft 
turbós  1 500,-Ft 
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KÖZHASZNÚ JELENTÉS 
2007.01.31.-2007.12.31. 

ÖREGK�ALJAI PINCEBARÁTOK KÖRE 
EGYESÜLET 

I.Számviteli beszámoló 
Eredménykimutatás: 
1.Összes bevétel        13   eFt 

-tagdíj                         130  eFt 
-egyéb bevétel               1  eFt 

2.Összes költség        352 eFt 
3.Eredmény               -222 eFt 
Mérleg: 

1.Pénzeszközök:          145 eFt 
2.T�keváltozás:            367 eFt 
3.Tárgyévi eredmény: -222 eFt 

II.A központi költségvetésb�l, az 
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és 
mindezek szerveit�l kapott támogatás 
mértéke :Az Öreg�aljai P.K.E.a 2007. 
évben nem részesült támogatásban. 
III.Tagdíjbevételek: 
Az egyesületnek a 2007. évben 129 eFt 
tagdíjbevétele volt. 100% magánszemély 
IV. Támogatás megoszlása 
A támogatások a következ�képpen 
alakultak: 
Az egyesület nem részesült támogatásban. 
V.Kimutatás vagyon felhasználsról 
1.100% m�ködési költség 
VI.Cél szerinti juttatások kimutatása 
Az egyesület nem részesült juttatásban 
VII.Közhasznú szervezet vezet� 
tisztségvisel�inek nyújtott juttatások 
értéke: A tisztségvisel�k díjazásban nem 
részesültek. 
VIII.A közhasznú tevékenységr�l szól 
rövid tartalmi beszámoló: 
Az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak 
és az alapító okirat célkit�zéseinek 
megfelel�en m�ködött. Célja  szerint a 
2007. évben azon tevékenykedett, hogy 
hozzájáruljon Bajót község borkultúrájának 
fejlesztéséhez. 

A közhasznú jelentést jóváhagyta: 
                                    Krajcsovszki Ferenc 
                                      kuratórium elnöke 

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felel�s 
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a 

szerkeszt�bizottság. 
Felel�s szerkeszt�:Malagurszkiné Szabó Éva 

Készült a Millenniumi Ház gondozásában. 
Tel.:506 420. El�fizethet� és megvásárolható a 

Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint 

Március 29-én ünnepélyesen 
megáldotta Molnár Alajos 

plébános a 
feltámadt 

Jézus 
szobrát, 
amelyet 
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Köszönjük Molnár Alajos plébános 
Úrnak az áldást, a résztvev�knek, 
hogy eljöttek,  megtiszteltek és 
ünneppé tették ezt a napot, 
köszönjük mindenkinek akik a 
megvalósításban segítettek. 

Horváth Sándor és Horváth Sándorné 



  Bajóti Kisbíró                                                                                                                               7 

�
��������
)���������$�
*
���!�
%��
�������������
����!�
��
�
������

������"�"��	

��������	������
����������%�
�!�$��
����������&�"�

����������
+����"�������$��!���
,-�--�� )�
�� ��
� ��������
%�
!�$
%����
����������'(��������!������
�����������'������
����������.��!(�����!�������
����������#��������
+�����
�����$��!���
,/�--0,1�--�#�
����!���"�����
- 2����$�!��.�����$�
- +���$��.�����$�
- +����3�$���#�
����4	��5�
- .�!��
��#�
�����4	��5�
��������������!���"�����
,1�--�6���!���"���
7�$%���.��������8���$������
0.�����$�9:�
,;�--�)�����*��$����0)������.�������
�
�� !���"����� ��"��� ������� �� )����
+�
���7���������������
,<�--�=�������
%����!�
%��������

)�����.���$�*
���!�
%�����
 
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
 

(részlet) 
„Itt van május elseje…” 

E nap 1889-ben a II. Internacionálé 
megalakulásával lett a nemzetközi 
munkásmozgalom, a Munka ünnepe. A 
választás igen szerencsés volt. Mint az �si 
tavaszi ünnepkör kitüntetett napjához, 
Európa-szerte régóta hozzákapcsolódott a 
majális és a májusfa-állítás szokása. A 
határozat az ünnepl� nép számára csak új 
tartalommal gazdagította az ünnepet. 
Népszer�sége láttán az egyház, hogy a 
kommunista befolyást ellensúlyozza, még 
meg is szentelte a napot. XII. Pius május 

elsejét Munkás Szent József 
mellékünnepévé avatta .Május 1-je 
múltjának megismeréséhez a Brit-szigetek 
folklórján keresztül vezet az út. Haladjunk 
visszafelé az id�ben. A britek a májusfát 
gyakran galagonyából készítik (may-tree, 
may-bush). Ez a fa manapság a nyár 
visszatérte feletti örömet jelképezi 
virágzásával 
.��������������������
Május els� vasárnapja ANYÁK NAPJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sok szeretettel köszöntjük az 
édesanyákat,  nagyanyákat és a 
dédanyákat 

ANYÁK NAPJA alkalmából 
 

Szakály Dezsõ A leghatalmasabb 
 

Nem az a leghatalmasabb,  
aki ország-világ ura.  

Nem az a leghatalmasabb,  
aki szelek, tengerek fölött  

uralkodik.  
Nem az a leghatalmasabb,  
akinek a legtöbb öldökl�  

fegyvere van,  
az sem, akinek legnagyobb  

a kincse, gazdagsága,  
hanem az a leghatalmasabb,  

aki embert szül a világra. 
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Figth Klub! 
Felhívás azoknak a jó 
er�ben lev� rongálóknak 
akik a szabadidejükben 
összetörték a buszmegállót, 
a szemétgy�jt� edényeket, 
hogy inkább egymással 

küzdjenek az izgalmasabb lenne, mert az 
aktív ellenfél vissza is tud ütni. 
Szervezzenek egymás között meccset. 
Lehet, hogy az alábbi csoporthoz tartoznak? 
----------------------------------------------------------- 
A leépít� evolúció m�ködése a kulturális fejl�dés 
szintjén is tetten érhet�. 
 Mivé fog degenerálódni az ember, ha majd 
munkáját, bevásárlásait, minden ügyintézését az 
otthoni számítógépen keresztül fogja végezni, 
egy-egy számítógépes játék, való világ show, 
Dél-amerikai sorozat (azaz tablettás kiszerelés� 
való élet) televíziós közvetítésének élvezete 
mellett? Ennek következményeként leépíti 
szociális kapcsolatrendszerét, fizikumát, kreatív 
gondolkodó képességét, s így ki lesz szolgáltatva 
az agymosó médiának, a reklámokon csüggve 
csak a fogyasztásra gondol, mint legf�bb 
örömszerzési forrásra. 
Modern paradoxon, hogy az érett személyiség 
nem ideális fogyasztó, az ideális fogyasztó a 
kapcsolataitól, céljaitól megfosztott, magányosan 
szorongó ember. A fogyasztói társadalom ideálja 
az infantilis személyiség (konzumidióta), akinek 
jellemz�i a bizalmatlanság, s�t ellenségesség, 
unalom, öncélú izgalomkeresés, er�szak, 
agresszivitás, mint szorongásoldás. Az az 
ember, akinek nincsenek hosszú távú céljai, aki 
nem bízik senkiben, és a szociális kapcsolatokat 
is fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben 
manipulálható, befolyásolható.  
Magyar Szemle, XIV. 3-4 szám, 113-131. 

Freund Tamás: Az önzés és az elmagányosodott 

ember A társadalmi fejl�dés zsákutcái – 

analógiák a biológiai evolúció világából (Részlet) 

----------------------------------------------------- 
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• ��������		������	

• �����							 ����	

• !�����					"����	

• Táskák            700,- 

• Képkeretek        450,-Ft 

• Terít�k               950,- 

• Képek                 650,- 

• Fali órák             2200,- 

• Cserepes virágok 500,- 

Egyéb ajánlataink 

Konyhai kötény              340,-Ft 

Edényfogó keszty�        200,- 

Fürd�szoba sz�nyeg   1300,- 

Kilép�k                           700,- 

Lábtörl�k                        450,- 

Összecsukható székek 1100,- 

Törölköz�k                       650,- 

 

 
 
Tájékoztatom a fogadókat, hogy a LOTTÓ-
ra,  TOTÓ-ra, KENO-ra, Tipmix-re  
H-P  6-20 óráig 
Szombaton 6-19 óráig 
Vasárnap 8-16 óráig tehetik meg a bajóti 
Macska presszóban 
 
****************************** 
 

M�szaki vizsgáztatás 
TRILUX-AUTÓ KFT 

BOSCH CAR  SZERVIZ 
Személygépkocsi, kisteherautó, 

utánfutó,motorkerékpár m�szaki 
vizsgáztatása 

---------------------------------------------- 
Zöldkártya ,autószerelés, autóvillamosság 

klímajavítás, gumiszerelés, állóf�tések 
javítása 

------------------------------------------------- 
Esztergom- Kertváros, Kesztölci út 15. 

OMV kút mellett 
Nyitva tartás: 

H-P. 7 30-1630, Szo. 730- 12 30 

����33/505-460  Fax: 33/ 505-461 
e-mail: triluxauto@invitel.hu 

Bejelentkezés m�szaki vizsgára: 
33/ 505-462 

 Trnka József 

Tájékoztatás 
 
Tájékoztatom a fogadókat, hogy a LOTTÓ-
ra,  TOTÓ-ra, KENO-ra, Tipmix-re  
H-P  6-20 óráig 
Szombaton 6-19 óráig 
Vasárnap 8-16 óráig tehetik meg 
fogadásaikat a bajóti Macska presszóban 
 


