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2008 június  XVIII. évfolyam 6.szám 
 
 
Játszótér 
 

Sokak örömére 2008. 06. 18-án délután 17 
órakor megtartott ünnepség keretében 
átadásra került a köztéri játszótér. A 
játszótér megépítéséhez széleskör� 
összefogásra volt szükség, hiszen az 
önkormányzat költségvetéséb�l egy ekkora 
összeget kigazdálkodni szinte lehetetlen 
feladat lett volna. Az összefogás 
eredményeképpen a beruházási összeg 
közel fele, különféle támogatásokból állt 
össze. Ezuton  szeretném megköszönni 
mindazoknak az áldozatos munkáját, akik 
ennek a beruházásnak a megvalósítása 

érdekében bármilyen módon is, de segítettek. 
El�ször is szeretném megköszönni a képvisel� testület minden tagjának, hogy támogatta a megvalósítás 
ötletét! 
Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás anyagi segítségét, a Holcim Hungária Zrt., az 
Esztergomi Takarék Szövetkezet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. által 
nyújtott anyagi támogatást, valamint az AVE 
Zrt., a Fekti Bt. és az Imperior Kft. munkáját. 
Külön szeretném megköszönni a kivitelez� cég 
az R&L Consulting Kft. pontos, precíz 
kivitelez�i tevékenységét. 
Azt gondolom településünk egy minden 
szempontból kiváló létesítménnyel 
gazdagodott, mely minden EU-s elvárásnak 
megfelel és rendelkezik a megfelel� min�ségi 
tanúsítványokkal is.  
Ez a játszótér reményeim szerint nem csak 
pusztán „egy játszótér”, hanem egy olyan 
közösségi tér, ahol a településünkön él�k 
találkoznak egymással, kicserélik 
gondolataikat, közelebb kerülnek egymáshoz 
és mindemellett gyermekeinknek kulturált lehet�séget kínál a kikapcsolódásra, szórakozásra.  
Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy ezt az értéket óvni, vigyázni kell, hogy hosszú távon élvezhet� legyen az 
általa nyújtott élmény! Ezért kérek mindenkit, hogy érezze magáénak ezt a játszóteret és ne menjen el szó 
nélkül az esetlegesen nem oda való viselkedés mellett. 
Természetesen önkormányzatunk is mindent el fog követni, hogy megóvja a játszótér állagát, de segítség 
nélkül nem fog menni. Ennek érdekében a közeljöv�ben térfigyel� kamerarendszert telepítünk és mindenre 
kiterjed� házirend kerül kifüggesztésre. Sokszor azonban egy dorgáló szó, egy jelzés az önkormányzat felé is 
segíthet.  
Segítségüket megköszönve kívánom, hogy sokáig és sokaknak nyújtson ez a játszótér maradandó 
élményeket! 

 Tisztelettel:    Tóth Zoltán polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
 
Bajót Község Képvisel�-testülete 2008. 
május 29-én tartotta testületi ülését, 
melyen meghallgatta és elfogadta a 
2007. évi gyermekvédelmi beszámolót 
és  módosította a 3/2008 ( II.21) számú 
költségvetési rendeletét az alábbiak 
szerint: 
 

Bajót Község Önkormányzatának 
 10/2008.(05. 29.)számú rendelete 

a 2008. évi önkormányzati 
költségvetésr�l 

és a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól szóló 

3/2008.( II.21.)számú rendeletének 
módosításáról 

 
Bajót Község Önkormányzat Képvisel�-
testülete az Államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, 
valamint a 68.§ (2) bekezdése alapján – 
figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az államháztartás m�ködési 
rendjér�l szóló – módosított – 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottakat – a 2008. évi 
költségvetésr�l alkotott 
3/2007(II..21)számú költségvetési 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 
 (1) A 2008. április 30. és május 30-a 
között átvett pénzeszközök, valamint a 
tartalék átcsoportosítása beruházásra 
és felújításra. A kiadások és bevételek 
átvezetése miatt az alaprendelet 3.§ (1) 
bekezdésében megállapított  
 

145.006 E Ft M�ködési kiadással 
28.522 E Ft Felhalmozási kiadással 

118.761 E Ft  M�ködési bevétellel 
28.522 E Ft Felhalmozási bevétellel 
26.245 E Ft  M�ködési 

forráshiánnyal 
 
 
és az önkormányzat 2008. évi  
 

148.357 E Ft Módosított m�ködési 
kiadással 

52.939 E Ft Módosított felhalmozási 
kiadással 

124.334 E Ft  Módosított m�ködési 
bevétellel 

52.939 E Ft Módosított felhalmozási 
bevétellel 

24.023 E Ft  Módosított m�ködési 
forráshiánnyal 

állapítja meg. 
(2) A kiadási f�összegen belül a módosított 
kiemelt el�irányzatokat 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja 
meg. 

(3) Bajót Község Önkormányzat 
Képvisel�-testülete a következ� kiemelt 
bevételi el�irányzatokat határozza meg, 

 

3.756 E Ft Intézményi m�ködési 
bevételek 

83.418 E Ft Önkormányzatok 
sajátos m�ködési 
bevétele 

29.047 E Ft Önkormányzatok 
költségvetési 
támogatása 

40.130 E Ft Véglegesen átvett 
pénzeszközök  

( felhalmozási ) 

40.889 E Ft személyi jelleg� juttatások 
12.195 E Ft munkaadókat terhel� járulék 
43.762 E Ft dologi kiadás 
33.191 E Ft támogatásérték� m�ködési kiadás 
2.894 E Ft m�ködési célú pénzeszközátadás 

 államháztart. kívülre 
5.189 E Ft társadalom- és szociálpolitikai 

juttatás 
1.500 E Ft Kamatkiadások ( folyószámla hitel 

 kamata ) 
25.494 E Ft felújítás 
25.769 E Ft intézményi beruházási kiadások 

988 E Ft felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 

Ft Felhalmozási tartalék 
 Ft Felhalmozási általános tartalék 

508 E Ft M�ködési tartalék 
8.229 E Ft M�ködési hitel törlesztés 

742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 
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15.338 E Ft Támogatásérték� 
m�ködési bevételek 

2.203 E Ft Pénzforgalom nélküli 
bevételek 

3.381 E Ft Föld és telek értékesítés 

 

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban 
állapítja meg. 

(4) Az (1) bekezdésében megállapított 
bevételek forrásonkénti, kiadások 
jogcímenkénti megoszlását 
mérlegszer�en önkormányzati szinten, 
a rendelet 1. számú melléklete alapján 
határozza meg a képvisel�-testület. 
 
(5) (4) A m�ködési és felhalmozási célú 
bevételi és kiadási el�irányzatokat - 
tájékoztató jelleggel – mérlegszer�en 
önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. 
számú melléklet szerint állapítja meg a 
képvisel�-testület. 

2.§ 
Az önkormányzat, valamint a 
költségvetési szervei, módosítás utáni 
el�irányzatát a 
4,5,6,7,8,11,15,15/a,15/b,16,16/a,16/b,1
6/c számú mellékletek tartalmazzák 
 

3.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2008. április 30-án lép 
hatályba. E rendelet hatályba 
lépésével, egy id�ben a 3/2008 (II. 
21.)sz. költségvetési rendelet 3.§. 
(1), (2), (3), (4),(5) bekezdése és a 
4.§ (1), (2), (3), (8), (10) bekezdése 
hatályát veszíti. 

(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� 
gondoskodik. 

 
Tóth Zoltán sk. polgármester  
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk.körjegyz� 
      

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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75 éves  
 
Bácskai 
Ferencné 
(Szabó Etel) 
 
Kraszlán 
Béláné  ( Motuz Borbála) 
Petre Sándorné ( Gombos Margit) 
 
80 éves 

                                   
Kocsis Ferencné 
( Komlós Eszter ) 
 
Motúz István 
 

Sok szeretettel köszöntik 80-ik 
születésnapja alkalmából Motúz 
Istvánt felesége, fiai, menye, 
unokái és dédunokája. 
 
Született: 
 
Schlenk Zoltán és 
Pajkos Ildikó fia   Ádam 
 
Házasságot kötöttek:  

 
Jónás Sándor András   és   
Szilágyi Tímea 
Száraz Zoltán Dániel  és 
Farkas Katinka 
 

 
���� Aki örökre eltávozott közülünk 
Szabó Sándor 1930 
Berber Sándorné ( Pék Margit ) 1920 
Katona István 1932 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Születésnapi köszönt�k 
 

Krajcsovszki Zoltánt 60-ik 
születésnapja alkalmából sok 
szeretettel köszöntik szülei. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Egriné Sinógli Júliát 60-ik 
születésnapja alkalmából  
szeretettel köszöntik barátai, 
ismer�sei. 
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„ELBALLAGTOK SZÉPEN CSENDBEN, 
CSENDESÜL AZ ÓVODA, DE 
SZÍVÜNKBEN ELKÍSÉR MAJD, 
MINDANNYIUNK MOSOLYA.” 

 
 
 

 
 

 
BUJKA KLAUDA 
GASPAREK ÁKOS 
JANOSÜTZ EVELIN 
KISS EUGÉNIA MIRABELLA 
KÖRMENDI SÁNDOR EDE 
KÖRMENDI LEILA 
�SZE REBEKA 
SZABÓ KLAUDIA 

URBÁN BARNABÁS 
VÖRÖS FANNI 
VÖRÖS ROLAND 
ZÁGONYI ZSÓFIA 

 
���������������� 
 

Fels� tagozatosok lesznek: 
 

Bujka Laura   Palotai Bence 
Dózsa Márk   Róka Szilárd 
István Bence   Suki Ramona 
Mayer Mercédes  Sovánczki Péter 
Muzslai Emese   Tóth Valentin 
Nagy Nikolett 
 
8-ik osztályosok voltak, elköszöntek az 
általános iskolától, új iskola tanulói 
lesznek 
 
Balázsovits Zsanett   
Kolping Katolikus Szakiskola 
Czakó András  
Géza Fejedelem Ipari Szakképz� Iskola 
Csenteri Gyula   
Kolping  Katolikus Szakiskola 
Dósai Ibolya  
Kolping  Katolikus Szakiskola 
Horváth Ilona 
Balassa Bálint Gazd. Szakközépiskola 
Juhász Mária 
Kolping Katolikus Szakiskola 
Mezei Nikolett 
Kolping Katolikus Szakiskola 
Sinkó Zoltán 
Irinyi J. Gimnázium 
Szabó Bálint 
Bottyán J. M�szaki Középiskola 
Szabó Zsolt 
Géza Fejedelem Ipari Szakképz� Iskola 
 
Jó tanulást, sok sikert kívánunk. 
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Sziléziai lengyel fiatalok  
énekkara  Cantores Don Bosco 

Zabrzeb�l emlékezetes 
hangversenyt adott június 4-én 

Bajóton a templomban��������
 

 
 
A kórus vezet�je végz�s diák, 
kiváló munkát végzett. A jó 
hangú tehetséges fiatalok 
sokrét� m�sort, nehéz darabokat 
adtak el�, figyelmezetten és  
színvonalasan.

  
 
A két gyönyör� hangú szóló énekes 
 
 

 
 

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

                               
       MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ 
                                                     
Szeretettel meghívjuk Önt 

és Kedves barátait a 
Bajóti Millenniumi Házba  

SIMON M. VERONIKA 
Munkácsy-érmes        

fest�m�vész 
 

2008. június. 18- n (szerda) 14 órakor 
nyíló festménykiállítására, és a Bajóti 
M�vészeti Alkotótábor  megnyitására.  

  
A tárlat megtekinthet�:  

2008. június. 18 – június. 21-ig, 
Bajót, Millenniumi Ház.2533, Kossuth 
Lajos út 147. Telefon: 06 33 506 420 

 
A vendégeket köszönti és ezzel a  

„2008-as, negyedik „Bajóti M�vészeti 
Alkotótábort” megnyitja 

Tóth Zoltán 
 Bajót polgármestere. 

 
A festménykiállítást méltatja: 

 
DEDIK JÁNOS, író. 

 
A megnyitó m�sorában közrem�ködnek: 

 
Dedik János, ,Krúdy-érmes író, Tárkányi 

Imre, költ�, a Magyar Kultúra lovagja 
Enyedi Béla, ART Nívó-díjas altulajdonos.  

A rendezvényen a m�vészek köteteib�l 
nyomdai-, a festményekb�l m�termi áron 
lehet vásárolni! 
Az alkotótábor 18-án reggel 08 órától 21-
e délutánjáig tart, 20-án este (17 óra) 
záró kiállítással. 
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FELHÍVÁS  FOTOKIÁLLÍTÁSRA 
 
Várunk minden olyan amat�r fotót amelyet 
bajótiak fényképeztek . 
Téma  lehet : táj, természet, az élet 
pillanatai, emberek, stb. 
Személyenként max. 5db képet adhatnak be, 
min 15x21, max. 21x30 cm-es méretben 
Leadási határid� július 31. a Millenniumi 
Házban 
A beérkezett fotókat az augusztusi 
falunapon  állítjuk ki.  
Szeretettel várjuk a munkákat. 
���������������� 

Mátyás király és a reneszánsz 

Hogyan jutott el a reneszánsz m�vészet 
Magyarországra? 

A reneszánsz stílus Firenzében alakult ki 
1420 körül. Itálián és Dalmácián kívül 

általában csak a 16. század els� évtizedeit�l 
kezdett Európában elterjedni. 

Magyarországon viszont már 1479 táján 
gyökeret vert. 

Itália egyes államait és Magyarországot a 
14. századtól kezdve egyre er�söd� 
politikai, dinasztikus és kulturális 
kapcsolatok f�zték egymáshoz. Budán egye 
népesebb olasz keresked�kolónia alakult ki. 
A politika terén a reneszánsz stílus 
átültetéséhez sok segítséget adott Mátyás 
1463-84 között kialakított olasz 
diplomáciája. Amikor Mátyás 1474-ben 
eljegyezte, majd feleségül vette a nápolyi 
király lányát, Beatrixot, abba a szövetségbe 
"házasodott be", amelynek urai saját 
udvaraikban foglalkoztatták a korai 
reneszánsz legnagyobb fest�it, szobrászait 
és építészeti. A politikai és gazdasági 
összeköttetések szálait az olasz és magyar 
humanizmus kapcsolati egészítették ki, a 
humanizmus mindenütt nélkülözhetetlen 
táptalajt biztosított a reneszánsz m�vészt 
kibontakozásához. A magyarországi 
humanista mozgalom kis id�különbséggel 
szinte ugyanabban az id�ben kezd�dött mint 
az itáliai központokba, mivel hazánk 
uralkodói a 14. században az Anjou 
dinasztia nápolyi ágából kerültek ki. A 
mozgalom kibontakozásában fontos szerepet 
játszott Pier Paolo Vergerio. Mellette vált 

humanistává Vitéz János, aki Hunyadi 
Mátyás nevel�je volt. Magyarországon a 
reneszánsz m�vészet megjelenését els�nek 
Vitéz János készítette el�, aki mint 
könyvgy�jt� megismerkedett a reneszánsz 
könyvfestészet alkotásaival. Az 1460-as 
évek közepe táján Firenzéb�l rendelt, 
gyakran pompás reneszánsz miniatúrákkal  
ékes kódexei a reneszánsz m�vészet els� 
magyarországi hírnöke voltak. Vitéz 
könyvgy�jteménye Mátyás híres Corvina 
könyvtárába került, amit a király újabb 
kódexekkel gyarapított, díszítésüket a 
legkiválóbb firenzei miniátoroktól rendelte 
meg. 
A korszak legnagyobb magyarországi 
könyvgy�jt�je azonban maga Mátyás király 
volt. Könyvtára, a Bibliotheca Corviniana 
nem csak a magyar reneszánsz kultúra 
kiemelked� alkotása, hanem Európa-szerte 
ismert és csodált fejedelmi könyvtár volt 
Azzá tették méretei, amelyr�l pontos adatok 
ugyan nem maradtak: a kutatás ma kb. 
2000-2500 kötetre becsüli a gy�jteményt, 
melynek túlnyomó többsége kézirat, kis 
része nyomtatott könyv volt. Beatrix 
királyné könyvtárával és a királyi 
kápolnához tartozó díszes liturgikus 
m�vekkel együtt a Mátyás-kori budai palota 
teljes könyvállománya a 3000 kötetet is 
elérhette, e kötetek hozzávet�leg 4000-5000 
m�vet tartalmazhattak. A gy�jteményt 
tartalmi gazdagsága is vonzóvá tette a 
humanista kortársak számára. Mátyás király 
a humanista könyvtár teljessége terén túl 
akarta szárnyalni a korabeli uralkodókat 
Célja a klasszikus ókor és saját kora 
alkotásainak lehet� teljes összegy�jtése volt, 
ezek gyarapítását és lemásoltatását tekintette 
a legfontosabb feladatnak. A Corvina 
különleges értékét - f�ként az 1485 után 
beszerzett kéziratok esetében - a kódexek 
küls� kiállítása adta meg. Többségük a 
legkiválóbb firenzei könyvdíszít� mesterek 
munkája. Készültek Rómában, Nápolyban 
és Észak-Itáliában is illuminált kódexek, s�t 
Budán, ahol 30 írnok dolgozott a királyi 
könyvmásoló m�helyben, melyet kés�bb 
könyvfest� és könyvköt� m�hely egészített 
ki. A könyvek pompás díszítése és kiállítása 
az értékes tartalom méltó küls� 
megjelenítését szolgálta.  

Egyébként Mátyás király használta is a 
könyvtárát. Az irodalom iránti érdekl�désén 
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túl el�deinek könyvszeretete, és az olasz és 
hazai humanista példák nyomán 1467 táján 
kezdte el gy�jteménye megalapozását. Els� 
könyvtárosa Galeotto Marzio, a 
könyvbeszerzés irányítója pedig Taddeo 
Ugoleto volt, aki Firenzéb�l intézte a 
kéziratok másoltatását. Kés�bb Bartolomeo 
della Fonte lett a firenzei könyvbeszerz�, 
Bécsben pedig Moré János végezte a 
könyvtár gyarapítását. Mátyás állítólag évi 
33 ezer aranyat költött gy�jteménye 
fejlesztésére. 

A könyvtár állománya a budai királyi vár 
Dunára néz� keleti oldalán, magas boltozatú 
könyvtárhelyiségben helyezkedett el, 
aranyozott polcokon, szakok szerint 
csoportosítva. Fénykora Mátyás 
uralkodásának utolsó éveire esett, halálával 
nyomban megkezd�dött pusztulása.  

Az utódok nem csak a fejlesztésre, de 
meg�rzésére is alkalmatlanok voltak. 
Ulászló és II. Lajos a gy�jtemény 
legértékesebb darabjait ajándékozta el 
külföldi követeknek, humanistáknak, 
tudósoknak. Ezekb�l azonban legalább sok 
fennmaradt, mert a gy�jtemény sorsa Buda 
török kézre kerülésével végleg 
megpecsétel�dött: Szulejmán a Corvina 
köteteit elhurcolta, s azok 22 kivételével - 
melyeket 1862-ben adtak vissza a Magyar 
Tudományos Akadémia küldöttségének és a 
török-orosz háború idején a törökökkel 
rokonszenvez� egyetemi ifjúságnak - 
teljesen elpusztultak. Jelenleg 16 ország 43 
városának 49 könyvtárában 215 hiteles 
corvina meglétér�l tudunk. 
=============================
Szent István vándorlás 

Az els�ként 1938-ban 
megszervezett Szent István-
vándorlás, a magyar túrázók 
közkedvelt, az Írott-k�t�l Hollóházáig 
tartó Országos Kéktúra útvonalán 
kívánok végig gyalogolni, azonban nem a 
szokásos módon (külön-külön szakaszonként), 
hanem egyhuzamban, 41 nap alatt – július 11. 
és augusztus 20. között. 

Az 1128 km hosszú túraút bármelyik 
szakaszán, akár csak egy egészen rövid id�re 
is, bárki – egyedül vagy társasággal – 

csatlakozhat hozzám, s a közös vándorláson 
résztvev�khöz. Úgy képzelem a nyári túrát, úgy 
várom majd a csatlakozókat, hogy egy-egy 
tetsz�leges id�tartamú vagy távolságú 
szakasz megtételére is szívesen 
vállalkozzanak. A kikapcsolódásra, pihenésre, 
felfedezésre és ismerkedésre ez éppúgy 
alkalmat teremt, mint az akár napi 30 km 
legyalogolása. B�vebb információkat 
www.szentistvanvandorlas.hu honlapomon 
olvashatnak minderr�l. Az ott elhelyezett itinerb�l 
és térképekr�l pontosan nyomon követhet� lesz, 
hogy melyik nap és kb. milyen id�pontban 
gyalogolunk majd keresztül a jelzett 
helyszíneken, illetve milyen nevezetességeket, 
kulturális és szakrális helyszíneket érint az 
útvonal.Amennyiben lenne kedvük hozzá, 
regisztráljanak, s a megfelel� rovatban jelöljék be 
csatlakozási szándékukat!    Hagyó Miklós sk. 

===============================
����������������������������������������

�������	
�������������������������������
�������������������������������������
�� ������������� ���������� ��������
 ���������������������!��������"�

#$����%&'��"�(')&�*����

#$����%+'��"�(')%�*����

#$����%'���"���(')&�*��� 
******************************** 

 
Szeretettel várunk mindenkit aki tud és 

aki nem tud, de szeretne megtanulni 
kézimunkázni, szívesen töltené idejét a 

kézimunkázók között 
minden kedden 15-17 órakor 

a Millenniumi Házban 
Kalandorok kíméljenek! 
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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 

 


