• A BAJÓ TI ÖNKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2008.december XVIII. évfolyam 12.szám

A szeretet akkor él, ha
minden nap igaz,
néhány szép pillanat az
évekre nem vigasz.
Akit sokszor megbántottál,
talán ma megbocsát,
de ha elfújtad a gyertyát,
őrizd meg a fényt tovább!

Karácsonyi idézetek:
Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség; mindenkinek jóindulat, minden
gyermeknek egy jó példa, és végül magadnak tisztelet.
Oren Arnold
Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.
Charlotte Carpenter
Semmi sem okoz nagyobb csalódást annál, mint
amikor karácsonykor arra ébredünk, már nem vagyunk
gyerekek.
Erma Bombeck
A karácsony nem csak egy ünnep. Egy érzés.
Edna Ferber

Áldott békés karácsonyt kívánunk a Kisbíró minden kedves olvasójának, és a
bajóti lakosoknak. Köszönjük a civil szervezetek egész éves munkáját és
mindazok önzetlen segítségét amellyel a falu életét gazdagították és a közösségi
munkában részt vettek.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Képviselő-testület 2008.
november 27-én tartotta testületi ülését,
melyen elfogadta az Önkormányzat
16/2008 (XI.27) sz. rendelet
módosítását.
Bajót Község Önkormányzatának
16/2008.(11.27)számú rendelete
a 2008. évi önkormányzati
költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló
3/2008.( II.21.)számú rendeletének
módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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 működési
rendjéről szóló – módosított – 217/1998.
(XII.30.)
Kormányrendeletben
meghatározottakat – a 2008. évi
költségvetésről
alkotott
3/2008(II..21)számú
költségvetési
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A 2008. szeptember 11-e és
november27-e
között
átvett
támogatások. A kiadások és bevételek
átvezetése miatt az alaprendelet 3.§ (1)
bekezdésében megállapított
145.006 E Ft
28.522 E Ft
118.761 E Ft
28.522 E Ft
26.245 E Ft

Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési
forráshiánnyal

és az önkormányzat 2008. évi
152.407 E Ft Módosított működési
kiadással
54.922 E Ft Módosított felhalmozási
kiadással
142.051E Ft Módosított működési
bevétellel

53.922 E Ft Módosított felhalmozási
bevétellel
11.356 E Ft Módosított működési
forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül
módosított kiemelt előirányzatokat

a

44.498 E Ft
12.960 E Ft
49.733 E Ft
24.772 E Ft
2.894 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás
államháztart. kívülre
9.335 E Ft társadalom- és
szociálpolitikai juttatás
1.500 E Ft Kamatkiadások
( folyószámla hitel kamata )
26.085 E Ft felújítás
26.494 E Ft intézményi beruházási kiadások
934E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
Ft Felhalmozási tartalék
Ft Felhalmozási általános tartalék
486 E Ft Működési tartalék
8.229 E Ft Működési hitel törlesztés
742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés
jogcímenkénti megoszlásban állapítja
meg.
(3)
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő kiemelt
bevételi előirányzatokat határozza meg,
4.665 E Ft Intézményi
bevételek

működési

82.425 E Ft Önkormányzatok
sajátos
működési
bevétele
40.186 E Ft Önkormányzatok
költségvetési
támogatása
40.446 E Ft Véglegesen
pénzeszközök

átvett

( felhalmozási )
21.461 E Ft Támogatásértékű
működési bevételek
3.409 E Ft Pénzforgalom
bevételek

nélküli
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3381 E Ft Föld és telek értékesítés
( Telek ért. )
az alábbi jogcímenkénti megoszlásban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésében megállapított
bevételek
forrásonkénti,
kiadások
jogcímenkénti
megoszlását
mérlegszerűen önkormányzati szinten,
a rendelet 1. számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(5) (4) A működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen
önkormányzati szinten a 2. számú
melléklet szerint állapítja meg a
képviselő-testület.
2.§
Az

önkormányzat,

valamint

a

költségvetési szervei, módosítás utáni
előirányzatát

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. november 27-én
lép hatályba. E rendelet hatályba
lépésével, egy időben 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 kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Orlovitsné
Tarnóczy Tünde
sk.
körjegyző

Tóth Zoltán sk.
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szeretettel
köszöntjük
azokat
a
bajóti
lakosokat,
akik

decemberben
ünneplik
születés és névnapjukat.
Aki közülünk örökre távozott:
Kovács Sándorné
( Szabó Mária) 1914
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IDŐSEK NAPJA
December 5-én 15 órakor tartottuk
a már hagyománnyá vált „Idősek
„Id sek
Napját” Nagy örömmel töltött el
bennünket, hogy szép számmal
jöttek el községünk 70 éven felüli
lakói. Köszönjük, hogy elfogadták
meghívásunkat és jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket.
Idén
is
nagy
lelkesedéssel
készültek az óvodások, iskolások,
mazsorettek és Bajót két énekara,
mely meghozta gyümölcsét, a
résztvevők
hálás
tapssal
jutalmazták őket.
Ezúton szeretném megköszönni a
Szociális Bizottság nevében a
műsor szereplőinek, az őket
felkészítőknek az önzetlen munkát
és
szeretetet
mellyel
megörvendeztették
az
idős
embereket
Katona Ferencné
szociális főmunkatárs
Néhány felvétel a résztvevőkről és
az 50. házassági évfordulójukat
idén ünneplőkről
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Nyugdíjas Klub hírei
December 4-én tartotta a Nyugdíjas Klub az
évadnyitó és egyben a Mikulás napi
ünnepséget. A klub vezetője Krajcsovszki
Zoltánné köszöntötte a vendégeket, a klub
tagokat. és röviden összegezte a 2008-as év
eseményeit, programjait amelyen a tagok
vettek részt és a kórus szerepelt.
Röviden felsorolva.
Február 17. Budapest-Stefánia Palota:
Farsangi vigadalom előadására szerveztek
kirándulást
Március 5. A 15 éves Jázmin
Asszonykórust ünnepelték az Ászok
vendéglőben
Március 15. Bakonyi Dalos találkozó
bársonyosi szereplés
Április
4.
Virágkötészeti
kiállítás
megtekintése Nyergesújfalun
a Térségi
Közösségi Házban
Április 19. Fák és virágok napja
rendezvényen énekelt az asszonykórus
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Ünnepélyes keretek között 3 évre „örökbe
fogadta” az asszonykórus a Hősök terét és a
Millennium Ház környékét
Május 7. Tatabányai Pünkösdi dalos
találkozó
Május 17. Abasári Katonadal- és bordal
fesztivál
Május 18. Bajóton Muzslai István emlékére
állított kopja avatása
Június 18. Alkotótábor és Simon M.
Veronika kiállításának megnyitója és a
játszótér avatás
Július 6. Szlovákiai Pathon falunap és
kopjafa avatás- az ottani nyugdíjas klub
meghívásának tettünk elegetJúlius 26. Anna-bálon a nagysápi
nyugdíjasklub tagjai voltak a vendégeink
Július 30. Egész napos fürdőzés
Komáromban 45 fő részvételével
Augusztus 19. Falunap Bajóton
Augusztus 20. Debreceni Virágkarnevál és
hortobágyi Hídi vásár
Szeptember 6. Holcim családi nap a
Hajógyári szigeten
Szeptember 20. Nyergesújfalui Barátság
kör megalakulásának 25. éves jubileuma
Szeptember
27.
Nagysápi
szüreti
felvonulás
Szeptember 30. Idősek Világnapja
Tatabányán
Október 4. Bajóti szüreti felvonulás
Október 12. Térségi Idősek Világnapja –
Dorog
November 11. Népdalkör vezetők képzése
November 20. A víz reneszánsza című foto
kiállítás megnyitója Nyergesújfalun
November 30. Adventi dalos találkozóOroszlány
Még két rendezvényen szerepel a Jázmin
Asszonykórus:
December 5. Bajóton Idősek Napja
ünnepség
December 21. Falu Karácsonya
Novemberben indult az Otthonunk Európa
Program
vetélkedősorozat
nyugdíjas
csoportok részére. A vetélkedő több
fordulós és 2009. tavaszáig tart. A bajótiak
is részt vesznek a játékban. A kérdések
érdekesek, jó agytorna. Akiket érdekel
bekapcsolódhatnak a játékba.
A klubnap minden héten szerda, délután 5
órától, télen 4 órától kezdődnek az
összejövetelek a Művelődési Házban
amelyre minden klubtagunkat szeretettel
várjuk, hogy ötleteikkel is gazdagítsák a
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klub életét. Várjuk körünkbe a fiatalabb
nyugdíjasokat és dalosokat!
Végezetül a klubvezetője ( a maga és a
vezetőség
nevében
)megköszönte
a
klubtagok egész éves munkáját, a külső
támogatást amellyel a klubot segítették, és
erőt, egészséget, sok örömet kívánt minden
klubtagnak az együtt töltött órákhoz
A klub keretein belül szervezett előadásokra
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Rövidesen a Komárom-Esztergom megyei
Rendőr
főkapitányság
Bűnmegelőzési
Osztálya az idősek elleni bűncselekmények
megelőzéséről
tart
tájékoztatót,
filmvetítéssel egybekötve. Az időpontot
plakátokon tesszük közzé.

A BAJÓTI ÓVODÁBAN JÁRT A
MIKULÁS!

Megsimogathatom a szakállad?
Kis Mikulás, nagy Mikulás!
Jaj de jó, hogy eljöttél
=======================
Köszönjük
Bajót
Község
Önkormányzatának a bőséges mikulás
csomagot amelyet a kisgyerekeknek
ajándékoztak.
Egy szülő

ELGONDOLKODTATÓ DOLGOK
TudodTudod-e, hogy az az ember aki lelkileg erősnek
tűnik, az valójában érzékeny és gyenge?
TudodTudod-e, hogy azok, akik azzal foglalkoznak,
hogy másokat védenek, azoknak van a legnagyobb
szükségük védelemre?
TudodTudod-e, hogy a három legnehezebbem kimondható
dolog a "szeretlek, bocsáss meg és kérlek segits"?
TudodTudod-e, hogy azok, akik pirosba öltöznek, azok a
legönbizalmasabbak?
TudodTudod-e, hogy azok, akik sárgába öltöznek, azok a
legelégedettebbek a külsőjükkel?
TudodTudod-e, hogy
hogy azok, akik feketébe öltöznek, azok
nem akarnak látszani és segítségre és megértésre
vágynak?
TudodTudod-e, hogy ha valakin segítesz, az a segítség
visszakerül hozzád?
TudodTudod-e, hogy sokkal könnyebb valamit leírni
valakinek, mint a szemébe mondani, de sokkal
sokkal
értékesebb a szemébe mondani?
TudodTudod-e, hogy ha valamit becsületesen kérsz, az a
kérésed teljesül?
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A szeretet szabadsága
A szeretet az Univerzum legfőbb
törvénye. A szeretet az egyetlen energia
amely
megsokszorozza
magát.(Ha
szeretetünk
szétárad,
nem
leszünk
kevesebbek.)
Kahlil Gibran gondolatai a szeretetről , a
házasságról és a gyermekek helyes
szeretetéről
„ Szeressétek egymást, de a szeretetből ne
legyen kötelék: legyen inkább hullámzó
tenger lelketek partjai között.
Töltsétek meg egymás serlegét, de ne
igyatok egyazon serlegből.
Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne
ugyanazt a cipót egyétek.
Daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok,
de engedjetek egymásnak egyedüllétet;
miként a lant húrjai egyedül vannak, bár
ugyanarra a dallamra rezdülnek.
Adjátok át szíveteket, de ne őrizzétek
egymás szívét; mert szíveteket csak az Élet
keze fogadhatja be.
És álljatok egymás mellett, de egymáshoz ne
túlontúl közel, mert a templom oszlopai
távol állnak egymástól, és a tölgyfa meg a
ciprus nem egymás árnyékában növekszik”
„Próbáljatok olyanná lenni mint a
gyermekek, de ne próbáljátok őket olyanná
tenni, mint ti vagytok. Mert az élet sem
visszafelé nem halad, sem meg nem reked a
tegnapban.
Ti vagytok az íj, amelyről gyermekeitek
eleven nyílként röppennek el. Az íjász látja
a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg
benneteket minden erejével, hogy nyilai
sebesen messzire szálljanak. Legyen az íjász
kezének hajlítása a ti örömetek forrása; mert
Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat,
amely mozdulatlan.”

Karácsonyi jelképek
A karácsony szavunk a szláv korcun szóból
(jelentése: átlépő, forduló) származik, ellentétben
a germán népek Weihnacht-jából, amelyik szent
éjt jelent. Nálunk is a téli napfordulóra utal,
vagyis a régi időszámításra, az új év kezdetére.
Ezért lett nagykarácsonyból már a 13. század
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óta december 25. A kiskarácsony pedig újév
napja.
Krisztus
előtt a fény
diadalát
ünnepelték
a halál és
a sötétség
felett. A
mithraizmu
s sokáig a
kereszténység vetélytársa maradt a december
25-ével. Lehet, hogy Jézus alakját és
születésének időpontját róla mintázták. Az ókori
Rómában december 17. és 24. között tartották a
földművesek istene, Szaturnusz táncos
vigalmait.
A karácsonyfa – bár csak alig kétszáz éve
tartozik az ünnephez – ókori helyettesítője a
magyal, babér vagy bármilyen örökzöld volt. A
rómaiak egymásnak zöld ágakat ajándékoztak
ilyenkor, a Szaturnália ünnepén. Újkori jelentése
inkább az első emberpár, Ádám és Éva almafája,
vagyis a tudás fája. Az emberek valaha úgy
gondolták, csak úgy menekülhetnek meg a
kísértetektől vagy a gonosz szellemektől, ha az
élet örökzöldje alá húzódnak. A 17-18.
században – az első fenyőfák állításának
korában –, kézenfekvő örökzöld Európában nem
az almafa vagy a babér volt a téli időben, hanem
a fenyő.
Üvegdíszek az 1880-as években jelentek meg a
korábbi alma, dió, mézeskalács helyett. Céljuk a
fény tükrözése, sokszorosítása. A viktoriánus
korban papírdíszek, képek, gyümölcsök
helyettesítették, ezek ma is kezdenek divattá
válni.
Gyertya a Logosz, a világ fényének szimbóluma,
a keresztényeknél Krisztus jelképe, mert a
gyertya is megsemmisül, miután fényt adott. A
láng, a kanóc és a viasz a szentháromságot
testesíti meg. Hasonló szerepe van a
születésnapi tortán és a halottaknál egyaránt.
A jászol tisztelete Keleten kezdődött, aztán
Liberius pápa építtetett jászolt a karácsonyi
misztériumhoz. Ezért játszódik ma is a
népszínjáték egy jászol körül.
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A betlehem készítése főleg a Kárpátmedencében gyakori. A pásztoroknak öltözött
gyerekek kis, jelmezes csoportja adomány
reményében járja a házakat, és adja elő versikéit
a házigazdának – jutalom reményében.
Az angyal a lélek jelképe. Isten az angyalt és az
embert a saját képmására teremtette. A hét
arkangyal legismertebbjei: Mihály, az ítélkező;
Gábriel a hírhozó és Ráfáel, a gyógyító.

kellemes az illata. Egyiptom és Babilónia
templomaiban már használták euforizáló
(boldogságérzést okozó), meditatív állapotot
előidéző hatása miatt.
Alma, dió, fokhagyma: egészséget jelképezi.
Az almát annyi darabba vágjuk, ahányan
körbeülik a karácsonyi asztalt, hogy mindenki 1-1
szeletet kapjon. Az összetartozást is jelenti.
Diós, mákos beigli:

A pásztor a béke jelképe, nem volt személyiség,
inkább dekoráció a betlehemi ábrázolásokon.
Brueghel óta vált a paraszt vagy a pásztor önálló
témává a festészetben.
A háromkirályok Európa, Ázsia és Afrika
szimbólumai, a napkeleti bölcsek: Gáspár,
Menyhért, Boldizsár. Egyesek szerint mágusok
voltak, akik megálmodták a Messiás, a szabadító
születését. Keletről, a világosság születése
helyéről érkeztek.
Mária, a Szűzanya a szépség ideálja minden
korban. Férje, Szent József háttérfigura, hiszen
nem tőle van a gyermek. Széna és
mezőgazdasági szerszámok, gabonák a
karácsonyi asztal alatt.
Az aprószenteknek, angyaloknak szánták
eledelül, valamint varázserőt tulajdonítottak
nekik. Mindegyik a következő év bősége, jó
termése miatt került oda, akárcsak az étkek
sorrendje az asztal fölé.
Végül a szalmát a beteg állatok kapták, a
magokat pedig a baromfiak a tojás és a
szaporodás reményében. A búzaszalma
jelentése a születés, a szerszám a munkához
kapcsolódik, a kicsírázott „lucabúza” a húsvéti
mező, s benne a gyertya Jézus jóságát jelenti.
A gomba a fenyőfán a légyölő galóca mása. A
régi sámánok ebből főztek italt a transzba
eséshez. Egyébként a fenyő és a gomba
szimbiózisban él a természetben: a fa cukrokkal
látja el a gombát, az viszonzásul segíti a fát
ásványi anyagok és víz felvételében. Tehát a
valóságban is szorosan együtt élnek.
A napkeleti bölcsek tömjént és mirhát hoztak az
újszülöttnek. Mindkét növény desztillációja
alkalmas a baktériumok elpusztítására,
gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító, ráadásul

gyarapodást jelenti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MEGHÍVÓ

FALUKARÁCSONYRA
Ünnepeljük együtt a karácsonyt
2008. december 21-én 16 órakor a
Művelődési Házban
Műsort adnak: óvodások, iskolások,
Jázmin Asszonykórus, Harmónia
Énekkar, Boszi
Dance
mazsorett
csoport
Művelődési és
Sportbizottság
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minden kedves kábel TV
előfizetőnknek

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET Kíván

Sterczer Gergely
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ha fáj a háta
és minden mozdulata bántja
Hívását Márta várja
S gyógyírt visz otthonába.
Ajándékozzon masszást karácsonyra.
Egeresiné Vanek Márta
06 20 828 99 03
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bajóti Kisbíró
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva
Készült a Millenniumi Ház gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 506 420. Előfizethető és megvásárolható a
Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint
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