
 
 
 

2009. január  XIX. 
évfolyam 1.szám 

 A csillagászati tél a téli 

napfordulótól a tavaszi 

napéjegyenlőségig tart, tehát az 

északi féltekén december 21-

március 20., a déli féltekén pedig 

június 21-szeptember 23. közé 

esik. Ez az az  időszak, mikor a 

nappalok rövidebbek, mint az 

éjszakák, és évi átlagban a 

leghidegebbek a napok,                                                                                                                           

 
   Petőfi Sándor: Téli esték ( részlet )  

                                                      
Esik a hó, mégis fekete az útca,  

Nagy, vastag sötétség egészen 

behúzta.  

Járó-kelő ember nem is igen akad,  

Egy-egy látogató megy csak 

hazafelé,  

Lámpája megvillan az ablakok 

alatt,  

S fényét a sötétség hirtelen elnyelé,  

Eltűnik a lámpa, a benn lévők 

pedig  

Buzgón találgatják: vajon ki ment 

el itt?  
   

A hónap időjárása 
 
Havi középhőmérséklet: -1,4 oC 
Átlagos csapadékmennyiség: 34 mm 
Napsütéses órák száma: 61 
 
Janusról a „kétarcú” istenségről nevezték el 
a régi rómaiak a hónapot. Vidáman várták 
az újévet, hogy hasonlóan teljenek az év 
napjai: Ovidius szerint „ Minden kezdésben 
benne a jó meg a rossz.” Édes ételeket, 
mézet, datolyát, fügét ettek, pénzzel és más 
figyelmességgel ajándékozták meg egymást. 
BOLDOGASSSZONY HAVÁBAN 
rendszerint kopogós a hideg, ám 2007-ben 
tavaszias meleget hozott. Sopronban 17,8  
 
 

 
 
 
 
 
 
fokot mértek 13-án. A -1,4 fokos 
középhőmérséklet ellenére számíthatunk 
kemény fagyokra is: 2003-ban -27 fok volt 
Szécsényben a hónap derekán, 1942-ben -33 
fok fokot mutatott a kecskemétiek hőmérője. 
A hónap végén szerencsére gyakran enyhül 
az idő; 1921-ben 17 fok volt Kecskeméten, 
2002-ben 19,8 fokot mértek 
Szentgotthárdon. 
 
ZIMANKÓ? FORRÓSÁG: 1126-ban a 
madarak megfagytak a fán. 1287 
vízkeresztjén koszorút fontak búzavirágból. 
1669-ben utcasorokat ástak ki a hó alól. 
1721-ben nem fűtöttek a szép időben. 1754-
ben a vásározók elakadtak a hóban. 1764-
ben haragoszöld volt a pázsit. 
1771-ben nagy esők voltak Gyöngyösön, és 
a ferences testvérek éjjel-nappal merték a 
vizet rendházuk pincéjéből. 1789 hófúvásos 
telét kiadós esők  követték. 1834-ben, 
Vincekor (22) virágzott a meggyfa 
Veszprémben, a méhek  a hónap végén 
kirepültek. Az 1838-as ítéletidőben nem 
működött a postaszolgálat, 1876-ban 
előbújtak a rovarok.  

NÉPI TERMÉSZETISMERET: Újév 
napja (1) ha világos, a gabona nem lesz 
hiányos, ám ha csepeg az eresz, a termés 
nem lesz kedves. �Ábel (2) napos ideje bő 
gyümölcstermés előjele.�Ha 
vízkeresztkor(6) csurog az eresz hosszú tél 
lesz, ha havazik, hamar jön a tavasz, ha esik 
az eső férges lesz a mák.�Piroska napján 
(18) ha fagy , 40 napig el nem hagy. � Ha 
Ágnes (21) hideg, engesztel Vince (22). 
Hogyha szépen fénylik Vince, megtelik 
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borral a pince.� Ha Szent Pál (25) ideje 
tiszta, bőven terem mező, puszta. 
 
 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 
Bajót Község Képviselő-testület 2008. 
december 18-án tartotta testületi ülését, 
melyen megalkotta a 17/2008 (XII.18), 
18/2008 (XII.18), 19/2008 (XII.18)  és a 
20/2008 (XII.18) sz. rendelet 
módosítását. 
 

Bajót Község Képviselő - 
testületének 17/2008 (XII.18), sz. KT. 

rendelete a 
helyi adókról 20/2007 (XI.28)  szóló 

sz. KT. 
rendelet módosításáról 

 
Bajót község képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. tv.  
(továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján megalkotott, helyi adókról szóló 
20/2007 (XI.28)  sz. KT rendeletet          
( továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1.§. 
Az R. 3.§ törlésre kerül, helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 3. § a kommunális adó éves összege 
adóköteles ingatlanonként  2.000 Ft” 
 

2.§ 
(1) E rendelet 2009. január 1-én lép 
hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 
Tóth Zoltán sk. 
 Polgármester  
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk 
körjegyző 
 

Bajót Község Önkormányzatának 
18/2008. (XII. 18.) sz. rendelete a 

települési szilárd hulladék 
kezeléséről szóló 7/2007 (IV.5.) sz. 

rendelet módosításról 
 
Bajót Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Tv. 16. § (1) bekezdésében, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. tv. 23. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint a 
települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szabályairól szóló 242/2000 
(XII.23.) korm. Rend. (továbbiakban: 
díjr.) rendelkezéseire figyelemmel 
megalkotott 7/2007 (IV.5.) KT rendeletét 
(Továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. § 
Az R. 2§-a az alábbi (3) bekezdéssel 

egészül ki: 
 

(3)A hulladékkezelési közszolgáltatás 
tartalma:   

- a hulladékbegyűjtés,  
- a hulladékszállítás, 
- a hulladékátvétel,  
- a hulladékártalmatlanítás,  
- a hulladékártalmatlanító 

létesítmények létesítése, illetőleg 
fenntartása, felülvizsgálata, 
korszerűsítése, átalakítása, 
üzemeltetése és karbantartása, 
lezárása  utógondozása, 
monitorozása,  

- a nyilvántartások vezetése,  
- ügyfélszolgálat fenntartása,  
- a számlázás ( ide értve a díj 

beszedését )  továbbá  
- kísérleti jelleggel:  elkülönített 

hulladékgyűjtés-, szállítás-, 
ártalmatlanítás-, illetve 
hasznosítás.  

2. § 
Az R. 5 §-ának tartalma törlésre kerül, 
helyébe az alábbi szöveg lép: 

5.§. Bajót Község közigazgatási 
területén összegyűjtött és elszállítás 
céljából átvett települési szilárd 
hulladékot az AVE Tatabányai 
regionális hulladéklerakóban kell 
elhelyezni, , valamint a 11. § (8), (9), 
(10) bekezdés esetében a 
nyergesújfalui telepen tárolt edényzet. 
  Ez a kötelezettség nem érinti a 
hulladék hasznosításához, illetve 
elégetéséhez való közszolgáltatói 
jogosultságot.   

3. § 
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Az R. 4. § (7) bekezdésében szereplő „ 
e paragrafus (7) bekezdése alapján” 
szövegrész helyébe a „e paragrafus (8) 
bekezdése alapján” szövegrész lép. 
 

4. § 
Az R. 4. § (9) bekezdés tartalma 
törlésre kerül helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„(9) Az ingatlantulajdonos köteles a 
közszolgáltató illetve a Bajót-
Mogyorósbánya körjegyzősé 
g részére 15 napon belül bejelenteni az 
ingatlan tulajdonjogában beállt 
változást, amit hitelt érdemlően 
bizonyítani kell, a korábbi tulajdonost a 
díjfizetési kötelezettség a bejelentés 
hónapjának utolsó napjáig terheli.”  

 
5. § 

Az R. 4. §-a az alábbi 
bekezdésekkel egészül ki: 
 

(10) Az üresen álló helyiségek, 
ingatlanok után nem kell szolgáltatási 
díjat fizetni, ha az üresedést a 
szolgáltatást végzőnek bejelentik és az 
üresedés időtartama a 30 napot 
meghaladja. 
(11) Gazdálkodó szervezet a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben 
keletkezett települési hulladéka 
tekintetében akkor köteles a 
közszolgáltatás igénybevételére, ha: 
- nem rendelkezik a  környezetvédelmi 
felügyelőség által engedélyezett 
hasznosító vagy ártalmatlanító 
berendezéssel, illetőleg létesítménnyel; 
- vagy rendelkezik ugyan, de a 
közszolgáltatás keretében nyújtott 
települési hulladékkezelés 
környezetvédelmi szempontból 
lényegesen kedvezőbb megoldással 
történik. 
(12) A környezetvédelmi felügyelőség 
eljárását az köteles kezdeményezni, aki 
a közszolgáltatás nem kívánja igénybe 
venni. 

6. § 
Az R. 7 §-ának tartalma törlésre 
kerül, helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 

(1) A tulajdonos a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített saját 

tulajdonú, illetve a közszolgáltató által 
biztosított bérelt gyűjtőedényt, 
közszolgáltató által biztosított címkézett 
zsákot, valamint az alkalmi hulladék 
gyűjtésére – a közszolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott és azonosító 
jellel ellátott – más gyűjtőeszközt 
köteles igénybe venni. 
 (2) A közszolgáltató által nyújtandó, 
illetve kötelezően igénybe veendő   
szolgáltatás minimális mértéke: 
 

- lakóingatlanonként egy személy 
esetén 1 db 60 literes 
gyűjtőedény heti egyszeri 
ürítéssel 

- lakóingatlanonként két személy 
esetén 1 db 80 literes 
gyűjtőedény heti egyszeri 
ürítéssel,  

- lakóingatlanonként három vagy 
több személy esetén 1 db 
110/120 literes gyűjtőedény heti 
egyszeri ürítéssel,  

(3) Ha az ingatlantulajdonos a 
közszolgáltató felé nem valóságnak 
megfelelő adatot közöl és ennek 
következtében az átadásra kerülő 
hulladék mennyisége rendszeresen 
meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, a 
közszolgáltató jogosult a tényleges 
mennyiségű hulladéknak megfelelő 
űrtartalmú edényre történő cserét 
kezdeményezni, a szolgáltatás díját a 
tényleges mennyiségnek megfelelően 
módosítani. 
(4) Az ingatlantulajdonos igénye alapján 
a közszolgáltató a szokásos 
mennyiséget meghaladó hulladék 
gyűjtéséhez és szállításához 
gyűjtőedényt biztosít. 
(5) A közszolgáltató szállító járműveivel 
meg nem közelíthető, 2. sz. 
mellékletben meghatározott területeken 
lakó tulajdonosok számára, a 
közszolgáltató köteles az említett 
mellékletben meghatározott helyen 
felirattal ellátott környezetbarát zsákot 
biztosítani, a tulajdonos pedig ezen 
zsákba a hulladékot elhelyezni.  

7. § 
Az R. 10§ (1) bekezdésének tartalma 
törlésre kerül, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
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(1) A közszolgáltató által évente kettő 
alkalommal szervezett - előre 
meghatározott időpontban elvégzett 
lomtalanítás keretében a közszolgáltató 
a lakosságnál keletkezett, a rendszeres 
elszállításra használatos 
gyűjtőedényzetekben el nem helyezhető 
hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja. 
Az évi kétszeri lomtalanítás költségét a 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
tartalmazza. 

8. § 
Az R. 11 §-ának tartalma törlésre kerül, 
helyébe az alábbi rendelkezés lép, 
valamint a ”közszolgáltatási díj” címszó 
törlésre kerül, helyébe a 
„Közszolgáltatási díj és közszolgáltatási 
szerződés” cím lép.: 
„11. § (1) A díjfizetés alanya az 
igénybevevő. A közszolgáltatási díjat az 
ingatlantulajdonos fizeti meg a 
közszolgáltatónak közvetlenül.  
 
(2) A közszolgáltatási díjat az 
Önkormányzat egyéves díjfizetési 
időszakra- amely a naptári évvel azonos 
- egytényezős díjként állapítja meg. E 
díjakat kell figyelembe venni a 
többletszolgáltatás esetén. 
 
(3) A közszolgáltatási díjat az 
igénybevevő negyedévente a 
közszolgáltató által a tárgynegyedévet 
követően kibocsátott számla alapján 
utólag a szolgáltatási szerződés szerinti 
fizetési módon köteles megfizetni. 
 
(4) A közszolgáltatási díj mértékét és 
egytényezős díjkalkulációs sémát a 
rendelet 1. sz. Melléklet tartalmazza.   
 
 (5) A szolgáltató és az 
ingatlantulajdonos közötti szerződést 
írásban kell megkötni. A szolgáltató a 
közszolgáltatás teljesítése során 
tudomására jutott személyes adatokat 
csak a közszolgáltatással összefüggő 
tevékenységével kapcsolatban és a 
díjhátralék behajtása érdekében tett 
intézkedéseinél használhatja fel. 
(6) Ha a hulladékkezelésről az 
ingatlantulajdonos nem gondoskodik, a 
szerződéskötés megtagadása nem 
mentesít a díj megfizetése és a 

közszolgáltatás kötelező igénybevétele 
alól. 
(7) A szilárd hulladék közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó szerződésnek 
az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a.) a szerződő felek megnevezését 
b.) a közszolgáltatás megnevezését 
c.) a közszolgáltatás igénybevételének 

kezdő időpontját, a szüneteltetés 
szerződéses feltételeit 

d.) a szolgáltatást igénybevevő által 
használt gyűjtőedény tulajdonosát, 
méretét 

e.) az ürítés gyakoriságát és idejét 
f.) a közszolgáltatásért fizetendő díjat, 

valamint ha az edényzet a 
szolgáltató, vagy az önkormányzat  
tulajdona, az edényzet használati 
díját 

g.) a közszolgáltatási díj 
megfizetésének módját 

h.) a szolgáltatónál működtetett 
ügyfélszolgálat helyét, idejét 

i.) a közszolgáltatási szerződés 
módosításának és felmondásának 
feltételeit 

j.) a szolgáltató és az 
ingatlantulajdonos egyéb 
részfeltételekben is megállapodhat.” 
 

(8)   Bajót-i ingatlantulajdonosok részére 
ingatlanonként évi maximum 200 kg 
építési törmelék, lomot (veszélyes 
hulladék kivételével) amely a 
rendszeres hulladékszállítási körbe nem 
tartozik a szolgáltatási szerződéssel 
rendelkező lakos  - kérelem alapján 
kiállított, a polgármester által aláírt 
igazolás ellenében - ingyen 
elhelyezhető az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt Nyergesújfalu-i 
telephelyén. 
 
(9) Az igazolásokat az építési törmelék, 
lom kiszállítása alkalmával le kell adni 
az (1) bekezdésben megjelölt 
hulladéklerakón. 
 
(10) Amennyiben 200 kg-nál több a 
kiszállított mennyiség, a 200 kg feletti 
részt a lakos köteles kifizetni a az (1) 
bekezdésben megjelölt hulladéklerakó 
mérlegházában.” 

9. § 
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E rendelet 2009. január 1-én lép 
hatályba. A rendelet kihirdetésről a 
jegyző gondoskodik. 

Tóth Zoltán  sk.     Polgármester  
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző 
Bajót Község Önkormányzatának 

19/2008 (XII.18.) sz. rendelete a 
Bajót Község köztisztaságáról szóló 

11/2003 (IX.11) sz. 
rendelet módosításáról 

 
Bajót Község képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Tv. 16. § (1) bekezdésének és az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. Tv. 7. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján, Bajót Község 
képviselő-testülete által 2003 IX.11-én 
megalkotott és azt követően kihirdetet 
11/2003 (IX.11..) sz. KT 
rendelet(Továbbiakban: R) az alábbiak 
szerint módosul: 
 

1. § 
 

Az R. az alábbi 23/A §-sal egészül ki: 
 
„23/A (1) Bajót Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
Bajót Község területén a lakossági 
fogyasztóknál a 260 Ft/m3 + ÁFA 
vízdíjat és 201 Ft/m3 + ÁFA 
csatornadíjat állapít meg. Nem 
lakossági fogyasztók esetében a 
képviselő-testület 362 Ft/m3 +ÁFA 
vízdíjat és 309/Ftm3+ÁFA csatornadíjat 
állapít meg 2009 évre.” 
 
(2) Az oktatási, egészségügyi és 
szociális intézményeknél a lakossági 
árat kell alkalmazni. 
 
(3) A nyári időszakban  (05.01.-07.31.) a 
locsolt területtel rendelkező 
fogyasztóknál az elvezetett szennyvíz 
díjának 10 %-át a Hétforrás Kistérségi 
Vízmű Kft., mint szolgáltató nem 
érvényesíti.” 

2. § 
 

(1) E rendelet 2009. január 1-én lép 
hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egy 
időben a 18/2007 (XI.28.) sz. KT 
rendelete hatályát veszti. 

(3) a rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 
Tóth Zoltán sk. Polgármester  
Tarnóczy Tünde  sk. körjegyző 

Bajót Község 20/2008 (XII.18.) sz. 
rendelete az állatok tartásáról 

szóló13/2008 (IX.10.) sz Kt rendelet 
módosításáról 

Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A § 
(2) bekezdésében és  a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel az 
Országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet 36 § (5) 
bekezdésére, az állattartás központi 
jogszabályokban nem szabályozott 
kérdéseinek rendezése érdekében – a 
helyi sajátosságokat figyelembe véve – 
a 13/2008 (IX.10.) sz Kt rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. § 

Az R. 9. § (4) és (5) bekezdései 
törlésre kerülnek. 

2. § 

Az R. 11. § (6) és (7) bekezdései 
törlésre kerülnek. 

       3. § 

A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 

(1) A rendelet kihirdetéséről a 
körjegyző gondoskodik. 

 
Tóth Zoltán  sk. Polgármester      
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző 
 
 
 
 
 
 



6                                                                                                                                  Bajóti Kisbíró 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Szeretettel köszöntjük 

azokat a bajóti lakosokat, 

akik januárban ünneplik 

születés és névnapjukat. 

 
25. házassági 
évfordulójukat 
ünneplik 
 
Molnár Ferenc   és 
Füle Katalin 
Sipos Sándor  és 
Taferner Márta 
 
Aki közülünk örökre távozott: 
�Galba Ferenc  1928 
�Hörömpöli Mihályné  ( Varga Ágnes) 
1929 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

2009. február 1-jén indul a 

kistérségi központi 

háziorvosi ügyelet! 
 

Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú 
Kistérségi Társulás az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdés szerinti, az alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátást 2009. február 
1-jétől már saját hatáskörben, 
közreműködői szerződés útján fogja 
ellátni az esztergomi kistérség területén. 
Fenti feladat ellátásra a Társulás 
közbeszerzési eljárást folyatott le. A 
közbeszerzési eljárást az Orvosi Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Társaság nyert meg, amely az ország 
számos területén végez már ilyen 
feladatot, kifogástalan szakmai 
színvonalon.  A feladatellátás kistérségi 
szintű megszervezése nagy előrelépésnek 
tekinthető, hiszen az eddigi széttagolt 
feladatellátás koncentrálásával nagyobb 
hatékonyság és racionálisabb szolgáltatás 
nyújtható majd a kistérség valamennyi 
állampolgára részére.  
Az egyközpontú háziorvosi ügyelet 
megszervezése egyben az Országos 
Mentőszolgálattal való közös 

diszpécserszolgálat megvalósulását is 
jelenti, ami óriási szakmai garanciát jelent 
mindannyiunk számára. 

Hogyan fog működni a 

kistérségi ügyelet? 
2009. február 1-től a háziorvosi ügyeleti 

ellátás új rendszerben kezdi meg 

működését az Esztergom és Nyergesújfalu 

Többcélú Kistérségi Társulás területén. 

Mind a gyermek, mind pedig a felnőtt 

lakosság sürgősségi ellátását a kistérségi 

központi ügyelet végzi ügyeleti időben. 

Az ügyeleti rendelő címe: Esztergom, 

Hősök tere, a körforgalomnál (HRSZ 

17608). 

Az ügyeleti telefonszámok nem 

változnak! 

Esztergom, Pilismarót és Dömös 

területén: (33) 313-063 

Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, 
Tát és Mogyorósbánya területén: 

(33) 514-054 
A fenti telefonszámokra befutó 
hívásokat az Országos Mentőszolgálat 
szakképzett diszpécsere fogja kezelni, 
aki az eset jellegéből fakadóan fogja 
majd mozgósítani az ügyeletet vagy a 
mentőt.    
A diszpécserszolgálatot az Orvosi 
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kht. 
az Országos Mentőszolgálattal közösen 
fogja működtetni.  
A feladatellátás szakmai színvonalát és 
a betegek biztonságérzetét az 
esztergomi és a nyergesújfalui 
mentőállomás tovább fokozza. 
A kistérségi központi háziorvosi ügyelet 
rendelési ideje: 
Hétköznapokon: 16:00 órától- másnap 
08:00 óráig, 
Hétvégén, valamint ünnep- és 
munkaszüneti napokon: 08:00 órától-
08:00 óráig folyamatosan.  
Az ügyelethez tartozó települések:  
Esztergom, Nyergesújfalu, Dömös, 
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Pilismarót, Tát, Mogyorósbánya, Bajót, 
Lábatlan, Süttő. 
 
A kistérségi ügyeletet sürgősségi 
ellátásban jártas, jól képzett 
szakembereink nyújtják, legyen szó 
telefonos tanácsadásról, rendelői 
vizsgálatról vagy helyszíni ellátásról. A 
gyors és jól szervezett ellátás 
érdekében segítő együttműködésüket 
előre is köszönjük! 
 

Az Orvosi Ügyelet Kht. vezetősége  
Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú 

Kistérségi Társulás 
********************************************** 
Tisztelt Lakosság! 
Január hónapban, az önkormányzat 
(képviselőtestület támogatásával) 
gondozásában és a Kulturális és Sport 
Bizottság mintegy féléves előkészítő 
munkájának köszönhetően megjelentetésre 
került egy kiadvány, mely a „Bajóti 
Zsebkalauz” címet viseli. 
Ez a kiadvány elsősorban a településre 
látogatók alapinformációhoz jutását kívánja 
elősegíteni. Pontos tájékoztatást ad a 
településen található szolgáltatásokról, 
tartalmazza a település térképét, rövid 
történetét, fotókat természeti és kulturális 
értékeinkről. Mindemellett azt gondolom 
hasznos kis könyvecske ez még az itt élők 
számára is. 
Kérem, hogy a kiadványt ajánlják az 
idelátogató ismerőseiknek, rokonaiknak, 
turistáknak a figyelmébe.  
Az értékesítésből származó bevételt a 
kulturális rendezvényeink színesítésére 
fogjuk felhasználni. 
Megvásárolni elsősorban a Millenniumi 
Házban lehet 390 Ft./db áron és várhatóan a 
helyi vendéglátóhelyek és élelmiszerboltok 
is bekapcsolódnak az értékesítésbe. 

Önkormányzat 
������������������� 
 

Múltidéző 
 
A minap, egy baráti beszélgetés 
következményeként, érdekes könyv került a 
kezembe.  
A címe: „A Magyar Ipar Almanachja”.  
A kiadás éve: 1929.   

Azon túl, hogy mint az ismertes, 1929 a nagy 
gazdasági világválság kezdetének időpontja és 
ma 2009-ben hasonló válság van 
kibontakozóban, a tartalma is igazi csemegévé 
teszi ezt a kiadványt. Természetesen engem 
elsősorban a bajóti vonatkozásai hoztak 
izgalomba. Apró betekintést enged a 80 évvel 
ezelőtt itt élt emberek világába és számtalan 
kérdést vet fel egyúttal.  
Kik voltak ezek az emberek, élnek-e még itt 
leszármazottaik, tovább vitték-e elődeik 
szakmáját, iparát? Mi lett sorsuk a válság alatt, 
után? A II. világháború alatt?  
Minden kérdésre biztosan nem kaphatunk 
válasz, de néhányra talán még igen.  
Ezért gondolatébresztésként a bajóti iparosokról 
szóló részt teljes részletességében szeretném 
közre adni, egyúttal kérni mindenkit, ha ismerős 
nevet lát, netán leszármazottja a szóban forgó 
iparosok valamelyikének, az tegye közzé, amit 
ezeknek az embereknek a sorsáról tudni lehet!    

Bajót 
„ Dobis László, vegyeskereskedő. Üzletét 1928 
óta vezeti önállóan. Az ipartestület tagja. A 
világháborúban (I.vil.h.) fivérei: Vilmos, Géza és 
Árpád vettek részt. Utóbbi hősi halált halt. 
  Gasparek János, cipészmester. Szakmájában 
1882 óta működik, 1897-ben lett önálló. Az 
ipartestület előljárósági tagja. A világháborúban 
1916-tól kezdve a befejezésig vett részt. 
  Gách Mihály, bognármester. 1888 óta fejleszt 
iparában 1895-ben önállósította magát. Az 
ipartestület előljárósági tagja. A világháborúban 
32 hónapot töltött a fronton. Egyszer 
megsebesült. 
  Sümegi Lipót, bércséplő. Azelőtt 6 évig a 
mészégető iparban működött. 1927 óta önálló, 
azóta tagja az ipartestületnek. A világháborúban 
17 hónapot töltött a fronton, megsebesült és mint 
25%-os rokkant szerelt le. 
  Ullmann Ármin, kocsmáros és 
vegyeskereskedő. Üzletét 1894-ben alapította. 
Az ipartestület tagja. Fiai, Mihály és József részt 
vettek a világháborúban. 
  Vigh Gyula, kovácsmester. 1916 óta fejlesztett 
iparában 1928 óta önálló. Ugyanaz óta az 
ipartestület tagja. A világháborúban a szászvári 
kőszénbánya által felmentetett. 
  Visinger Gyula, szabómester.” 
 
„Csak” 80 év! Kimondva sem sok és 
tulajdonképpen egy emberi élet átlagos hossza. 
Mégis mennyi minden, milyen sok változás fér 
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bele ennyi időbe! És vajon él-e még ezeknek az 
embereknek az emléke? 

Tóth Zoltán 
polgármester 

„ A könyvtár egy csoda . Ha valamire 
tényleg kíváncsi vagy, lépj oda a 
könyvespolchoz, csak kövesd a 
megérzéseid. A könyv válasszal ott 
vár majd rád ! 

Lucien del Mar 
 
A Községi Könyvtár legújabb 

könyvei: 

Sánta Ferenc: Farkasok a 

küszöbön: Válogatott 

elbeszélések 

James Redfield: Mennyei 

prófécia 

Wilbur Smith: A folyó istene 

Egely György: Vízautók, 

antigravitávió 

Andrew matthews: Hallgass a 

szivedre: Gondolatok az 

életről, munkáról és 

céljainkról 

Popper Péter: Ne menj a romok 

közé: A megszakadt 

kapcsolatok tragikuma 

David DeGrzía: Az állatok 

jogai 

���������������� 
 

PÁLYÁZAT 
A Holcim Hungária Zrt. 2009-ben is 
pályázatot ír ki Lábatlan, Nyergesújfalu és 
környezetének fejlesztésére, a helyi 
közösségek, szervezetek támogatására.  
A pályázaton olyan bejegyzett non-profit 
szervezetek, önkormányzatok, civil 
szervezetek és intézmények vehetnek részt, 
amelyek a környezet és a helyi közösség 
számára kiemelkedő haszonnal járó 
tevékenységet folytatnak az értékteremtő 
fejlődés jegyében. 
 
A nyertes pályázatokat cementutalvány, 
illetve pénzbeli támogatás formájában 
jutalmazzák összesen hárommillió forint 
értékben. 
Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok 
a tevékenységek, amelyek maradandó 
értéket hoznak létre, hosszú távú fejlesztési 
elképzelésekhez illeszkednek, a környezet 
szépítéséhez hozzájárulnak és szélesebb 
körű közösséget érintenek. 
 

 A beérkezett pályamunkákat elismert 
településszépítők, helyi média képviselői és 
a Holcim szakemberei bírálják el. 
A pályázatok beküldési határideje 2009. 
február 27. 
Pályázati adatlap letölthető a 
www.holcim.hu és a www.cementgyar.hu 
weboldalról, valamint a 30-537-04-71-es 
telefonszámon igényelhető. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MEGHÍVÓK a Nyugdíjas klub 
rendezvényeire 

Szeretettel meghívjuk a bajóti 
Kultúrotthonba 

2009. január 28-án (szerda ) 
délután 4 órára 

ahol 2-3-7 napos üdülési lehetőségekkel  
kapcsolatos előadás, filmvetítéssel 

egybekötött tájékoztató lesz. 
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 
Nyugdíjasklub vezetősége 

******************************** 
A falu lakossága részére 

bűnmegelőzési előadás kezdődik 
2009. február 4-én 13, 30 
órakor a Kultúrotthonban. 
Előadó: Hámori Zoltán 

 Komárom-Esztergom megyei Rendőr 
Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya  
 
Az előadáson a faluban történő lopások, 
betörések megelőzésére kapunk hasznos 
tanácsokat. 
Kérjük, hogy az előadáson minél többen 
vegyenek részt, hiszen mindenkinek 
saját érdeke, hogy értékeit megvédje. 

    Nyugdíjas Klub vezetősége 
����������������� 
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