• A BAJÓ TI ÖNKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2009. március XIX. évfolyam 3.szám
BÖJTMÁS HAVA csalogatja a tavaszt
A régi korok emberei sok szállal kapcsolódtak a természethez. Munkájukat, mindennapi
életük rendjét, örömeiket, bánataikat is befolyásolta a természet örök változása. A tél és a
nyár kettôsében, az élet és a halál párhuzamát látták. Mindezek szabályozták életüket,
melyet
az
ünnepek
felosztottak
kisebb
nagyobb
szakaszokra.
A tavaszi napéjegyenlôséggel egyre hosszabbodott a Nap útja, s ez jelentette számukra a
fényt, a Nap feltámadását. Nagyon sok népnél gazdag hiedelem és szokáskincs
kapcsolódott a tavasz beköszöntéséhez. Sok nép teremtett olyan istent magának, kinek
élete, halála, feltámadása a tél, nyár természeti ritmusát követi. Ôk jelképezik az emberek
örök
reményét
a
megújulásban,
a
feltámadásban és sorsuk
jobbra fordulásában. A
feltámadás
gondolata,
mély emberi vágy - az élet
gyôzedelmeskedjen
a
halálon, az elmúláson! A
keresztény vallás egyik
legnagyobb ünnepe a
húsvét, a feltámadás, a
megváltás alapgondolatát
foglalja
magában.
A
húsvét
ünnepe
napjainkban is megôrizte tavaszünnep jellegét, felelevenítve az ôsi tavaszköszöntô
népszokásokat, a termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket, melyek mellett tovább él a
keresztény ünnep gazdag szokásvilága.

Legismertebb húsvéti népszokás a locsolkodás
Különösen a fiatalabb korosztály számára érdekes ez a
locsolkodás. Kora reggel egyedül, párosan, vagy csoportosan
keresik fel a fiatal fiúk a lányosházakat, s szebbnél-szebb
üdvözlő-köszöntő verseiket elmondva, diszkréten
meglocsolják a meglátogatott család hölgytagjait, akik
"ellenszolgáltatásul" különböző ajándékokkal -piros tojás, csokoládétojás, pénz - honorálják a
megtiszteltetést.
Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros tolással!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bajót Község Képviselő-testület február
11-én tartotta testületi ülését, melyen
megtárgyalta
és
elfogadta
az
Önkormányzat 2009.évi költségvetését,
az étkeztetési díjáról és a szociális
étkeztetés díjáról szóló rendeletet.
Bajót Község Önkormányzatának
2/2009. (II.11) sz. rendelete,
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló
10/2005 (IX.15.) sz. KT rendelet
módosításáról
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§. (1) bekezdésében, a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 10.§. (1) bek,
26.§., 32.§. (1),(3) bek., 37/D.§. (5) bek.,
38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),
(2) bek., 47.§. (1),(4) bek., 50.§. (2)
bek., 92.§. (1), (2) bek.,és a
közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 19.§. (1) bek.,
36.§. (1) bek., 38.§. (1) bek., 71.§. (3)
bek., 112.§. (2) d./ pontjában, 160.§. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján megalkotott 10/2005 (IX.15.) sz
KT rendeletét (továbbiakban: R) az
alábbiakban módosítja:
1. §
Az R. 10. §-a törlésre kerül helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„10. §
Személyes
gondoskodást
szociális alapszolgáltatások

nyújtó

(1)
A
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátások
körében
az
önkormányzat
a.) alapellátásként étkeztetést és
b.) családsegítő szolgáltatást biztosít,
c.) speciális alapellátási feladatokról a
családsegítő szolgálat keretein belül
d.) szociális információs szolgáltatás

(2)
Az
étkezés
keretében
az
önkormányzat
tartósan
vagy
átmenetileg napi egyszeri meleg
étkezést (ebéd) biztosít a rászorultnak.
(3) Az étkeztetést Bajót Község
Önkormányzata
(továbbiakban:
Önkormányzat)
a
személyes
gondoskodás körében biztosítja.
(4) A szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 62. §-a
alapján:
„ Az étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti
jelleggel
nem
képesek
biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c)fogyatékosságuk,pszichiátriai
betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt
(5) A személyes gondoskodást nyújtó
ellátások kérelmet a Bajót Mogyorósbánya
körjegyzőséghez
kell
benyújtani.
A
személyes
gondoskodás
körébe
tartozó
ellátások
iránti
kérelmekről
a
Polgármester dönt, és határozatban
értesíti az érintetteket.
(6) A személyes gondoskodás körébe
tartozó ellátás igénybevételéről a
Bajót Község Önkormányzat és az
ellátott megállapodást köt.
A megállapodásban ki kell térni:
a.)étkeztetés
esetén
az
étkeztetés módjára;
b.) a térítési díj összegére és a
megfizetés időpontjára, módjára;
c.)az
ellátástól
való
távolmaradás esetén (pl. betegség,
kórházi ápolás, elutazás) az előzetes
bejelentési kötelezettség szabályairól;
d.) az ellátás megkezdésének
időpontjára;
e.) az ellátás megszüntetésének
eseteire
vonatkozó
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figyelmeztetésre

(13) Az ellátást meg kell szüntetni, ha a
gondozott:

(7) Az étkeztetés, az Önkormányzat
által megbízott szolgáltató által történő
házhozvitellel
történik.
Az
Önkormányzat
az
étkeztetést
a
hétköznapokon biztosítja.
(8) A személyes gondoskodás körébe
tatozó ellátásért térítési díjat kell fizetni.
A térítési díj megállapítását és a
befizetés
rendjét
külön
rendelet
szabályozza.
(9) A térítési díjat utólag, minden hó 6.
napjáig kell fizetni.
(10) a)
Szociális
rászorult:

helyzete

akinek ellátásáról közeli tartásra
köteles hozzátartozója, vagy vele
közös háztartásban élő családtagja
önhibáján kívül gondoskodni nem tud.
b)Egészségi állapota miatt rászorultnak
kell tekinteni azt a személyt, aki:
tartós betegségben szenved,

-

mozgásában korlátozott,

b.) számára az ellátás nem indokolt
c.) az igényétől eláll
d.) meghal
(14) A 10 §(11) bekezdés b)
pontjában fennálló feltétel meglétét
évente
felül
kell
vizsgálni.
A
felülvizsgálat során, a megállapítás
alapjául szolgáló feltételek megszűnése
esetén az ellátást meg kell szüntetni a
felülvizsgálatot követő hó 1. napjától.

miatt

aki életkora miatt saját ellátásáról
gondoskodni képtelen,

-

a.) térítési díj fizetési kötelezettségét
nem teljesíti

fogyatékossága miatt önmaga
fenntartásáról gondoskodni képtelen.
(11) A szociális étkeztetési kérelmet a
Bajót
Mogyorósbánya
körjegyzőséghez
kell
benyújtani
jövedelemigazolással együtt. Ha a
rendelet 10 §. (10) bekezdés b) pontja
alapján kérik az ellátást, az egészségi
állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást
is csatolni kell.
(12) A kérelmező életvitelében beállott
súlyos
egészségét
veszélyeztető
körülmény fennállásakor, a 10 § (11)
bekezdésében foglalt igazolásoktól el
kell tekinteni, és azok hiányában is
biztosítani kell a rászorult számára a
szociális étkeztetést.

(15) A 10 § (11) bekezdés a), c), d)
pontjának fennállását illetve, Bajót Mogyorósbánya körjegyzőséghez be
kell jelenteni. A bejelentés 2.-jától az
étkeztetést a polgármester által hozott
határozattal meg kell szüntetni.
(16) Az étkezés rövid idejű
szüneteltetését, Bajót - Mogyorósbánya
körjegyzőséghez be kell jelenteni. A
bejelentés 2.-jától van mód az
étkeztetés
szünetletetésére,
a
kérelmező által megjelölt ideig.
2. §
E rendelet 2009. március 1-én lép
hatályba. A rendelet kihirdetéséről a
körjegyző gondoskodik.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
Bajót Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2009.(II.11.) számú rendelete
szociális étkeztetési díjáról
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§. (1) bekezdésében, a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 10.§. (1) bek,
26.§., 32.§. (1),(3) bek., 37/D.§. (5) bek.,
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38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),
(2) bek., 47.§. (1),(4) bek., 50.§. (2)
bek., 92.§. (1), (2) bek.,és a
közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 19.§. (1) bek.,
36.§. (1) bek., 38.§. (1) bek., 71.§. (3)
bek., 112.§. (2) d./ pontjában, 160.§. (1)
bekezdésében, valamint a többször
módosított 10/2005 (IX.15.) sz KT
rendelet 10. §-ában (továbbiakban: R.)
kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Az
R.
10.
§-ában
biztosított
étkeztetésért az alábbi térítési díjat kell
fizetni:
Egy főre jutó 42751- 85500összeghatárok 42750 85500
Fizetendő
térítési
díj 187Ft 228 Ft 295 Ft
összege
c) a szolgáltatási önköltség magába
foglalja 100 Ft/nap ebédhordási díjat is.
2. §
(1) A rendelet 2009. március 1-én lép
hatályba. E rendelet hatályba lépésével
egy időben az 5/2007 (II.14.) sz: KT
rendelet 2. §-a hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk.polgármester
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
BAJÓT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/2009.(II.11.). számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében,
az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII.
törvény
65.
§
(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 2009. évi pénzügyi tervéről az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §

(1)
A
rendelet
hatálya
a
képviselőtestületre, annak bizottságaira,
Bajót -Mogyorósbánya Körjegyzőségre
és az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi
kisebbségi
önkormányzat
vonatkozásában
a
kisebbségi
önkormányzat
2009.
évi
költségvetéséről szóló 1/2009. (01-02)
számú
határozatában,
foglaltak
figyelembevételével lehet alkalmazni.
A költségvetés címrendje
2. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény
67. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján
az
önkormányzat
költségvetésének címrendjét a (2)
bekezdés szerint a 13. számú melléklet
alapján állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1)
A
képviselő-testület
az
önkormányzat 2009. évi költségvetését
Működési kiadási
főösszegét
Felhalmozási
kiadási
főösszegét
Működési
bevétek
főösszegét
Felhalmozási
kiadások
főösszegét
Működési
forráshiány

136.524 E Ft
22.817 E Ft
123.189 E Ft
22.817 E Ft
13.335 E Ft

állapítja meg.
A 13.335 E Ft működési forráshiányt a
költségvetésben rövid lejáratú hitelként
szerepeltetjük ( működési) a fedezet
megteremtése
érdekében
a
polgármester
gondoskodik
a
hitelkérelem
határidőben
történő
benyújtásáról külön képviselő-testületi
döntés alapján.
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(2)
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
következő
költségvetési
kiadási
előirányzat
csoportokat,
illetve
kiemelt
előirányzatokat határozza meg,
38.436 E Ft Személyi
juttatások

jellegű

10.864 E Ft Munkaadókat terhelő
járulékok
49.165 E Ft Dologi kiadások
30.127 E Ft Működési
célú
pénzeszköz átadás
3.332 E Ft Társadalom
és
szociálpolitikai juttatás
2.491 E Ft Non profit
támogatása

szervek

2.122 E Ft Felújítás
18.828 E Ft Beruházás
384 E Ft Felhalmozási tartalék
1.109 E Ft Működési tartalék
1.483 E Ft Felhalmozási kölcsön
törlesztése
az alábbi jogcímenkénti megoszlásban
állapítja meg.
(3)
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő kiemelt
bevételi előirányzatokat határozza meg,
1.726 E Ft Intézményi
bevételek

működési

79.597 E Ft Önkormányzatok
sajátos
működési
bevétele
21.223 E Ft Önkormányzatok
költségvetési
támogatása
21.162 E Ft Felhalmozási és tőke
jellegű bevételek
12.449 E Ft Támogatásértékű
bevételek
12.849 E Ft Pénzforgalom
bevételek

nélküli

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.
(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.
(5) A normatív állami hozzájárulásokat
jogcímenként a képviselő-testület a 3,3/
a. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) Az önálló intézmény Bajót Mogyorósbánya Körjegyzőség kiadásait
és bevételeit a 4. számú melléklet
szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) A kisebbségi önkormányzatok
bevételeit,
kiadásait
elkülönítetten
tartalmazó mérleget a 5. számú
melléklet szerint hagyja jóvá a
képviselő-testület.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat
2009. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében
szereplő
beruházási
kiadások
feladatonkénti részletezését a 6. számú
melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében
szereplő felújítási kiadások célonkénti
ütemezését a 6. számú melléklet
szerint.
(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát,
feladatonkénti megoszlását a rendelet
7. számú melléklete szerint.
(4) A
több éves kihatással járó
kötelezettségek
(feladatok)
előirányzatait éves bontásban a 9.
számú melléklet szerint fogadja el azzal,
hogy a későbbi évek előirányzatait
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véglegesen az adott évi költségvetés
elfogadásakor állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának
szabályai

(5) Az önkormányzat által adott
céljellegű támogatásokat a 8. számú
melléklet szerint.

6. §
Az önkormányzati szintű költségvetés
végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a jegyző a felelős.

(6) Az önkormányzat valamint az önálló
és
részben
önálló
intézmény
költségvetési létszám előirányzatát a
14. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A költségvetési évet követő 2 év
várható előirányzatait, a költségvetési
év folyamatai és áthúzódó hatásai,
valamint a gazdasági előrejelzések
ismeretében a 10. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselőtestület az önkormányzat
2009.
évi
előirányzat-felhasználási
ütemtervét havi bontásban a 11. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)
A
képviselő-testület
az
önkormányzat pénzellátási tervét havi
bontásban a 12. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között
2.688 E Ft tartalékot állapít meg.
- melyből
Működési tartalék
1.109 E Ft-általános tartalék
805 E Ft
-céltartalék
304 E Ft
Felhalmozási tartalék
- általános tartalék
-céltartalék

384 E Ft
234 E Ft
150 E Ft

(11)
A
kiadások
és
bevételek
szakfeladatonkénti részletezését a 15,
15/A, 15/B, 16, 16/A, 16/ C számú
mellékletek szerint hagyja jóvá.
5. §
A Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX.
tv. 53. §-a alapján:
„ A köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap
2009. évben 38.650 forint.”

7. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott
forráshiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli,
hogy a Bajót - Mogyorósbánya
Körjegyzőség készítse elő az önhibáján
kívül
hátrányos
helyzetbe
jutott
önkormányzati kiegészítő támogatás
benyújtásához
szükséges
igénybejelentést, és elő kell készíteni a
pénzintézethez
benyújtandó
hitelkérelmet.
(2)
Az
(1)
bekezdés
szerinti
intézkedések
megtételéről
és
a
támogatási
igény
kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem és határidőben
történő benyújtásáról a polgármester
gondoskodik, külön képviselő-testületi
döntés alapján.
8. §
“(1) A képviselő-testület a jóváhagyott
kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítási jogát 1.000.000 Ft
összeghatárig, mely esetenként a 200 e
Ft összeghatárt nem haladhatja, meg- a
polgármesterre
ruházza.
Egyéb
esetekben a képviselő-testület a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt
átcsoportosításról a polgármester a
következő testületi ülésen tájékoztatja a
testületet.
(3) Az év közben engedélyezett
központi támogatások felhasználásáról,
valamint az önkormányzat költségvetési
előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a
képviselő-testület a jegyző által történő
előkészítése után, a polgármester
előterjesztése alapján, negyedévente
dönt.
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9. §
(1)
Az
önállóan
gazdálkodó
költségvetési
szervek
rendeletben
meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények
vezetői
előirányzat-felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
költségvetési szervek a többletbevételük
terhére is csak a forrásképződés
mértékének,
illetve
ütemének
figyelembe vételével és az intézmény
biztonságos működésének szem előtt
tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá
tartozó
költségvetési
szervek
a
többletbevételük terhére, a felhalmozási
jellegű kiadási előirányzataikat saját
hatáskörben nem emelhetik fel, csak a
testület jóváhagyását követően.
10. §
(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi - megtakarítások
felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt
előirányzatokat az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv is köteles betartani.
11. §
(1)
Az
önállóan
gazdálkodó
költségvetési szervek pénzellátásáról a
Bajót -Mogyorósbánya Körjegyzőség
köteles gondoskodni a költségvetési
rendelet 12. sz. mellékletét képező
pénzellátási terv alapján.
Záró és vegyes rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján
lép hatályba, de rendelkezéseit 2009.
január 1-jétől kell alkalmazni.
Tóth Zoltán sk polgármester
Tarnóczy Tünde körjegyző

Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik márciusban
ünneplik születés és névnapjukat.
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70 éves
Vései Frigyes
Galba József
80 éves
Krajcsovszki
Andrásné ( Török
Mária )
80-ik születésnapja
alkalmából sok erőt, egészséget és sok
örömet kíván: Zoli fia, Panni menye
unokái és dédunokái
ANYAKÖNYVI HÍREK
Aki közülünk örökre távozott:
Balogh Mihály Ferenc(1946)
Dudás Józsefné ( Motuz Margit) 1930
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Visszaemlékezés a régi boltosokra
Amikor olvastam a Kisbírót, bennem is
felébresztette a múltat. Akkor még kislány
voltam, de emlékszem mindhárom boltosra.
A Wiesingeréket rőfösöknek hívták, nem
úgy, mint most: méterárusok. Abban a
boltban mindenféle ruhaanyag megtalálható
volt a csipkétől a tűig, de legtöbb volt a
bársony, meg a szövet. A férj szabómester
volt, s ő varrta az öltönyöket. A boltjuk ott
volt, ahol most Antal Jánosék laknak, egy
hosszú, régi ház. Elöl volt a lakás, középen
az üzlet, hátul meg a szabó műhely.
Az Ullmannéknál meg élelmiszerbolt volt.
Oda szerettünk menni Édesanyámmal, mert
mindig kaptunk egy kis cukrot, aminek
nagyon megörültünk. A bolt a jelenlegi
Takarékszövetkezet helyén volt, egészen a
Kultúrotthon kerítéséig.
Dobisékra is emlékszem, élelmiszerboltjuk
volt,
de
lehetett
náluk
kapni
porcelánbabákat. Mi csak nézegettük, mert
megvenni nem lehetet, arra nem volt pénz.
Azért emlékszem legjobban a Dobisékra,
mert két lányuk volt, az egyiket Irénnek
hívták, a másik lány nevére nem emlékszem.
Irénnel együtt jártunk iskolába, sokat
játszottunk. Tudomásom szerint Pestre
mentek és azóta nem találkoztunk. Az üzlet
a mostani Pálma presszó helyén volt.
Bajót, 2009.02.27

B S-né

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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A Nyugdíjas Klub hírei
Irány a Mikroszkóp!
Nagyon jó hangulatú előadást
„ Valakit visz a vicc” című
kabarét néztük meg február
22-én vasárnap a Mikroszkóp
Színpadon.
Mindenki
jól
szórakozott,
ezt
azért
is
merem állítani mivel jómagam
az erkélyen kaptam helyet és
onnan
a
nézőket
is
jól
láttam. Volt móka, kacagás no
meg egy kis politika . Külön
örömünkre
szolgált,
hogy
minden szereplőt ismertünk a
TV-ből.Hazafelé betértünk a
Kopár
Csárdába,
kellemesen
telt el a kirándulás, megérte
mert 40 bajóti együtt volt.
Bakonyi Népdal Fesztivál
Március 14-ére készülünk, a
Bakonyi
Népdal
Fesztiválon
lépünk fel. Várjuk a tavaszt,
mert
akkor
kezdődik
az
asszonykórus mozgalmas élete
mivel
minden
fellépést
örömmel vállalunk és szívvel,
lélekkel
készülünk
a
szereplésekre.
Köszönjük
Krajcsovszki
Zoltánnénak
-Pannikának-hogy
mindig
gondol
a
bajótiak
szórakoztatására, pedig nem
egy
hálás
feladat.
De
Ő
szívesen teszi. Köszönjük a
nyugdíjasok nevében.
Nagy Lajosné

A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy
miután lecsavarták a kupakokat a
csavaros
műanyag
palackokról,
a
palackokat tapossák össze (hogy kisebb
helyen elférjenek), és dobják be a
legközelebbi szelektív gyűjtőszigetbe. Az
összegyűjtött
kupakokat
műanyag
feldolgozóba szállítják, ahol granulálás és
beolvasztás után különböző használati
tárgyakat
készítenek
belőlük.
A 2009. május 15-ig létszámarányosan
legtöbb műanyag kupakot összegyűjtő
óvodák és iskolák közül két kategóriában
(óvoda, iskola) az első 3 helyezett kerül
díjazásra, és minden, a versenyben
résztvevő intézmény jelképes díjazásban
részesül. Az oklevelek és díjak átadása,
előreláthatóan
a
tavalyi
év
hagyományának megfelelően a júniusi
Környezetvédelmi
Világnap
városi
rendezvényén.
Ebben az akcióban az óvoda is részt vesz.
Kérjük
mindazokat,
akik
segíteni
szeretnének, hogy az összegyűjtött
kupakokat juttassák el az óvodába.
Köszönjük: Paul Zoltánné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

A 2009-es kupakgyűjtési akció zárása
2009. május 15.

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.

A zsákban vagy műanyag zacskóban
összegyűjtött, kizárólag üdítős (és nem
vegyszeres)
palackokról
lecsavart
műanyag kupakokat az AVE Tatabánya
Zrt. Erdész utcai telephelyén adhatják le
az óvodák és iskolák . A gyűjtési akcióban
kizárólag az üdítős palackok kupakjait
gyűjtsék, mivel a vegyszeres palackok
kupakjai
veszélyes
hulladéknak
minősülnek, és nem keverhetők az üdítős
palackok kupakjaival az újrahasznosítás
során.
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