• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2009. május XIX. évfolyam 5.szám

KIRÁNDULNI VOLTUNK!
2009 május 13-án az óvoda nagycsoportja
kirándulni volt Budapesten.
A délelőttöt az állatkertben töltöttük. Az
óvodások kíváncsian fedezték fel egyik
állatot a másik után. Legtöbbet a
majmoknál és az állatsimogatóban időztek,
de nagy derültséget keltett, a pancsoló
barna medvebocs is. Délután átmentünk a
cirkuszba, ahol a 120 éves cirkusz
jubileumi műsorát láttuk. Nagyon jó előadás volt, a gyerekek rendkívül élvezték, sokat
nevettek és tapsoltak. Igaz kicsit fáradtan, de rengeteg élménnyel tértek haza este a
gyerekek.
Paul Zoltánné
óvónő

Kedves Gyerekek!
Nemcsak szépek, aranyosak, okosak vagytok, olykor csintalanok és
idegesítőek is, de mindig szeretünk benneteket. Ha fegyelmezünk,
megfeddünk titeket értetek és nem ellenetek történik. Ti vagytok a
jövő, a jövőnk. Azt szeretnénk, hogy a jövő szebb és boldogabb
legyen.
A közelgő gyermeknap alkalmából sok szeretettel köszöntünk minden
bajóti gyermeket.
Szerkesztő
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Önkormányzati hírek:

Bajót Község Képviselő-testület április 26-án tartotta testületi ülését, melyen megtárgyalta és
elfogadta Bajót Község Önkormányzatának 8/2009. ( IV.29. ) számú rendelete az önkormányzat
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bajót Község Önkormányzatának 9/2009.(04-29)számú rendelete a 2009. évi önkormányzati
költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
4 /2009.( II.11.)számú rendeletének módosításáról szóló rendeleteket.
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8 / 2009. ( IV.29. ) számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
I. rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre, a helyi kisebbségi
önkormányzatokra és az önálló intézményre.
II. Az Önkormányzat zárszámadása
2.§
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtását
151.238 E Ft

Működési bevétellel

26.804 E Ft

Felhalmozási bevétellel

136.960 E Ft

Működési kiadással

26.318 E Ft

Felhalmozási kiadással

13.159 E Ft

Módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1,(15,16)számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el
A kiadásokon belül
44.676 E Ft

személyi jellegű juttatások

12.747 E Ft

munkaadókat terhelő járulék

38.255 E Ft

dologi kiadás

24.528 E Ft

támogatásértékű működési kiadás
működési célú

2.986 E Ft
pénzeszközátadás államháztart. kívülre
8.307 E Ft

társadalom- és szociálpolitikai juttatás
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73 E Ft kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata )
12.341 E Ft felújítás
11.634 E Ft intézményi beruházási kiadások
934 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
826 E Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
8.229 E Ft működési hitel törlesztés
742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés

(3) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítését a 4, 6 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 6 számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.
számú melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 6. számú melléklet
szerint fogadja el.
(7) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
(8) Előirányzat felhasználási ütemtervet és a teljesítést a 11 számú melléklet tartalmazza.
(9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
(11) 2008. évi céljellegű támogatások részletes kimutatását a 14. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
4. §
(1) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. tábla szerint 667.438 E
Ft-ban állapítja meg.( tájékoztató tábla ,3,4,5,6,7,)
5. §
(1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 3-as számú mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
6. §
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi felhasználható
pénzmaradványát a 13.159 E Ft-tal jóváhagyja a 3/a számú melléklet szerinti részletezéssel.
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Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tóth Zoltán sk polgármester
Tarnoczy Tünde sk körjegyző
Bajót Község Önkormányzatának
9/2009.(04-29)számú rendelete
a 2009. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
4 /2009.( II.11.)számú rendeletének módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-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 működési rendjéről szóló –
módosított – 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi
költségvetésről alkotott 4/2009 (II..11)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A 2009. január 1 és március 31-e között átvett támogatások miatt az alaprendelet 3.§ (1)
bekezdésében megállapított
136.524 E Ft Működési kiadással
22.817E Ft Felhalmozási kiadással
123.189 E Ft Működési bevétellel
28.817E Ft Felhalmozási bevétellel
13.335E Ft Működési forráshiánnyal

és az önkormányzat 2009. évi
139.352 E Ft Módosított működési kiadással
23.100 E Ft Módosított felhalmozási kiadással
125.745 E Ft Módosított működési bevétellel
23.372 E Ft Módosított felhalmozási bevétellel
13.335 E Ft Működési forráshiánnyal
állapítja meg.
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(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
38.436 E Ftszemélyi jellegű juttatások
11.027 E Ftmunkaadókat terhelő járulék
49.702 E Ftdologi kiadás
30.127 E Fttámogatásértékű működési kiadás
2.491 E Ftműködési célú
pénzeszközátadás államháztart. kívülre
5.253 E Fttársadalom- és szociálpolitikai juttatás
1.000 E FtKamatkiadások
( folyószámla hitel kamata )
2.122 E Ftfelújítás
19.008 E Ftintézményi beruházási kiadások
487 FtFelhalmozási tartalék
1.316 E FtMűködési tartalék
742 E FtFelhalmozási kölcsön törlesztés

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi előirányzatokat
határozza meg
1.726 E Ft Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos
79.597 E Ft
működési bevétele
Önkormányzatok
29.407 E Ft
költségvetési támogatása
Véglegesen átvett pénzeszközök
12.779 E Ft
( felhalmozási )
Támogatásértékű működési bevételek
12.449 E Ft
13.159 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek

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 képviselőtestület.
2.§
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valamint

a

költségvetési

szervei,

módosítás

utáni

előirányzatát

a

6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek tartalmazzák
3.§
(1)

Ez a rendelet 2009. április 29-én hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy időben a
4/2009 ( II.11.)sz. költségvetési rendelet 3.§. (1), (2), (3), (4), bekezdése és a 4.§ (1) ,(8),
bekezdése hatályát veszíti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tóth Zoltán sk polgármester
Tarnóczy Tünde sk.körjegyző

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti
lakosokat, akik májusban ünneplik születés és névnapjukat.
70 éves
Ölveczki István
Gács-Varga Sándorné ( Szabó Mária)
Anyakönyvi hírek
25. házassági évfordulóját ünnepli

Horváth Attila és Vései Aranka

Pályázati tájékoztató
-Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a művelődési ház felújítása érdekében
benyújtott, kétfordulós IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) pályázat az első fordulón sikeresen
túljutott. A második fordulóban már a konkrét műszaki tartalom kidolgozására kerül sor. Reményeink
szerint még ebben az évben döntés születik a nyertes pályázatokra vonatkozóan és a beruházások is
elkezdődhetnek.
-Az UMVP III. tengelyes forrásokra falufejlesztés soron a ravatalozó felújítására, míg a vidéki örökség
megőrzése soron a tűzoltó szertár felújítására lett benyújtva pályázat. A pályázati anyagok feldolgozása
folyamatban van, jelenleg a hiánypótlásokat végezzük el. Az eredményességgel kapcsolatos döntés
várhatóan a nyár közepére születik meg.
-További pályázatok lettek benyújtva az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett forrásokra az
óvoda nyílászáróinak cseréjére és a tető felújítására, valamint sportlétesítmények felújítása fejezetben
a szurkolói mellékhelyiség korszerűsítésére, lelátó felújítására, konténer épület hiányzó tetőrészének
megépítésére.
- A TEUT pályázati forrásban az Arany J. – Katona J. utcák felújítására fogunk várhatóan még ebben a
hónapban pályázatot benyújtani.
- A kerékpárút beruházás a terveknek megfelelően halad, átadására augusztus vége szeptember elejére
kerülhet sor.
-A buszforduló kialakítása folyamatban van. Még az őszig áthelyezésre kerül a buszmegálló is a
fordulóba. A Dohány házig és a teljes forduló mellett újra kialakításra kerül a csapadékvíz elvezető árok,
melyet szilárd burkolattal látunk el.
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- Ezen felül a buszmegálló és a Dohány ház között járda kerül megépítésre. Majd pedig növényzet
telepítésével folytatódnak a munkálatok.
-Az iskola új épületében riasztó berendezés és térfigyelő kamera rendszer telepítésére kerül sor.
Tóth Zoltán Polgármester

„NEHÉZ
NEHÉZ ÚT”
Településbiztonsági program
Módszertani útmutató
halmozottan hátrányos helyzetűek
helyzetűek felkészítésére
GazdálkodásGazdálkodás- Életvitel – Háztartás
Miskolc, 2009.
BEVEZETŐ
Egy éve egy érdekes rendőri akcióról számolt be a sajtó:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2008. elején széleskörű felderítő tevékenységet
folytatott a Taktaközben élő és tevékenykedő bűnelkövető személyekkel szemben, valamint a hozzájuk
kapcsolható több tucatnyi segítővel egyetemben. Ezen személyek szegénységben élő embereket vettek rá
uzsorakölcsönök igénybevételére, illetve fenyegetések hatására jelzáloghitelek felvételére kényszeríttették
őket.
A B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya „Nehéz út” településbiztonsági programja
keretében, a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal közösen, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával az uzsora jellegű bűncselekmények megelőzésére programot indított. Az eddig megvalósított
részek:
 Uzsora elleni falinaptáron képregényben feldolgozva az áldozattá válás folyamata.
 Ismeretterjesztő videofilmen bemutatva a visszaélések mozzanatai.
Az azóta ismertté vált több ügy elemzése, a helyszíni ismeretszerzés, beszélgetések az áldozatokkal és a
helyi szakemberekkel mind a halmozottan hátrányos helyzetű réteg egy különös világát mutatta, melyet
kívülállóként szinte lehetetlen megérteni.
Néhány „morzsa” a hátrányos helyzetűek világából:
 A nyomozás kezdetén a rendőrség beavatkozó egységének közreműködésével elfogásra került egy
férfi súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette megalapozott gyanúja miatt. Mindenki várta a
megkönnyebbülést a lakosság körében, ehelyett kb. 100-150 fős tömeg lépett fel ellenségesen az
elfogott érdekében.
 Az elmúlt 4 évben a megyében kb. 80 nyomozás indult uzsora jellegű bűncselekmény felderítésére,
de az ügyek maximum 10 %-ában történt vádemelés. A sértettek a feltáró tanúvallomásukat
visszavonták, inkább vállalják az erőszakot, minthogy sem ők, sem hozzátartozóik ne kapjanak
gyors hitelt akár havi 100 %-os kamatra is.
 Egy 12 éve házas és 7 gyermekkel rendelkező család nyolcadik gyermeke pár hónapos korában
meghalt és a temetésre vett fel uzsorakölcsönt. Menekülnie kellett, embertelen körülmények közé
kerültek. Újra fel kellett vennie a kölcsönt, mert a 7 gyermeket a gyámhatóság helyezte volna
gyermekvédelmi intézménybe. További menekülés a semmibe. A történet nem egyedi.
 A halmozottan hátrányos helyzetűek részére adott segély kifizetésekor egyes falvakban a
kereskedők külön rendelnek tél időszakban is 800 Ft/kg áron szőlőt, mert kereslet van rá.
 A lakóházakon esetenként a nyílászárók sem zárhatóak, de a parabola antenna jelenléte tükrözi
speciális élethelyzetüket. Egyszerre van jelen a mentális probléma és a jogos kulturális igény.
Érzékelhető, hogy a bűncselekmények megelőzését a gyökereknél a szociális, mentális problémák
kezelésénél kell kezdeni. A szociális és oktatási szakembereknek az érintettek kulturális és mentális
szintjüknek megfelelőn be kell mutatniuk a folyamatok káros következményeit és helyes irányt az
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életvitelre és a gazdálkodásra vonatkozóan.
Az itt bemutatott gazdálkodási, életvezetési és háztartási ismeretek adják alapját a helyi felkészítésnek.
A tematikát egy ide vonatkozó szakiskolai OKJ képzés alapján állították össze a Diósgyőr-Vasgyár
Szakközépiskola és Szakiskola (Miskolc) pedagógusai. A tematika mellett bemutatjuk a program ide
vonatkozó részeit, eredményeit.
Hisszük és valljuk, hogy Cesare Beccaria olasz jogtudós tézisei több mint 200 év távlatából is
aktuálisak:
„Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat.” „A megelőzés legbiztosabb, egyben
legnehezebb eszköze a nevelés tökéletesítése.”
Tisztelettel a B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
Dr.Dobos László
a kuratórium elnöke

Dudás Péter
a kuratórium titkára

A teljes anyag az önkormányzat helyiségében megtekinthető.
KOMTŰZ KFT felhívása

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy munkatársaink 2009 május 14-től az éves kéményellenőrzést és tisztítást,
valamint a szolgáltatási díj beszedését végzik a teljes településen.
Megnevezés

Lakossági

Közületi

gravitációs

1. 070,-Ft

2.740,- Ft

turbós

3. 425,-Ft

4. 400,- Ft

gravitációs

-680,- Ft

1. 500,-Ft

turbós

2. 680,-Ft

3. 420,-Ft

gravitációs

1. 755,-Ft

4. 115,-Ft

turbós

4. 860,-Ft

6. 240,-Ft

Egyedi

Gyűjtő ( szint)

Kisközponti 60 KW alatt(db)

Központi 60 KW felett (fm)
gravitációs

-650,- Ft

turbós

1. 870,-Ft

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
KÖSZÖNJÜK
A képviselő-testület döntése alapján iskolánk 2 új táblát vásárolhatott. Nagyon szépen köszönjük, a két új
tábla nagy örömet okoz a 2. és a 4. osztály kisdiákjainak. Nagyon megkönnyíti munkánkat, a régi táblákra
már nem lehetett írni. Köszönetet szeretnénk mondani áldozatos munkájukért Balogh Andrásnak és Seres
Attilának, akik felszerelték tábláinkat.
Tanító nénik

Ki mit tud?
Hagyományteremtő céllal iskolánk tavaly januárban „Ki mit tud”-ot szervezett a Kernstok iskola diákjainak.
Nagy sikere volt a rendezvénynek, idén is meghirdettük versenyünket. Iskolánk apraja-nagyja dolgozott a
szervezésben. A bajóti gyerekek szép eredményeket értek el minden meghirdetett kategóriában. Reméljük
mindenki jól érezte magát, elégedett volt és szívesen részt vesz majd a jövő évi megmérettetésben.
Tanító nénik

/Szerk megjegyzése: Amikor benéztem a terembe, a zsűri már tanácskozott. Úgy éreztem a hangulat nagyon
jó volt/
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Majális Bajóton-Pélifödön

Május 2-án a bajóti sportpályán sokan ellátogattak a programokra. A gyerekek aktívan kivették a részüket,
volt kézműves foglalkozás, nagy örömükre ugrálóvár, Levente Péter gyerekeknek szóló műsora. A kísérő
szülők, nagyszülők is jól emlékeztek még Móka Mikire ( akit Levente Péter személyesített meg) a Zseb TV
műsorában -jó néhány évtizeddel ezelőtt.
A rendőrség látványos bemutatót tartott, a futbal kedvelők kistérségi és öregfiuk-ifi meccseket nézhettek.
A szentkereszti program látványos, igényes, nagyon tartalmas volt. Az istálló galéria alkotásai szép
élményeket nyújtottak, a padlás galéria nagyon jó ötletnek bizonyult, ez látszott a látogatók arcán. ( A
berendező művészi érzéke tükröződött a kiállításon)
A szabadtéren felállított színpadon színes műsort állítottak össze a rendezők, ki-ki megtalálhatta ami őt
érdekelte. A lovasok állandó jelenléte, bemutatója szinesítette a napot, a szekérkiállítás a szabadban már a
múlt emlékeit ( a fiatalabb nemzedék már azt sem) idézte.
Köszönjük a szervezőknek és segítőiknek ezt a szép napot.

Mné


Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretném megköszönni a Kulturális Bizottság tagjainak és mindenkinek, aki segített a május
2-3– án megrendezésre került „Nyiss Ránk - Családi délután” rendezvény megszervezésében. Külön
köszönet: Paul Zoltánnénak, Krajcsovszki Zoltánnénak, Kríszeg Ilonának, Malagurszkiné Szabó
Évának Ferenczy Évának, Búzás Kelemennek, Margit Tamásnak és Motúz Kelemmennének, a Jázmin
népviseletes asszonykórus és a nyugdíjas klub tagjainak, az Öregkő-aljai Pincebarátok körének, a
Szikra SC-nak, Mazsorettcsoportnak és a Polgárőröknek.
Tóth Zoltán Polgármester


Könyvbemutató volt május8-án a Millenniumi Házban
H.Dobos Mária könnyed stílusban, választékos , színes nyelvvezetben leírt életnovelláiról szóló KERSZTUTAK című könyvéről a szerző beszélt. A könyv kiadója
bemutatta másik kiadványát az
ISTER-GRANUM Eurórégio Kulturális Folyóiratát az ÁTKELŐ-t.
Mné

Idén is lesz ALKOTÓ Tábor Bajótón, immár 5. alkalommal június 17-21 -ig Simon M. Veronika Munkácsy
érmes festőnő művészeti vezetésével.
A korábbi résztvevők jól érezték magukat a falunkban, jól esett a falubeliek kedvessége, segítőkészsége.
Kérem idén is fogadják szeretettel az idelátogató festőket, szívesen fogadunk minden érdeklődőt aki kíváncsi
hogyan is készül egy alkotás.

A HARMÓNIA énekkar legtöbbször a falu rendezvényein, ünnepségein szerepel.
Megtiszteltetésnek vettük a meghívást Simon M. Veronika festőnő
Aquasziget Galériájában -kiállításának megnyitójára.

- április 30-án Esztergomban az

Május 3-án Nyiss Ránk programhétvégén Péliföldszentkereszten énekeltünk anyák napi és tavaszi dalokat.

Merre járunk, mit csinálunk?
- ízelítő a bajóti Nyugdíjasklub és a Jázmin Népviseletes Asszonykórus programjairól A Nyugdíjasklub idén is több hasznos programot szervez tagjainak, emellett nem feledkezünk meg a
vidámságról, szórakozásról sem.
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- A falu lakossága részére februárban bűnmegelőzési előadást szerveztünk, ahol Hámori Zoltán úr a
Komárom-Esztergom megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya részéről adott hasznos
tanácsokat a faluban történő lopások, betörések megelőzésére.
- A Mikroszkóp Színpad „Valamit visz a vicc!” című hangulatos előadását autóbuszos kirándulást keretében
néztük meg, melyet vacsora követett a Kopár csárdában.
- Márciusban Keréktelekiben szerepelt a Jázmin Népviseletes Asszonykórus a Bakonyi Népművészeti
Fesztivál keretében, majd egyik hétvégén a Budapest TV felvételén vettünk részt.
- Május 16-án az Abasári Katona- és Bordal Fesztiválon lép fel a Jázmin asszonykórus, ahova a klub tagjai
és az érdeklődők kísérik el egész napos kirándulás keretében.
- E hónap végére Szadára kaptunk meghívást, ahol hét kórus lép fel az ország különböző tájairól.
Lehetőségünk lesz ismerkedni, barátságot kötni más nyugdíjas csoportokkal.
- Júliusban Anna-bált szervezünk a Kultúrotthonba, ahova meghívtuk Pásztorka Sándor nótaénekest, a
Budapest TV műsorvezetőjét. Szeretettel várunk mindenkit, aki vidámságra vágyik!
- 2009. augusztus 9-ére dalos találkozót szervezünk Bajóton, melyre a környező települések (Nyergesújfalu,
Bajna, Epöl, Nagysáp, Sárisáp és a helyi) nyugdíjasklubjainak dalosait hívjuk meg. Célunk a hagyományok
ápolása, tovább vitele, az idősebb korosztály életének színesebbé tétele.
Az „Életet az éveknek” nyugdíjasklubok megyei találkozóján képviseltük a tagjainkat, ahol hasznos
információkat kaptunk az üdülési csekk, fogyasztóvédelem kérdéseiről, kulturális rendezvényekről, idei
tervekről.
Tavaly novemberben indult az Otthonunk Európa Program vetélkedősorozata, melyet nyugdíjas csoportok
részére hirdetett meg hat országos szervezet. A 3 fordulós vetélkedő 2009. tavaszáig tartott. A fordulókban
elért eredményekről folyamatosan kapjuk az értesítéseket. Eddig sikerrel teljesítettük a feladatokat.
Részt vettünk a Nyugdíjas Klubszövetség „Életet az éveknek” Fejér és Komárom-Esztergom megye klubjai
számára hirdetett versenyen, melyet a Richter Gedeon Rt. támogatott. A 4 fordulós verseny kérdéseinek
(Alzheimer-kór és a hipertónia) megválaszolása során hasznos ismeretekre tettünk szert. A verseny
eredményének kihirdetése májusban várható.
Nem utolsó sorban a helyi rendezvényeken is részt veszünk, így márciusban a borversenyen énekeltünk.
Környezetünk védelme érdekében a bajóti Hősök terét és a Millenniumi Ház terét 3 évre örökbe fogadta az
asszonykórus. Ennek keretében rendbe tettük a területeket, virágtartókat helyeztünk el a Millenniumi Ház
bejáratánál, hogy színes virágokkal fogadja az ide betérőket.
Összejöveteleinket szerdánként 17 órakor tartjuk a Kultúrotthonban. Szívesen fogadunk minden nyugdíjast,
aki szeretne részt venni a klub életében, munkájában. Várjuk körünkbe a fiatalabb nyugdíjasokat és
dalosokat!
Balázs J-né
Abasári kirándulás

Május 16-án kránduláson vettünk részt, a bajóti Jázmin Asszonykórust kísértük el a Katonadal
fesztiválra. Reggel 6-kor indultunk, a 10-kor kezdődő megnyitóra éppen odaértünk. 72 fellépő
közül asszonyaink a 39-ként
szerepeltek. Minden produkciót nem hallottunk ugyan, de amit igen az alapján énekkarunk
sikeresen szerepelt, nagy tapsot kaptak. Ezúton is szeretnék gratulálni a sikeres szereplésükhöz. A
műsor után meglátogattuk a pincesort, ahol nyitott pincék fogadtak jobbnál jobb borokkal. Hazafelé
Gödöllőn vacsoráztunk .Az út hazáig rövidebbnek tűnt, mert jó hangulatban telt, nótaszóval.
Köszönjük Krajcsovszki Zoltánnénak, Panninak a kirándulás zökkenőmentes megszervezését.
Kellemesen elfáradtunk, de jövőre is elmegyünk ha Panni ismét megszervezi a programot.
Ifj. Buzás Kelemenné
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Értesítés
Földtulajdonosok bérleti díj kifizetése:
2009.06. 10-11-12-én
8-12 óráig, 13-16 óráig
Kifizetés helye: Bajót Dámvadas Vadászház
Szabados András
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A földtulajdonosi közösség képviselője

Lakossági Fórum
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt
2009. június 18-án 10 órára a Művelődési Házba

Lakossági Fórumra

A fórum témája: Daganatos megbetegedések előfordulása és megelőzési lehetőségei. Parlagfű okozta
megbetegedések, Astma, allergia megelőzése.
Előadó: Éberhardtné Berecz Zsuzsanna
Baumann Istvánné
A fórum 11 óráig tart, utána lehetőség lesz kérdezni, és szűrővizsgálaton részt venni. A szűrésen testsúlyt,
testmagasságot, vérnyomást, vércukrot, koleszterint és testzsírt mérnek.
Várjuk azokat akiknek problémájuk van, és azokat is akiknek még nincs, hogy megelőzhessék a betegséget.
Szeretettel várjuk az érdeklődő lakosságot
ANTSZ Dorog-Esztergom Kistérségi Intézete
Helyi területi védőnő
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