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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2009. július   XIX évfolyam 7. szám 
    

Végleg legördült a függöny, megállt a horgoló és a hímzVégleg legördült a függöny, megállt a horgoló és a hímzVégleg legördült a függöny, megállt a horgoló és a hímzVégleg legördült a függöny, megállt a horgoló és a hímző t t t tű, végleges helyére került a dukkoló készlet., végleges helyére került a dukkoló készlet., végleges helyére került a dukkoló készlet., végleges helyére került a dukkoló készlet.    
Aki ismerte az a fent leírtakból rájött, hogy Aradi Ferencnéről, Boris néniről szólnak a sorork. 
Boris nénit gyermekkorom óta ismerem persze rajtam kívül még sokan vannak így. Amikor postai kézbesítő volt megengedte, 
hogy elkísérjem a faluba, mert kíváncsi voltam, hogy mit csinál egy „postás” érdekes volt számomra hogy honnan tudja a 
többféle újságot kinek kell adni, és az egyéb küldeményeket, nyugdíjakat és mindezt egyedül, hiszen akkor egy postás volt. Később 
mozigépész és egyben Kultúrotthon igazgató lett, nem tudom hány éven keresztül, de sokáig végezte ezt az igen szép de sokszor sok 
szabadidőt igénybe vevő munkát úgy, hogy a család se érezze hiányát. Mondhatom, hogy a kultúra és a művelődésügy területén 
ez volt az ő nagy időszaka a faluban. A fiatalokkal való foglalkozását oktatni kellett volna, sok népi táncot, színdarabokat 
tanított be, kisebb nagyobb jeleneteket, de nagy több felvonásos színdarabot is : Sári bíró, Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Énekes 
madár. Rendkívüli tehetsége volt a rendezéshez – pedig nem tanulta- különös technikája volt a szövegtanuláshoz. Mindenkinek 
magának kellett a szövegét leírni, igaz hogy a színdarabos könyv saláta lett mire mindenki  átmásolta a saját szövegét, de mire 
szöveg összeolvasásra került a sor félig tudtuk a szerepünk szövegét. Tanította a színpadon való mozgást a beszédet, a szöveg 
értelmezését kifejezés módját. Talán sokan nem gondoltuk, de ezek a szereplések segítettek bennünket ahhoz, hogy bátran merjünk 
több ember előtt megszólalni és hogy határozottan merjünk megjelenni egy adott rendezvényen. 
Jó szívvel emlékszem azokra a balatoni kirándulásokra amelyeket Boris néni szervezett a szinjátszókör tagjainak az előadások 
bevételeiből. Ahogy az idő múlott sajnos elmaradtak ezek a találkozások. Boris néninek megszűnt ez a munkaköre, úgy tudom 
a Viscosába ment dolgozni és a nyugdíjazásáig ott is maradt. Az emberekkel való foglalkozása az nem maradt el , úgy látszik ez 
a génjeiben volt. Horgolni, kézimunkázni tanított, szivesen  vette ha valaki felkereste és tanácsot kért. Nagyon lelkesen mutatta 
az újabb szenvedélyét, babákat öltöztetett újabbnál újabb ruhákba. Varrt nekik magyar ruhát, bajóti népviseletet, a csecsemőnek 
öltöztetett, bepólyázott babát kiállításon is láthattuk. 
 Nagy élmény volt számomra az amikor mint polgármester fölkerestem Őt  és a képviselőtestület nevében megkértem, hogy 

vállalja el a zászló 
Anyaságot. A szemén látszott, 
hogy nagyon meglepődött, de 
ugyanakkor látszott a 
meghatottság is , hiszen ezer 
évente kerül sor arra, hogy 
valaki Millenniumi Zászló 
Anya lehessen. Későbbi 

beszélgetésünk során elmondta, neki ez nagy boldogság volt, hogy rá 
gondoltak. Még egy nagyon fontos állomás volt amikor Bajót Község 
Önkormányzata részéről adományozott Díszpolgári Címet a Képviselőtestület nevében átadhattam Boris néninek. Ezt a címet 
azok kaphatják akik munkájukkal maradandót alkottak ebbe a faluba. 
Most, hogy itt hagyott bennünket a hozzátartozóinak azt kívánjuk hogy viseljék méltósággal a rájuk maradt gyászt. Búcsúznak 
az egykori színjátszók, a kézimunkázók és akik Őt tisztelték és szerették Önkormányzatunk részéről búcsúzunk Zászló 
Anyánktól és a falu Díszpolgárától. Nyugodjék békében.                                                                                         
Török János alpolgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK: 
 
Bajót Község Képviselő-testület június 25-
én tartotta testületi ülését, melyen 
megtárgyalta és elfogadta Bajót Község 
Önkormányzatának költségvetési rendelet 
módosítását.  
 

Bajót Község Önkormányzatának 

13 /2009.(06. 25) 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 – 
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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) (1) A 2009. május 28-a és június 30-a 
között átvett támogatások miatt az 
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében 
megállapított  

136.524 E Ft Működési kiadással 
22.817 E Ft Felhalmozási kiadással 

123.189 E Ft  Működési bevétellel 
28.817 E Ft Felhalmozási bevétellel 
13.335 E Ft  Működési 

forráshiánnyal 
 
és az önkormányzat 2009. évi  
 

148.872 E Ft Módosított működési 
kiadással 

29.349 E Ft Módosított felhalmozási 
kiadással 

135.087 E Ft  Módosított működési 
bevétellel 

29.799 E Ft Módosított felhalmozási 
bevétellel 

13.335 E Ft  Működési 
forráshiánnyal 

 
állapítja meg. 
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított 
kiemelt előirányzatokat 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg 
 
 (3) Bajót Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a következő kiemelt 
bevételi előirányzatokat határozza meg, 

1.726 E Ft Intézményi működési 
bevételek 

79.597 E Ft Önkormányzatok sajátos 
működési bevétele 

34.714 E Ft Önkormányzatok 
költségvetési támogatása 

19.206 E Ft Véglegesen átvett 
pénzeszközök      

( felhalmozási ) 

16.484 E Ft Támogatásértékű működési 
bevételek 

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 képviselő-
testület. 

2.§ 
 
Az önkormányzat, 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. június 25-én lép 
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 
������������������� 

41.137 E Ft személyi jellegű juttatások 
11.769 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
54.608 E Ft dologi kiadás 
30.127 E Ft támogatásértékű  

működési kiadás 
2.919 E Ft működési célú 

pénzeszközátadásállam-
háztart. kívülre 

6.246 E Ft társadalom- és  
szociálpolitikai juttatás 

1.000 E Ft Kamatkiadások  
( folyószámla hitel kamata ) 

7.256 E Ft felújítás 
20.226 E Ft intézményi beruházási 

kiadások 
384 E Ft Felhalmozási tartalék 

1.066 E Ft Működési tartalék 
1.483 E Ft Felhalmozási kölcsön 

törlesztés 
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Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a 
bajóti lakosokabajóti lakosokabajóti lakosokabajóti lakosokat, akik júliusban t, akik júliusban t, akik júliusban t, akik júliusban 
ünneplik születés és névnapjukatünneplik születés és névnapjukatünneplik születés és névnapjukatünneplik születés és névnapjukat. 
 
75 éves  
Berényi Mihályné 
(Szlovák Anna )  
Kriszeg Jánosné   
( Katona Ágnes ) 
 
85 éves 
Sujbert Lipótné     
( Havrancsik Margit ) 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Aki közülünk örökre távozott: 
����Aradi Ferencné ( Szabó Borbála )   1922 
 
„ Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet 
De a kegyetlen betegség mindent összetépett. 
Bíztunk az életben , hittünk a gyógyulásban. 
De ha már abban nem, legalább a csodában. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél 
Nem haltál meg csak álmodni mentél. 
Egy reményünk, mi éltet és vezet 
Hogy egyszer majd találkozunk Veled. 
Csak fájó könnyek hullanak  érted 
Örökké szeretünk és soha el nem felejtünk 
Téged „ 
Köszönetet mondunk mindazoknak akik 
drága édesanyánkat özv. Aradi  Ferencnét  
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek el.  

A gyászoló család 
������������������� 

Pályázati hírek 
Tisztelt lakosság! Az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően önkormányzatunk 
intenzív pályázati stratégiát követ. Ennek okán 
mindent elkövetünk annak érdekében, hogy 
lehetőség szerint minél több probléma 
megoldásra kerüljön. Olykor előfordulhat, 
hogy nem a legfontosabbnak tűnő feladatok 
kerülnek megoldásra, de ez azért van, mert 
nem minden esetben van elérhető pályázati 
forrás az adott kérdés megoldására. Viszont, ha 
más területen lehetőség kínálkozik, azzal élni 
kell, hiszen előfordulhat, hogy később már az a 
forrás sem lesz elérhető! A fent említett 
stratégiának megfelelően a következő 
pályázatok kerültek benyújtásra az elmúlt 
időszakban: 

-Sportpályánk szurkolói illemhelyének 
felújítása, sportöltöző tetőzetének, valamint a 
lelátó tetejének felújítása. Az Önkormányzati 
Minisztérium pályázati forrásaira e tárgyban 
benyújtott pályázat sajnos nem nyert 
támogatást. 
-Óvoda tetőrekonstrukciója, valamint a 
nyílászárók cserére benyújtott szintén 
Önkormányzati Minisztérium által kiírt 
pályázati forrásból 6 mFt pályázati forrást 
nyertünk. Jelenleg a nyertes kivitelező 
kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás 
folyik. A beruházás várhatóan augusztus 
hónapban valósul meg. 
-A ravatalozó felújítására az UMVP III 
tengelyében lett pályázat benyújtva. Ez a 
pályázat a megfelelő hiánypótlási eljárás 
lefolytatása után befogadásra került, 
regisztrációs számmal lett ellátva. Döntés a 
nyár végén várható. 
-A tűzoltó szertár felújítására szintén az 
UMVP III tengelyében lett pályázat benyújtva. 
Ez a pályázat is a megfelelő hiánypótlási 
eljárás lefolytatása után befogadásra került, 
regisztrációs számmal lett ellátva. Döntés a 
nyár végén várható. 
-A művelődési ház felújítására benyújtott 
IKSZT pályázat az első fordulón túljutott, a 
második forduló teljesítéséhez szükséges 
előkészületek folyamatban vannak. Döntés az 
év vége felé várható. 
A Katona József utca felújítására a TEUT 
forrásaira lett pályázat benyújtva. A pályázat 
befogadásra került, döntés augusztus végére 
várható. Ezzel a felújítással párhuzamosan 
egyéb forrásból az Arany János utca felújítását 
is szeretnénk megvalósítani. 
Az önkormányzat informatikai eszközeinek 
fejlesztésére, valamint a bútorzat 
korszerűsítése tárgyában A CÉDE forrásra lett 
pályázat benyújtva. Döntés augusztus végére 
várható  
Tervek:  
A József Attila utca „U” alakban történő 
megépítése, csapadékvíz elevezető 
rendszerének kiépítésére a tervek elkészültek, 
engedélyezési eljárása a befejezéséhez 
közeledik. Megfelelő pályázati ablak 
megnyílása esetén a mielőbbi megvalósítás a 
cél. 
A buszforduló, buszmegálló tervezési eljárása 
folyamatban van. A megvalósítás részben saját 
forrásból, részben pályázati forrásból fog 
történni.  
Gazdálkodás: 
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Jelenleg önkormányzatunk gazdálkodása 
stabilnak mondható. Sem működési, sem pedig 
beruházási hitel nem terheli költségvetésünket. 
A folyamatban lévő, valamint a megvalósítani 
kívánt beruházások önrész fedezete 
rendelkezésre áll. Működési oldalról is csak 
minimális forráshiánnyal számolunk. Ez azt 
jelenti, hogy a korábbi időszakban generálódott 
forráshiányt, valamint a működési hitelt, 
hatékony gazdálkodással sikerült ledolgozni, 
illetve minimálisra csökkenteni. Jelenleg 25 
mFt. lekötött, kamatozó betétállománnyal 
rendelkezünk.    
Tisztelettel:               Tóth Zoltán 
                                 Polgármester 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tájékoztatás a háziorvosi ellátásban 
bekövetkezett változásokról. 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Mint az, köztudomású, Dr. Hajós Ferenc 
doktor Úr 2006-tól a bajóti háziorvosi 
teendőket helyettesítésben látta el. 
Önkormányzatunk többszöri kísérletet 
tett a praxis főállású orvossal történő 
betöltésére, melynek során, mint lehetőség 
az is felmerült, hogy Dr. Hajós Ferenc veszi 
vissza a praxis főállásban történő 
működtetését. Sajnálatos módon ez a 
megoldási kísérlet nem vezetett 
eredményre. Újabb próbálkozásaink 
eredményeként az Országos Alapellátási 
Intézettel (OALI) kötött együttműködési 
megállapodás keretében 2009. augusztus. 
1-től a háziorvosi teendőket Dr. Szabó 
Péter doktor Úr látja el. 
Ez a változás a praxis működése, a 
rendelési idők, illetve a rendelés 
időtartamában semmilyen változást nem 
eredményez a betegellátás korábbi 
gyakorlatához képest. A praxis 
működtetése az önkormányzat kezében 
van, ugyan úgy, ahogyan a praxishoz 
tartozó kártyák. Ezúton is szeretnénk 
felhívni mindenki figyelmét, hogy a bajóti 
háziorvosi ellátás helyben tartásának 
alapfeltétele, hogy a kártyák ebben a 
praxisban maradjanak! Minden a 
praxisból elvitt kártya a helyben történő 
háziorvosi ellátást veszélyezteti.  

A háziorvosi ellátás személyi feltételeiben 
bekövetkezett változás nem érinti a 
gyógyszertár működését! A gyógyszertár 
helyben tartását kiemelt feladatnak 
tekinti a képviselő testület! 
A praxis átadása július hónapban közös 
rendelések keretében történik meg, majd 
ezt követően a helyettesítések 
alkalmával, valamint a mentori feladatai 
során továbbra is számíthatunk Dr Hajós 
Ferenc doktor Úr munkájára.  
Itt szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy Dr. Hajós Ferencnek megköszönjem 
a településünkön eddig végzett munkáját 
és sok sikert, jó egészséget kívánok az új 
háziorvosi praxisában, valamint a magán 
életében egyaránt! 
Egyúttal szeretném üdvözölni Bajóton, Dr. 
Szabó Pétert és családját és nekik is 
hasonló sikereket kívánok! 
Tisztelettel: 

Tóth Zoltán 
Polgármester 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Parlagfűmentesítés 
 
Az idei évben is megkezdődött a pollenszezon. 

A parlagfű elleni 
hatékony védekezés 
alapelve, hogy a 

virágzás, 
pollenképződés 

előtt kerüljön sor a 
kaszálásra, az 

oldalhajtások 
képződésének 

megakadályozására. 
Általában 3 
kaszálás biztosít 

megfelelő 
eredményt, melyek 
közül az elsőt a 
virágzást megelőző 
időszakra célszerű 
időzíteni. A 

második kaszálást augusztus, a harmadikat 
szeptember közepén kell elvégezni. A 
klímának, talajtani adottságoknak megfelelő 
természetes zárt növényzet kialakulásával a 
parlagfű 2-3 év alatt eltűnik. A parlagfű elleni 
védekezés az ingatlantulajdonosok feladata! 
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A parlagfüvön kívül a fekete üröm, a fehér 
libatop, a parlagi rézgyom, illetve a fodros 
lórom is nagy megterhelést jelent az 
allergiában szenvedő lakosok szervezetére. 
Sokan nem tudják, hogy az ingatlanukon lévő 
gaz nagyrészt allergén növény, mivel nem 
ismerik ezen növényeket, illetve ezek 
pollentermelő hatását.  
A nyári meleg és a 
lehulló sok csapadék 
kedvez a 
gyomnövények 
elszaporodásának és 
növekedésének. A 
település bejárása 
során felmértük az 
elhanyagolt és gazos 
ingatlanokat, melyek 
tulajdonosainak 
írásban hívjuk fel 
figyelmét azon 
kötelességükre, hogy 
az ingatlanuk és környezetük (árkok, 
közterületek) rendezettségét és 
gyommentesítését biztosítaniuk kell. 
Amennyiben a felhívásnak nem tesznek eleget, 
hatósági eljárást kezdeményezünk ellenük, 
melynek keretében parlagfű esetén akár 
5.000.000 Ft, míg az egyéb allergiás tüneteket 
okozó növények esetén akár 1.000.000 Ft 
büntetés is kiszabható.  
Kérünk tehát mindenkit, hogy az ingatlanát és 
környezetét tartsa rendben, tehermentesítse az 
allergén növényektől. Ez mindannyiunk közös 
érdeke. Együttműködésüket köszönjük.  
������������������� 

 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Lakosok! 
 
A szaporodó illegális hulladék elhelyezések 
miatt újabb bejárást tervezünk, melyek során a 
kihelyezett hulladékok tulajdonosának kilétét 
kívánjuk felkutatni. A szemetelők ellen 
hulladékgazdálkodási eljárás keretében bírság 
kiszabására is sor kerülhet, melynek összege 
1.500 – 50.000 Ft-ig terjed. 
Bajót Önkormányzatának a helyi környezet 
védelméről szóló rendelete értelmében a 
település területén lévő ingatlanok 
tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, 
tényleges használói kötelesek gondoskodni. 
Az ingatlanok előtti járda, lépcső valamint az 
ingatlanok előtti közterületen található 
nyitott csatornák, átereszek tisztántartása az 
ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Virágos Bajótért 2009. mozgalom  
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a „Virágos Bajótért” 
mozgalom keretében a település bejárására a 29. 
héten sor került. A bejárás során a legszebbnek 
talált ingatlanokról fotó készült, melyekre augusztus 
elejétől a www.bajot.hu honlapon lehet szavazni. A 
képeket továbbá augusztus 1-től megtekinthetik a 
Millenniumi Házban, ahol az elhelyezett 
szavazólapokkal szavazni is lehet. A mozgalomban 
való részvétel önkéntes. Miután a szépség 
megítélése szubjektív, kérjük akik az ingatlanukat 
mindenféleképpen versenyben szeretnék tudni, 
július 31-ig írásban jelentkezzenek a 
polgarmesterihiv@bajot.hu  e-mail, vagy a Bajót, 
Kossuth L. u. 69. postacímen. 

Gyuricáné Szakácsi Bernadett 
Környezetvédelmi felelős 

 
5. alkalommal is sikeres alkotótábornak 
adott otthont Bajót Simon M. Veronika  
Munkácsy érmes festőnő művészeti 

vezetésével. 
 Sikeres volt mert sok 
alkotás született úgy  
a tapasztalt művészek 
és az érdeklődő, 
önmagukat próbára 
tevő gyerekek  ecsetje 
alól. Az alkotás 
önfeledt pillanatai jó 
hangulatban teltek. 
Örülünk, hogy a 
bajótiak  „ sajátjuknak 

„ tekintik a tábort , hiszen érdeklődnek,  
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eljönnek 

a 
gyerekek 

, 
támogatjá
k és 

szolgálat
készek a 

mikor a tábort kell segíteni. Köszönöm a 
segítségüket, mert a vendégeink hálásak 
voltak és jó emlékekkel köszöntek el. Bajót 
vár! 

Mné 

���������������� 
III.Bajóti Sportgála 

 
2009. június 22- 27e között rendeztünk 
Kistérségi focitábort Bajóton. 20 általános  
iskolás tanuló vett részt a táborozáson, ahol a 
foci edzéseken kívül  más érdekes programmal 
is találkoztak a leendő focisták. Edzőmeccset 
játszottak a helyi labdarúgócsapattal és 
záróakkordként 1:1 játszottak a tátiak hasonló 
korú csapatával. Meglátogatta a tábort Hajnal 
Tamás válogatott játékosunk, aki egy dedikált 
mezt adott át Páldi Patrik táti tanulónak. 

 
 
 

Hajnal Tamás a Borussia Dortmund és a 
magyar válogatott sztárja 
 
Látogatást tettek a Győri ETO 
labdarúgócsapatnál. 
Álmodozás a Győri ETO gyepszőnyegén 

 
Fehér Miklós emlékfalánál 

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

Duna-mobil 
Közlekedési és bűnmegelőzési nap 

Bajóti állomása 
2009.07.23. Csütörtök 9-16óráig 

 
Bajót, Művelődési ház és játszótér 

9órától  
Játszóház -kézműves foglalkozások 

10 órától: 
 Csocsó és  ping- pong versenyek 

KRESZ totó,Palacsinta-sütés 
Közlekedés- ügyességi  verseny 

Vetélkedő 
Mit főzünk ma?- Közös főzés bográcsban 

Délután: 
Üzenőfal készítése,Jutalom ajándékok 

16 óra   Programzáró 
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A versenyekre a nevezés a helyszínen történik! 
A programok folyamatosan zajlanak, várunk 
minden érdeklődő gyermeket, kamaszt és 
családot! 
================================ 
Kupakgyűjtés. 
Nem volt hiába 
való az év 
folyamán 
gyűjtögetni a 
műanyag 
kupakokat. A 
Bajóti óvoda 7. lett a versenyben. Júniusban az 
AVE Tatabánya Zrt-től személyesen jöttek átadni az 
ajándékot: - 2db társasjáték, 2db faautó, és minden 
gyereknek kukás autót formázó jegyzettömb. Azt is 
megtudtuk, hogy szeptembertől újra meghirdetik a 
versenyt, úgyhogy akinek kedve van  már most 
kezdheti a gyűjtögetést. Előre is köszönjük.                                        
Paul Zoltánné 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”””’’’’ 

Ács TetÁcs TetÁcs TetÁcs Tetőfedfedfedfedő Bádogos mester Bádogos mester Bádogos mester Bádogos mester    
-Teljeskörű ácsmunka régi és új épületeken 
-Bármilyen rendszerű tetőfedő munka             ( 
bitumenes, zsindelyezés, cserepezés, palázás  
-Bádogosmunkák 
----PALATETPALATETPALATETPALATETŐK MOSÁSA, JAVÍTÁSAK MOSÁSA, JAVÍTÁSAK MOSÁSA, JAVÍTÁSAK MOSÁSA, JAVÍTÁSA, , , ,     
BEÁZÁS MBEÁZÁS MBEÁZÁS MBEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE,IGÉNYSZEEGSZÜNTETÉSE,IGÉNYSZEEGSZÜNTETÉSE,IGÉNYSZEEGSZÜNTETÉSE,IGÉNYSZE----RERERERENTI FESTÉSENTI FESTÉSENTI FESTÉSENTI FESTÉSE    
-Teljeskörű  anyagbeszerzés és szaktanácsadás 
-Kőművesmunkák kivitelezése 
-Homlokzati hőszigetelés 
Megrendelhető tel: 06 / 20 3213598tel: 06 / 20 3213598tel: 06 / 20 3213598tel: 06 / 20 3213598
         

Nevezetes évforduló 
Az Apollo 11 
célba veszi a 
világűrt. 1969. 
július 16 - Neil 

Armstrong, 
Michael Collins 
és Buzz Aldrin 
elhagyja a Föld 

atmoszféráját, 
hogy a kozmikus 

versenyfutásban 
legyőzze a földi korlátokat- és a szovjeteket. 
 
Apollo–11 – az első holdraszálló expedíció az 
Apollo-program keretében. Neil Armstrong és 
Edwin Aldrin léptek elsőként a világon a Hold 
felszínére az Eagle nevű holdkompjukból. Alig 
néhány órával a leszállás után, 1969. július 21-
én 2 óra 56 perckor Neil Armstrong lett az első 

az emberiség történelmében, aki Földön kívüli 
égitestre tette a lábát, kilépett a Holdra. Ekkor 
hangzott el a nevezetes mondat: "Kis lépés egy 
embernek, de hatalmas ugrás az 
emberiségnek". Húsz perccel később Edwin 
'Buzz' Aldrin is elhagyta a holdkompot. A 
személyzet harmadik tagja, Michael Collins 
társai holdfelszínen töltött 20 órája alatt Hold 
körüli pályán keringett a Columbia 
parancsnoki egységgel (CSM) 
„Gyönyörű, gyönyörű. Lenyűgöző sivárság” – 
mondta, ahogy ő lett a második ember – 
mindössze néhány perccel az Apollo 11 
parancsnoka, Neil Armstrong után –, aki 
1969. július 20-án a Holdra lépett. A Holdról 
történő közvetítés során Aldrin arra ösztönözte 
a hallgatóságot, hogy „egy percre álljanak meg 
és gondolkodjanak el az utóbbi néhány óra 
eseményein, és saját módjukon mondjanak érte 
köszönetet”.   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Szeretném megköszönni  az önzetlen, 
emberbaráti segítségét annak a fiatal párnak 
akik rosszullétemkor hazavittek, intézkedtek és 
orvost hívtak hozzám.  

Köszönöm: B Sné 
 

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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ÉSÉSÉSÉS 

 
        FALUNAP PROGRAMJA 

 
BAJÓT 2009. AUGUSZTUS 8. MILLENNIUIMI TÉR 

 
15.30. INDULÁS A KISBOLTTÓL 
16.00.     MEGNYITÓ 
16.10.     FÚVÓSKONCERT 
16.50.     ÓVODÁSOK 
17.05 BAJÓTI FIATALOK NÉPTÁNC 
17.25 MAZSORETTEK 
17.55. ZENEBOHÓC 
18.35 OPERETTGÁLA 
20.00 UTCABÁL 
22.00 TŰZIJÁTÉK 
24.00 TOMBOLA   

DALOSTALÁLKOZÓ 
 
 

BAJÓT 2009. AUGUSZTUS 9. MILLENNIUMI TÉR 15.ÓRA 
 
     FELLÉPNEK: „NÉGY ÉVSZAK” NYUGDÍJAS KLUB SÁRISÁP 

BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR EPÖL 
BAJNAI ASSZONYKÓRUS 
NAGYSÁPI HAGYOMÁNYŐRZŐ DALKÖR 
JÁZMIN ASSZONYKÓRUS BAJÓT 
HARMÓNIA ÉNEKKAR BAJÓT                                                    

                                        BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MBAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MBAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MBAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MŰVELVELVELVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGÁGÁGÁG 
 


