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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI ÖNKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2010. január XX. évfolyam 1. szám
JANUÁR – Boldogasszony hava –Jeles napok Január 1. Újév
E nap a polgári év kezdőnapja,
amely
a
Gergely-féle
naptárreform óta vált általánossá.
Újévkor
az
első
nap
szerencséjével
az
egész
esztendő sikerét igyekeztek
biztosítani. Úgy tartották, amit
ezen a napon cselekedtek, az
hatással lesz az egész évre.
Ehhez a naphoz sokféle tiltás
fűződik. Ismert az a hiedelem,
hogy újév napján semmit sem
adnak ki a házból, mert akkor
egész évben minden kimegy
onnan. Általában munkatilalom
volt: nem volt szabad főzni,
mosni, varrni, állatot befogni, stb.
Az évkezdő nap időjárásával is
jósoltak: ha ilyenkor szép,
napfényes idő van, jó esztendőre lehet számítani, ha csillagos az éjszakai ég, rövid tél várható, ha pedig a
hajnal piros, akkor hideg szeles idő lesz.
Szokás volt az újév hajnalán a kútnál mosdani, hogy egész évben frissek legyenek. Az újesztendei jósló,
varázsló népszokásoknak igen fontos része volt a táplálkozás, megszabott ételek fogyasztása, illetve bizonyos
ételek szigorú tiltása. Ez utóbbira példa a baromfihús evésének tilalma. Úgy gondolták a baromfi elkaparná,
hátrakaparná a szerencsét. Ilyenkor disznóhúst kell enni, mert a disznó előtúrja a szerencsét. Ekkor előnyben
részesítették a lencsét, rizst, kölest, abban a reményben, hogy sok apró mag pénzbőséget jelent a következő
esztendőben.
Nem kívánatos újév reggelén az asszony látogató, mert szerencsétlenséget jelent. Ezért férfiaknak célszerű már
kora reggel elindulni, hogy kifejezzék jókívánságaikat rokonaiknak, ismerőseiknek.

Január 6. Vízkereszt napja
A karácsonyi ünnepkör záró napja és hivatalosan ekkor kezdődik a farsang. Ekkor szedik le a karácsonyfát és
osztják szét a megdermedt csokiszeleteket, szaloncukrokat.
Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a IV. századig ezen a napon ünnepelték Jézus születésnapját és az
évkezdetet is. Ekkor emlékezik meg az egyház a napkeleti bölcsekről. Ez utóbbi emlékére szentel vizet az
egyház. A víz megszentelésének – megkeresztelésnek – szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés.
A vízkeresztelést vízkereszt vigíliáján végezték/végzik a templomban. A hívek nagyobb edényekben
hordták/hordják haza. Ezt a vizet háromkirályok vizének is

Január 22. Vince napja
Drávaszögi falvakban úgynevezett vincevesszőt metszettek, amit meleg szobában vízbe állítottak, s abból
hogy menyire hajtott ki, a következő év termésére jósoltak. Topolyán a várható kukoricatermésre jósoltak a
Vince-napi időjárásból: amilyen hosszú jégcsapok lógnak az ereszen, olyan hosszúk lesznek a kukoricacsövek.
Ezen a napon figyelték a szőlőtermelők az időjárást. Szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz
bortermést jósoltak. Közismert időjárási regula: „Hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince.”
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Lakosság!
Ismét eltelt egy esztendő! Minden évfordulón
számvetést szokás készíteni, ezért most én is
elkészítettem a 2009-es év főbb eredményeit,
eseményeit tartalmazó beszámolómat.
Azt gondolom, bátran kijelenthetem, hogy
Bajót tekintetében 2009 eredményes év volt,
mind a gazdálkodás, mind pedig a pályázatok,
fejlesztések területén.
A
korábbi
évek
átszervezései,
a
takarékoskodás, a beszerzések racionalizálása,
az intenzív pályázati stratégia és lobbi
tevékenység meghozta a hozzá fűzött
reményeket, eredményeket. A tavalyi évben
tíz pályázat előkészítésére és beadására került
sor és egy nagyobb, áthúzódó beruházás
(kerékpárút) megvalósítására. A beadott tíz
pályázat közül négy esetében számunkra
pozitív döntés született, azaz négy nyertes
pályázatról beszélhetünk. Ezek a nyertes
pályázatok a következők: ravatalozó felújítása
(UMVP III. tengely), tűzoltó szertár felújítása
(UMVP III. tengely), óvoda nyílászáróinak
cseréje és tetőfelújítása (ÖM), Katona J. utca
felújítása (TEUT). A nyertes pályázatok közül
az óvoda, a tűzoltó szertár, valamint a
ravatalozó
felújítására
a
kivitelezők
kiválasztása megtörtént, az idei év tavaszán,
az időjárási lehetőségek figyelembevételével a
beruházások is elkezdődnek. A Katona J. utca
kivitelezőjének kiválasztása folyamatban van,
a kivitelezés szintén tavaszra tolódik.
Négy pályázatunk elbírálása még folyamatban
van. A sportlétesítmények felújítása tárgyú
(LEADER), az Öregkő u – Szabadság u
csapadékvíz elvezetése (KDROP) és az
IKSZT művelődési ház felújítása (UMVP)
pályázatok hiánypótlás után befogadásra
kerültek, döntésre várunk. Az IKSZT
esetében, mivel ez kétfordulós pályázat, már a
második forduló utáni döntés előkészítése van
folyamatban, jó eséllyel itt várható a
legkorábban döntés. A negyedik pályázat a
Dobozi u és a Kiss E u közötti vízmosásban
az évtizedek alatt felhalmozódott hulladék
eltávolítása érdekében beadott rekultivációs
pályázat. Ez a pályázat is kétfordulós, a
második forduló beadási határideje hamarosan
lejár, a döntés az ez év közepén várható.

Az elmúlt évben benyújtott pályázatok közül
kettő volt csupán, mely nem nyert támogatást.
Az ÖM sportlétesítmények felújítása tárgyú
pályázatán, valamint a CÉDE önkormányzati
infrastruktúra fejlesztése tárgyú pályázatán
nem sikerült forrást realizálni. A sport
pályázat esetében azonban újabb lehetőség
adódott, így ezt a pályázatot újra beadtuk.
2009. nagyberuházása volt a Nyergesújfalu –
Bajót kerékpárút. A beruházás sikeresen
befejeződött, bár kisebb műszaki problémák
még fennállnak. Ezek a problémák elsősorban
a tervezés hiányosságaiból adódtak, melyeket
természetesen a kivitelezőnek orvosolnia kell
és csak ezt követően kerül kifizetésre a
végleges beruházási összeg.
A fent felsorolt fejlesztések csak a főbb
történéseket jelentik, hiszen ezeken kívül
számos kisebb, de súlyában jelentős esemény,
beruházás is megvalósult a tavalyi évben.
Háziorvos váltás történt, melynek okán
jelentős átalakításokra került sor az orvosi
lakás és a rendelő tekintetében. A hőveszteség
csökkentése és a takarékosság érdekében új
fűtésrendszer került kialakításra, a villamos
hálózat és a vízrendszer is korszerűsítésre
került. Önkormányzati tulajdonú eszközökkel
lett felszerelve a rendelő. Az orvosi lakásnál
felszabaduló gázkazán és kémény a napközi
épület önálló fűtésének kialakítására lett
felhasználva. Így azon túl, hogy a napközi
önálló
fűtésének
kialakítási
költségei
jelentősen csökkenthetők voltak, további
eredményként az iskola fűtésrendszerében
keletkező hőveszteség is nagymértékben
csökkent.
Ezen felül az iskolában kialakításra került egy
térfigyelő kamera és riasztó rendszer, a
tantermekben falvédő burkolat, a napközi és
az iskola között pedig kerítés. A kerítés mellé
teljes hosszban dísznövények ültetése is
megtörtén.
További térfigyelő kamera lett telepítve a
Millenniumi Házra, mely a Hősök terét védi.
Felújításra került teljes hosszában az Arany
János utca burkolata, valamint az összes
közúti patakhidunk korlátja. Csakúgy, mint a
templomlépcső korlátja és a Katona József
utca és az Arany János utca torkolatánál lévő
gyaloghidak korlátjai. Patakhíd, járda és
csapadékvíz elvezetés került a Kossuth és a
Petőfi utcák közé.
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Felújításra került a Széchenyi és a Damjanich
utcák bejáró hídja, a kátyúk betömése is
megtörtént.
Elkészült a tervezett buszforduló és
buszmegálló engedélyes terve, ugyanitt
jelentős számú díszcserje és fa került
telepítésre.
A sikertelen infrastruktúrafejlesztésre irányuló
pályázatunk ellenére - saját erőből - sor került
a hivatali számítógéppark korszerűsítésére,
jogtiszta szoftverek beszerzésére is.
A felsorolt fejlesztések, beruházások,
pályázatok mellett a pénzügyi gazdálkodásunk
stabilan tartása is fontos és kiemelt szerepet
kapott az elmúlt esztendőben. Folyamatos
lekötésekkel,
a
források
átgondolt
felhasználásával ez a stabilitás az év folyamán
realitássá vált. Csak kamatbevételként kb.1,8
millió forint eredmény mutatkozott. A 2009 –
2010 év forduló napján közel 27 millió forint
volt a bankszámla egyenlegünk pozitívuma.
Ebből a 2009-es év pénzmaradványa
meghaladta a 25,77 millió forintot.
Mindezek
figyelembe
vételével
azt
mondhatom,
a
válság
ellenére
önkormányzatunk és egyben településünk
bizakodva tekinthet a 2010-es évre. A
rendelkezésünkre álló források garantálják,
hogy az ez évre tervezett beruházásainkat
megvalósíthassuk, adott esetben további
fejlesztési elképzeléseinket előkészítsük.
Természetesen a túlzott optimizmustól óvnék
mindenkit, hiszen költségvetésünk jelentős
részét továbbra is az állami normatív
támogatások képezik, így sok kistelepüléshez
hasonlóan mi is nagymértékben ki vagyunk
szolgáltatva a mindenkori politikai elit
döntéseinek és az ország gazdasági
helyzetéből adódó nehézségeknek.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem bizalmukat és türelmüket,
hiszen nem mindig sikerül minden és
mindenki problémájának azonnali megoldása.
Sokszor felvetődhet egy – egy fejlesztés
esetében annak fontossága, sorrendiségbeli
helye, de higgyék el, minden lehetőséget meg
kell ragadnunk az adott pillanatban, fontossági
sorrendiség nélkül, mert ezek a lehetőségek
csak egyszer adódnak, s ha nem élünk velük
menthetetlenül elvesznek.
Végezetül sikerekben gazdag,
újesztendőt és jó egészséget

boldog
kívánok

mindannyiuknak önkormányzatunk képviselő
testülete és a magam nevében is!
Tóth Zoltán
polgármester
ANYAKÖNYVI HÍREK
Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik januárban
ünneplik születés és névnapjukat
70 éves
Preskó Andorné
( Körmendi Gizella)
Pálinkás Jánosné
( Jámbor Mária)
75 éves
Muzslai Józsefné
( Boza Mária )
Akik örökre eltávoztak közülünk
Varga Ferenc 1949
Kövér Gusztáv 1936
 Lukács István 1944
 Katona József 1943
=================================

Tájékoztató
helyi adót, illetve
gépjárműadót fizetők részére
Tisztelt Adózók !
Tájékoztatjuk Önöket a 2010. január
1-től
érvényes
adó
mérték
változásokról.
Helyi iparűzési adó:
Az állandó jelleggel végzett helyi
iparűzési tevékenység után az adó
mértéke 2008. január 1.-től az
adóalap 1,5 %-a. /Nem változott/

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adóátalány
naptári naponként
-piaci és vásározó kiskereskedelmi
tevékenység esetén
1.000.- Ft
-építőipari és egyéb tevékenység esetén
5.000.- Ft /Nem változott/
Magánszemélyek kommunális adója:
Az adó mértéke az előző évihez képest
nem változott, az éves kommunális adó
adóköteles ingatlanonként 2.000.- Ft.
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Gépjárműadó:

Személygépkocsik
és
motorkerékpárok
adóztatásának
vonatkozásában változás történt.

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti
adóalap után a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3
naptári évben 345 Ft/kilowatt
- gyártási évet követő 4-7. naptári
évben 300 Ft/kilowatt
- gyártási évet követő 8-11. naptári
évben 230 Ft/kilowatt
- gyártási évet követő 12-15 naptári
évben 185 Ft/kilowatt
- gyártási évet követő 16. naptári
évben és az azt követő naptári
években 140 Ft/kilowatt
Az adó mértéke a gépjárműadó törvény 6.
§ (2) (3) bekezdése szerinti adóalap
esetén
( súly után adózó
gépjárművek ) az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós és azzal egyenértékű
rugózási rendszerű nyerges
vontató, tehergépjármű,
autóbusz esetén 1200,- Ft
b) az a) pont alá nem tartozó
gépjárművek és pótkocsik
esetében 1380,- Ft.
c) Az E betűjelű ideiglenes
rendszámtáblával ellátott
személyszállító gépjármű után
10.000,- Ft, míg a tehergépjármű
után 46.000,- Ft adót kell fizetni. A
gépjármű állandó
rendszámtáblával való ellátását
követő hó 1. napjától az
adófizetési kötelezettségre az
általános szabályok az irányadók.
Fizetési
határidők:
változatlanul
március, illetve szeptember 15. napjáig
fizethető az éves adó két egyenlő
részletben késedelmi pótlék mentesen az
Önkormányzat
adószámláira
az
Esztergomi
takarékszövetkezet
helyi
kirendeltségén.
Talajterhelési díj:

A közszolgáltató Hétforrás Kistérségi
Vízmű Kft. hivatalunknak megadja
azok névsorát, akik a rendelkezésükre
álló közcsatornára nem kötöttek rá, de
szennyvízelhelyezést folytattak 2009.
évben.
Részükre
bevallási

Bajóti Kisbíró

nyomtatványt
kézbesítünk
a
talajterhelési díj megállapításához.
A bevallás, illetve a befizetés
március
31.-ig
teljesítendő
önadózással a Takarékszövetkezet
helyi kirendeltségén.
Tarnóczy Tünde

körjegyző

Helyesbítés
A Kisbíró legutóbbi számában tévesen
jelent meg, de máshol szóban is
elhangzott, hogy 20. alkalommal
rendezünk
falukarácsonyt.
Falukarácsony vagy ahogyan az elsőt
neveztük
„Mindenki Karácsonya”
az önkormányzati választást követően
volt, az pedig 1990 szeptember
hónapban volt, ebből adódóan 2009ben
nem
lehetett
a
20-ik.
Falukarácsonyfáját pedig még évekkel
később a hősök tere elkészülte után
1996-ban állítottunk először a belső
téren, hiszen a „Bakó tér” még
autóbusz parkoló volt.
Török János
Alpolgármester
******************************************
Karácsonyi Ünnepség
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2009. december 16-án 14 órától
tartotta karácsonyi ünnepségét Bajóton a
Kultúrházban. A községben lakó gyermekeket
szaloncukorral és ajándékokkal vártuk.
Sajnálatunkra nagyon kevesen jöttek el az
ünnepségre, de a résztvevők nagyon örültek a
karácsonyfa alatt talált játékoknak.
Akik eljöttek jól érezték magukat, közösen
énekeltünk, beszélgettünk.
Bízunk benne, hogy a jövőben nagyobb
látogatottsága lesz a szolgálatunk által
szervezett programoknak.
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat családgondozói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Az Óvodások bálja február 13-án
szombaton lesz a Művelődési
Házban, amelyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
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Biztató!
Kép
Egy utca Pesten – Cinkotán -, kissé meredek
saras utca volt, a meszes lovak is csak
nekifeszülve húzták fel az agyagos kaviccsal
megrakott súlyos szekereket. A szekerek még
üresen is nehezek voltak, a vastag keményfa
deszkázat, a duplára vastagított kovácsolt és
öntött acél vasalat miatt. Ez a szerény kicsi
képecske, egy emlék – egy hagyaték az
ősöktől.
A gondolat másra vált, - nézem ezt a hét betűt,
mi mindent jelenthet még ez a szó az ismert
betűkön túl?
Nem kell mélyre ásnom, hogy néhány
szókapcsolatot felfedezzek:
Ki biztat? Mire biztat? Kiket biztat? Vagy
egyáltalán, mi a szó jelentése, hogy „biztató”?
Egy súlyos kép a múltból és egy szó. A kép is
megmaradt, de a szó lenyomatot hagyott
bennem.

Zsákutca
Most nehéz! – szegényes, alantas
viselkedéssel ne tetézd gondjaidat, ne
sodródj az árral, mert csak tán egyvalaki
lehetsz a tömegből. Nem gyógyít, ha
szitkozódsz, korholsz másokat. Sokan már
ma választanak valakit vagy valamit, hogy
ki – mi lesz az
áldozat. Választék akad bőven, szidhatod:
a bokrot vagy a Bokrost – a törököt vagy a
tótot, aranyesőt, netán arankát, esetleg
Alcsútot vagy Bajnát. A szitok irigységet,
kárörömöt indukál – most ez kevés, mint a
pislákoló gyertyafénye.
- Gondolkozz – cselekedj, ma senkire sem
számíthatsz, ne álmodozz, hogy valaki
segít terheid hordozásában. Egyedül
maradtál, mint Robinson, Péntek nélkül a
lakatlan szigeten. Most TE írod a „dalt”,
vigyázz, hogy hamis ne legyen!

Tükrök
Itt is mondom „nehéz időket élünk”, a
világválság okozta ezt a társadalmi
traumát.
Sokszor
úgy
érzem
szétrojtosodtunk, mint a régi gönc, ami
nem bírta tovább a mángorlást. Mit
közösségek - a családok sínylik meg
legjobban ezt az állapotot, pedig a
családokat is, mi – én – te - ő alkotjuk,

mégis ritkán, - félve - reszketve jutunk el
a tükörhöz.
Rendben van-e a Te tükröd – kérdezem
én, akinek az életét a tükrök végigkísérték.
Kettős a tükör, az egyik a tárgy, a másik
tükör a tárgyilagosnak tűnő lelki
önvizsgálat tükre.
Az első a kerete mentén egyre „vakuló”
üveg, - ebbe nézed reggel a fejed „kócát”,
meg a szőrös képedet, amit majd a habtól
lágyított cserzett bőrödről hamarosan
simára kaparsz, hogy valahogy kinézz, ha
az utcára lépsz. Vagy te, aki nézed magad,
a TÜKRÖM TÜKRÖM-ben és naphosszat
kenceficéled arcod, a múltba utald
előlopakodó ráncaid.
Sürgősen gondoskodj róla, hogy sértetlen
maradjon belső tükröd, mely képes
őszintén, tisztán irányítani tetteidet,
építeni további sorsod, - hogy újból kerek
és egész legyen az, amikor harmonikusan
éltél.

Ajánlás
Becsüld meg a maradék optimizmusodat
és szavazz –bizalmat tetteid sikerének.
Most nem a gondolat szabadságának –
szárnyalásának, hanem az eredményes,
hasznos gondolkodásnak van itt az ideje.
Ragadd meg a legkisebb lehetőséget is,
hogy ne süllyedj tovább a kátyúba. Örülj a
picike sikernek – lelkesedj és oldd meg
sikerrel a következő aprócska feladatot is,
és tovább– tovább-tovább.
Ne fakadj sírva, ha valami elsőre nem
sikerül. „Sírni csak a győztesnek szabad”.
Ennek szellemében írta könyvét kitűnő
úszónőnk, többszörös olimpiai bajnokunk:
Székely Éva.
Mindig van valami, amit tehetünk!
Csend! - Gondolkodj! - Találd ki! – Oldd
meg a sorsod!
- Ne add fel!
Ez az ötös találat! Sok sikert!
Bajót, 2O1O. O1. 18.
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Tíz éve történt
2000. január 2ika
nagy
ünnepe volt a
falunak,
az
országban
elsőnek Bajót
község kapta
meg
a
Millenniumi
Zászlót
és
ugyanezen
a
napon
lettek
megáldva és fölszentelve jelképeink a falu
zászlaja
és
címere.
Érdemes ketté választani,
hiszen egyik a másiknak a
következménye.
Az akkori kormány a 2000es évet a millennium
évének
nyilvánította,
pályázatot lehetett készíteni, hogy milyen
módon kívánja a település megünnepelni
a millennium évét. A mi önkormányzatunk
is ezt tette. Az akkori képviselőtestület a
kulturális
és
sportbizottság
annak
vezetője Pappné Senográcki Erika
vezetésével igen tartalmas pályázatot
készített. Bevontuk az iskolát, óvodát az
egyházközséget. Csak egy- két program.
A Szent korona képeiről készült
tűzzománc képek kiállítását és Pap Gábor
felejthetetlen előadását a Szent koronáról.
Varga Gábor tanár úr szervezte. „ Mint
oldott kéve” címszó alatt az elszármazott
bajótiak találkozóját az önkormányzat és
hivatala, jelképeink bemutatását szolgáló
ünnepi szentmisét az egyházközség
szervezte.
A pályázat országos szinten történő
elbírálásakor úgy látszik jó eredményt
érhetett el, hiszen a Millenniumi
Kormánybiztos Bajótot
jelölte meg a
települések közül az első zászlóátadásra.
Amikor erről az értesítést megkaptam
egyszerre fogott el az óriási öröm és
egyszerre szorult össze a torkom és
rándult össze a gyomrom, az értesítést a
kormánybiztos személyes képviselője
hozta el, az csak fokozta az izgalmakat
amikor közölte, hogy a zászlóátadónak a
miniszterelnök urat kellene fölkérni. A
feladat adott volt, rendelkezésünkre állt
két hónap. A már működő bizottságot
még bővítettük. Ütemtervet készítettünk
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hányszor hol ülésezünk, személyre
szólóan
leosztottuk
a
feladatokat.
Nehezítette a dolgunkat, hogy hiába
kértünk segítséget a programhoz vagy az
átadási ünnepség megszervezéséhez azt
a választ kaptuk, hogy ez az első, ilyen
még nem volt, oldjuk meg. Végül is
helyére került minden. Orbán Viktor
miniszterelnök úr elvállalta az átadást,
Nemeskürty István kormánybiztos úr
kíséretében megtörtént a zászló átadása.
Balás Béla püspök úr falunk díszpolgára
celebrálta a szentmisét és áldotta meg a
falu
jelképeit.
A Duna
Televízió
közvetítésével hírül ment az egész
országban és a határokon túlra is.
Sok ember jól összehangolt munkájával
és Bajót község lakosságával együtt
köszönthettünk először miniszterelnököt
falunkban, a második találkozásunk a
Millenniumi Ház átadásával kapcsolatos,
de az egy másik történet. Úgy gondolom
hogy nem szabad elfelejtenünk azokat az
eseményeket amelyek változást vagy
dicsőséget vagy csak szép emléket
hoztak ennek a falunak az életébe.
Jó volt emlékezni.
Török János
Alpolgármester

Mindenki születésnapja
Kedves összejövetelre kaptunk meghívót
január 13-ára.A nyugdíjas klubban ekkor
tartottuk
a
mindenki
születésnapi
megemlékezést.

Közel 40 fő jelent meg, a klub vezetője Panni
üdvözölte a megjelent tagokat, majd kedves
szövegű nótákat- melynek szövegét mindenki
megkaptaelénekelve
mindenkit
megköszöntöttünk.
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Utána előkerültek a sütemények, pogácsák és
egyéb finomságok borok, sörök, üdítők
amelyeket magunkkal vittünk és a klub által
felszolgált finom tea. Rövid beszélgetés után
Urbán
Sanyi
klubtársunk
fölvette
harmonikáját
elénekeltük
egymás
legkedvesebb nótáit. A jókedvet csak fokozta
amikor Sinkóné Marika ( a klub
mókamestere) táncot lejtett egy felöltöztetett
partvissal. Többieknek is meghozta a kedvét a
tánchoz. Jó hangulatú rendezvény volt, jó volt
ott lenni.
Ennyi is elég, hogy az emberek jó
hangulatban érezzék magukat.
Török János
Klubtag

Öregkőaljai
Pincebarátok
Köre
Egyesület
elnöksége
és
tagjai
sikerekben gazdag békés, boldog új
évet kívánnak településünk minden
állampolgárának.
Egyben
köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
támogatásukkal
hozzájárultak
egysületünk
sikeres
működéséhez. Kérjük, hogy a jövőben is
támogassák egyesületünket, hogy a
2010-es esztendőt is hasonló, vagy még
jobb eredménnyel zárhassuk
Bort, búzát, békességet !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tisztelt Bajótiak!
Mint azt Önök is láthatják a régi
Tűzoltószertár
felújítása
megkezdődött. Az épület a régi
küllemét
megőrizve
helytörténeti
( falunk múltját, hagyományait ) és az
önkéntes
tűzoltóság
történetét
bemutató állandó kiállításnak ad
helyet. Köszönettel veszünk minden
olyan felajánlást legyen az tárgyi
emlék, írásos dokumentum, fénykép
stb .amely a kiállítás része lehet.
Szánkót keresek
Fölöslegessé vált szánkót keresek
unokám részére. Ha valaki fel tudja
ajánlani megköszönöm és a Millenniumi
Házban jelezze.

A magyar kultúra
napját 1989 óta ünnepeljük meg január
22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos
kulturális és művészeti rendezvényt
tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a
magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta –
az oktatással, pedagógiai munkával
kapcsolatos díjakat:
=================================

ELADÓ
Kétszoba, konyha, fürdőszoba kertes ház.
Gázfűtéses, konvektoros, csatornázott, szép
környezetben fő út mellett.( Bajót, Kossuth
L. u. 21.)
Érdeklődni lehet: Galba Jánosné
Nyergesújfalu, Liszt F. u. 9.
 06 30 / 4913-678
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