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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2010. május XX. évfolyam 5. szám
Bíborosi látogatás Bajóton is
Az idei majális rendezvényei a bajóti sportpályán családi programokkal délután kezdődtek:
kézművesektől lehetett ellesni néhány tárgy elkészítését, a gyerekeknek nagyon tetszett az arcfestés. A
kicsiket a bohóc, az ugráló vár szórakoztatta, a felnőtteknek a rendőrök látványos bemutatója és a
labdarúgó meccsek nyújtottak programot. Immár hagyománnyá vált, hogy Péliföld-Szentkereszten
másnap folytatódnak a programok „ Nyiss ránk” címmel Az idei rendezvénynek emelte a rangját Dr.
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek látogatása, a
Lourdes-i barlangnál szentmisét a bíboros úr celebrált Az ünnepi

szentmise után kezdődött a
szomszédos birtokon a
képzőművészeti pályázat
műveiből a kiállítás, szabadtéri
szekér kiállítás, a színpadon
kulturális előadások zajlottak. A lovasok, régi
mesterségek bemutatói színesítették a
rendezvényt.

Hétfőn Bajóton tett bíborosi látogatást Dr. Erdő Péter
Az egész naposra tervezett látogatás a bíboros úr elfoglaltsága miatt rövidebb lett. Napközben a
hivatalban tett látogatást, az esti szentmise után elbeszélgetett a hívekkel.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2010. április 29-én
megtartott testületi ülésén az alábbi
rendeleteket alkotta:
BAJÓT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5 / 2010. ( IV.29. ) számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az
államháztartásról
szóló,
többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.
§-ában meghatározott jogkörében eljárva
a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
a következő rendeletet alkotja.
I. rendelet hatálya
1.§
A
rendelet
hatálya
kiterjed
az
önkormányzati költségvetési szervekre, a
helyi kisebbségi önkormányzatra és az
önálló intézményre.
II. Az Önkormányzat zárszámadása
2.§
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2009.
évi
költségvetésének végrehajtását
150.044 E Ft Működési bevétellel
26.125 E Ft Felhalmozási
bevétellel
122.000 E F Működési kiadással
t
26.774 E Ft Felhalmozási
kiadással
26.347 E Ft Pénzmaradvánnyal
-ebből:
Működési
26.347 E Ft
pénzmaradvány
0 E Ft
Felhalmozási
pénzmaradvány
jóváhagyja.
(2)
Az
önkormányzat
kiadásait
jogcímenként, bevételeit forrásonként az
1,(15,16)számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
A kiadásokon belül

43.566 E Ft
11.588 E Ft
35.558 E Ft
17.737 E Ft
3.572 E Ft
9.979 E Ft
0 E Ft
2.946 E Ft
22.345 E Ft
0 E Ft
15 E Ft
0 E Ft
1.483 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás
államháztart. kívülre
társadalomés
szociálpolitikai
juttatás
Kamatkiadások
( folyószámla hitel kamata )
felújítás
intézményi beruházási kiadások
felhalmozási célú pénzeszközátadás
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
működési hitel törlesztés
Felhalmozási kölcsön törlesztés

(3) Az önkormányzat és az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítését a 4,
számú
mellékletekben
foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait
és bevételeit az 5 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 10. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat által adott közvetett
támogatásokat a 9. számú melléklet
tartalmazza.
(11) 2009. évi céljellegű támogatások
részletes kimutatását a 8. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a 2009. december
31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. tábla
szerint 685.877 E Ft-ban állapítja meg.(
tájékoztató tábla ,3,4,5,6,7,) (1) A
képviselő-testület
a
pénzeszközök
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változásának levezetését a 3-as számú
mellékletben szereplő adatok alapján
hagyja jóvá.
(13)Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat és
az önálló intézmény pénzmaradványát
26.347 E Ft-tal jóváhagyja 3/a számú
melléklet alapján.
(Bajót
Község
Önkormányzat
pénzmaradványa 25.384 ezer Ft, BajótMogyorósbánya
Körjegyzőség
pénzmaradványa 963 ezer Ft )
Az önkormányzat jegyzője a 2009. évi
előirányzatokon történő átvezetéséről
gondoskodik.

alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében

Záró rendelkezések
3 § (1) Ez a rendelet a 2010.04.29. napján
lép hatályba. A rendelet hatályba
lépésével egy időben a 1/ 2010.(II.03) Kt
rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

és az önkormányzat 2010. évi

Tóth Zoltán sk. Tarnóczy Tünde sk.
polgármester
körjegyző
Bajót Község Önkormányzatának
6 /2010.(IV.29.) számú rendelete
a 2010. évi önkormányzati
költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló
1 /2010.( II. 25.)számú rendeletének
módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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 2010. évi költségvetésről alkotott 4/2010
(II..25)számú költségvetési rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) (1) A 2010. január 1-e és április 30-a
között átvett támogatások miatt az

megállapított
137.649 E Ft Működési bevételek
főösszegét
147.649 E Ft Működési kiadások
főösszegét
10.000E Ft Működési forráshiány
76.800 E Ft Felhalmozási bevételek
főösszegét
76.800 E Ft Felhalmozási kiadások
főösszegét
0 E Ft Felhalmozási
forráshiány

143.368 E Ft Működési bevételek
főösszegét
153.368 E Ft Működési kiadások
főösszegét
10.000 E Ft Működési forráshiány
76.800 E Ft Felhalmozási bevételek
főösszegét
76.800 E Ft Felhalmozási kiadások
főösszegét
0 E Ft Felhalmozási
forráshiány
állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül
módosított kiemelt előirányzatokat
43.983 E Ft
11.437 E Ft
52.025 E Ft
28.308 E Ft
2.553 E Ft
7.382 E Ft
4.000 E Ft
11.740 E Ft
25.335 E Ft
31.975 E Ft
2.463 E Ft
7.680 E Ft
1.267 E Ft

a

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás
államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai
juttatás
föld terület vásárlás
felújítás
intézményi beruházási kiadások
Felhalmozási tartalék
Támogatásértékű felhalmozási
kiadás óvoda felújítás
Működési tartalék
Felhalmozási kölcsön törlesztés

jogcímenkénti
meg.

megoszlásban

állapítja
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(3)
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő kiemelt
bevételi előirányzatokat határozza meg,
2.542 E Ft Intézményi
bevételek

működési

77.994 E Ft Önkormányzatok sajátos
működési bevétele
23.349 E Ft Önkormányzatok
költségvetési
támogatása
72.662 E Ft Véglegesen
pénzeszközök
(felhalmozási )

átvett

17.298 E Ft Támogatásértékű
működési bevételek
0 E Ft Felhalmozási és
jellegű bevétel

tőke

0 E Ft Felhalmozási kölcsön
26.303 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.
(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.§
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 2010.április 30-án lép
hatályba.
E
rendelet
hatályba
lépésével, egy időben a 1/2010 (
II.25.)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
Tarnóczy Tünde sk.
polgármester
körjegyző
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szeretettel köszöntjük azokat
azokat a
bajóti lakosokat, akik május
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat
85 éves
Varga László
50. házassági
évfordulójukat
ünneplik
Urbán István és

Szabó Katalin

ANYAKÖNYVI HÍREK
Akik örökre eltávoztak közülünk:
Kőszegi Sándor
1937
Csapó Tibor
1953
Flórián Lajosné(Varga Ilona Mária) 1942
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A nagycsoportosok látogatása az iskolában
2010. május 14-én, pénteken délelőtt a leendő első
osztályosok
ellátogattak
az
iskolába.
Sok ismerős kisgyerekkel, régi óvodástárssal, jó baráttal
találkoztak .Megismerkedtek a leendő tanító nénikkel is.
Nagyon tetszettek nekik az elsősök könyvei, füzetei,
tolltartói, nagy örömmel írták, rajzolták tele a táblát,
zongoráztak, játszottak
a
betűkkel,
számokkal az
első
osztályosokkal
együtt. Eközben
az óvo nénik sok
fényképet
készítettek róluk.
A játék után jól
esett a tízórai, az óvoda nyertes pályázata jóvoltából:
alma,
burgonyaszirom,
gyümölcslé.
Majd az udvar felfedezése következett: a fajátékok, a
labdák, a hulahopp karikák nagy örömet szereztek a
gyerekeknek. Ezután a nap fénypontja következett: az
ajándékozás, az óvodások papírvirággal kedveskedtek melynek közepében csoki van- az iskolásoknak. Az
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iskolások ceruzát és egy bohócfejet adtak a
kicsiknek.Hamar elrepült az idő, búcsút vettünk
egymástól. A kis látogatók sok élménnyel gazdagodva
visszaindultak
az
óvodába.
Szeptemberben
várunk
Titeket,
szeretettel!
Tanító nénik

Környezetvédelem!
2010. május 8-án szombaton, a Holcim
környezetvédelmi napot szervezett Bajóton.
Fél 9-re gyülekeztünk a Hősök terén, ahol
szemeteszsákot és gumikesztyűt kaptunk,
majd elindultunk az Öregkőre. Útközben
szemetet szedtünk és vidáman csevegtünk.
Találgattuk vajon milyen meglepetés vár
minket az Öregkőnél?Felérve nagy örömmel

tapasztaltuk, hogy sok érdekes, ügyességi,
memória,
figyelem-fejlesztő
játék
áll
rendelkezésünkre. A játékokat rögtön ki is
próbáltuk. Nagyon jót játszottunk,sokat
nevettünk a bohócokkal. A WWF által
szervezett foglalkozások sok érdekes és
hasznosa
biológiával
és
a
környezetvédelemmel
kapcsolatosinformációt tartalmaztak. Az óriáspanda idén
is nagy élményt jelentett, sokan játszottak
vele.
Ezután hazaindultunk, vidám énekünktől
hangos volt az erdő. Krajcsovszki Feri bácsi
pincéjénél finom ebédet kaptunk, a jóízű
gulyáslevest mindenki szívesen falatozta. Ebéd
után jól esett a sport szelet, amit a
szervezőktől kaptunk ajándékba. Az igazi
meglepetés ezután következett, mindenki
kapott egy ceruzát, amit egy manó vagy egy
boszorkányfej díszített. A pincéktől fáradtan
bandukoltunk haza.Kellemesen elfáradtunk,
sok élménnyel gazdagodtunk, reméljük jövőre
is rendez a Holcim környezetvédelmi napot!

Köszönjük!
Iskola tanulói
"Nem védhetünk meg mindent, amit
szeretnénk, de annál sokkal többet
tehetünk, mintsem hogy üljünk ölbe tett
kézzel." Sir Peter Scott, a WWF egyik
alapítója.
A WWF a világ legnagyobb civil
természetvédelmi szervezete. 1961-ben alapította a kor
néhány kiemelkedő természetvédelmi személyisége,
többek között Sir Peter Scott, a híres sarkkutató fia, Luc
Hoffman. A szervezet emblémaállata a Kínában
őshonos, kihalás szélén álló óriáspanda. Az alapításkor
World Wildlife Fund néven működő szervezet a
veszélyeztetett fajok védelmére indított programokat. .
1986-ban az alapítvány World Wide Fund for Nature -re
változtatta a nevét.A WWF három fő célkitűzése a
biológiai sokféleség megőrzése, a környezeti
szennyezések csökkentése és a természeti erőforrások
hosszú távon fenntartható használatának elősegítése.
Ennek megfelelően a WWF tevékenységeit azokra az
ökorégiókra összpontosítja, amelyek a biológiai
sokféleség megőrzése szempontjából különösen
jelentősek, vagyis az erdőkre, az édesvizekre valamint az
óceánokra és partjaikra. Ezen kívül foglalkozik az
éghajlatváltozás mérséklésével és következményeivel,
valamint a mérgező hatású szennyező anyagok
csökkentésével. A WWF-nek ma 96 országban van
képviselete, tagsága meghaladja a 4,7 millió főt.
WWF Magyarország
A WWF 1986-ban kezdte meg magyarországi
tevékenységét, elsőként a kelet-európai régióban, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
ragadozómadár-védelmi programjának résztvevőjeként.
Alapítványunk bejegyzése 1991-ben történt meg,
azóta önálló civil szervezetként működünk, 1998ban pedig megkaptuk a kiemelten közhasznú civil
szervezet minősítést.
====================================

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
2009.01.31-2009.12.31.
ÖREGKŐALJAI PINCEBARÁTOK
KÖRE EGYESÜLETBajót
I. Számviteli beszámoló
Eredmény kimutatás:
1. Összes bevétel:
891 eFt
- tagdíj:
126 eFt
- adomány
730 eFt
- SZJA 1 %
34 eFt
- kamatjóváírás
1 eFt
2. Összes költség:

829 eFt

3. Eredmény:

62 eFt

Mérleg:
1. Pénzeszközök:
2. Tőkeváltozás:

230 eFt
168 eFt
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3. Tárgyévi eredmény:

62 eFt

II. A központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól,a
helyi
önkormányzattól,a
települési
önkormányzatok
társulásától
és
mindezek szerveitől kapott támogatás
mértéke:
Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület
a 2009. évben 730 000 Ft támogatásban
részesült Bajót község Önkormányzatától.
III: Tagdíjbevételek:
Az egyesületnek a 2009. évben 126 eFt
tagdíjbevétele volt.
1. 100% magánszemély
IV. Támogatások megoszlása:
A
támogatások
a
következőképpen
alakultak:
Az egyesület nem részesült támogatásban
V. Kimutatás vagyon felhasználásról:
1. 100% működési költség
VI. Cél szerinti juttatások kimutatása:
Az egyesület nem részesült juttatásban.
VII. Közhasznú szervezet vezető
tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke:
A tisztségviselők díjazásban nem
részesültek.
VIII. A közhasznú tevékenységről szóló
rövid tartalmi beszámoló:
Az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak
és az alapító okirat célkitűzéseinek
megfelelően működött. Célja szerint a 2009.
évben azon tevékenykedett, hogy
hozzájáruljon Bajót község borkultúrájának
fejlesztéséhez.
A közhasznú jelentést jóváhagyta:
Krajcsovszki Ferenc
A kuratórium elnöke
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tájékoztató a Leader pályázatokról
A Leader pályázatok beadási időszaka
2009. november 16-án lezárult. Országosan
Leader jogcímre 4269 db kérelem érkezett, az
igényelt támogatás nagysága 44 673 844 000
HUF.
A
„Duna-Pilis-Gerecse”
Vidékfejlesztési
Egyesület
működési
területéről
47
kérelem
érkezett
a
munkaszervezetünkhöz. Helyi rendezvények,
események, kiállítások, fesztiválok, versenyek,
ünnepek,
koncertek
meg-rendezésének,
szervezésének támogatása célterületre 9db, az
iskolarendszeren kívüli sportlétesítmények

kialakításának,
felújí-tásának,
profilbővítésének, többfunkcióssá tételének és
eszközbeszerzésének támogatása célterületre
12db, a térségi hagyományok bemutatását
szolgáló új terek kialakításának, építésének és
meglévő terek, épületek, építmények belső
felújítási munkáinak támogatása célterületre
8db,
AnnexI.
termékek
előállítása,
kereskedelmi forgalomba hozatala és ezekkel
kapcsolatos marketing támogatása célterületre
1db, a HACS területén működő non-profit
szervezetek
közhasznú
tevékenységük
gyakorlásához
szükséges
eszközbeszerzésének támogatása célterületre 17db
kérelem érkezett. A HACS területén
rendelkezésre álló forrás a megpályázott
célterületeken 117 348 000HUF, az igényelt
támogatás nagysága 213 725 631HUF.
A kérelmek feldolgozása jelenleg
folyamatban van. A HACS értékelő munkája
lezárult, így a kérelmek az Irányító Hatósághoz
igazgatói felülvizsgálatra vár státuszában
kerültek. A helyi rendezvények, események,
kiállítások, fesztiválok, versenyek, ünnepek,
koncertek megrende-zésének, szervezésének
támogatása
célterület
igazgató
által
jóváhagyott státuszba került, tehát ezen
kérelmek formailag és tartalmilag a pályázati
kiírásnak megfeleltek.
A támogató végzések kiadása a
közeljövőben várható.
„Duna-Pilis-Gerecse”

VidékfejlesztésiEgyesület
munkaszervezete
        

Életem egyik legszebb élménye, avagy egy találkozás Dr.
Erdő Péter bíboros úrral!
Erd
Mindig is, csodálkozva néztem a TV-ben, azt a sok boldog
embert, akik ott lehettek a bíboros úr szentmiséjén,
hallgathatták tanításait és vele együtt imádkozhattak!
Irigykedve néztem az emberek boldog arcát, mikor eltöltötte
Őket a béke és a szeretet, és én még csak álmodni sem
mertem róla milyen is, ez az érzés. Titkon mindig hittem
és kértem a Jó Istent, hogy ha csak egyszer is, az életben, de
én is, megtapasztalhassam ezt az érzést! - és a csoda
megtörtént.
Egy szép napos szombat délelőtt volt, amikor számomra
fontos telefon érkezett. A hír hallatán - hogy Dr. Erdő
Péter bíboros úr a főpásztori látogatása során szeretne
engem is, meglátogatni - nagyon meglepett, azonban a
szívemet és a lelkemet nagy boldogság és öröm járta át. A
hétvége folyamán kicsit kételkedve álltam a történtek előtt,
és ha bár tudtam is, hogy igaz a hír a nagy napig
számtalanszor megkérdeztem magamtól, hogy ez valóban
lehetséges, tényleg eljön hozzám a bíboros úr? Vasárnap

7
délelőtt az édesanyám a kezembe adta a Bajóti plébánia
hírlevelét melyben azt olvastam, hogy bíborosi vizitáció
lesz kis falumba és ekkor megváltozott bennem minden.
Hitem megerősödött a félelmemet és a kétségemet nagy nagy öröm és szeretet váltotta fel. Vártam már a
találkozást, számoltam az órákat és a perceket, miközben
hálát adtam a Jó Istennek a számomra ért nagy csodáért!
- és elérkezett a hétfő, a várva várt nagy nap! Szinte alig
hittem el, és nagy izgalommal hallgattam az utcán sétáló
emberek moraját, és a végig rohanó autók zaját. Aztán
megállt egy autó hallottam, hogy nyílik a kapu, és akkor
tudtam ez tényleg igaz, hogy eljött hozzám Dr. Erdő Péter
bíboros úr, Molnár Alajos atyával, másik két atya
kíséretében! Nagyon közvetlen és barátságos volt, kezet
fogtunk, bemutatkoztunk egymásnak, leült és elkezdtünk
beszélgetni. Kérdezte, hogy hogyan tudok kimozdulni
itthonról, hogyan tartom a kapcsolatot a külvilággal, vane testvérem, stb. Boldogan válaszoltam, minden kérdésére!
Elmeséltem a bíboros úrnak, hogy milyen jó, hogy a Lojzi
atya és a kedves húga az Évike gyakran meglátogatnak, és
ilyenkor mindig szentáldozásban részesülök! Beszélgettünk
még a családomról is, és azután szépen lassan elköszönt és
elment.
Nagyon - nagy megtiszteltetésben, és még nagyobb örömben
volt részem! Életem egyik legszebb napja volt ez a nap,
amit soha nem felejtek el! Most már én is tudom, hogy mi
ez az érzés, amit eddig csak irigykedve néztem. Ezúton is,
szeretném meg köszönni Dr. Erdő Péter bíboros úrnak,
hogy meglátogatott engem! Valamint szeretnék köszönetet
mondani Molnár Alajos atyának és Ferenczy Évának,
hogy létrejöhetett ez a találkozás! Végül pedig, nagyon
köszönöm a lehetőséget, hogy az olvasókkal is,
megoszthattam életem egyik legszebb élményét!
Ősze Ilona
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nemzetközi Gyermeknap.
Magyarországon 1931-től ünneplik
(akkor még Gyermek Hétnek
hívták), 1950 óta már csak egy
napig tart és május utolsó
vasárnapján tartják.

Szülőnek lenni az egyik
legnehezebb, s egyben a legfontosabb kihívás az
életben. Gyermeket nevelni hatalmas felelősség –
egy olyan feladat, amit sokan megfelelő felkészülés
nélkül vállalnak fel. Éveket töltünk azzal hogy
megtanuljunk egy szakmát és eszünkbe sem jut
hogy alapos képzés és gyakorlat nélkül lépjünk
ezekre a speciális területekre. De amikor a
gyermeknevelésről van szó, néhányan azt
gondolják hogy automatikusan tudni fogják, mit kell
majd tenni. Az eredmény az, hogy néha a gyerek
áldozatként végzi.

Bajóti Kisbíró
A szülők személyes trénerek
Az egyik leggyakrabban idézett ige a nevelésről a
Példabeszédek 22:6-ban található: Neveld a
gyereket a neki megfelelő módon (összhangban
személyes adottságaival és hajlamaival), még ha
megöregszik akkor sem tér el attól
Használd bölcsen a szavaidat
…… hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy
mit mondunk a gyerekeinknek és gyerekeinkről.
Szavaink nagyon fontos eszközök, amit
használhatunk
gyermekeink
építésre
és
rombolására is. Ha folyamatosan olyanokat
mondunk, hogy „Semmit sem tudsz jól megcsinálni”,
vagy „Mindenhez amihez csak hozzányúlsz
elrontasz” – ezek a mondatok végül rombolni kezdik
a gyermek önbizalmát… és életük folyását is
megváltoztatják.
A helyes nevelés sokkal könnyebbé válik, amikor az
Aranyszabályt alkalmazzuk: Amit akartok azért hogy
az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is
úgy cselekedjétek azokkal (Máté 7:12). Beszélj úgy
gyermekeddel, ahogy szeretnéd, hogy veled
beszéljenek. Építsd fel őt szavaiddal, ne pedig
rombold. Öntsd szavakba szeretetedet és mondd el
neki, hogy hatalmas képességek (lehetőségek)
rejlenek benne.
Helyesen fegyelmezz
….ha szeretjük a gyermekeinket, korrigálnunk és
fegyelmeznünk kell őket.
A harag, és az ésszerűtlen fenyegetés kiabálása
csökkenti a gyerek szülő iránti tiszteletét. Tehát
fontos emlékeznünk rá, hogy míg gyermekeinket
kontroll alá próbáljuk vonni, ne veszítsünk el a
kontrollt saját magunk felett.
Ha ki akarod vívni gyermekeid tiszteletét, bölcsen,
jól átgondolt módon kell korrigálni, nem pedig
haraggal és elszabadult érzelmekkel. Ha a gyerek
rájön, hogy ki tud borítani és még csúnyábban
viselkedsz mint ő, akkor ezt meg is teszi és még
élvezni is fogja. A kontrollált harag kimutatása a
gyerek tudomására hozza, hogy valamit nem
helyeselsz és hogy nem tréfálsz. Ha meggyőződnek
róla, hogy komolyan gondolod amit mondasz,
tisztelni fognak.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Immár hatodik alkalommal várjuk a festeni
vágyókat, festőművészeket június16-június19.
között a Bajóti Alkotótáborba. A tábor
művészeti vezetője Simon M. Veronika.
Szerda reggel 8 órakor a Millenniumi Házban
kezdődik a tábor. A hivatalos megnyitó illetve
Simon M. Veronika kiállításának megnyitója
14 órakor lesz. Pénteken 16 órakor záró
kiállítás az otthonról hozott és az alkotótábor
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alatt készült képekből. Szombaton teljes nap
lehet festeni.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Köszönöm a bajótiaknak hogy mindig
szeretettel fogadták a tábor vendégeit. Sokan
közülük már évek óta visszajárnak és hálásak a
vendégszeretetért. Kérem idén is fogadják őket
szeretettel és segítsék őket.
Mné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amit az alsó végtagi érszűkületről tudni
érdemes

Az alsó végtagok érszűkülete éppúgy az
érelmeszesedés következménye mint az agyi
erek,vagy a szívkoszorúserek szűkületei.
Magyarországi adatok szerint előfordulása 5%
körül van.
A betegség négy stádiumra osztható:
1. panaszmentes szakasz, de ekkor már
műszeres
vizsgálatokkal
kimutatható
a
betegség;
2. Járáskor, bizonyos távolság megtétele után
jellemzően a vádliban jelentkező fájdalom, ami
rövid pihenésre megszűnik, majd ugyanakkora
távolság (járástávolság) megtétele után újra
jelentkezik,
és
a
folyamat
ismétlődik
(intermittáló sántítás).
3. Már nyugalomban is jelentkezik fájdalom a
lábban, leginkább fekvő helyzetben, éjszaka,
ami felkelésre megszűnik.
4. Elhalás indul meg elsősorban a lábujjakon.
Az alsó végtagi érszűkület felderítésére
irányuló szűrővizsgálatnak 2 fontos oka van.
Az egyik, hogy önmagában is sok panaszt
okoz a betegeknek, ami gyógyszeres és
sebészeti kezelési lehetőségekkel kezelhető
lenne, így csak ritkán válik szükségessé
végtagrészek eltávolítása. A másik, hogy az
alsó végtagi érszűkület jelzi a más szervek (pl.
szív, agy) vérellátását biztosító erek
szűkületét is.
Községünk orvosi rendelőjében most már
rendelkezésünkre áll egy ún. érdoppler
készülék,mely segítségével néhány perces,
teljesen fájdalmatlan vizsgálattal kimutatható
az alsó végtagiérszűkület. A szűrővizsgálatot
minden 40. évet betöltött kedves betegünkön
ingyenesen elvégezzük,aki kíváncsi erei
állapotára.
Bejelentkezni
a
rendelő
telefonszámán lehet.
Dr. Szabó Péter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az AVE
Tatabánya
hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Zrt
2010. május 31-én Tavaszi Lomtalanítást
véget BAJÓT település egész területén.

Bajóti Kisbíró
Lomtalanításba
tartozó
anyagok:az
ingatlanoknál keletkező lom ( nagyobb
berendezési tárgy)
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé:
veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor,
falevél, gally,állati tetem, trágya valamint az
olyan méretű, súlyú tárgy amelyhez darus
kocsi igénybevétele szükséges,
valamint
gumiabroncs.
A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat
külön megrendelés alapján térítés ellenében
szállítjuk el.
Érdeklődni a 34/ 513-947 vagy a 34 /513-955
telefonszámon lehet.
Lomtalanítás
a
lakosság
részére
térítésmentes.
A lom kihelyezhető: 2010. május 31-én reggel
6 óráig. Segítő közreműködésüket előre is
kérjük és köszönjük
AVE Tatabánya Zrt
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
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