• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2010. június XX. évfolyam 6. szám
Bajót sem úszta meg…..
Bajót sem úszta meg az elmúlt hetek
rendkívüli időjárási viszonyaiból adódó
különleges helyzeteket. Szó szerint, hiszen
volt patakkiöntés, mely a falu középső részét
„úsztatta” el, de volt és van jelenleg is sok
megoldásra
váró
probléma.
Temető
partfalcsúszás, útleszakadás, életveszélyessé
vált, lakhatatlan ingatlanok.
A sok gond ellenére azonban olyan
élményben is részem volt, ami megerősíti
abbéli hitemet, hogy a bajban össze tudunk
fogni, hogy Bajóton olyan közösség él, aki
képes és akar is tenni egymásért, különösen,
ha nagy a baj. Ahogyan a közismert szólás is mondja, „bajban ismerni meg az embert” igazán.
Hirtelen jött az ár, nem lehetett felkészülni rá! Mégis egyként mozdult meg a falu. Először a
Polgárőrök jöttek, majd sorra felnőttek,
gyerekek, lányok, asszonyok, férfiak.
Jöttek romák, magyarok, öregek és
fiatalok és váll-váll mellett töltötték a
homokzsákokat,
szállították
saját
autóikkal a legkritikusabb helyekre őket,

hogy mentsék a menthetőt.
KÖSZÖNET ÉRTE!
Nem tudom név szerint felsorolni mindazokat, akik
részt vettek a védekezésben és senkit nem szeretnék
kihagyni a felsorolásból, ezért újra csak azt tudom
mondani:
Köszönet az önzetlen segítségért mindenkinek!
Tisztelettel
Tóth Zoltán
Polgármester
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Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik május
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat

Dudó
bohóc

75 éves
Sipos Mihályné
( Kállai Éva)
ANYAKÖNYVI HÍREK
Aki örökre eltávozott közülünk
 Monos János
1936
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ÓVÓDAI Hírek

Ebben az évben is sok programot
szerveztek
az
óvónők
a
nagycsoportosoknak.
Ballagási
ajándékként
kapták , hogy
elmehettek az
állatkertbe és a
cirkuszba,
melyen
a
gyerekek nagyon jól érezték magukat.
Aztán pár héttel
késöbb
a
ballagáson
a
nagy
öröm
mellett
pár
könnycsepp
is
elcsordult.
Elbúcsúztak a nagycsoportosok. A régi és
új óvódásoknak egy júniusi napon szines
programokban
lehetett részük.
Az idő nekünk
kedvezett, volt
bohóc,
pancsolás,
arcfestés, zenés
műsor, és egy
fergeteges tűzoltók álltal szervezett
habparti.

Festett arcok

Habparti
Köszönjük az óvodai dolgozoknak , hogy
részt vehettünk ezeken a programokon,
amik sok örömet okoztak gyermekeinknek,
és köszönjük az elmúlt évek törödését,
szeretetét, figyelmét
Egy szülő.
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MI TÖRTÉNT MÁJUSBAN?
- a Nyugdíjas klub és a Jázmin
Népviseletes Asszonykórus hírei
A 2010. év májusa
volt.
Íme
a
rendezvények:

Búcsúzó óvodások

ÁRENDÁS MÓNIKA
BUDINSKY KEVIN
FARKAS MÓZES
HORVÁTH NIKOLETT
IMRE NORBERT
IMRE PÉTER RICHÁRD
JÁMBOR CSENGE
KATONA VANDA
KISS ZOLTÁN
KOBZÁS LEVENTE
KOVÁCS ADRIÁN
KOVÁCS RÓBERT KEVIN
KOTLÁR ERIK
KÖRMENDI DÁNIEL
KÖRMENDI DÁVID
KRASZLÁN BENCE
LEGÉNY-TÓTH SÁRA
NAGY JÁZMIN
ORLOVITS FANNI
SUKI RUDOLF
SÜTŐ DÁVID
SZABÓ ANNA
SZABÓ SÁRA
SZABÓ SZOFI
VÖRÖS GERDA

eseménydús
programok,

05. 18-án a Holcim szervezésében
az Öregkő takarításában vettünk
részt. Szerencsére az időjárás
is kedvezett, így kirándulásnak
tekintettük
a
szemétgyűjtést.
(Érthetetlen, hogy valaki miért
szállítja ki a hulladékot az
erdőbe, mikor a kukába tehetné,
vagy
az
évente
szervezett
lomtalanítás alkalmával csak a
lakása elé kellene kiraknia.)A
jó hangulatú kirándulást követő
finom
ebédet
köszönjük
a
szervezőknek!
05. 15-én rendezték meg Abasáron
a XVI. Nemzetközi Katona- és
Bordal
Fesztivált.
Asszonykórusunk
sikerrel
szerepelt.
A
fesztivál
zászlajára
Bajót
község
szalagját
Tóth
Zoltán
polgármester úr kötötte fel.
Örültünk, hogy sok klubtagunk és
érdeklődő is elkísért minket
erre az estebéddel egybekötött
autóbuszos kirándulásra.
(A
mellékelt
képen
Asszonykórusunk
Kámán
Árpád
úrral az abasári Hagyományőrző
Dalkör vezetőjével, a rendezvény
fő rendezőjével látható)
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05. 17 és 19-én „Életet az
Éveknek”
Komárom-Esztergom
megyei
Nyugdíjas
Szervezetek
Egyesülete
által
szervezett
Idősek
Akadémiáján
4
fő
folytatta a megkezdett képzést a
bajóti Nyugdíjas klub tagjai
közül Tatabányán.
05. 20-án Dorogon a Richter G.
Rt által szervezett egészségügyi
prevenciós programon 6 fő vett
részt a Nyugdíjas klub részéről.
Érdekes előadásokat hallhattunk
több témában, majd gyógytornász
irányításával jól megmozgattuk
tagjainkat.
05. 23-án a bajóti temetőben a
ravatalozó ünnepélyes átadásánál
népviseletben
képviseltük
az
Asszonykórust.
Örülünk,
hogy
megvalósult ez a beruházás, így
méltó helyen adhatjuk meg a
végtisztességet az elhunytaknak.
05. 24-én Tatabányán a Pünkösdi
Dalostalálkozón énekelt a Jázmin
Népviseletes Asszonykórus.
05. 28-án az Eurohíd Alapítvány
meghívására
az
Esztergomi
Környezetkultúra Egyesület mini
konferenciáján
6
fővel
képviseltük
a
Jázmin
Asszonykórust,
melynek
témája
volt a civil társadalom hatékony
részvétele a település, térség,
régió
fejlesztésében.
Hasznos
kezdeményezésekről hallottunk.
Bajót, 2010. 06. 10.
Balázs Józsefné
==================================
Dohányzásmentes
Világnap 2010.
Téma:
Dohánymarketing –
célpontban a nők
Egészségügyi Világszervezet (WHO)
2010. Május 31 „Dohányzásmentes

Világnap”
Dohánymarketing – célpontban a nők
A dohányzó nők a világ csaknem
egymilliárd dohányosának 20%-át teszik
ki. Arányuk évről évre folyamatosan
emelkedik, szemben a dohányzó férfiak
számával, amelynek növekedése már
megállt.
A nők a dohányipar fő célpontjának
számítanak. Körükből akarják toborozni
azokat
a
dohányosokat,
akikkel
pótolhatják azon jelenleg dohányzók
fogyasztását, akik idő előtt, dohányzás
okozta betegségben halnak meg a
későbbiekben,
vagyis
a
jelenleg
dohányzók számának körülbelül felét.
A
WHO
Dohányzás-ellenes
Keretegyezménye is felhívja a figyelmet a
dohányzás és egyéb dohánytermékek
használatának
világszerte
történő
növekedésére a nők és fiatal lányok
körében. A nők körében a dohányzás
járványnak a megfékezése minden átfogó
dohányzás
visszaszorítást
célzó
stratégiának fontos része.
A 2010 évi Dohányzásmentes
Világnap célja, hogy felhívja a
figyelmet a nőket és fiatal lányokat
célzó dohányipari marketing
hatásaira.
A téma ugyancsak rávilágít a WHO
Dohányzás-ellenes
Keretegyezményét
aláíró
csaknem
170
ország
azon
törekvésére, hogy alkotmányukkal és
alkotmányos alapelveikkel összhangban
tiltsanak be mindenféle dohányreklámot
és dohányipari szponzorációt.
Különösen
aggasztó
a
dohányzás
növekvő aránya fiatal lányok körében.
Egy új WHO jelentés is rávilágít a tényre,
miszerint a dohányreklámok növekvő
arányban a lányokat célozzák meg.
151 ország adatai azt mutatják, hogy a
serdülő lányok 7%-a, a fiúk 12%-a
cigarettázik. Sok országban ugyanannyi
lány dohányzik, mint fiú.
A
2008-as
Nemzetközi
Ifjúsági
Dohányzásfelmérés
adatai
szerint
hazánkban
a
13-15
éves
fiatalok
esetében 10-ből csaknem 6 tanuló
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(57.9%) kipróbálta már a cigarettát élete
során (fiúk: 56,5%, lányok: 58,4%).
Figyelemfelkeltő az is, hogy a kutatás
szerint a dohányzó lányok aránya
magasabb, mint a fiúké (fiúk: 21,5%,
lányok: 23,6%).
Margaret Chan a WHO igazgatója szerint
a nők egészségének védelme és ennek
népszerűsítése
életbevágóan
fontos
nemcsak a jelenlegi, hanem a jövő
generáció
egészsége
és
fejlődése
érdekében is.
Sajtóanyagot összeállította:
ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi
Intézete
Forrás: www. oefi.hu

…a képen Terézia éppen a bajóti tájban keres
témát festményéhez!
A Millennium Ház összes terme adott otthont
az alkotó munkához, mintegy 26 alkotó kezdte
meg, folytatta művész tevékenységét:
A minden évben megfestésre kerülő közös kép,
illetve portré festés tanítás is érdekes színfoltja
volt a minden napos munkának.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
Dohányzásmentes Világnapjának
(május 31.) idei témája:
Dohánymarketing – célpontban a nők
A 2010 évi Dohányzásmentes Világnap célja,
hogy felhívja a figyelmet a nőket és fiatal
lányokat célzó dohányipari
marketing
hatásaira.
A
WHO
felhívásának
figyelembevételével a kormányok csökkenteni
tudják a nők körében egyre gyakrabban
előforduló dohányzás okozta megbetegedések
gyakoriságát, megvédve ezáltal a jövő
generáció egészségét is.
További információk a világnapról:
http://color.oefi.hu/aktualis.htm

Beszámoló a Hatodik Bajóti
Alkotótáborról
2010. június 16-án nyílt meg a
hatodik alkotótábor Bajóton,
amelyet Simon M. Veronika
Munkácsy érmes KUNST MEISTER
festőművész vezet a kezdetek óta.
Ebben az évben már nemzetközi a tábor, hiszen
a meghívott erdélyi és vajdasági festőművészek
közül László Terézia szabadkai festőművész
elfogadta a meghívást:

Magyar Ari költő, festőművész, harmonikájával, Molnár József prímás, hegedűjével és
Enyedi Béla krónikás, daltulajdonos gitárjával
folyamatosan zenével szórakoztatta még a
csendre vágyókat is!
Megnyitó program és záró buli tartozik minden
évben az alkotótáborhoz, Tárkányi Imre és
Dedik János költő csatlakozik a programba,
ahol a menü vörösboros birkapörkölt.
Hát ilyen már hatodik éve június közepe a
bajóti Millennium Házban, Malagurszky Éva
vezető és Tóth Zoltán polgármester a
vendéglátója az alkotóknak, immár hatodszorra.
Enyedi Béla Dipl. Eng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„Senki se keresse csak a maga
javát, hanem a másikét is”
(Fil 2,2-4)
A Katolikus Karitász immár
negyedik éve tevékenykedik az Európai
Unió Élelmiszersegély programjában,
melynek célja a nehéz helyzetben élő
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emberek
számára
történő
segítségnyújtás.
2010, június 17 csütörtökön 13
tonna élelmiszerrel megrakott (17 méter
hosszú) kamion érkezett a Bajóti
Karitász Régió falvaiba.
Az első állomás Pilismarót volt,
majd Tokodra második lerakó helyére
8 óra körül érkezett. Itt csatlakoztam
kísérőként a kamion személyzetéhez.
Már Tokod kis utcáin is bizony szűkösen
tudott fordulni ez a hosszú kamion.
Bajóton a még kisebb utcák miatt nem
tudtuk a céllerakóhelyet megközelíteni
és az esőzéstől felázott terepen sajnos
elakadtunk. Segélykérésemre a szolgáló
szeretetről tettek tanúbizonyságot a
bajótiak.

Köszönöm
Tót
Zoltán
polgármesternek,
aki
azonnal
megszervezte a mentést, és Fekete
Lászlónak aki az egész akció során
segítségemre volt.
Füle
Kelemen
tapasztalt
traktorvezetőnek és a Nyergesújfalu városi
tűzoltóságnak még a délelőtt folyamán
sikerült a mentés, ezúton köszönöm meg
a gyors akciót. Mire a kamiont
kimentették a többi település karitász
munkatársait is
tudtam értesíteni a
történtekről
és az átvevő
helyek
változásáról.
Köszönöm
Malagulszki

Évának a Művelődési ház vezetőjének,
hogy azonnal biztosított helyet a fele
rakománynak, továbbá mindazoknak, akik
segítségemre voltak a lerakodásban.

Délutáni 3 óra körül érkeztünk az utolsó
elosztó helyre Tarjánba. Árendás Tamás
az
egyházközség
világi
elnökének
köszönhetően az egyházközségi testület
lelkes csapata és a polgármesteri hivatal
által kiküldött segítők már vártak ránk.
Így zökkenőmentesen és a szállítólevél
által átvett adomány
hiánytalanul,
lekerült a kamionról.
Ferenczy Éva
„A Szeretet és jótékonyság egy,- mert
ha jót cselekszünk, szeretettel tesszük.”

Boldog Teréz anya
Könyvtáros kollégák gyűjtéséből

Mit rejtenek a
visszahozott
könyvek?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

képeslapok
fényképek
igelap, szentkép
papírzsebkendő
tisztasági betét
régi és mai papírpénz
aktiválatlan bankkártya
gyufa
vékony szalonnaszelet
egy ív fogamzásgátló tabletta

•

orvosi receptek
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•
képeslapok
•
cipőkanál
•
összenyomott szemüvegtok
•
régi típusú tulajdoni lap
•
préselt növény
•
cipőfűző
•
lejárt személyi igazolvány
•
névjegyek
•
vásárlási blokkok
•
régi vonatjegy (min. 15-20 éves)
•
leszúrható virágismertető, amit a
virágcserépbe tesznek
•
süteményrecept
•
iskolai dolgozatok
•
szerelmes és egyéb levelek.
Humoros referenszkérdések:
- [Olvasó, kezében egy kottával] Ilyen jó lesz, csak
felütéssel kezdődjön.
- [Diák] Voltaire-nek a Kandidáját kérem! (Voltaire:
Candide)
- [Diák] V. Hugótól kérek valamit! (Viktor Hugó)
- VI. Lenintől a Kommunista Kiáltványt kérem!
(Vlagyimir Iljics Lenin)
- [Diák] Nekem valakinek a haláláról kell könyv!
(Tolsztoj: Iván Iljics halála)
- Egy könyvet keresek, a címe: "Szétvert torták"
(Rubin Szilárd: Szélverte porták)
- Van piros könyv, van? (Vámpíros könyv van?)
- Dantétól kérem az Alighierit! (Dante, Alighieri: Isteni
színjáték)


Tudod-e?

907-ben egyesült európai haderő gyűlt össze a bécsi
medencében (Bécs akkor még nem létezett).
A hadjáratot német-római vezetéssel szervezték
meg és az akkori német király rendelete szerint
azzal a céllal, hogy "... decretum..Ugros eliminandos
esse.." azaz " elrendeljük, hogy a magyarok
kiírtassanak".
Ezt a nemes célt extra adag erő koncentrálásával
akarták megvalósítani mai szóval élve, "biztosra
mentek".
Az akkori Európa viszonyai között szinte
elképzelhetetlen 100.000 fő körüli létszámban gyűlt
össze
a
csapásmérő
erő.
Még a jóval későbbi keresztes hadjáratok idejére
sem
tudtak
ilyen
létszámú
hadsereget
megszervezni.
907 június derekán megindult a támadás, amely
három oszlopban nyomult előre a Duna vonalán. A
déli parton a 'gyengébb', kb. 40ezres szárny; a
Dunán hajókon egy kb. 10-12 ezres inváziós
csoport+hadtáp míg az északi parton egy jó 45 ezres

Bajóti Kisbíró
főerő
az
elit.
Árpád, a törzsszövetség fejedelme az egész Európára
kiterjedő felderítő hálózata miatt jó előre tudott a
készülő
pusztító
háborúról.
A törzsszövetség egyesült főerejét - 40.000 lovas négy
részre
osztotta.
Az egyenként 10ezer fős lovas egység neve tümen
azaz magyarul tömény régi sztyeppei hadszervezési
szokás. Az elsőt Ő maga vezette,a többit pedig fiaira
bízta: Tarhos(43), Üllő(41), Jutas(35). Emellett
természetesen az egész hadműveletet irányította.
Az ellenség átkelésének és ezzel egyesülésének
megakadályozására elsőként az inváziós flotta sorsa
pecsételődött meg: gyújtólövedékekkel tűzijáték és
viziparádé keretében szenvedett technikában 100%os, élőerőben kb. 95%os veszteséget a hajóhad.
Másnap az elsáncolt déli szárny kapott koncentrált
többirányú lovasrohamokat amelyek hatására
maradéktalanul elpusztult/40.000 ember/ A csata
utáni éjjel Árpád elrendelte az átkelést teljes
csendben. Tehát átkelés a Dunán kb. 35.000 lovassal
az ellenséges sereg 'orra előtt' , éjszaka,tök
csöndben!!! (A fantáziátokra bízom ez mit
jelenthetett mind egyéni mind közösségi
teljesítményben két napnyi öldöklő csata után.)
Az átkelés annyira sikerült, hogy hajnalban az
ellenség a felkelő napból záporozó több tízezres
nyílfelhőre ébredt majd túlereje ellenére ismét két
nap öldöklő ütközet ellenére szó szerint halomra
pusztult a pozsony körüli síkságon. A néhányezer
fős túlélő csoport menekülés közben próbált
rendeződni de a magyar könnyűlovasság üldözésben
is hatékony: Ennsburg váráig meglepően kevesen
jutottak el. A vár alatti síkon felvonuló magyar
haderőre rátört a királyi őrség és tartalék de a
színlelt visszavonulással magyar részről a német
üldözők csőbe futottak mert a környező erdőkből
kitörő magyar lovasság a megforduló főerőkkel őket
is legázolta. A német király olyan gyorsan menekült,
hogy minden értékét /még a trónszékét is!/
hátrahagyta, seregvezéreiből pedig a flottavezetőn
kívül mindenki meghalt /grófok, püspökök tucatjai/.
A csata következménye, hogy a magyar határ az
Enns folyó lett /Ober Enns - innen a meséink
'Óperenciás tengere'/ valamint hogy idegen sereg 130
évig nem mert Magyarország felé fordulni. /Szent
István idején először, de akkor ugyanígy jártak csak
a
Vértes
hegységben.
/
Árpád fejedelem két (három) fiát vesztette és Ő
maga is halálos sebet kapott és pár hét múlva
meghalt
a
hazáért.
Eltemették tisztességgel titkos sírba őse, Atilla

közelébe - a mai Nagykevély hegy rejtett
völgyébe
nyugodjék
örök
békében!
A 907 -es pozsonyi csata hivatalos tananyag az
Egyesült
Államok
összhaderőnemi
katonai
akadémiáján, ismertebb nevén a West Point -on.
Tehát minden amerikai hivatásos tiszt évtizedek
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belőle.

MEGEMLÉKEZÉS
„Egy könnycsepp szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon még Érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi emlékedet
És egy út mely elvitte az életedet.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
mindig Veled leszünk, az idő bárhogy is halad.”
Özv. Aradi Ferencné ( Boris néni)
halálának első évfordulóján
Szerettei

Közérdekű telefonszámok
Nyergesújfalui rendőrőrs telefonszáma:
514-070, faxszám 514-073
Orvosi ügyelet:06 / 33 514-054 , sürgős akut
esetben Dr . Szabó Péter +36 70 509 18 12
Temetkezés: +36 30 368 0432 , 33/ 474 603

Hazai tapasztalat és nemzetközi háttér
Társaságunk évek óta az AEGON csoport
egyik legsikeresebben működő vállalata. Több
évtizedes hazai tapasztalatunk és stabil
nemzetközi hátterünk is garanciát jelent arra,
hogy
személyre
szabott,
színvonalas
szolgáltatásokkal
álljunk
ügyfeleink
rendelkezésére.
Cégünk a hazai élet- és vagyonbiztosítási,
valamint a befektetési piac egyik legnagyobb
szereplője. Az AEGON Magyarország
cégcsoport jelenleg már négy leányvállalattal
rendelkezik, így az ügyféligényeket rendkívül
széles spektrumon tudjuk kiszolgálni, legyen
szó
nyugdíjpénztári,
befektetési
vagy
hiteltermékekről a biztosítások mellett.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ÓVATOSAN VEZESSÉL
Megkérlek, hogy légyszives és ne üssél el!

FELHÍVÁS
HANNAgent
kft.
Az
AEGON
Magyarország Általános Biztosító ZRT
stratégiai partnere
Két elgondolkoztató adat:
Bajót közel 535 ingatlanából több, mint 277
lakás semmilyen épületbiztosítással nem
rendelkezik. Ez megközelíti a 52 %-ot.
Ezen ingatlanok tulajdonosai egy jelentősebb
tűz, vihar, vagy egyéb természeti katasztrófa
után csak segélyre számíthatnak, amennyiben
nem rendelkeznek jelentősebb tartalékokkal.
Gondoljunk csak a közelmúlt eseményeire!
Ezen gondolatoktól vezérelve a HANNAgent
kft vállalja, hogy a község biztosítatlan
ingatlanjai részére összeállít egy jelentős
kedvezményeket tartalmazó épület biztosítási
csomagot.
Kérjük azon ingatlan tulajdonosokat, akik
érintettek, jelentkezzenek a 06/30-268-0290es telefonon, hogy fel tudjuk venni velük a
kapcsolatot a konkrét ajánlat kidolgozása
érdekében.
HANNAgent kft hosszú távú, biztos
megélhetést tud nyújtani, egy illetve két fő
részére területi képviselői feladatok ellátására.
Ezen pozíció betöltésére érettségizett, vagy
felsőfokú
végzettséggel
rendelkezőket
várunk.
Jelentkezni önéletrajzzal az
ecomix@t-online.hu címen lehet.
Végezetül néhány információ rólunk:

Nézd milyen aranyos vagyok...hát nem?
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