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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2010. szeptember  XX. évfolyam  9. szám 
 
Szeptember 17-én ünnepélyesen átadták a felújított TŰZOLTÓSZERTÁR-at. A faluban önkéntes 
tűzoltó csoport működött, de már régóta feloszlott. A szertárt az idő vasfoga alaposan kikezdte. 
Mindenki örömére a nyáron új tetőt kapott, új bejárati ajtót, tatarozták kívül-belül, szinte újjá „született”. 
Az új funkciója a régi emlékek, „relikviák” őrzése lett. Jól megférnek egymás mellett a régi tűzoltó 
emlékek, és a helység másik felében kialakított néprajzi kiállítás. A kiállítások anyagát a régi önkénes 
tűzoltó eszközök alkotják, a megőrzött személyes tárgyak, illetve a falubeliek által adományozott vagy 
kölcsönbe adott régi tárgyak, használati eszközök, fényképek, ruhák…….. 
Néhány kép az ünnep pillanataiból: 

 
Havrancsik János és 

Sujbert József egykori 

parancsnokok várták át 

a szalagot. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varga Gábor tanár a néprajzi gyűjteményről beszél, Molnár Alajos plébános megáldja a felújított szertárt 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Bajót Község Önkormányzatának 
képviselő-testület 2010. augusztus 2-án 
tartotta rendkívüli testületi ülésen melyen 
az alábbi rendeletet fogadta el. 

Bajót Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

7/2010(VIII.2.) számú 
Önkormányzati rendelete 

a 2010. május-június hónapokban 
kihirdetett veszélyhelyzetek 

időszakában 
megsemmisült, vagy 

helyreállíthatatlanná vált 
lakóingatlanok kárenyhítésére 

kapott központi támogatás 
felhasználásáról 

 
Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint, a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény rendelkezéseit is figyelembe 
véve, továbbá a 2010. május-június 
hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek 
időszakában felmerült védekezési 
költségekről és károk enyhítéséről szóló 
1148/2010. (VII.8.) Kormányhatározatra 
(továbbiakban: Korm. hat.) tekintettel a 
2010. május-június hónapokban kihirdetett 
veszélyhelyzetek időszakában 
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná 
vált magántulajdonban lévő 
lakóingatlanok tulajdonosai elemi 
lakhatási feltételeinek biztosítására 
jóváhagyott központi támogatás 
felhasználásáról a következő 
önkormányzati rendeletet alkotja: 
 
A rendelet hatálya 
 
1. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az 
önkormányzat közigazgatási területén a 
2010. május-június hónapokban kihirdetett 
veszélyhelyzetek időszakában 
megsemmisült, vagy gazdaságosan nem 
helyreállítható 
a) lakás céljára létesített és az ingatlan-
nyilvántartásban lakóház vagy lakás 
megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyen 
feltüntetésre váró ingatlanra, továbbá 

b) azokra a nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanokra (üdülőre, nyaralóépületre) is, 
amelyek a Korm. hat. 4. sz. melléklet 2. a) 
pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelelnek. 
(2) A támogatás az (1) bekezdésben 
szereplő ingatlanok tulajdonosai, 
haszonélvezői (a továbbiakban: károsult) 
számára állapítható meg. 
 
A támogatás feltételei 
 
2. § 
(1) A támogatás a káresemény 
időpontjában a károsult elemi lakhatási 
feltételeinek legfeljebb a veszélyhelyzetek 
időszakát megelőző állapot szerinti 
mértékig nyújtható. 
(2) A károsultnak akkor nyújtható 
támogatás, ha: 
a) a károsodott ingatlan építési 
engedéllyel épült vagy fennmaradási 
engedéllyel 
rendelkezik, illetve vélelmezhető, hogy 
építése és használatba vétele megfelelt 
az akkor hatályos jogszabályoknak, 
b) az ingatlan a káresemény idején a 
károsult által életvitelszerűen lakott volt, 
feltéve, hogy a károsult lakcíme a 
károsodott ingatlan címére van bejelentve. 
Ennek hiányában az életvitelszerű 
lakottság más hitelt érdemlő módon is 
bizonyítható. A feltétel alól mentesülhet az 
a tulajdonos, illetve haszonélvező, aki 
valamely átmeneti ok miatt nem lakta 
életvitelszerűen a károsult ingatlant a 
káresemény időpontjában, 
c) a károsult vállalja, hogy a támogatás és 
a más módon megtérülő összeg (pl. 
adomány) felhasználásával, valamint saját 
forrásból az újjáépítést, vagy a vásárlást 
haladéktalanul elvégzi, 
d) a kár bizonyíthatóan 2010. május-
június hónapokban kihirdetett 
veszélyhelyzetek 
időszakában keletkezett, 
e) a károsult a károsodást az 
önkormányzat felé bejelentette, 
f) a károsult nyilatkozik arról, hogy a 
károsult ingatlanra és a káreseményre a 
kár keletkezésének időpontjában volt-e 
érvényes biztosítása. Amennyiben 
rendelkezett biztosítással nyilatkozik a 
biztosítónak a kárral összefüggő 
megállapításáról és a kártérítés 
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folyósításáról soron kívül – a 
tudomásszerzéstől számított 2 napon 
belül – tájékoztatja az önkormányzatot. 
(3) Egy tulajdonos számára csak egy 
károsult ingatlan vonatkozásában 
nyújtható támogatás. 
(4) A támogatás nyújtásának feltételeként 
a károsultak egyedi szociális helyzetét és 
rászorultságát, illetve önerejét, valamint a 
biztosításból, és más forrásból megtérült 
károkat figyelembe kell venni. 
(5) A szociális helyzetet és rászorultságot 
az 6. § (3) bekezdése alapján a képviselő-
testület veszi figyelembe. 
 
Nem nyújtható támogatás 
3. § 
Nem nyújtható támogatás: 
a.) ha a károsultnak, házastársának, 
élettársának és kiskorú gyermekének, 
együtt költöző családtagjainak — a 
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlan 
ingatlanon túlmenően —lakástulajdona, 
állandó használati joga vagy bérleti 
jogviszonya van, 
b.) a felmerült kár, biztosító által elismert 
és megtérített részére, 
c.) más módon megtérülő összegre, 
d.) a lakás rendeltetésszerű 
használatához nem szükséges helyiségre 
még akkor sem, ha az a lakóépülettel 
egybeépült (pl. garázs, műhely, üzlet, 
gazdasági épület). 
 
A támogatás formái 
4. § 
(1) A támogatás felhasználható 
lakóingatlan vásárlására, új lakás 
építésére, önkormányzati bérlakás 
bérbeadására, építőanyag és építési 
szolgáltatás vásárlására, a kiválasztott 
tervek adaptálásának költségeire, 
kivitelezési eljárások díjazására. 
(2) A károsult támogatása, illetve a 
támogatás károsultak részére történő 
rendelkezésre bocsátása nem történhet 
készpénzben. 
(3) A támogatás a településen kívüli új 
lakás építésére vagy lakásvásárlására is 
felhasználható. 
 
A támogatás mértéke 
5. § 
(1) A támogatás mértéke a biztosítással 
rendelkező károsult esetében a 

máshonnan nem fedezett kár 100 %-áig, 
de legfeljebb 10 millió Ft-ig terjedhet. 
(2) A támogatás mértéke a biztosítással 
nem rendelkező esetében a máshonnan 
nem fedezett kár 100%-áig, de legfeljebb 
10 millió Ft-ig terjedhet. 
 
Eljárási rend 
6. § 
(1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 
mellékletében az erre rendszeresített 
formanyomtatványon az abban megjelölt 
nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani. 
(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 
hatálybalépését vagy a hivatalos 
kárfelmérést követő 10 napon belül lehet 
benyújtani. Határidő elmulasztása 
jogvesztő. 
(3) A támogatás iránt benyújtott 
kérelmekről a Bajót Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
dönt. 
(4) A támogatás nyújtásának, 
felhasználásának, ellenőrzésének, 
visszafizetésének szabályait külön 
támogatási megállapodás tartalmazza, 
amelyet a polgármester köt meg a 
károsulttal, a jegyző ellenjegyzése mellett. 
(5) A támogatás nem célnak megfelelő 
felhasználásának jogkövetkezményeit a 
támogatási megállapodás tartalmazza. 
 
Záró rendelkezés 
7. § 
Ez a rendelet 2010. 08.04-én lép 
hatályba. 
Tóth Zoltán polgármester 
Tarnóczy  Tünde körjegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
2010. 08. 04. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a Szeretettel köszöntjük azokat a 
bajóti lakosokat, akik szeptember bajóti lakosokat, akik szeptember bajóti lakosokat, akik szeptember bajóti lakosokat, akik szeptember 
hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és hónapban ünneplik születés és 
névnapjukat.névnapjukat.névnapjukat.névnapjukat.    
 
80 éves  
Muzslai Lajosné   
( Jung Ilona) 
 
85 éves 
Katona Lajosné   
( Lukács Mária) 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Akik örökre eltávoztak közülünk 
 
�Farkas József      1952 
�Mezei Jánosné  ( Réhm Ildikó Margit) 
1962 

 
H I R D E T M É N Y 

BURSA HUNGARICA felsőoktatási 
ösztöndíj pályázat 

Bajót Község Önkormányzat 
képviselőtestülete a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozásról 
2010. augusztus 31-i ülésén döntött.  
Bajóton állandó lakóhellyel rendelkező 
hátrányos szociális helyzetű nappali 
tagozatos felsőoktatási hallgatók,  
valamint felsőoktatási tanulmányokat 
2011-ben kezdeni kívánó fiatalok 
számára pályázatot ír ki. 
A pályázat kiírásának időpontja: 
2010. október 1. 
A pályázat benyújtási határideje: 
2010. október 31. 
A pályázattal kapcsolatban 
felvilágosítást kaphatnak az 
Önkormányzatnál, a pályázati űrlap 
ugyanitt beszerezhető     Tóth Zoltán  

polgármester   
���������������� 

 
FELHÍVÁS 

Tisztelt Fogyasztók! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hétforrás Kft. 
ügyfélszolgálati irodájának (2541 Lábatlan, 
Rákóczi F. u. 5.) nyitvatartási rendje az 
alábbiak szerint változik 2010. október 1-től: 
Hétfő – szerda 07:00 – 14:00 
Csütörtökön az ügyfélfogadás (személyes és 
telefonos is) szünetel! 
Péntek 07:00 – 14:00 

Hibabejelentés: Hétfő – vasárnap 0:00 – 
24:00; Tel.: 06-33/461-855 
Vízóraállás bejelentése: Telefonon (06-
33/461-855) minden hónap 10-15 között 0:00 
– 24:00 (akár hétvégén is!), e-mailen az 
info@hetforras95.hu vagy a 
vilma@hetforras95.hu címre, illetve a 
www.hetforras95.hu honlapon keresztül. 
Kérjük szíves megértésüket! 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
Tájékoztatom a település minden 
választópolgárát, hogy településünkön 
2010. szeptember 3-án 16 óráig, 11 
képviselõjelölt, 1 polgármesterjelölt és 
11cigánykisebbségi képviselőjelölt vetette 
nyilvántartásba magát a helyi választási 
irodán keresztül, a helyi választási 
bizottságnál 
Polgármesterjelölt:  
Tóth Zoltán 
 
Önkormányzati Képviselõjelöltek az 
alábbi személyek a szavazólapon 
feltüntetett sorrendben: 
 
Ifj.Bognár Gábor 
Ifj. Buzás Kelemen 
Csontos Tibor 
Janosütz József 
Kriszeg Ilona 
Molnár Attila  
Paul Zoltánné 
Török János 
Török Róbert 
Uzsák Józsefné 
Malagurszkiné Szabó Éva 
 
Megválasztható képviselők száma: 6 fő
   
Településünkön cigány kisebbségi 
választásokra is sor kerül, melynek 
helyszíne, Napköziotthonos Óvoda Bajót 
Kossuth L. u. 69.  
A megválasztható képviselõk száma 4 fõ. 
 
Cigánykisebbségi képviselõjelöltek 
nevei a szavazólapon feltüntetett 
sorrendben 
Imre Kálmán    Sárközi Ferenc 
Mayer Tamás     Kovács János 
Egri János    Vargáné Kovács Olga 
Orosz Sándor  Janosütz József 
Suki László Árpád Preskó Andorné 
Suki Árpádné 
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Szüreti felvonulás 2010 

 
Az idei felvonulást sajnos elmosta az eső 
A lovasok és a szereplők is  készültek,de 
az eső miatt a szabadtéri előadások 
meghiúsultak. A fellépők a Művelődési 
Házban mutatták be műsorukat. 
Köszönjük a segítőknek, 
közreműködöknek, hogy a rossz idő 
ellenére kitartottak, rajtuk nem múlott. 
 
 

 
 
 

 
A bajóti óvodások táncolnak 
 

 
A komáromi tánccsoport színvonalas 
bemutatója 

 
Benkő Péter színész mondott verseket 
profi előadásban 

A Jázmin Asszonykórus szüreti dalokat 
énekelt, a bíró és a bíróné  ül az előtérben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A” cigánylányok”a bírót sem kímélték 
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RENDŐRSÉGI 
TANÁCSOK 
IDŐSEKNEK 

OTTHONUNK, ÉRTÉKEINK 
VÉDELMÉBEN 
A lakást, kaput akkor is tartsa zárva, 
amikor otthon tartózkodik. 
A kulcsot csak megbízható ismerősnek, 
szomszédnak adja át. 
A lakás bejárati ajtaját saját maga és 
értékei védelme érdekében 
belülről lánccal szereltesse fel. 
Idegent soha ne engedjen be a lakásba, 
ha 
egyedül tartózkodik otthon, anélkül, hogy 
jövetele céljáról, 
személyazonossága valódiságáról meg 
ne győződne. Hivatalos 
szervek – Vöröskereszt, Polgármesteri 
Hivatal – munkatársai 
az Ön felkérése nélkül soha nem keresik 
fel. Közüzemek – pl. 
vízművek, áramszolgáltató – 
alkalmazottaik érkezése előtt értesítik a 
fogyasztókat. 
Lehetőség szerint ilyen alkalmakkor is 
legyen jelen egy szomszéd, családtag, 
vagy ismerős. 
Ékszert, készpénzt soha ne vegyen elő 
idegen jelenlétében jól látható helyről! 
Ne higgyen a nyereményekkel kecsegtető 
személyek ajánlatainak! 
Házalóktól, alkalmi árusoktól SOHA ne 
vásároljon! Az eladni kívánt áru 
olcsósága, a megvásárolni kívánt áruért 
kínált magas összeg gyanút kelthet. NE 
FELEDJE: az alkalmi árusoktól vásárolt 
árukért senki nem vállal garanciát, a 
hibás, rossz minőségű árut még soha, 
senkinek nem cserélték vissza ! 
A rossz szándékkal érkező idegenek 
tisztában vannak a személyes találkozás 
során az első benyomás jelentőségével, 
ezért általában jól öltözött, udvarias, 
„behízelgő modorú” személyekről van szó. 
Kerülik a feltűnést, gyorsan, csendesen, 
feltűnés nélkül akarják az értékeinket – 
elsősorban készpénzt, bankkártyát a PIN 
kóddal, bemutatóra szóló lekötött 
betéteket, ékszereket, mobiltelefont – 
megszerezni. 
Nincs sok idejük, gyorsan, határozottan 
kell cselekedniük, ezzel tisztában 
vannak. Amennyiben ezek a feltételek 
nem állnak fenn, általában máshol 

próbálkoznak. 
NE ADJUNK NEKIK LEHETŐSÉGET ! 
HA JÖN A NYUGDÍJ 
Fontos tudni, hogy a postai kézbesítő által 
átadott bankjegyek valódiak, 
azok többszörös ellenőrzésen esnek át, 
kizárt, hogy bármelyik hatóság 
hamis pénzt keresne Önnél. Különösen a 
nyugdíj kézbesítése után 
figyeljen, nehogy illetéktelenek valamilyen 
mesével vagy besurranva 
hozzáférjenek pénzéhez. 
RENDŐR VAGY ÁLRENDŐR 
Az egyenruhás rendőrt az egyenruhája és 
rendőrigazolványa, a civil ruhás 
nyomozót rendőrigazolványa igazolja, 
melyen a RENDŐRSÉG 
HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ TAGJA 
feliraton túl az igazolvány alsó 
részén a név és rendfokozat, a bal oldalon 
a rendőr arcképe, szerepel. A 
jobb felső sarokban egy kör alakú 
hologram látható. Az igazolvány mellett 
fontos a rendőr azonosító jelvénye, 
melynek alján MINDEN ESETBEN 
egy 5 JEGYŰ SZÁMSOR található, mely 
a rendőrség hivatásos 
állományú tagja azonosítására szolgál. 

 
NÉHÁNY JÓ TANÁCS BAJ ESETÉN 
Akit beenged a lakásba, figyelje meg, 
hogy később – szükség esetén – 
pontos személyleírást tudjon róla adni, pl. 
tetoválás, ékszerek viselése, 
ruházat, milyen irányba távozik, milyen 
típusú, rendszámú gépkocsival. 
Amennyiben bűncselekmény áldozatává 
válik, a lakásában ne nyúljon 
semmihez, amit az elkövető megfoghatott, 
azonnal értesítse a rendőrséget, 
és gondoskodjon az eltulajdonított 
bankkártya, mobiltelefon, értékpapírok 
letiltásáról, mely telefonon is történhet! 
 
SEGÍTSÉGET KÉRHET: 

Rendőrség:107 
IH Áldozatsegítő 
Szolgálat: 34/512-790, 
Tatabánya, Előd vezér 
u. 4. 
RENDŐRSÉGI 

TANÁCSOK IDŐSEKNEK 
5 jegyű azonosító szám 
Hologramos matrica 
Név, rendfokozat 
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Olvasni jó! avagy 
Körkérdés az olvasásról 

 
5-5, vélemény a megkérdezettek szerint 
legjellemzőbb, legkifejezőbb szót az alábbi 
témákkal kapcsolatban: 
•  olvasás: csodaország, kikapcsolódás, 
személyiségformáló, nélkülözhetetlen, 
szerepcsere  
••••  kortárs magyar irodalom: szabad, távoli, 
meghökkentő, perverz, szubkulturális  
••••  e-könyv: gépi, szemetnemkímélő, 
beszerezhető, megfoghatatlan, futurisztikus  
•  könyves blogok: figyelemfelkeltő, barátok, 
vélemény, vita, újdonságok  
•  könyvtár: közösség, csend, kincsesláda, 
programok, könyvmolyfelleg 

1. olvasás: életmód, időtöltés, kultúra, 
irodalom, élmény 
2. kortárs magyar irodalom: 
posztmodern, Esterházy, underground, 
szabadvers, modern 
3. e-könyv: internet, technika, jövő, 
keresés, olvasó 
4. könyves blogok: könyv, blog, kritika, 
olvasás, ajánló 
5. könyvtár: könyvtáros, polcok, 
olvasójegy, cipelés, lista 

� olvasás: tudás, csend, humor, pihenés, 
este 
� kortárs magyar irodalom: magyar, 
színvonal, könyvtár, találkozások, elvesztés 
� e-könyv: hely, letöltés, pénz, menő, 
szépirodalom 
� könyves blogok: 
olvasásnépszerűsítés, kritika, ötletek, moly.hu, 
csajok 
� könyvtár: sztereotípia, információ, 
rend, meló, kikapcsolódás 

� olvasás: elvonulás, beleélés, más, 
gondolatok, plusz 
� kortárs magyar irodalom: 
ismeretlen, borús, vegyes, meglepetés, 
méltatlanság 
� e-könyv: idegen, technika, 
környezetvédelem, hiány, talán 
� könyves blogok: csömör, szubkultúra, 
ismeretségek, csodálkozás, befolyás 
� könyvtár: paradicsom, felfedezés, 
véletlen, zsákmány, nincsbenn 

               ….virág volt a vers… 
2. VERSMONDÓ VERSENY 

AMATŐRÖKNEK 
50 ÉS 70 ÉV KÖZÖTT 

 
Az esztergomi Helischer József Városi 

Könyvtár 50 és 70 év közöttiek nem hivatásos 
versmondók jelentkezését várja a XXXIX. 

Megyei Könyvhét keretében, 2010. okt. 9-én 
megrendezendő szavalóversenyre. 

 
Jelentkezni lehet az ország bármely részéből 

és a határon túlról is! 
 

A jelentkezés feltételei: 
A fent írt életkor betöltése 

Három magyar verscím elküldése (melyekből 
a helyszínen a zsüri választ) 
Név- és lakcím feltüntetése 

 
A jelentkezés módja: 

Írásban: Helischer József Városi Könyvtár, 
2500 Esztergom, Bánomi ú. 8. 

Telefonon: 06 33 401 919, 06 33 523 170, 06 
20 396 53 54, 06 30 355 56 20 

e.mailen: eszi@vkesztergom.hu 
faxon: 06 33 401 919 

 
Jelentkezési határidő: 2010. okt. 4. 

 
A rendezvény helyszíne: Helischer József 

Városi Könyvtár, Esztergom, Bánomi út 8. 
A rendezvény időpontja: 2010. október 9, 

szombat, d.e. 10 óra 
Díjak: első helyezett 20 EFt értékű 

ajándékkönyv 
Második h. 15 EFt értékű ajándékkönyv 
Harmadik h. 10 EFt értékű ajándékkönyv 

-------------------------------------------------------- 
Néhány gondolat 

„A sértett fenség póza többnyire egy gyáva, 
gyenge gyermeket takar. " 
 
"A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a 
szívével beszél. " 
 
"A boldogság nem gondok és szomorúság 

nélküli élet, a boldogság a lélek állapota." 
 
"Aki nem hatolt át szenvedélyei poklán, sosem 
küzdötte le őket. " 
"A pesszimista fiatalembernél talán csak az 
optimista öregember látványa szomorúbb. " 
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Baba-Mama Klub 

Bajót, orvosi rendelő váróterme 
Időpontok: hétfő 10-12 óra között 
 
Szeptember 27. 
Október 11. 
Október 25. 
November 8. 
November 22. 
December 13.  
����������������� 

 

 

 

 

Újra indult a kézimunka kör 

Szeretettel várunk mindenkit aki szeret 

kézimunkázni , érdeklődőket akik szivesen 
tanulnak egymástól. 

 
Helye: Millenniumi Ház 
Időpontja: minden kedden du. 3-5  
óráig 
����������������� 

A PILIS rejtélye címmel 

folytatódik  

ARADI LAJOS előadássorozata 

2010. szeptember 24-én 18 

órai kezdettel 

Nyergesújfalu, Térségi 

Közösségi Ház 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Körkérdés kutyákhoz: miért ugatják 
a teliholdat? 

Keverék kiskutyám: 
- Holdügyekhez még csak nem is 

konyítok. 

De mert zavaros az égbolt, 

annyi fent az apró kémhold, 

félelmemben vonyítok! 

                                        

Romhányi József 

 

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) 
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 Tel.: 506 420. Előfizethető és megvásárolható a 
Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint 


