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• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2010. október XX. évfolyam 10. szám
Az óvodában is beköszöntött az ősz. Az óvónők és a gyerekek nagyon szép őszi képekkel, termésekkel díszítették, tették
otthonosabbá az ovit.

Az iskola őszi díszei:
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Önkormányzatának
képviselő-testület 2010. szeptember 23-án
tartotta rendkívüli testületi ülésen, melyen
az alábbi rendeletet fogadta el.
Bajót Község Önkormányzatának
9/2010.(IX.23) 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. június 30-a és augusztus
30-a között átvett támogatások miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében
megállapított
137.649 E
Ft
147.649 E
Ft
10.000E Ft

Működési bevételek
főösszegét
Működési kiadások
főösszegét
Működési forráshiány

76.800 E Ft Felhalmozási bevételek
főösszegét
76.800 E Ft Felhalmozási kiadások
főösszegét
0 E Ft Felhalmozási forráshiány
és az önkormányzat 2010. évi
151.614 E
Ft
161.614 E
Ft
10.000 E Ft

Működési bevételek
főösszegét
Működési kiadások
főösszegét
Működési forráshiány

állapítja meg.
77.894 E Ft Felhalmozási bevételek
főösszegét
77.894 E Ft Felhalmozási kiadások
főösszegét
0 E Ft Felhalmozási forráshiány
(2) A kiadási főösszegen belül a
46.832 E Ft
12.305 E Ft
54.787 E Ft
29.478 E Ft
2.553 E Ft
9.353 E Ft
4.000 E Ft
25.782 E Ft
11.953 E Ft
2.463 E Ft
340 E Ft
6.304 E Ft
32.091E Ft
1.267 E Ft

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
Támogatásértékű felhalmozási k
iadás óvoda felújítás
Felhalmozási tám.
„Öregkőaljai pincebarátok köre”
Működési tartalék
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kölcsön törlesztés

módosított kiemelt előirányzatokat
jogcímenkénti megoszlásban állapítja
meg.
(3)
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő kiemelt

2.804 E Ft Intézményi működési bevételek
77.994 E Ft Önkormányzatok
működési bevétele
31.382 E Ft Önkormányzatok
támogatása

sajátos
költségvetési

átvett
71.609 E Ft Véglegesen
pénzeszközök ( felhalmozási )
18.556 E Ft Támogatásértékű
bevételek

működési

116 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű
bevétel
0 E Ft Felhalmozási kölcsön
26.597 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
bevételi előirányzatokat határozza meg,
az alábbi jogcímenkénti megoszlásban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésében megállapított
bevételek
forrásonkénti,
kiadások
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen
önkormányzati szinten, a rendelet 1. számú
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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.§

8550nm nagyságú területet beépítetlen
terület, dögkút megnevezéssel áthelyezi a
forgalomképtelen törzsvagyonába.

(1) Ez a rendelet 2010.június 23-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. polgármester
Tarnóczy Tünde sk.körjegyző

Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik október
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat.

Bajót Község Önkormányzatának
10/2010 (IX.23) sz. Rendelete az
önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásának szabályairól
szóló 9/2004 (IV.26.) sz rendelet
módosításáról
Bajót
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
16. § (1) bekezdésében, a 79. §-ban és a
80.§-ban és az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. Tv. 108. § (1) és (2)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal
kapcsolatos
jogokról
és
kötelezettségekről a 9/2004 (IV.26.) sz.
rendeletének
(továbbiakban:
R)
módosítása céljából az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
Az R. 1. sz. mellékletében szereplő
1055/11 hrsz-ú 8550 nm nagyságú
beépítetlen területet a forgalomképes
törzsvagyonból törli és az 1055/11 hrsz-ú

2. §

(1) A rendelet 2010. szeptember 23-tól lép
hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
ANYAKÖNYVI HÍREK

70 éves
Vas Gáborné
( Sujbert
Ilona)
Obola Tibor
Papp Károly
Üveges Imre
55. házassági
évfordulójukat ünneplik:
Engsztner Anna
Sinkó József

és

Gratulálunk!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Értesítjük a lakosságot, hogy a második
kéményellenőrzést
és
tisztítást
valamint
az
elmaradt szolgáltatási díj
beszedését 2010. október 15tól megkezdik a KOMTŰZ
Kft dolgozói.
A komáromi kirendeltségen minden hétfőn
meghosszabbított az ügyfélszolgálat: 800-2000
óráig.
Kérjük a lakosság közreműködését, hogy a
kéményseprők a szolgáltatást folyamatosan és
zavartalanul végezhessék.
Éves kéményseprődíjak 25 % ÁFÁ-val

4

Bajóti Kisbíró
Lakossági

Megnevezés
Egyedi(db)
gravitációs

1 170,-Ft

3 745,-Ft
turbós
Gyűjtő(szint)
745,-Ft
gravitációs
2 930,-Ft
turbós
Kisközponti.60KW alatt(db)
1 920,-Ft
gravitációs
5315,-Ft
turbós
Közp. 60KW felett(fm)
gravitációs
turbós

Közületi

ALAPELLÁTÁS
Földszint
Felnőtt háziorvosi rendelés

3005,-Ft
4815,-Ft
1 640,-Ft
3740,-Ft
4500,-Ft
6820,-Ft
715,-Ft
2045,-Ft

A központi kémények díjai egy alkalomra
vonatkoznak. A tartalék kémények (amelyekre
nincs rákötve tüzelőberendezés) ellenőrzése,
tisztítása az éves díj fele.
=================================
Tisztelt Állampolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felújított Dr.
Tábori Lajos Rendelőintézetben minden
ellátás az OEP által finanszírozott, az
ellátásokért fizetni nem kell.
Magánrendelés az épületben nem
engedélyezett!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a felnőtt
háziorvosi rendelés és a gyermek háziorvosi
rendelés minden nap 16 óráig tart. 16 óra
után sürgősségi ellátás Esztergomban, az
ügyeleten van, szükség esetén kérjük, hogy
az ügyeletet vegyék igénybe.

Ügyeleti ellátás
Esztergom, Hősök tere
1.(körforgalom)
Az ügyelet telefonszáma: (33) 514-054,
de hívható a (33) 313-063-as számon is.
Rendelési idő: hétköznapokon: 16-08
óráig, hétvégén, valamint ünnep- és
munkaszüneti napokon: 08-08 óráig
folyamatosan

Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 146.
az orvosok rendelési ideje a következők
szerint alakul

101. rendelő
Dr. Kalocsai László háziorvos
Tel.: (33) 514-040
Hétfő, szerda: 1230 - 1600-ig
Kedd, csütörtök, péntek: 800 - 1200-ig
101. rendelő
Dr. Hajós Ferenc háziorvos
Tel.: (33) 514-040
Hétfő, szerda: 800 - 1200-ig
Kedd, csütörtök, péntek: 1200 - 1600-ig
103. rendelő
Dr. Balogh Éva háziorvos
Tel.: (33) 514-049
Hétfő, szerda: 1300 - 1500-ig
Kedd, csütörtök: 800 - 1000-ig
Péntek: 1300 - 1500-ig

Dr. Tárkányi Éva háziorvos rendelési helye
és ideje változatlan
Tel.: 06-20/562-6101
Hétfő: 730 - 1200-ig
Kedd: 1200 - 1600-ig
Szerda: 730 - 1200-ig
Csütörtök: 1200 - 1600-ig
Péntek: 730 - 1200-ig
Gyermek háziorvosi rendelés
302. rendelő
Dr. Nagy Erika gyermek háziorvos
Tel.: (33) 514-043
Hétfő: 800 - 1200-ig
Kedd: 1200 - 1600-ig
Szerda: 800 - 1000-ig
Csecsemő
tanácsadás: 1400 - 1600-ig
Csütörtök: 1200 - 1600-ig
Péntek: 800 - 1200-ig
Rendelési időn kívül az alábbi számon
érhető el a doktornő: 06-30/248-3939
301. rendelő
Dr. Horváthné Dr. Rovács Melinda
gyermek háziorvos
Tel.: (33) 514-042
Hétfő: 1200 - 1600-ig
Kedd: 800 - 1200-ig
Szerda: 800 - 1000-ig

Csecsemő
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tanácsadás: 1200 - 1400-ig
Csütörtök: 800 - 1200-ig
Péntek: 1200 - 1600-ig
Rendelési időn kívül az alábbi számon
érhető el a doktornő: 06-20/993-0236
Védőnői Szolgálat
303. rendelő
Kalmárné Hunyadvári Györgyi, Taskó
Orsolya, Lizán Katalin védőnők
Tel.: (33) 514-041
Csecsemő, gyermek tanácsadás:
Szerda: 1000 - 1300-ig Kalmárné Hunyadvári
Györgyi
1300 - 1600-ig Taskó Orsolya
Nők, várandós anyák részére
tanácsadás:
Hétfő: 900 - 1200-ig Kalmárné Hunyadvári
Györgyi
Kedd: 1100 - 1400-ig Taskó Orsolya

Emelet
Fogorvosi rendelés
201. rendelő
Dr. Rada Radu fogszakorvos
Tel.: (33) 514-052
A doktor úr 2011. január 01-én kezdi
meg rendelését.
Helyettese dr. Bene Endre, aki saját
rendelési idejében fogadja ezen körzet
betegeit is.
202. rendelő
Dr. Bene Endre fogorvos
Tel.: (33) 514-051
Hétfő: 730 - 1300-ig
Kedd: 1300 - 1800-ig
Szerda: 730 - 1300-ig iskola fogászat
Csütörtök: 1300 - 1800-ig
Péntek: 730 - 1300-ig

SZAKELLÁTÁS
Földszint
Nőgyógyászat
(Bajót, Nyergesújfalu)

Csütörtök: szakmai nap
Ellátás:
Esztergom Kórház Nőgyógyászati Osztály
Péntek: 1100 - 1300-ig
Neurológia
(Bajót, Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő)
106. rendelő
Dr. Sátori Mária neurológus szakorvos
Tel.: (33) 514-050
Hétfő: 1430 - 1930-ig
Csütörtök: 1330 - 1830-ig
Pszichiátria
(Bajót, Nyergesújfalu)
106. rendelő
Dr. Arató Géza pszichiáter szakorvos
Tel.: (33) 514-050
Szerda: 800 - 1300-ig

Emelet
Belgyógyászat, diabetológia
(Bajót, Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő)
204. rendelő
Dr. Lászlóczky Ágnes belgyógyász
szakorvos
Tel.: (33) 514-053
Kedd: 1500 - 1800
Szerda: 1500 - 1800 (minden második
héten)
Szemészet
(Bajót, Nyergesújfalu)
207. rendelő
Dr. Zöld Antal szemész szakorvos
Tel.: (33) 514-047
Hétfő: 800 - 1300-ig
Kedd: 800 - 1100-ig
Csütörtök: 800 - 1300-ig
Kedd, csütörtök: 800 - 900-ig
glaucomások gondozása, szemnyomás
mérés
Fül-Orr-Gégészet
(Bajót, Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő)

107. rendelő
Dr. Jónás László szülész-nőgyógyász
szakorvos
Tel.: (33) 514-044

207. rendelő
Dr. Szilágyi Erzsébet fül-orr-gége
szakorvos
Tel.: (33) 514-047

Hétfő: 900 - 1200-ig
Kedd: 1230 - 1530-ig
Szerda: 900 - 1300-ig

Kedd: 1430 - 1800-ig
ig hangpróbagyakorlat

1400 - 1430-
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Dr. Dinnyés Emília fül-orr-gége szakorvos
Tel.: (33) 514-047
Szerda: 1430 - 1800-ig

Dr. Sólyom Olimpia fül-orr-gége
szakorvos
Tel.: (33) 514-047
Csütörtök: 1300 - 1600-ig
Laboratórium
(Bajót, Lábatlan, Nyergesújfalu, Süttő)
219. rendelő
Sándorné Kis Gabriella labor assz.
Tel.: (33) 514-048
Vérvétel:
Minden nap: 800 - 1000-ig
Terheléses vércukor vizsgálat:
Minden nap: 700 - 800-ig
Leletkiadás:
Minden nap: 800 - 1300-ig
Reumatológia
(Bajót, Nyergesújfalu)
215. rendelő
Dr. Orosz Rita reumatológus szakorvos
Tel.: (33) 514-046
Hétfő: 1400 - 1600 óráig
Csütörtök: 1400 - 1900-ig
Péntek: 1200 - 1500-ig
Fizikoterápia
(Bajót, Nyergesújfalu)
217. rendelő
Vasáros Lajosné fiz. assz.
Tel.: (33) 514-045
Minden nap: 700 - 1430-ig
Gyógytorna
(Bajót, Nyergesújfalu)
218. rendelő
Soós Tünde gyógytornász
Tel.: (33) 514-057
Kedd: 1600 - 1730-ig
Csütörtök: 1500 - 1730-ig
Telefonos egyeztetés: 06-30/240-9075

Nyugdíjas Klub hírei
Szeptember 4-én rendezték Bajnán a Magyar
Népviseletek napját. Gyönyörű szép ruhákat
láttunk tartalmas szép műsorral, ahol mi is
felléptünk.
Nagy
sikert
arattunk
a
műsorunkkal és a ruháinkkal egyaránt.
Szeptember 17-én részt vettünk a bajóti
TŰZOLTÓSZERTÁR átadásán ami nagyon
jól sikerült, igazi hangulat és méltó ünnepség
volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan
eljöttek és érdeklődéssel vettek részt a
megnyitón.
Szeptember 18-án meghívtak kedves
barátaink, a szlovákiai patinceiek. Barátságunk
évek óta tart, melyet évenkénti találkozással
ápolunk. Mindig őszinte, nagy szeretettel
fogadnak, jó ebéddel várnak bennünket.
Patincének melegvizes fürdője van, melyet
ebéd után megnéztünk.
Hogy milyen gyönyörű azt leírni nem tudom,
mert az egész újság nem volna rá elég.
Benézhettünk a szobákba, játéktermekbe.
Egyszerűen
csodálatosak.
Utána
beszélgettünk, énekeltünk és egy négytagú
cigányzenekar szórakoztatott bennünket. Az
est fénypontja a vacsorán felszolgált egészben
sült malac volt, hatalmas tálcán négy ember
hozta be. Milyen finom volt, azt el lehet
képzelni. Egyszer minden műsor véget ér, el
kellett búcsúznunk egymástól. Köszönjük a
polgármester úrnak, hogy elkísért bennünket.
Szeptember 29-én Budapesten jártunk a
Művészeti Együttesek és Szólisták VIII.
Országos Ki mit tud? vetélkedőjén. A
legjobbak
közötti
szereplésért
kiváló
minősítést kaptunk. Nagy öröm számunkra
amikor minden második ember megdicsér,
megkérdezi honnan jöttünk. Ilyenkor büszkén
mutatjuk be falunkat és környékét.
Október 2-án Dorogra voltunk hivatalosak a
térségi nyugdíjas szervezetek találkozója
IDŐSEK NAPJÁRA. Itt is felléptünk és nagy
sikerben volt részünk. Nagy szeretettel
fogadtak és megköszönték a bajóti dalos
találkozóra a meghívást, ahol rendkívül jól
érezték magukat.
Október 9. Ez egy rendkívüli nap volt
számunkra melyre hónapok óta készültünk
Kádár Ibolya zenetanárnő segítségével, ez a
nap Győrben a Magyar Kórusok és Zenekarok
szövetsége (KOTA) által szervezett térségi
minősítő versenye volt. Mondanom sem kell,
mikor végignéztem az asszonyokon magamat
is beleértve, úgy láttam őket, mint akik egész
éjjel nem aludtak. De most jön a lényeg.
Nagyon jól sikerült a műsorunk. Éreztem a
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színpadon, hogy szívünk- lelkünk beleadtuk a
dalokba amelynek meg is lett az eredménye.
Az oklevelek osztását a megfelelt, dicséretes
minősítéssel kezdték. A Kiváló minősítést mi
kaptuk elsőként. Nagyon örülünk mivel a
zsűri semmi kifogásolni valót nem talált a
műsorunkban, csak dicséretet kaptunk, de hát
ezért mentünk. Köszönjük a két kedves
vendégünknek, hogy elkísértek bennünket,
Kádár Ibolyának és a polgármester úrnak. Ők
ugyanúgy éreztek a műsor előtt mint mi és
aggódtak értünk Egy hangulatos étteremben
finom ebéddel fejeztük be a napot. Az
étteremben éppen egy kínai csoport is
tartózkodott, akik videofelvételt készítettek
rólunk, mi pedig hálából eldaloltunk egy szép
nótát nekik. Ezzel véget ért a kellemes
napunk.
Az Asszonykórus nevében
Nagy Lajosné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gyerekszáj.
A mondások valódiak, a szereplők kitalált
személyek.
Az egyik kisfiú büszkén mutatja a
fényvisszaverő csíkot a csizmáján.
–Ez visszautasítja a sofőrnek a fényét.
Óvó néni! Kéne szalvéta. - mondja Boti. Ott
van! – mutatok rá.
Mire ő felveszi az összegyűrt szalvétát. –
Ez? Ez roncstelep!
Versenyeztek Keli és Lalika. Keli mondja. –
Te olyan kicsi vagy, lehagylak. Mire Lalika
visszavág. – Nem az alakság a legfontosabb.
Csendbe legyetek! Nem hallom a saját
gondolataimat! – kiált hangosat a zajban
Ernő.
A varrógépen van egy pedál, amivel megy a
gép. Andris megkérdezi. – ez most a gáz,
vagy a fék?
Babát elvitték tegnap a szemészetre, mert
itt van neki a szeme,(halántékára bök),
tudod úgy szült. –mondta Lalika. És mit
mondtak neki? –kérdeztem. –időpontot.
Másik kezedbe vedd a villát. – szól az óvó
néni Botira. – Miért? Kacsalábas?
Zitus valami érdekeset rajzolt.
Megkérdeztem tőle. – Mit rajzoltál?
Magánügy! Vágta rá.
Kelit körberajzolja az óvó néni. Nézi-nézi a
sziluettet, majd megjegyzi. – Nem is tudtam,
hogy ilyen jól nézek ki!
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Tegnap elaludt Lalika. Dicsekedett az óvó
néni. Mire ő. – Nem is aludtam, csak
tettettem. De aludtál. – Nem, nem!
Tiltakozik, majd néhány másodperc múlva. –
Na jó! Belealudtam a tettetésbe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A legendás pesti vicc ironikus és gyakran cinikus
éle, valamint a vaskosságáról híres népi humor
soha nem kímélte a politikusokat és a különböző
politikai rendszereket.
A pesti politikai vicc ugyanis sajátos filozófiát, kihegyezett
mondanivalót, élesre állított világképet mond el a maga
mûfajában, a kisember bölcsességét, életismeretét,
kajánságát fogalmazza újjá egy rövid párbeszéd, egy
váratlan csattanó erejéig. A pesti vicc szeret beleszólni a
hivatalnak packázásaiba, nem szeret beletörõdni a
kisember napi vereségeibe. Valami fölényérzet-illúziót ad
az igazságtalan megbántottaknak, a humortalan
hatalomtól szenvedõknek”
Az embereket a legdrámaibb helyzetben sem hagyta el a
humorérzék. Az 50-es években, a forradalom idején is
születtek viccek.

Az ötvenes évek elején folyik a Hajdúságban is az
erőszakos téeszesítés. A pallagi országúton döglött
tyúk fekszik. Nyakában tábla, rajta felirat:
"Inkább meghalok,
de a kolhoznak nem tojok!"
A hőn szeretett pártfőtitkár elvtárs 60.
születésnapját az ókori Bizánc stílusában ünneplő
országban a valóságot ez a vicc tette helyre:
Az igazságos Rákosi Mátyás álruhát ölt, hogy
meggyőződjék a nép igazi életéről. Beül egy sötét
moziba, ahol persze a filmhíradó az ő születésnapi
ünneplését mutatja. A nézők felállva, egyszerre
tapsolnak, és éljenzik őt. Egy férfi a mögötte lévő
sorból ekkor óvatosan megveregeti Rákosi vállát:
„Állj föl te is, kopasz, mert elvisz az ÁVO e miatt a
csirkefogó miatt!” A
56’-os forradalom a humor tükrében

A „Pesti srác”-okhoz fűződő klasszikus magyar vicc,
hogy: „Miért támadnak a szovjetek mindig
hajnalban? Mert a gyerekek akkor még alszanak”.
Mikor jött el leghamarabb a Mikulás Pestre? 1956.
október 23-án, mert Sztálinnak már akkor kitették a
csizmáját ( A Sztálin szobor ledöntése után sokáig
csak a csizmái maradtak meg...)
Mikor volt a legsportosabb Pest? 1956-ban, amikor
minden sarkon állt egy "puskás öcsi"...
„Gyűjtsd a vasat és a fémet, szovjet tankot add a
MÉH-nek!” – hirdette például egy ’56-os forradalmi
graffiti a tűzfalakon.
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A felkelés napjaiban röpcédulán terjedt e
közlemény: „Ezúton tudatjuk, hogy a 12 éves
politikai szeminárium záróvizsgáit október 23-án
kitűnő eredménnyel letettük.” A pesti átlagember
akkor is mindenről pontosan értesült, ami a világban
történik. Midőn november 4-én a szovjet csapatok –
az épp abban az időben tetőző geopolitikai válság
árnyékában – lerohanták Budapestet, voltak akik
„Isten hozott benneteket a Szuezi-csatornánál!”
köszöntést írtak egy Duna-parti házfalra. Az Üllői
úton, a József körúton, a Práter utcában rommá lőtt
épületek állva maradt tűzfalaira hirdetést mázoltak:
„Saroklakását gyorsan, kiköltözés nélkül leválasztja
Grebenyik” (a hadműveletet vezénylő szovjet
tábornok). „Lődd a várost és a népet, ezzel is a
békét véded!”
A klasszikus pesti humor csillogó gyöngyszeme a
híres sláger címének szomorúan aktualizált
változata: „Látta-e már Budapestet széjjel?”
Vége-hossza nem volt a rövid, velős
börtöntörténeteknek, amelyek keserű humorát az
adta, hogy bármelyikük igaz is lehetett volna. – Te
miért kerültél ide? – kérdi az egyik cellatárs. –
Izgatásért. Szidtam a rendszert. És te? –
Nyugtatásért. Azt mondtam, nem tart már sokáig.
Vagy: – Te mennyit kaptál? – tudakolják az újonnan
érkezett elítélttől. – Tíz évet – feleli. – És miért? –
Nem csináltam semmit – válaszolja az új ember. –
Az nem lehet – mondják erre –, azért csak hat évet
adnak
Mi Atyánk
Miatyánk Hruscsov, ki vagy a Kremlben,
átkoztassék meg a te neved. Miképpen
Moszkvában, azonképpen itt Pesten is. Ne vedd el
a mi kenyerünket. Bocsásd el a mi a foglyainkat,
azonképpen mi is elbocsátjuk a megszálló
csapatokat. De ne vígy minket Szibériába és
szabadíts meg az oroszoktól. Mert tied az ország, a
hatalom és a dícsőség, de nem mindörökké.
Amen
=======================================
Vállalkozók Figyelmébe!
A Nyergesújfalu és Környéke Vállalkozók
Ipartestülete 2010. november havi
rendezvényei:
Tűzvédelmi oktatás - öt évente kötelező
megújító vizsga
(elsősorban építőiparban dolgozó szakemberek
részére)
Helyszín: 2010. november 09.-én 15 órától
Tömegszervezeti Székház alkotó
terme - Nyergesújfalu, Bartók B.u.2.

Bajóti Kisbíró
Jelentkezni, érdeklődni: a 06/70 332 8318 -as
telefonon lehet.
M E G H Í V Ó!
A Nyergesújfalu és Környéke Vállalkozók
Ipartestülete 2010. évi rendes közgyűlését
november 10.-én 18 órától tartja, melyre ez
úton tisztelettel meghívja tagjait.
Tervezett napirend: 1. Felügyelő Bizottság
beszálolója
2. Beszámoló a 2009 évi gazdálkodásról
3. Egyéb, napirenden kívüli aktuális
kérdések
A közgyűlés helyszíne: Tömegszervezeti
Székház alkotó terme - Nyergesújfalu, Bartók
B.u.2.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
határozatképtelenség esetén a megismételt
közgyűlést az eredeti
napirendbe foglalt kérdésekben 2010.
november 10-én 18 óra 30 perc-től tartjuk,
mely a tagok
számára való tekintet nélkül határozatképes.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
FILMVETÍTÉS
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
Keddenként ½6 órakor a Millenniumi
Házba filmvetítésre.
Jelenczki István : Népek Krisztusa
Magyarország című 4 részes filmjét
vetítjük, minden alkalommal egy részt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tisztelt Választók!
Köszönjük a bizalmukat, amellyel
megtiszteltek bennünket és a 2010-2014
időszakra képviselőnek választottak
bennünket.
Képviselőtestület tagjai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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