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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2011. február   XXI.  évfolyam  2. szám 
 

Bizony, nagyon unjuk már a telet. A hideg, rövid, borongós nappalokat, korán 
kezdődő  sötétséget. Fázósan várjuk a tavaszt, mely – reményeink szerint  - 
márciusban ránk köszönt. 

 Tóth Árpád szép szavaival szólva: 

Februáriusban alighanem tél lesz. 
Még a sóhaja is arccsippentő szél lesz, 
Édesebb piros színt adva minden rúzsnál, 
Békebelibb színt már sápadt háborúsnál. 

A hónap latin neve, Februarius talán a szabin februm (tisztulás) szóból ered. Ahogy 
Februa ( Engesztelő), Mars isten anyja adott életet fiának, úgy ad helyt február Mars 
havának, márciusnak. A néphit szerint bőjtelő – télutó – jégbontó havának tartják, 
mert a nagybőjt kezdete (hamvazószerda) rendszerint ebbe a hónapba esik.A hónap 
legjelentősebb eseménye a farsang, amely vízkereszttől hamvazószerdáig tart. E nap 
neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a 
fejükre, majd a 12. századtól általánossá vált a hamvazkodás. 
A farsang gazdag evés-ivással elegy álarcos, jelmezes mulatozást jelent. Bajor-osztrák 
eredetű. Magyarországon német hatásra a középkorban terjedt el. Itáliai neve, a 
karnevál nálunk nem  használatos. 
Február 2-a gyertyaszentelő napja, a tűz megáldásának ünnepe. A katolikusok 
gyertyát visznek a templomba, amit a pap megszentel, így a gyertya mágikus erővel 
bír. Ezt gyújtották meg keresztelőkor, vagy súlyos beteg ágyánál. E napon ébred fel 
először téli álmából a medve. Ha süt a nap, és barlangja előtt meglátja a saját 
árnyékát, akkor visszaballag még aludni, mert szerinte hosszú lesz a tél. 
A néphit szerint:” gyertyaszentelőkor ha esik a hó, fú a szél, nem tart sokáig a tél”.                              

( Forrás: internet) 

 
Ezek a nálunk telelő, illetve hozzánk délebbre vonuló madarak is a tavaszt várják. 

 

 

Vörösbegy                                       Tengelic                                                Meggyvágó 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Bajót Község Önkormányzatának 
képviselő-testület 2011. február 10-én 
tartotta testületi ülésen, melyen az alábbi 
rendeleteket fogadta el. 

Bajót Község Önkormányzatának 
   1/2011.(I.10.) számú rendelete 

a 2010. évi önkormányzati 
költségvetésről 

és a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól szóló 

1 /2010.( II. 25.)számú rendeletének 
módosításáról 

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 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. szeptember 1 és november 
30-a között átvett támogatások miatt az 
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében 
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 

 
és az önkormányzat 2010. évi  
 

164.690 E Ft Működési bevételek 
főösszegét 

174.035 E Ft Működési kiadások 
főösszegét 

9.345 E Ft  Működési forráshiány 
 

 
42.137 E Ft Felhalmozási bevételek 

főösszegét 
42.792 E Ft Felhalmozási kiadások 

főösszegét 
655 E Ft  Felhalmozási 

forráshiány 
 
állapítja meg. 

 
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított 
kiemelt előirányzatokat 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a következő kiemelt bevételi 
előirányzatokat határozza meg, 

2.804 E Ft Intézményi működési 
bevételek 

79.121 E Ft Önkormányzatok sajátos 
működési bevétele 

47.127 E Ft Önkormányzatok 
költségvetési támogatása 

29.541 E Ft Véglegesen átvett 
pénzeszközök( felhalmozási ) 

21.521 E Ft Támogatásértékű működési 
bevételek 

116 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű 
bevétel 

0 E Ft Felhalmozási kölcsön 

26.597 E Ft Pénzforgalom nélküli 
bevételek 

51.780 E Ft személyi jellegű juttatások 
12.841 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
55.241 E Ft dologi kiadás 
31.423 E Ft támogatásértékű működési kiadás 
2.583 E Ft működési célú pénzeszközátadás 

 államháztart. kívülre 
14.824 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 

0 E Ft föld terület vásárlás 
27.210 E Ft felújítás 
3.312 E Ft intézményi beruházási kiadások 

11.003 E Ft Támogatásértékű felhalmozási kiadás 
 óvoda felújítás 

3.700 E Ft Működési tartalék 
E Ft Felhalmozási tartalék 

2.910 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztése 
 és kölcsön folyósítása 
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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 képviselő-
testület. 

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 2011. február 10-én 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 polgármester 
Tarnóczy Tünde körjegyző 
 

Bajót Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 1/2011 II.10.) 
önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről 
 
Bajót Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat – és hatásköreiről szóló 
1991. évi XX. Törvény 138.(1) bekezdés 
b)pontjában, az államháztartásról szóló 
1992.évi XXXVIII. Törvény 65.(1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. Törvény 91.(1) 
bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva – a következőket 
rendeli el: 

1. § 
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, 
annak bizottságaira, Bajót - 
Mogyorósbánya Körjegyzőségre és az 

önkormányzat által fenntartott költségvetési 
szervekre  terjed ki. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi 
kisebbségi önkormányzat vonatkozásában 
a kisebbségi önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 1/2011. (I.17.) 
számú határozatában, foglaltak 
figyelembevételével lehet alkalmazni. 
 

A költségvetés címrendje 
2. § 

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat költségvetésének címrendjét 
a (2) bekezdés szerint a 13. számú 
melléklet alapján állapítja meg. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
3. § 

(1) A képviselő-testület az 
önkormányzat 2011. évi 
költségvetését 

(2)  
Bevételek főösszegét 140.549 E Ft 
Kiadások főösszegét 180.226 E Ft 
Költségvetési hiány 39.677 E Ft 
    Működési hiány 39.677 E Ft 
  
Költségvetési hiány 
belső 
finanszírozására 
szolgáló 
pénzforgalom nélküli 
bevételek 

 

Előző évek 
pénzmaradványának 
igénybevétele 

19.677 E Ft 

                         
Működési célú 
igénybevétel 

19.677 E Ft 

                         
Felhalmozás célú 
igénybevétel 

0 E Ft 

 
Működési bevételek 
főösszegét 

141.256 E Ft 

Működési kiadások 
főösszegét 

161.256 E Ft 

Működési 
forráshiány 

20.000 E Ft 

  
Felhalmozási bevétek 
főösszegét 

18.970 E Ft 

Felhalmozási 
kiadások főösszegét 

18.970 E Ft 
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Felhalmozási 
forráshiány 

 0 E Ft 

 
állapítja meg. 
 
(2) A 20.000 E Ft működési forráshiányt a 
költségvetésben rövid lejáratú hitelként 
szerepeltetjük ( működési) a fedezet 
megteremtése érdekében a polgármester 
gondoskodik a hitelkérelem határidőben 
történő benyújtásáról külön képviselő-
testületi döntés alapján. 
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a következő költségvetési kiadási 
előirányzat csoportokat, illetve kiemelt 
előirányzatokat határozza meg, 

 

38.962 E Ft Személyi jellegű juttatások 

9.737 E Ft Munkaadókat terhelő 
járulékok 

52.550 E Ft Dologi kiadások 

0 E Ft Egyéb folyó kiadások 

31.279 E Ft Működési célú pénzeszköz 
átadás 

5.935 E Ft Társadalom és 
szociálpolitikai juttatás 

2.471 E Ft Non profit szervek 
támogatása 

7.749 E Ft Felújítás 

1.913 E Ft Beruházás 

6.939 E Ft Felhalmozási pénzeszköz 
átadás 

20.322 E Ft Működési tartalék 

483 E Ft Felhalmozási tartalék 

1.886 E Ft Felhalmozási kölcsön 
törlesztése,kölcsön 
nyújtása 

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban 
állapítja meg. 

(4) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a következő kiemelt bevételi 
előirányzatokat határozza meg, 

2.252 E Ft Intézményi működési 
bevételek 

83.062 E Ft Önkormányzatok sajátos 
működési bevétele 

18.293 E Ft Önkormányzatok 
költségvetési támogatása 

2.981 E Ft Felhalmozási és tőke 
jellegű bevételek 

21.272 E Ft Támogatásértékű 
bevételek 

10.984 E Ft Felhalmozási bevételek 

25.919 E Ft Pénzforgalom nélküli 
bevételek 

1.705 E Ft Kölcsön visszatérülése 

az alábbi jogcímenkénti megoszlásban 
állapítja meg. 

 (5) Az (1) bekezdésében megállapított 
bevételek forrásonkénti, kiadások 
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen 
önkormányzati szinten, a rendelet 1. 
számú melléklete alapján határozza meg 
a képviselő-testület. 
 
(6) A működési és felhalmozási célú 
bevételi és kiadási előirányzatokat - 
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen 
önkormányzati szinten a 2. számú 
melléklet szerint állapítja meg a képviselő-
testület. 
 
(7) A normatív állami hozzájárulásokat  
jogcímenként a képviselő-testület a 3,+/B. 
számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
(8) Az önálló intézmény Bajót - 
Mogyorósbánya Körjegyzőség kiadásait és 
bevételeit a 4. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 
 
(9) A kisebbségi önkormányzatok 
bevételeit, kiadásait elkülönítetten 
tartalmazó mérleget a 5. számú  melléklet 
szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

4. § 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 
2010. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
 
(1) Az önkormányzat költségvetésében 
szereplő beruházási kiadások 
feladatonkénti részletezését a 6. számú 
melléklet szerint. 
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(2) Az önkormányzat költségvetésében 
szereplő felújítási kiadások célonkénti 
ütemezését a 6. számú melléklet szerint. 

 
(3) Önkormányzat kiadási előirányzatát, 
feladatonkénti megoszlását a rendelet 16. 
számú melléklete szerint. 
 
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű 
támogatásokat a 7. számú melléklet 
szerint. 

 
(5) A  több éves kihatással járó 
kötelezettségek (feladatok) előirányzatait 
éves bontásban a 8. számú melléklet 
szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi 
évek előirányzatait véglegesen az adott évi 
költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 
(6) A költségvetési évet követő 2 év 
várható előirányzatait, a költségvetési év 
folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a 
gazdasági előrejelzések ismeretében a 9. 
számú mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 
 
(7) Az Önkormányzat által adott közvetett 
támogatások 10. számú melléklet. 
 
(8) A képviselőtestület az önkormányzat 
2010. évi előirányzat-felhasználási 
ütemtervét havi bontásban a 11. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 
pénzellátási tervét  havi bontásban a 12. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(10) Az önkormányzat valamint az önálló 
és részben önálló intézmény költségvetési 
létszám előirányzatát a 14. számú 
melléklet szerint fogadja el. 
 
(11) Önkormányzat kiadásai és 
bevételeinek részletes kimutatása 
 
 A bevételek részletezését 15, 15/A, 15/B 
számú melléklet tartalmazza részletesen 
 
A kiadások részletezését 16, 16/A, 16/C, 
16/B, 16/D számú melléklet tartalmazza 
részletesen. 
 
 

(12) Az önkormányzat a kiadások között 
22.105 E Ft tartalékot állapít meg- melyből 
 

• Működési tartalék 20.322 E Ft 
 - általános tartalék 20.000 E Ft 
             - céltartalék       322 E Ft 
 

• Felhalmozási tartalék     483EFt           
-általános tartalék     200 E Ft 

 - céltartalék      283 E Ft 
 
Részletes kimutatását a 16/A,16/B számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
Részletes kimutatását a 15/A,15/B számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
5. § 

A Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 
71. §-a alapján: 
„ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. tv. 43. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt illetményalap 2011. évben 38.650 
forint.” 

A költségvetés végrehajtásának 
szabályai 

 
6. § 

Az önkormányzati szintű költségvetés 
végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátásáért a jegyző a felelős. 

7. § 
“(1) A képviselő-testület a jóváhagyott 
kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítási jogát 1.000.000 Ft 
összeghatárig a polgármesterre ruházza. 
Egyéb esetekben a képviselő-testület a 
kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
átcsoportosításról a polgármester a 
következő testületi ülésen tájékoztatja a 
testületet. 
 
 (3) Az év közben engedélyezett központi 
támogatások felhasználásáról, valamint az 
önkormányzat költségvetési előirányzat-
átcsoportosítások miatt a költségvetési 
rendelet módosításáról a képviselő-testület 
a jegyző által történő előkészítése után, a 
polgármester előterjesztése alapján, 
negyedévente dönt.  
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8. § 
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv rendeletben meghatározott bevételi 
és kiadási előirányzatai felett az 
intézmények vezetői előirányzat-
felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
költségvetési szervek a többletbevételük 
terhére is csak a forrásképződés 
mértékének, illetve ütemének figyelembe 
vételével és az intézmény biztonságos 
működésének szem előtt tartásával 
vállalhatnak kötelezettséget. 
 
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek a többletbevételük 
terhére, a felhalmozási jellegű kiadási 
előirányzataikat saját hatáskörben nem 
emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását 
követően. 

9. § 
(1) A feladat elmaradásából származó - 
személyi és dologi - megtakarítások 
felhasználására csak a képviselő-testület 
engedélyével kerülhet sor. 
 
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt 
előirányzatokat az önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv is köteles betartani.  
 

10. § 
(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervek pénzellátásáról a Bajót-
Mogyorósbánya Körjegyzőség köteles 
gondoskodni a költségvetési rendelet 12. 
sz. mellékletét képező pénzellátási terv 
alapján.  
 
(2) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség az 
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző 
által elrendelt formában kötelesek 
naprakész nyilvántartást vezeti. 
 

11.§ 
 

Betétlekötés 
 

(1) A szabad pénzeszköz lekötés 
tekintetében a képviselő-testület 
felhatalmazza polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

 
 

 

Záró és vegyes rendelkezések 
12. § 

 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-
jétől kell alkalmazni. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
    
Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik 
február hónapban ünneplik születés és névnapjukat.február hónapban ünneplik születés és névnapjukat.február hónapban ünneplik születés és névnapjukat.február hónapban ünneplik születés és névnapjukat.    
 
85. éves 
Molnár Istvánné 
 ( Varga Mária)  
 
 
 
25. házassági évfordulójukat ünneplik: 

 
Juhász László és 
 Lestyán Tünde 
 
 
 

������������������� 
 
Február 2-án ünnepelte családja körében 91. születésnapját 
özv. Muzslai Mihályné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebből az alkalomból sok szeretettel köszöntötték 
családtagjai, unokák, dédunokák. 
 
Gratulálunk ehhez a testi, lelki, szellemi épségben megért 
korhoz. 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREi 
F E L H Í V Á S 

 Tarnóczy Tünde sk. Tóth Zoltán sk. 
körjegyző polgármester 
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Kérjük, Ön is tartsa fontosnak Bajót község 
népviseleti- és dalkultúrájának megőrzését, 
bemutatását hazai rendezvényeken, 
dalversenyeken, valamint hagyományaink 
ápolását, és a bajóti Jázmin Dalos 
találkozó megrendezését. 
Ha szeretné, hogy fenti céljaink 
megvalósuljanak, akkor kérjük személyi 
jövedelemadójának 1 %-át juttassa 
adószámunkra: 18617168-1-11 
Köszönjük a támogatását! 
BajótiJázminNépviseletes Asszonykórus tagjai 

     
Kirándulást szervez a bajóti Nyugdíjas klub 
 
Értesítjük a Nyugdíjas klub tagjait, az 
érdeklődőket, hogy 2011. június 22-én egynapos 
kirándulást szervezünk Egerbe: Eger város 
nevezetességeit látogatjuk meg, majd a 
Szépasszony-völgybe megyünk. 
Indulás: 5 30-kor a bajóti buszmegállókból, 
vissza az esti órákban érkezünk. 
Jelentkezni lehet Krajcsovszki Zoltánnénál (tel. 
33/449-190) 2011. április 30-ig az utiköltség 
(4.500,- Ft/fő) befizetésével.  
A belépőjegyek a helyszínen fizetendők. 
(A jelentkezők létszámának megfelelően indítunk 
buszt.) 
Szeretettel várjuk a kirándulni vágyókat. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kedves meghívásnak tettünk eleget február 17-
én. A bajóti óvodások farsangi ünnepségén vettünk 
részt egy kis műsorral, a Gizi óvó néni meghívására. 
Őszintén bevallom, sose gondoltam volna, hogy 
ezek a csöpp kis apróságok milyen nagy örömet 
tudnak adni nekünk.. Mi asszonyok csak 
csodálkoztunk, hogy milyen okosak, felkészültek 
ezek a mai gyerekek. Olyan boldogok, 
felszabadultak voltak amit nem is tudok szavakba 
foglalni. A zenészek mesés verseire amit állatokról 
idéztek, olyan egybehangzóan tudtak válaszolni, 

hogy meg sem gondoltam, ők már tudták a választ. 
70 éves létemre jöttem rá, hogy az óvó nénik mennyi 

türelemmel, odaadással, törődéssel gondoskodnak a 
kis apróságokról. Köszönet illeti őket és kérem a 
szülőket is, hogy értékeljék őket, mert ők a felnövő 
nemzedék tanítói. A magunk részéről Havrancsikné 
Iluskánk és Botlik Ilus szép mesét mondott a 
gyerekeknek és ők olyan tapssal köszönték meg 
amit talán a legjobb fellépésünkön sem kaptunk. 
Köszönjük a szíves vendéglátást a meghívást. Úgy 
döntöttünk, hogy bármikor szívesen fellépünk az 
aranyos kisgyerekekkel 

Az Asszonykórus nevében: Nagy Lajosné 

 
������������������ 
FARSANG AZ ÓVODÁBAN 
 
Az idei farsangi bált az óvodában tartottuk. 
Kicsit szűkös volt a hely, de annál 
érdekesebb és vidámabb volt. Újból eljöttek 
a „Mesebeli Muzsikusok”, akik vidám 
dalokkal, táncokkal és érdekes 
hangszerekkel szórakoztatták a 
gyerekeket. 
Meglepetésben is volt részük, ugyanis eljött 
hozzánk a ”Jázmin Népviseletes 
Asszonykórus”. A gyerekek nagy 
szemekkel csodálták a gyönyörű 
népviseletet, főleg a lányok, akiknek 
nagyon tetszett a színes, pörgős szoknya. 
Az asszonyok elmondták, hogy melyik 
ruhadarabnak mi a neve. Elmesélték a 
gyerekeknek, hogy régen hogyan 
farsangoltak, mi volt a hagyomány. 
Énekeltek is a gyerekeknek két népdalt, 
amit nagy figyelemmel hallgattak és 
nagyon megtapsoltak. Ezután jött a 
meglepetés, ugyanis két asszony a 
kórusból (Havrancsik Jánosné és Balázs 
Józsefné) mondókázott verselt és mesélt a 
gyerekeknek. A délelőtt további részében 
szólt a zene, és a gyerekek együtt 
táncoltak – ahogy az egyik kislány mondta 
– a szépruhás nénikkel. 
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Köszönjük a Jázmin Asszonykórusnak, 
hogy eljöttek az óvodába, és vidámabbá 
színesebbé tették a gyerekek farsangi 
mulatságát      

 Paul Zoltánné                                                                                                         
óvónő 

 
============================ 

IV. Kistérségi Sportgála 
Idén is megrendezésre kerül az Esztergomi 
kistérség jóvoltából a már hagyományosnak 
számító kistérségi sportgála. Az idei gála már 
országos léptékű, hiszen a délelőtt 8.00 órától 
kezdődő gyermek labdarúgó utánpótlástornán a 
kistérség településeinek csapatai mellett pályára 
lép az Újpest, a Ferencváros és a Vác csapatai is. 
De itt lesz a csapatok között a tavalyi győztes, a 
tatai Kőkúti Iskola is. Az egész napos sportnap 
14.00 órától gála jelleget ölt, hiszen fellép a 
nyergesújfalui TOTAL DANCE tánccsoport is. 
14.30 órától pedig az esztergomi kistérség 
közéleti személyiségeit tömörítő Esztergomi 
Kistérség Fc. mérkőzik meg a Magyar 
Médiaválogatottal. A Médiaválogatottban pályára 
lép többek között Maksa Zoltán, Farkasházy 
Tivadar, Beleznay Endre, Cozombolis, LL Junior 
és még sokan mások. A gálamérkőzést követően 
a helyosztókkal folytatódik a gyermek 
labdarúgótorna, amely az eredményhirdetést 
követően 17.00 órakor fejeződik be. A 
rendezvény teljes időtartama alatt a lábatlani 
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatnak köszönhetően interaktív játszóház is 
szórakoztatja a nagyérdeműt. 
A Sportgálára a belépőjegy 200 Ft. A szervezők a 
jegybevételből befolyt összeget egy légzészavarral 
küszködő gyermek gyógykezelésére fordítják. 
A Sportgála időpontja: 2011. március 27. 
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