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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 Önkormányzata 
Képviselő-testületének 3/2011 (II.10.) 

rendelete az Önkormányzat és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet 
módosításáról 

  
Bajót község önkormányzat képviselő - 
testülete a helyi önkormányzatról szóló és 
módosított 1990. évi LXV. tv. 
(továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdése a) 
pontjában, valamint a 18. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján valamint az Ötv. 1. § (6) 
bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2007 
(IV.26) sz. rendelet (továbbiakban:R) 42. § 
(4) bekezdése törlésre kerül. 
 

2. § 
 

A rendelet 2011 február 11-én lép hatályba. 
 
Tóth Zoltán sk. polgármester 
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző 

 
Bajót Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 4/2011.(II.10.)  számú 
rendelete a szociális étkeztetési díjáról 

 
Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§. (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 
10.§. (1) bek, 26.§., 32.§. (1),(3) bek., 
37/D.§. (5) bek., 38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) 
bek., 45.§. (1),(2) bek., 47.§. (1),(4) bek., 
50.§. (2) bek., 92.§. (1), (2) bek.,és a 
közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 19.§. (1) bek., 36.§. 

(1) bek., 38.§. (1) bek., 71.§. (3) bek., 
112.§. (2) d./ pontjában, 160.§. (1) 
bekezdésében, valamint a többször 
módosított 10/2005 (IX.15.) sz KT rendelet 
10. §-ában (továbbiakban: R.) kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. § 
 

Az R. 10. §-ában biztosított étkeztetésért 
az alábbi térítési díjat kell fizetni: 
 
Egy főre jutó 
összeghatárok 

- 
42750 

42751-
85500 

85500- 

Fizetendő 
térítési díj 
összege 

 
218 
Ft/nap 

 
266 
Ft/nap 

 
345 
Ft/nap 

 
c) a szolgáltatási önköltség magába 
foglalja 100 Ft/nap ebédhordási díjat is. 

2. § 
 

(1) A rendelet 2011. március 1 –től lép 
hatályba. E rendelet hatályba lépésével 
egy időben az 3/2010 (II.25) sz: KT 
rendelete hatályát veszti. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző 
gondoskodik. 
 
Tóth Zoltán sk.polgármester               
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
    
Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik 
március hónapban ünneplik születés és névnapjukat....    
 
75 éves                                         
 
Botlik Béláné ( Petró 
Katalin) 
Sováczki Pálné  ( 
Virág Katalin ) 
 
80 éves 
 
Török János 
 
Aki örökre eltávozott közülünk 
 
�Taferner Antalné ( Botlik Katalin)  1942 
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FELHÍVÁS 
 
 
 
 
 

Értesítjük a Tisztelt 
lakosságot, hogy az AVE 
Tatabánya Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Zrt 

2011. május 30-án 
TAVASZI LOMTALANÍTÁST 

végez Bajót településen 
Lomtalanításba tartozó anyagok: 
Az ingatlanoknál keletkező 
hulladék, 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 gépkocsi igénybevétele 
szükséges ( pl. gépkocsi 
karosszéria, kazán,stb.) a gumi-
abroncs(a20/2006.IV:05.KVVM.%.§.
3. bekezdése d. pontja alapján) 
A lomtalanítás anyagai közé nem 
tartozókat külön megrendelés 
alapján térítés ellenében 
szállítjuk el. 
Érdeklődni a 34/ 513-947 vagy 
             34/513-955 
telefonszámon lehet. 
LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 
TÉRÍTÉSMENTES. 
A lom kihelyezhető: 2011. 
május 30-án reggel 6 óráig 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az elszállítandó lomot csak 
a meghirdetett időpontban 
helyezzék el az ingatlanaik elé 
oly módon, hogy az 
tehergépjárművel megközelíthető 
legyen. 
Segítő közreműködésüket előre is 
köszönjük. 

AVE Tatabánya Zrt 
 
 
 
 

 
NE ADJON 
ESÉLYT A 
GÉPKOCSI 

FELTÖRŐKNEK! 

 
Senki sem szeretné ilyen állapotban 

találni az autóját. A gépkocsi feltörés 
egyszerűen megelőzhető: 

 
NE HAGYJON TÁSKÁT, LAPTOPOT       

EGYÉB ÉRTÉKET 
GÉPKOCSIJÁBAN! 

 
A gépkocsik utastere az egyik legkevésbé 
biztonságos hely az értékek számára, hiszen 
az elkövetők egy pillanat alatt be tudják 
törni a szélvédőt, és kiemelni az ígéretesnek 
látszó táskát. A rongálási kár sokszor 
jelentősebb, mint a lopási kár. Fontos, hogy 
pár percre sem hagyjunk értéket az autóban, 
pl. amíg beugrunk a gyermekért az óvodába. 
Egy kis odafigyeléssel nagy kártól és sok 
bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat! 
 
                          Komárom-Esztergom Megyei                         

Rendőr-főkapitányság 
     Bűnmegelőzési Osztály 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MÁRCIUS 22 A víz világnapja 
Az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi 
konferencián kezdeményezték, hogy az ENSZ 
március 22-dikét nyilvánítsa a víz világnapjává, 
ezzel felhívva a kormányok, szervezetek és 
magánszemélyek figyelmét a víz fontos 
szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük 
környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét 
Hazánk ásványi és gyógyvizekben Európa 
egyik leggazdagabb országa. Több mint 500 
ásványi és gyógyvízforrást tartanak nyilván. 
Budapest a világ egyetlen nagyvárosa, ahol 
több mint 130 termálforrás és kút van. 
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VÍG - A - DALOM 
„NYUSZI-FALVÁN” 

A bajóti Dámvadasban 
(Vadaskertben) Húsvét 
hétfőjén 
 
2011. április 25-én 10 
órától 

 
várjuk a  gyermekeket, felnőtteket a következő 
programokkal: 

- lesznek élő állatok: bárány, nyuszi, 
páva, kis háziállatok, valamint 
méhkaptár (ahol látható, hogyan 
dolgoznak bent a méhek), 
- tojásgurítás, 
- kocsikázás, 
- kézimunka- és mézvásár. 

. 
„Nyuszi-falva” megközelíthető Bajótról Bajna 
felé vezető úton az út jobb oldalán, szemben a 
vadászházhoz vezető híddal. 
A program ideje alatt büfé is üzemel. 
 

Bajóti Jázmin Népviseletes Asszonykórus 
������������������� 

 
Bajóti lakodalom -       

előzetes 
 
Örömmel értesítünk 
mindenkit, hogy  
2011. június 18-án 
felelevenítjük a régi 

bajóti lakodalmat. A hagyomány 
megőrzése a célunk, s ezt az eseményt 
meg fogjuk örökíttetni az utánunk jövő 
nemzedékeknek is. 
Aki kedvet érez, s szeretne részt venni 
vendégként, jelentkezzen 2011. május 
1 - 15. között Kriszeg Ilonánál a 
részvételi díj befizetésével. Részvételi 
díj a tartalmazza a vacsorát (az 
elfogyasztott ital külön fizetendő).  
Tel. 70/331-9151 
Szeretettel várjuk a jelentkezőket! 
A Kisbíróban később még tájékoztatást 
adunk a rendezvényről. 

Bajóti Jázmin Népviseletes 
Asszonykórus 

 és Kríszeg Ilona 
képviselő  

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. 
 
"Magyarnak születtél és ez akár hiszed, akár 
nem felér egy lottóötössel. A magyarságod 
esélyt ad arra, hogy megértsd a Világegyetem 
működését, hogy megtaláld és használd a 
bölcsek kövét. Csupán mert magyar vagy és 
magyarul beszélsz, bizonyos szinten 
beavatottnak születtél. Az esély azonban mit 
sem ér, ha nem élsz vele. Nem elég, ha 
magyarul beszélsz, meg kell tanulnod, mit 
jelent valójában az a tudás, amelyet 
anyanyelveddel automatikusan megkaptál. Ha 
megérted, megérted, miért élsz. Megérted az 
emberi élet célját, a Világegyetem felépítését és 
szerkezetét. Megérted az összes vallás közös 
alapját és senki nem tud félrevezetni többé 
azzal, hogy jó pénzért beavat téged a nagy 
titokba. A magyarságod másrészről kötelez és 
felelősséget jelent a Föld többi népeivel 
szemben. Példát kell mutatnod emberségből, 
hogy hitelesen képviseld a tudást, amelyet a 
Teremtőtől kaptál. Ebben a filmben olyan 
tudást ismerhetsz meg, amely kizárólag magyar 
nyelven érthető, más népek számára csak 
hosszas magyarázattal és körbeírással 
érzékeltethető." 
 
 http://vimeo.com/18346717 
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Fejleszd az énképedet, hogy valóban azt 
lásd, és azt mutasd, aki vagy! 

 

 
 
Ezen túl, van legalább 7 olyan további 
motiváció, amiért feltétlenül érdemes 
fejlesztened az önbecsülésedet és 
építened az énképedet: 

1. Az önbecsülésed mértéke határozza 
meg másokkal való kapcsolataid 
minőségét, illetve 
2. A mások felénk irányuló érzéseit is 
saját önbecsülésed határozza meg! 
3. Az önelfogadás és az önbecsülés adja 
az önbizalmadat 
4. A pozitív énkép teszi lehetővé, hogy 
bizalmat érezz mások iránt, hogy együtt 
tudj velük működni, hogy kötődni tudj 
hozzájuk, hogy igazán szeretni tudj 
valaki 
5. Az önkiteljesítés alapfeltétele a pozitív 
énkép, hiszen ez adja az alapot, melyre 
építkezni tudsz 
6. A pozitív énkép a testi-lelki egészséged 
alapja 

7. Az énképeden múlik a pénzed 
mennyisége és áramlása is! 

                                      Forrás: Intrenet 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bölcs gondolatok 

Az erő a világos gondolkodásban rejlik.    
Buckminster Fuller 

Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem 
tudja, melyik kikötőbe tart. 

Seneca 
Ahhoz, hogy az álmunk megvalósuljon, 
álom is kell. 
                                                 Denis Waitley 
A valódi szenvedély olyan, mint a 
levegővétel, magától értetődő. 
                                                   Oprah Winfrey 
Amit az ördög végbe vinni nem tud, 
vénasszonyra bízza. 
                                              magyar közmondás 
Minél nagyobb és nemesebb egy ember, 
annál nagyobb és nemesebb a szerelme. 
                                            Leonardo da Vinci 

Csak kétféleképpen élheted az életed. 
Vagy úgy, mintha semmi csodálatos nem 
volna benne, vagy úgy, mintha csupa 
csoda lenne. 

Albert Einstein 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Minden amit tudnod kell az életben, arra 

megtanít Noé Bárkája. 
 

 
 
 
1. Ne késd le a 
hajót. 
2. Emlékezz, 
mind 
ugyanabban a 
hajóban 
vagyunk! 
3. Tervezz előre. 
Akkor sem esett 

az eső, amikor Noé megépítette a Bárkáját. 
4. Tartsd jó kondiban magadat. Mikor 60 
éves leszel, lehet , hogy valaki felkér egy nagy 
dologra. 
5. Ne törődj a kritikákkal. Csak csináld meg 
a munkát, amit meg kell csinálni. 
6. A jövődet építsd magasra. 
7. A biztonságod érdekében mindig párban 
utazz. 
8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a 
párduc is ugyanabban a hajóban van. 
9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit. 
10. Emlékezz: a Bárkát amatőrök, a 
Titanicot pedig profik építették. 
11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a 
végén mindig vár a szivárvány. 
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Házi praktikák, fortélyok 
A bőr rugalmas marad, ha néhány csepp 
alkohol és glicerin keverékével 
bedörzsöljük. 
Bútor nedvesség megszüntetése: A 
szekrényből kivonhatjuk a nedvességet, 
ha egy cérnára néhány krétát kötünk, s 

ezt beakasztjuk. 
H a tüllzacskóban egy 
csokor szárított 
levendulavirágot 
helyezünk el a 
szekrényben. szintén 
jó illatú lesz. A 

levendula molyirtásra is kiváló.  
Lakkcipő egyszerű ápolása A piszkot a 
lakkcipőről tiszta száraz ronggyal 
letöröljük, majd lenolajjal bekenjük és 
puha ronggyal kifényesítjük. Tejbe 
mártott ronggyal dörzsölve is adhatunk 
fényt a lakkcipőnek. 
Az erős szagok ( pl.: hagyma- vagy 
halszag ) úgy távolíthatók el a 
vágódeszkáról, hogy fél citrommal 
bedörzsöljük, s utána hideg vízzel jól 
lemossuk. 
Fa karcolások eltávolítása:  Ha a 
parafadugót ecet és olaj keverékébe 
mártjuk, majd köröző mozdulattal 
dörzsöljük a karcolt részeket, a 
karcolások eltűnnek. Szükség esetén a 
kezelést néhányszor megismételjük. 
Ha megfeketedett alumíniumot 
félbevágott citrommal jól bedörzsöljük, 
ismét szép világos lesz. 
Ha a kinyúlt kötött holmikat rövid időre 
forró, majd hideg ecetes vízbe mártjuk, 
szűkebbek lesznek anélkül, hogy 

elveszítenék 
formájukat. 
A kötött holmik 
megőrzik 
formájukat, ha nem 
felakasztva, hanem 

frottírtörülközőn kiterítve szárítjuk. 

A gyapjúholmik kevésbé csomózódnak és 
nem mennek össze, ha az utolsó 
öblítővízbe kevés glicerint teszünk. 
A piszkos, foltos fonott kosár és bútor 
tömény konyhasóoldattal lekefélve és 

utána levegőn megszárítva 
ismét újnak tűnik. 
Ha a karnisrudakat kevés 
padlóviasszal vagy 

gyertyaviasszal bekent ronggyal töröljük 
le, akkor simábban csúsznak rajta a 
függönykarikák. 
A szemüvegek nem párásodnak be 
többet, ha glicerines és szappanos vizes 
keverékkel dörzsöljük be, s utána 

kifényesítjük. 
Narancs és citromhéj 
megőrzése 
A citromot és narancsot 

vékonyan meghámozzuk és a héjat „ 
zörgősre” szárítjuk, kávédarálón 
megőröljük, cukorral elkeverjük. Édes 
süteményekre, krémekbe használjuk fel. 
Az őszibarackbefőtt ízesebb lesz, ha az 
üvegbe egy-két szem őszibarackmagot 
teszünk. 
Méz újra olvasztása: Meleg vízfürdőben 
ismét felolvasztható a beszáradt méz 
anélkül, hogy hatóanyagait károsodás 
érné. ( Sose melegítsük közvetlenül.) 
Kelt  tészta magasabb és lazább lesz. 
Ha a kelt tésztához valókat enyhén 
felmelegítve dolgozzuk össze és a 

tésztát keléskor 
nedves konyharuhával 
takarjuk le, akkor 
magasabb és lazább 
lesz a tészta. 

Dália: Nagyobb virághozam Ha az első 
kb. 10 cm-es hajtást és az első bimbókat 
levágjuk, bokrosabban nőnek és sokkal 
több virágot hoznak a dáliák. 
A fokföldi ibolya egészséges marad, ha 
a leveleket és a tőkocsány nem vágjuk, 
hanem enyhe tekeréssel és egy rántással 
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távolítjuk el. A 
fokföldi ibolyát 
soha nem szabad 
felülről locsolni. 
 
 

������������������� 
 

2011 MÁRCIUS 9. TÉLTEMETÉS AZ 
OVIBAN. 

 
Téltemető, tavaszváró buliba hívtuk 
vendégségbe az első osztályosokat. 
Nemrég még ők is óvodába jártak, így nagy 
örömmel töltötték velünk a délelőttöt.  
Először a csúf banya (vagyis a Tél) és a 
Tavasztündér társaságában táncoltunk, 
mulattunk egy ideig, majd kimentünk az 
udvarra, és elégettük a „Telet”. A gyerekek 
egy kórusban kiáltották, hogy „jöjjön a 
tavasz!”. Úgy látszik a bíztatás nem volt 
hiába való, mert másnaptól egyre 
kellemesebb lett az idő. Mivel melegen 
sütött a nap, így kint az udvaron 
fogyaszthatták el a gyerekek a farsangi 
fánkot, és a málnát. Óvodás, iskolás 
nagyon jól érezte magát ezen a délelőttön, 
ami bizony hamar eltelt. Így az iskolások 
vidáman intettek búcsút az ovisoknak.  
      
    Paul Zoltánné 
 óvónő 
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" Eladásra kínáljuk a Bajót - 
Péliföldszentkereszt- i tanya 
szomszédságában lévő hrsz-n  1ha 3125 m2 
területű szántó, illetve  5029 m2 területű 
erdő, résztulajdonú ingatlanunkat. 
   
Érdeklődni lehet az alábbi telefonokon: 33 
443 182 vagy 20 414 6567." 
 
���������������� 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
ismerőseit 

2011. március 25-én  18 órára a 
Millenniumi Házba 

 
Kiss Gyula pénzügyi tanácsadóval 

 
a „Nyugdíjakkal kapcsolatos 

kérdésekről” kötetlen beszélgetésre. 
Várjuk érdeklődő kérdéseiket (pl. magán 

nyugdíjpénztári kérdésekről stb..) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Március 4-én ismét megrendezésre 
került az iskolások farsangi 
bálja. Egyre több gyerek öltözik 
be jelmezbe, sőt még a tanító 
nénik is. 
Volt zene, tánc, tombola, amihez 
ezúton szeretnénk a vállalkozók 
felajánlásait megköszönni: 
 
 

Uzsákné Füle Zsuzsa 
Jámbor Gáborné 

Pincésiné Panyi Tímea 
Ferenczi Éva 
Katona Gyula 
Molnár Attila 
Bognár Gábor 
Motúz Péter 
Szőke István 
Buczi Tibor 

Kitty függönybolt 
Flórián Lajos 

 
Sinkó Anna 

  SZM. elnök 

 

TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG 
Ezen a napon pontosan keleten kel és 
nyugaton nyugszik - egyforma a nappal és az 
éjszaka hossza. Innen az elnevezés: 
napéjegyenlőség, vagy equinoxium. 
 
A hosszú tél után sokunk számára ez az év 
egyik legreménytelibb, a tavasz kezdetének 
napja, amelyhez számos, főként az 
újjászületésre vonatkozó elgondolás társul. Az 
is eléggé közismert és valamiként szerepel is 
tavaszi várakozásaink között, hogy a 
napéjegyenlőséget hamarosan követi az igen 
gyakran még márciusban, sok esetben pedig 
csak áprilisban beköszöntő húsvét. Az 
ünnepnek ez a naptári mozgása sokakat zavarba 
ejt. Mi köze a napéjegyenlőségnek a húsvéthoz 
és miért ez a mozgás? - teszik fel gyakran ezt a 
kérdést 
Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, 
hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a 
vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a 
keresztény húsvét időpontja a tavaszi 
napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő 
vasárnap. 
Márciusnak ezen időszaka alatt jön el hozzánk 
Sándor, József, Benedek, akik a zsákban hozzák 
a meleget. S hogy Benedek a legjelentősebb 
személyiség a három férfi közül, azt mi sem 
bizonyítja jobban, hogy ő engedi ki ebből a 
bizonyos zsákból a szárnyas rovarokat. 
Mindemellett március 21-e Szent Benedeknek 
"égi születésnapja". Benedek ünnepének böjti 
időpontját az a legenda magyarázza, mely 
szerint a szent egy megközelíthetetlen 
barlangban élte remete életét, ételhez pedig 
csak egyik társa segítségével jutott. Aztán a 
segítőkész barát meghalt, a rá vigyázó őr pedig 
eltörte a csengőt, amellyel a szent jelezhette 
szükségletét a világ számára. Benedeket csak a 
gondviselés mentette meg. 
Láthatod, hogy a március 21-ei időponthoz, 
vagyis a tavaszi napéjegyenlőséghez rengeteg 
történet, tudományos ismeret tartozik. 
 

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) 
 Tel.: 506 420. Előfizethető és megvásárolható a 

Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint 

 


