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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 
Bajót Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 
6/2011.(IV.26.) számú rendelete 

A szociális ellátások helyi szabályairól. 
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 
kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 

1.§. 
Eljárási rendelkezések 

 
(1)A kérelmező a szociális támogatás 
megállapítása érdekében az alábbi iratokat 
(igazolásokat) köteles benyújtani a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező      
Bajót - Mogyorósbánya körjegyzőség 
(továbbiakban: körjegyzőség): 
 a./ jogszabályban előírt 
formanyomtatványokon írásbeli kérelem 
vagy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat a 
szociális támogatás igényléséről. 
(2) A támogatás elbírálása előtt - a 
kérelemnek a döntésre jogosító 
 hatáskörrel rendelkező szervhez 
történő továbbítása előtt - a  körjegyzőség 
környezettanulmányt készíthet. 
(4) A szociális rászorultságon alapuló 
pénzbeli támogatás kifizetéséről és  a 
megállapított természetbeni támogatás 
folyósításáról a jegyző gondoskodik. 
(6) A nem rendszeres pénzbeli és 
természetbeni támogatások  kifizetésének 
időpontjáról a támogatást megállapító 
határozatban  kell  rendelkezni. 

 
Aktív korúak ellátásai 

3.§. 
Rendszeres szociális segély 

 

(1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy 
részére rendszeres szociális segély 
megállapítása esetén a segélyezett köteles 
együttműködni: 
a./ Bajót Község Önkormányzatával 
b./ A Lábatlani Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal 
(2) A beilleszkedést segítő programok 
típusai: 
a./ egyéni képességeket fejlesztő program 
b./ életmódot formáló foglalkozás 
c./ munkavégzésre történő felkészítő 
program. 
(3) Együttműködés megszegésének esetei: 
a/ az együttműködési programon antiszociális 
magatartás tanúsít, vagy  alkoholos 
befolyásoltság alatt áll,  
b) a határozatban megjelölt időn belül- 
önhibájából - nem veszi fel a kapcsolatot az 
együttműködésre kijelölt intézménnyel, vagy 
együttműködési megállapodást nem köti 
meg. 

4. § 
 

Bérpótló juttatás 
(1) A bérpótló  juttatásra való jogosultság 
feltétele, hogy a kérelmező, illetve a jogosult 
a lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítására vonatkozó 4. §-ban 
meghatározott feltételeket teljesítse.  
(2) A lakott lakás vagy ház rendezettsége 
akkor biztosított, ha 
a)  helyiségeiben a járófelületek nem 
szemetesek, a burkolatok, berendezési és 
felszerelési tárgyak, textíliák 
szennyeződéstől mentesek, 
b) az ingatlan állagmegóvásáról és a 
rendeltetésszerű használhatóság 
fenntarthatóságáról a kérelmező vagy 
jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten 
gondoskodik, valamint a szakértelmet, 
speciális munkaeszközöket, költséget nem 
igénylő szükséges munkálatokat saját maga 
elvégzi, és 
c) a higiénikus állapot érdekében szükség 
szerint megtörténik a rágcsálók és rovarok 
távoltartása, illetve irtása. 
(3) A ház udvara és kertje akkor rendezett, 
ha 
a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a 
hulladék gyűjtése, tárolása elszállításig 
meghatározott helyen, a környezet 
védelméről szóló jogszabályok előírásainak 
betartásával történik, 
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b) gyommentes, vagy felismerhető a 
gyommentesítés érdekében végzett 
rendszeres tevékenység, 
c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a 
gondozása érdekében végzett rendszeres 
tevékenység,  

d) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, 
tüzelő tárolása sorban, rendezetten történik, 

e) az épület vagy épületek esetleges málló 
vakolatát, törmelékeit rendszeresen 
összetakarítják, valamint eltávolítják,  

f) a burkolt utakat sepregetéssel tisztítják, 

g) a háziállatok tartására olyan kialakított 
hely áll rendelkezésre, amely 
megakadályozza az állatok elkóborlását és 
a tisztasága is megfelelő, továbbá az állatok 
takarmányának tárolása takarmány 
jellegének megfelelő formában  történik és a 
keletkezett trágya és trágyalé kezelése a 
higiéniai szempontoknak megfelel. 

(4) A kerítéssel kívül határos terület 
rendezettsége akkor biztosított, ha mentes a 
hulladéktól, és az ott élő növényzet 
terjedelmével nem akadályozza a mellette 
lévő járda használatát. 

(5) A járda tisztántartása akkor biztosított, 
ha mentes a hulladéktól, a lehullott növényi 
részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől és 
télen a hó eltakarítása, valamint a síkosság-
mentesítés megtörténik. Síkosság-
mentesítés céljából kijuttatott speciális 
szóróanyag, homok, salak, hamu, fűrészpor, 
forgács eltakarításáról haladéktalanul 
gondoskodni kell a szükségesség 
megszűnését követően.  

(6) Az (2) – (5) bekezdésben felsoroltak 
ellenőrzésére szúrópróbaszerűen, 
bejelentés, vagy hivatalos tudomásszerzés 
útján szerzett információ alapján, helyszíni 
szemle formájában történik. Az ellenőrzést – 
a jegyző jelzése alapján -  a körjegyzőség 
műszaki munkatársa, polgármester vagy 
bármely képviselő végzi.  
Az ellenőrzés tapasztalatait minden esetben 
jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, a kifogásolt 
állapotról – amennyiben lehetséges – 
fényképfelvételt kell készíteni és azt a 
jegyzőkönyvhöz mellékelni, a jegyzőkönyvet 
pedig az ellenőrzött személy bérpótló 
juttatásra való jogosultságát megállapító 
ügyében keletkezet iratanyagához kell 
csatolni.  

5.§. 

Lakásfenntartási támogatás 
 

(1)A helyi lakásfenntartási támogatás 
esetében elismert lakásnagyság: 
a./ ha a háztartásban egy személy lakik   35 
m2 
b./ ha a háztartásban két személy lakik     45 
m2 
c./ ha a háztartásban három személy lakik 
55 m2 
d./ ha a háztartásban négy személy lakik  65 
m2 
e./ ha négy személynél több lakik a 
háztartásban, a d./ pontban  megjelölt 
lakásnagyság és minden további személy 
után 5-5 m2 de legfeljebb a jogosult által 
lakott lakás nagysága. 
(2) A községben a komfort nélküli, 
félkomfortos és komfortos lakások után 
adható lakásfenntartási támogatás. 
(3)A helyi lakásfenntartási támogatásra 
jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át feltéve, hogy a lakásfenntartás 
havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 30 %-át meghaladja.  
(4)A lakásfenntartási támogatás egy 
hónapra jutó összege nem lehet kevesebb  
2.500,- Ft-nál.  
(5)A támogatás havi részletekben vagy egy 
összegben is kifizethető, valamint 
természetbeni támogatásként is 
megállapítható. A támogatás formájáról a 
támogatást megállapító határozatban 
rendelkezni kell. 
(6)A támogatás folyósításának időtartama 
legfeljebb 1 év. 
(7)a./ a kérelmek benyújtása az év során 
folyamatos. 
(8) A támogatás megállapítása I. fokon a 
polgármester hatásköre. 
 

6.§. 
Ápolási díj 

 (1)Az ápolási díj támogatásra jogosult, 
akinek a családjában az 1 főre jutó  havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori  legkisebb 
összegét,egyedülálló esetén annak 150 %-
át.  
(3) A támogatás megállapítása I. fokon a 
polgármester hatásköre. 
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7.§. 
Átmeneti segély 

 
(1)Az önkormányzat a kérelmező részére 
a./ a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe kerülése miatt egyszer 
20.000,- Ft-ig azaz húszezer forintig terjedő, 
b./ időszakosan vagy tartósan fennálló 
létfenntartási gondja  enyhítésére 
ismétlődően 1.000,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig 
terjedő  átmeneti segélyt nyújt.  
(2)  „Sürgős szükség esetén, ha az 
igénylő életkörülményei az azonnali 
segítséget indokolja – különösen betegség, 
kórházi ápolás, baleset, Munkaügyi 
Hivatallal kapcsolatos együttműködés 
tejesítéséhez utazási költségtérítés – vagy a 
kérelmező a 6. § (3) bekezdésekben 
foglaltaknak nem felel meg, és 
életkörülményeiben olyan rendkívüli helyzet 
áll amely átmeneti segély kifizetését 
indokolja, számára a polgármester 
átruházott hatáskörben maximum 20.000 Ft 
átmeneti segélyt állapíthat meg. Ebben az 
esetben a megállapításhoz csak írásos 
kérelem és a igénylés okát igazoló 
dokumentum (idézés, beutaló, recept, stb.) 
szükséges. A 20.000 Ft átmeneti segély 
ismételten vagy részletekben havi 
rendszerességgel is megállapítható.  
(3)Az (1) bekezdésben foglalt támogatás 
megállapításának feltétele, hogy 
a kérelmező családjában az 1 főre számított 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 
annak 250%-át.“ 
(4)Az (1) bekezdésben meghatározott 
támogatás megállapítása I. fokon a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 
hatásköre. 

8.§. 
Temetési segély 

 
(1)A temetési segélyre való jogosultság 
feltétele, hogy a kérelmező családjában az 1 
főre számított havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül 
élő esetén annak 300 %-át.  
(2) A támogatás megállapítása I. fokon a 
polgármester hatásköre. 

 
9.§. 

 

Közgyógyellátás 
 

(1) A közgyógyellátásra való jogosultság 
feltétele, hogy 
a) a kérelmező családjában az egy főre 
számított havi jövedelem nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
250 %, egyedülálló esetén a 300 %-át nem 
haladhatja meg, 
valamint 
b) havi gyógyító ellátás költségének mértéke 
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 20 %-át. 
 

10.§. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatások 

 
(1)A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások körében az önkormányzat 
a.) alapellátásként étkeztetést és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
b.)  családsegítő szolgáltatást biztosít, 
c.)  speciális alapellátási feladatokról a 
családsegítő szolgálat keretein belül  
(2) Az étkezés keretében az önkormányzat 
tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri 
meleg étkezést (ebéd) biztosít a 
rászorultnak. 
(3)Az étkeztetést Bajót Község 
Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) a személyes gondoskodás 
körében biztosítja.  
(4) A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások kérelmet a Bajót - Mogyorósbánya 
körjegyzőséghez kell benyújtani. A 
személyes gondoskodás körébe tartozó 
ellátások iránti kérelmekről a Polgármester 
dönt, és határozatban értesíti az 
érintetteket. 
(5) Az étkeztetés, az Önkormányzat által 
megbízott szolgáltató által történő 
házhozvitellel történik. Az Önkormányzat az 
étkeztetést a hétköznapokon biztosítja. 
(6) A személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni. A 
térítési díj megállapítását és a befizetés 
rendjét külön rendelet szabályozza. 
(7) A térítési díjat utólag, minden hó 6. 
napjáig kell fizetni. 
(8)   a)  Szociális helyzete miatt rászorult: 

- aki életkora miatt saját ellátásáról 
gondoskodni képtelen, 
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-akinek ellátásáról közeli tartásra köteles 
hozzátartozója, vagy vele         
    közös háztartásban élő családtagja 
önhibáján kívül gondoskodni nem    
    tud. 
b)   Egészségi állapota miatt rászorultnak 
kell tekinteni azt a személyt, aki: 
-tartós betegségben szenved, 
-        mozgásában korlátozott, 
- fogyatékossága miatt önmaga 
fenntartásáról gondoskodni képtelen. 
(9) A szociális étkeztetési kérelmet a Bajót - 
Mogyorósbánya körjegyzőséghez kell 
benyújtani jövedelemigazolással együtt. Ha 
a rendelet 10 §. (10) bekezdés b) pontja 
alapján kérik az ellátást, az egészségi 
állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást is 
csatolni kell.  
(10) A kérelmező életvitelében beállott 
súlyos egészségét veszélyeztető körülmény 
fennállásakor, a 10 § (9) bekezdésében 
foglalt igazolásoktól el kell tekinteni, és azok 
hiányában is biztosítani kell a rászorult 
számára a szociális étkeztetést. 
(11) Az ellátást meg kell szüntetni, ha a 
gondozott: 
a.) térítési díjfizetési kötelezettségét nem 
teljesíti 
b.) számára az ellátás nem indokolt 
c.) az igényétől eláll 
d.) meghal 
(12) A 10 § (11) bekezdés b) pontjában 
fennálló feltétel meglétét évente felül kell 
vizsgálni. A felülvizsgálat során, a 
megállapítás alapjául szolgáló feltételek 
megszűnése esetén az ellátást meg kell 
szüntetni a felülvizsgálatot követő hó 1. 
napjától. 
(13) A 10 § (11) bekezdés a), c), d) 
pontjának fennállását illetve, Bajót - 
Mogyorósbánya körjegyzőséghez be kell 
jelenteni.  A bejelentést követő 2. napjától 
az étkeztetést a polgármester által hozott 
határozattal meg kell szüntetni.  
(14) Az étkezés rövid idejű szüneteltetését, - 
Mogyorósbánya körjegyzőséghez be kell 
jelenteni.  A bejelentés követő 2. napjától 
van mód az étkeztetés szünetletetésére, a 
kérelmező által megjelölt ideig. 
 

11.§ 
 

Családsegítés 
Az önkormányzat a családsegítő 
szolgáltatást Lábatlan - Süttő 

önkormányzatával társulás formájában 
biztosítja. 
 

12.§. 
Egyéb rendelkezések 

 
(1)Az e rendelet 3-10.§-ában foglalt 
szociális támogatások megállapítása iránti 
eljárás a családsegítő szolgálat írásos 
jelzése alapján hivatalból is megindítható. 
 

13.§. 
 

Záró rendelkezések 
 

(1)E rendelet 2011. május 2-án lép hatályba.  
A bérpótló juttatás feltételeit szabályozó 
rendelkezéseket a 2011. január 1 után 
megállapított, illetve a 2011. április 30-ával 
felülvizsgálat során rendelkezésre állási 
támogatás helyébe lépő bérpótló 
juttatásokra is alkalmazni kell. 
(2)A hatályba lépéssel egyidejűleg a 
Bajót Község önkormányzatának 
szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló, 10/2005 (IX.15.) sz.  
számú rendelete, Bajót Község 
Önkormányzatának 5/2007 (II.14.) sz. 
rendelete, 11/2007 (V.31. ) sz. KT  
rendelete, 8/2008 (IV. 30.) sz. KT 
rendelete,  2/2009. (II.11) sz. rendelete, 
16/2009.(IX.14.) sz. rendelete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
10/2005 (IX.15.) sz. ÖK. rendelet 
módosításáról hatályát vesztik. 

Tóth Zoltán  polgármester 
Tarnóczy Tünde körjegyző 
  

7/2011 (IV.29.) Bajót Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
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 10/2007 (IV.26) sz. 
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak 
szerint módosítja: 
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1. § 
Az R. 15. § (7) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„ A képviselő-testületi rendes ülést minden 
hónap utolsó előtti keddjére kell összehívni.” 

2. § 
A rendelet 2011. május 1-én lép hatályba. 
 
Tóth Zoltán polgármester 
Tarnóczy Tünde körjegyző 
  

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 
május hónapban ünneplik születés és névnapjukat.május hónapban ünneplik születés és névnapjukat.május hónapban ünneplik születés és névnapjukat.május hónapban ünneplik születés és névnapjukat.    
 
70 éves 
Demay József  
 
80 éves 
Izsó Józsefné 
Motuz Anna) 
 
90 éves 
Birkés Ferencné  
 
Házasságot kötöttek: 
Jung Krisztina és Juhász Béla 
Gratulálunk! 

50. házassági évfordulóját 
ünnepli: 
 
Galba Katalin   és  
   Füle Gábor  
 
 
Akik örökre távoztak 

közülünk: 
���� Szabó István    1925 
���� Birkés Gábor   1955 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
HOLCIM-díj pályázat 
A Bajóti Önkormányzat, Millennium Ház részére 
180 000,- Ft pénzjutalommal támogatja a Holcim 
Hungária Zrt az Öreg-kő felé mutató útbaigazító 
táblák és jelek kialakítását és kihelyezését. 
A készülő táblák és jelek a valaha itt élt ősemberre is 
utalni fognak. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Május 20-án este 6 órakor BERNÁD ILONA 
marosvásárhelyi természetgyógyász tart előadást 
Gyermekáldás, bábaság régen és mostGyermekáldás, bábaság régen és mostGyermekáldás, bábaság régen és mostGyermekáldás, bábaság régen és most    címmel. 
Lehetőség lesz egyéb természetgyógyászati 
témában is kérdezni az előadótól.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Idén is lesz , immár 7-ik alkalommal 

ALKOTÓ  TÁBOR a Millenniumi Házban 
június 23-26 között. A tábor művészeti 
vezetője Simon M. Veronika festőművész. 

A korábbi évekhez hasonlóan várjuk a 

festeni és tanulni vágyó festőket. 

Mné 

====================================== 
Jázmin Népviseletes Asszonykórus és a 

Nyugdíjas klub hírei 
 

Május 5-én Dorogon megbeszélést tartott a 
Nyugdíjas klubok leendő területi 
egyesülete, ahol három fővel képviseltük a 
bajóti Nyugdíjas klubot. Tájékoztatást 
kaptunk a tervezett utazásokról, igénybe 
vehető biztosítási-, ügyvédi szolgáltatások 
lehetőségéről. Az egy- vagy többnapos 
utazási lehetőségek iránt klubtagjaink 
május 25-én (szerdán) 17 órakor a 
Millenniumi Házban érdeklődhetnek. 
Továbbra is lehet még jelentkezni bajóti 
Nyugdíjas klub által június 22-ére Egerbe 
szervezett programra. 
A májusi hónap tartalmas, programokban b 
ővelkedik. 
 
A Holcim Díj pályázaton 
Asszonykórusunk Bajót község 

népviseletének megőrzésére nyújtott be 
pályázatot 2011. évben. Nagy örömünkre a 
pályázatunk sikeres volt, 200 eFt-ot 
vehettünk át május 6-án az esztergomi Vár 
Múzeumban megrendezett Holcim Esten. 
Népviseletben vettünk részt a díj átadásán, 
sokan gratuláltak munkánkhoz, s értékelték, 
hogy népviseletes ruháinkban jelentünk 
meg. 
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Május 7-én a bajóti sportpályán tartott 
családi nap lebonyolításában segítettünk.  
 
Szentkereszten a „Nyiss ránk” program 
keretében adott műsort május 8-án 
Asszonykórusunk. Sajnos az időjárás nem 
kedvezett, eléggé változékony idő volt 
egész nap, de sok érdekességet láthattunk, 
hallhattunk.  
(A jól előkészített, sok munkával járó 
húsvét hétfői Nyuszi-falva rendezvényt 
sajnos elmosta az eső!) 
 
Május 14-én a Jázmin Asszonykórus 
fellépett az Abasári XVII. Nemzetközi 
Katona- és Bordal Fesztiválon, melyet 
vacsorával, autóbuszos kirándulással 
kötöttünk egybe. Nagy öröm volt 
számomra, hogy a fesztiválon 
résztvevőknek röviden bemutathattuk Bajót 
községet, népviseletünket. Énekeinket 
figyelem, taps kísérte, gratuláltak nekünk. A 
sikerben nagy része volt Kádár Ibolya ének- 
és zene tanárnőnek. – melyet ezúton is 
köszönök neki. Külön köszönöm, hogy Tóth 
Zoltán polgármester úr is elkísért 
bennünket. A koszovói nagykövet asszony 
közös felvételt készíttetett az Asszonykórus 
tagjaival. 
 
E hó 15-én Nagysápon rendezett 
kórustalálkozón vettünk részt, ahol 
szeretettel, régi ismerősként fogadtak 
minket.  
 
Május 21-én a Holcim szervezésében a 
bajóti Öregkő takarításánál veszünk részt, 
melyre várjuk a Nyugdíjas klub tagjait. 
Indulás a Millenniumi térről 9 órakor. 
 
E hónap 28. napján a bajóti öregkőaljai 
Szt. Orbán szobor avatásánál énekel a 
Jázmin Asszonykórus. Az ünnepség idejére 
az Öregkőaljai Pincebarátok Köre 
Egyesület részére kölcsönadjuk 
hangtechnikai berendezésünket, melyet 
szintén egy sikeres pályázaton elnyert 
pénzből tudtunk megvásárolni. 

Balázs Józsefné 
 

Régi bajóti lakodalom - előzetes 

Korábban, a 
márciusi 
Kisbíróban már 
hírt adtunk arról, 
hogy 2011. június 
18-án 
megrendezzük a 
Régi bajóti 
lakodalmat. Azóta 
folyamatosan 
dolgozunk, 
szervezünk.  
 

A lakodalom „menete”: 
 
- 17 30-kor kezdünk gyülekezni a bajóti 
Millenniumi téren 
- 18 órakor a köszöntő, menyasszony- és 
vőlegény-búcsúztató után innen indul a 
lakodalmas menet a Kossuth Lajos utca 
(Kultúrotthon) – Katona J. utcán a 
Templomhoz - Bánk bán tér - Millenniumi tér 
- Kossuth Lajos utca útvonalon a Macska 
Presszóhoz, ahol a lakodalom folytatódik.  
 
A hagyomány megőrzése a célunk, a 
lakodalomról videó film készül a 
gyülekezéstől kezdve a lakodalmas menet 
útvonalán végig valamennyi eseményről.  

 
Kérünk minden bajóti lakost, 

 
- tartsák rendben, tisztán a portájuk előtti 
területet, 
- ne zavarják a videó felvétel készítését, 
- a lakodalmas menet útvonala mellett 
lakóktól kérjük, hogy ne álljanak 
gépkocsikkal a bejáratok elé addig, amíg a 
menet elvonul. 
Előre is köszönjük az együttműködést, 
segítséget! 
 
A népviseletbe öltőzőknek segítséget, 
tanácsot adnak az Asszonykórus részéről: 
Botlik Sándorné (Kati néni) és Katona 
Gáborné (Eta néni).Erre azért van szükség, 
mert hagyományőrzési céllal a régi, múlt 
század közepén használt viseleteket, 
öltözködést kívánjuk megörökíttetni.  
 
A lakodalmat fedett helyen tartjuk meg, nem 
a szabadban, ezért sajnos a férőhelyek 
száma korlátozott. Amennyiben az időjárás 
kedvező lesz, akkor többen vehetnek részt 
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az eseményen (felállított sátorban is lesz 
hely).   
Jelentkezés a márciusi Kisbíróban 
közölteknek megfelelően (de május 31-ig).  
A résztvevők tájékoztatót kapnak a 
lakodalommal kapcsolatos tudnivalókról. 
 
Várunk minden érdeklődőt a Millenniumi 
téren és a Templom előtt! 
 

Jázmin Népviseletes Asszonykórus 
nevében Balázs Józsefné  

������������������� 
Karítász hírek. 

 
Átadták az idei Szent 
Adalbert díjakat az 

Esztergomi 
Bazilikában 

 
  Szent Adalbert 
püspök és vértanú, az 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
védőszentje tiszteletére, április 30-án Paskai 
László bíboros szentmisét mutatott be az 
esztergomi bazilikában. Az ünnepi liturgia 
keretében került sor a Szent Adalbert-
kitüntetések átadására. A főegyházmegyei 
elismerést az ezredfordulót követően alapították 
és azoknak ítélik oda, akik hozzájárultak a 
keresztény értékek gyarapításához. 
Idén ismét eljuthatott kis hazánkba és 
országhatárokon túlra is Bajót falunk hírneve, 
mert a kitüntetettek közt ott volt Ferenczy 
Rudolfné Molnár Éva a főegyházmegye bajóti 
karitászrégiójának vezetője is. Éva több mint 15 
éve kezdte el munkálkodását karitatív területen. 
Megszervezte és irányítja a Bajóti régiót, amely 
négy várost – Esztergomot, Dorogot, 
Nyergesújfalut, Lábatlant – körülölelő harminc 
településből áll. A munkatársak felkészítésére 
éveken át tanfolyamokat indított, alkalmanként 
80-100 fő részvételével, irányítja a ruha és 
élelmiszer adományok gyűjtését és szétosztását a 
régióban. Lelkigyakorlatot, rózsafüzér 
zarándoklatot, keresztutat szervez és bonyolítja. 
Ferenczyné Éva és férje indítványára és Écsy 
Gábor atya a Katolikus Karitász igazgatójának 
megbízásával indult el a gyönyörű, immár évről 
évre megjelenő Karitász Naptár, amit ebben az 
évben a többi egyházmegye is átvett és terjeszt a 
karitász munkatársak által. A karitász munkában 
szerzett tapasztalatait más egyházmegyék 
karitász szervezésében is megoszthatta.  Így vett 
részt Kaposváron, Szombathelyen, Szegeden, 

Debrecen-Nyíregyházi és a Váci egyházmegyék, 
karitász csoportjainak találkozásain. Zenész férje 
Rudolf, közismertebb nevén Dax, gyakran 
elkíséri, hogy gitárjával és értékes dalaival 
színesebbé tegyék ezeket az összejöveteleket. 
Mindig örömmel és szeretettel töltekezve érkezik 
meg ezekről a helyekről, kifejezést adva annak, 
hogy Ő gazdagodott általuk és minket is gazdagít 
újabb tapasztalataival.  

 

Örülünk, hogy ezt a munkát Erdő 
Péter bíboros úr, a Szent Adalbert díjjal 
jutalmazta. Ez a kitüntetés minden karitász 
munkatárs áldozatos munkájának elismerését 
is jelenti. A kitüntetés átvételére a 
környékbeli karitászcsoportokkal együtt mi 
bajótiak is elkísértük Évát, hogy együtt 
örüljünk vele. A helyi karitászcsoport tagjai 
és meghívott vendégei plébániánkon 
köszöntöttük Őt szerény, de bensőséges 
ünnepség keretében.  

Hála teli szívvel gratulálunk és 
köszönjük, amit Bajótiakért tettél és teszel.  

A jó Isten kegyelme szeretete őrizzen 
meg még soká közöttünk.   
  Molnárné Bécsi Margit 

"Ebben az életben nem tehetünk nagy 
dolgokat. 
Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel." 

                  Boldog Kalkuttai Teréz anya 
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