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• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁNYZAT LAPJA •

2011. július XXI. évfolyam 7.szám

Július 9-én ünnepélyesen átadták a felújított Művelődési Házat. A
kivitelezők miután levonultak a takarító asszonyok vették át a
helyüket, hogy a tavaly ősz óta tartó több mint 53 millió Ft-os
beruházás utolsó „simításait” elvégezzék. Köszönetet mondunk
mindenkinek akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak ahhoz,
hogy a falu közösségi élete ebben a megszépült és igényes környezetben
lehessen
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bajót Község Képviselő-testülete 2011.
június 27-én tartotta testületi ülését, melyen
az alábbi rendeletet alkotta:
Bajót Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011. ( VI. 27.) önkormányzati
rendelete
a 2011. évi önkormányzati
költségvetésről és a költségvetés
végrehajtásának szabályairól szóló
2/2011. (II.10.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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. §
A 2011. évi önkormányzati költségvetésről
és
a
költségvetés
végrehajtásának
szabályairól
szóló
2/2011.
(II.9.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § (1) –(5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
3. § (1) képviselő-testület az önkormányzat
2011. évi költségvetését
Működési bevételek
főösszegét
Működési kiadások
főösszegét
Működési forráshiány
Felhalmozási bevételek
főösszegét
Felhalmozási kiadások
főösszegét
Felhalmozási

forráshiány
az alábbiak szerint
Működési bevételek
főösszegét
Működési kiadások
főösszegét
Működési forráshiány
Felhalmozási bevételek
főösszegét
Felhalmozási kiadások
főösszegét
Felhalmozási forráshiány

154 183 E Ft
166 963 E Ft
12 780 E Ft
19 300 E Ft
26 520 E Ft
7 220 E Ft

állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított
kiemelt előirányzatokat
személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
Működési kölcsön áht-on kivülre
felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
működési tartalék
felhalmozási tartalék
felhalmozási kölcsön törlesztése és
kölcsön folyósítása

42 082.E Ft
10 598 E Ft
45 402 E Ft
31 505 E Ft
2 408 E Ft
14 708 E Ft
300 E Ft
1 913 E Ft
14 969 E Ft
6 939 E Ft
19 960 E Ft
813 E Ft
1 886 E Ft

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

141 256 E Ft

intézményi működési
bevételek

161 256 E Ft

önkormányzatok sajátos
működési bevétele

83 062 E Ft

önkormányzatok
költségvetési támogatása

28 263 E Ft

véglegesen átvett
pénzeszközök ( felhalmozási )

11 314 E Ft

támogatásértékű működési
bevételek

20 410 E Ft

20 000 E Ft
18 970 E Ft
18 970 E Ft
0 E Ft

2 252 E Ft
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felhalmozási és tőke jellegű
bevétel

2 981 E Ft

felhalmozási kölcsön

3 300 E Ft

pénzforgalom nélküli
bevételek

19 960 E Ft

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 képviselőtestület.
2.§
Az önkormányzat, valamint a költségvetési
szervei, módosítás utáni előirányzatát a
1,2,4,5,6,7,11,15,15/a,16,16/a,16/b,16/c
számú mellékletek tartalmazzák
3.§
(1)

Ez a rendelet 2011. június 27-én lép
hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2)
Hatályukat
vesztik
a
rendelet
1,2,4,5,6,7,11,15,15/a,16,16/a,16/b,16/c
számú mellékletei.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Dérné dr. Varga Katalin mb. körjegyző

Értesítés
Ezúton tájékoztatjuk, a Tisztelt
Lakosságot, hogy Bajót Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
törvényi felhatalmazás alapján, a dolgozók
éves szabadsága egy részének kötelező
kivétele céljából a polgármesteri
hivatalban
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el
2011. augusztus 8-tól 12-ig.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti
lakosokat,
akik
július
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat.
névnapjukat
75 éves
Maurer Béláné
( Szabó Margit)
Katona Gáborné
( Bognár Etel)
85 éves
Sujbert Józsefné ( Varga Anna)
Akik örökre eltávoztak közülünk:
 Sümegi Antalné ( Berber Margit) 1933
 Szabó Ferencné ( Kraszlán Ilona) 1933
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Borverseny 2011
Ez évben nem a megszokott időben márciusban
tartottuk meg a helyi borversenyünket, ennek az
volt az oka, hogy nem volt megfelelő
helyiségünk. A kultúrotthon felújításának átadó
ünnepség utáni szombatra jeleztük a gazdáknak,
hogy július 16-án tartjuk a mustrát.
El kell mondanunk, hogy a megszokotthoz
képest jóval kevesebb bormintával találkoztunk,
az előző években 40-50 borminta került
elbírálásra idén ez a szám 24 volt. A borokat
két bizottság bírálta, a fehér borokat Nyergesi
Rezső a Vinum Ister-Granum Regionis
Borlovagrend Nagymestere, Vince Ferenc a
borrend tagja okleveles borbíráló, Bak Barna
borász, okleveles borvizsgáló bírálta. A
vörösboros bírálók voltak Dr. Meiszner László
okleveles borvizsgáló, Simon Katalin okleveles
borvizsgáló, Bartos Kálmán a borrend
ceremoniamestere, vizsgázott borvizsgáló. Az
eredményhirdetésnél Nyergesi Rezső a zsűri
elnöke elmondta, hogy ritkán fordul elő, hogy
nyár közepén van borverseny, egyik oka
lehetett a kevesebb mintának a másik ok a
tavalyi év kritikán aluli időjárása amely nem
tett jót a szőlőknek, így aztán nem kevés tudást
igényelt a borok elkészítése. Egyébként
országos jelenség, hogy egy harmaddal
kevesebb bormintát vittek versenyekre.
Mindezek figyelembe vétele mellett dicsérte a
jelenlévő borászokat, hogy igen jó minőségű
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borokkal találkoztak a bírálat alatt. Külön
kiemelte a borok kezelését, tiszták, ízüket
megtartották, zamatosak, jó karakteresek. Ez
évben is vendégeink voltak Felvidékről Karva
község borászai.
Az eredmények:
1 db nagyarany Trencsik János Karva Zöld
Veltelini,
4db aranyérem, 12 db ezüst, 6 bronz, 2 oklevél
Az eredményhirdetés és a díjak átadása után
nagyon finom csülkös babgulyással alapoztuk
meg egymás borainak kóstolását, aztán
előkerült a harmonika és jó hangulatú
nótázással fejeztük ez évi borversenyünket.
Török János
Örekőaljai Pincebarátok Egyesületének
alelnöke
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ovisok a kánikulában

Nagy Sándorné:A pancsoló lányok
Van ujjongás, nevetés
olyan jó a fürdőzés
Pancsolnak a kislányok
fentről a Nap süt rájuk
Medencébe jó lenni
csak ne kéne még kimenni
Örömteli hancúrozás
mi is kellene nekik más?
Locsolják egymásra a vizet
a hajuk is tiszta vizes
Enyhe szellő hűsíti arcukat
örömükben nevetnek jó nagyokat
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Pünkösd
Idén a pünkösd nagyon későre esett.
Június 6-án ünnepeltük a Szentlélek
eljövetelének ünnepét, és az egyház
születésnapját. Több éves hagyomány
szerint ilyenkor az ünnepi szentmise a
plébánia kertjében van, majd rögtön
utána vidám műsoros délután következik.

Ebben az évben a mise keretében tett
fogadalmat a megújult egyházközségi
képviselőtestület.
Szeretettel
köszöntöttük új képviselőtársainkat –
Fekete Lászlót, Galba Sándort, és
Ferenczi Rudolfnét. Rajtuk kívül
a
testület „régi-új” tagjai még : Bakonyi
Loretta, Baloghné Seres Katalin, Berber
József, Bognár Zoltán, Füle Kelemenné,
Seres Istvánné,
Varga Gáborné,
Varga
Gábor.
Póttagok
Füle
Zsuzsanna,
Bodnár Mihály,
és
Török
Róbert.
A mise végén
Lojzi
atyával
megköszöntük a
régi
testület
tagjainak
az
áldozatos munkáját. Külön elismerést
kapott Urbán József, aki pápai áldásban

Bajóti Kisbíró
részesült a hosszú és hűséges egyházi
szolgálatáért.
Az
év
embere
díjat
ezúttal
Ferenczi
Rudolf
kapta
az
egyházközségben
végzett
sokrétű munkájáért.
Ferenczi
Éva
a
régió
karitász
vezetőjeként emléklapot adott át

legidősebb karitász tagoknak segítő
szolgálatukért.
Bakonyi Loretta hitoktató a szorgalmas
misére járóknak adta át jutalmukat.
A továbbiakban a hagyományoknak
megfelelően mindenki megajándékozta a
jelenlévőket. Volt aki énekével, jó
humorával, volt aki süteményével, borával
kedveskedett a közösségnek.
A műsorban felléptek az alsós, felsős és
középiskolás
hittanosok
vidám
jelenetekkel és táncokkal, a Jázmin
népviseletes asszonykórus régi bajóti
nótákkal, Ferenczi Rudolf és a Harmónia
énekkar pünkösdi énekekkel. A majd
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kétórás műsor sokszínűségével volt
élvezetes.
Ennek a pünkösdi kerti ünnepnek pont ez

a lényege, hogy kicsik és nagyok, fiatalok
és idősödők ugyanazt érezzék –
összetartozunk, a helyi egyházban
mindenkinek megvan a maga helye és
feladata.


Úrnapja
„Jaj idén annyira nincs virág, miből díszítünk..?”
Lett virág, szép színek születtek, és a
virágszőnyeg is méltó volt Krisztus fogadásához.
Gyönyörű időben vittük végig falunkon az
Oltáriszentséget.
Nagyon kevesen voltunk, hiányoztak a szirmot
szóró kicsik, a ministránsok versengő sora, a
fiatalok. Szomorú volt látni az üresen álló
házakat gyertyátlanul, szirom nélkül. Lakóik nem
is olyan régen még velünk jöttek…
Bízzunk benne, hogy a házak új gazdára
találnak, és újra gyertyák ragyognak
ablakaikban Úrnapkor.
Varga Gábor egyházk. vil. elnök

Köszönet
Szabó Lipót ritka tárgyakat adományozott
a falu néprajzi múzeumának. Nem a
tárgyak értéke, hanem ritkaságuk miatt
becsesek számunkra. Egy helyben szőtt
kenderszőnyeg, vagy monogramos zsák
igen gyakran a konténerben végzi
manapság. Az örökösök, a ház eladói nem
is gondolnak arra, hogy ezeknek az
értéktelen limlomoknak is megvan a méltó
helyük, és az nem a szemétdomb.
Ezúton kérem azokat, akik házat adnak el,
vagy leürítik az öreg padlást, előtte
szóljanak nekem, ahogy Lipót tette.
Varga Gábor

Bajóti Kisbíró
Érints meg
Érints meg, - erre kérlek, - ha kisbabád vagyok!
Ölelj gyakran magadhoz, nélküled "megfagyok"!
Ne csak pelenkázz, mosdass, ha éhezem etess!
Puszild meg arcom százszor, mert így természetes!
Ringass el két karoddal, nyugtasd meg lelkemet,
öledbe bújva érzem, hogy jó szülőm szeret!
Érintésed ha érzem, az biztonságot ad,
Érints meg, ez az érzés, mindig velem marad!
Érints meg, - erre kérlek, - ha gyermeked vagyok,
s nem értem a világot, s félelmeim nagyok.
Ne tarts magadtól távol, ha veled dacolok,
helyemet nem találom, sok még az új dolog!
Keresd az utat hozzám, próbálj megérteni!
könnyű álmokat hozz rám, s akarj érinteni!
Jó éj puszid oly édes, olyan megnyugtató,
mesélő érintésed álomba ringató!
Kamasz fiaddá váltam? Érints meg akkor is!
Lelkem nem érzéketlen, csak más világba visz!
Ne hidd, hogy azért bántlak, mert most komisz
vagyok.
Ezer tüském is vágyja az ölelő karod!
Magam felnőttnek érzem, - s hangodra szomjazom,
az élet viharához így alkalmazkodom.
Ketté szakadt világban, még helyem nem lelem,
viselj el hogyha bántlak, s maradj mindig velem!
Érints meg! - erre kérlek, - ha barátod vagyok!
megnyugtat ölelésed, ha más felzaklatott!
Biztató szép szavakkal lelket is önts belém.
értelmet adj a létnek, és tarts tükröt elém.
Kétségeimet vesd el, tudasd: fontos vagyok!
Lehet hogy érintésed, minden, amit kapok.
Ha szomorú a lelkem, vidámíts végre fel,
legyél velem ha baj van, s nem hagylak én sem el!
Kedvesem, éltem párja, most hozzád fordulok,
érintésed, szerelmed, a legszentebb dolog.
Ám tévedés azt hinned, a szenvedély elég.
Ezer félelmem kerget a karjaidba még.
Megnyugtat ölelésed, vigaszt nyújtasz nekem,
lágyan szoríts magadhoz és szebbítsd életem!
Ilyenkor végre érzem, - szemünk együtt ragyog.
Olyannak szeretsz engem, amilyen ÉN vagyok.
Felnőtt gyereked lettem, most már csak az leszek,
s van már saját családom, kiket ölelhetek.
Anyám, s apám karjára mégis számíthatok.
Érints meg most is, kérlek, mikor gyenge vagyok.
Szülői ölelésed, ma is sokat jelent,
így segíts értékelni, múltat jövőt, jelent.
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Már én is másképp látlak, jobban becsüllek már.
Ami fájt elfelejtem, az élet jó tanár.
Érints meg még! - ezt kérem - idős szülőd vagyok.
Erős karodra vágyom, mielőtt meghalok!
Érints meg, ahogy egykor érintettelek,
amikor apró voltál, kis, védtelen gyerek.
Ülj le a közelembe, fogd kezem, adj erőt,
simíts az öreg arcon, sok ráncot, vad redőt!
Melegítsd át a szívem, megfáradt tagjaim,
te rólad szólt az élet, a legszebb álmaim

Új vezetők a Holcim Hungáriánál és
megújított engedélyek a lábatlani
gyárban Az elmúlt időszakban új vezetőket
nevezett ki a Holcim három meghatározó területre: új
igazgató irányítja a vállalat értékesítési és marketing
részleget, a beton- és kavics-termelést és a
Hejőcsabai Cementgyárat is. Mindhárom újonnan
kinevezett szakember jelentős tapasztalattal
rendelkezik a saját területén, és hosszú évek óta a
Holcim alkalmazásában állnak. A Holcim a
kinevezésekkel tovább kívánja erősíteni
magyarországi jelenlétét, amihez az is hozzájárul,
hogy a Lábatlani Cementgyár működési engedélyét
2016-ig meghosszabbították az illetékes hatóságok.
Ez lehetővé teszi, hogy a különleges, a régióban
kizárólag Magyarországon előállított szulfátálló
cement gyártása továbbra is biztosított legyen.
Magera Ottót nevezték a kulcsfontosságú
értékesítési és marketing igazgatói posztra.
Pályafutását a Holcim műszaki igazgató
asszisztenseként kezdő vezető 2000 óta különböző
beosztásokban,
majd
2004-től
ügyvezető
igazgatóként dolgozott a Holcim konszern
magyarországi és külföldi vállalatainál. Mind a
kereskedelem, mind pedig a marketing területén
komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, jól
ismeri a magyar építőipari piacot.
A közel 20 éve a Holcimnál és jogelődjeinél dolgozó
Soós Sándor tölti be a beton és kavics termelési
igazgatói posztot. 1992 óta a hazai beton üzletágban
meghatározó szerepet játszik üzemvezetői,
termelésvezetői, ügyvezető igazgatói, később pedig
területi igazgatói feladatkört is betöltött. Nevéhez
fűződik a Holcimnál a mai napig működő, és a
betonüzemek
termelésirányítására,
gyártás
felügyeletére használt informatikai program
kifejlesztése.
Balatoni István vette át a Hejőcsabai Cementgyár
vezetését, mint a gyár működését, múltját és jelenét
maradéktalanul ismerő szakmai vezető. Közel 15

éve – egyetemi tanulmányainak befejezésétől
kezdve – dolgozik a Holcimnál. A gyakorló mérnöki
pozíciótól a gyárigazgatói tisztig vezető út során
széles szakmai tapasztalatra és tudásra tett szert.
Aktívan részt vett a Miskolci Cementgyár egyik
legnagyobb beruházásában a klinker kemence fűtéskorszerűsítésében.
2010 után idén is a Holcim képviselheti
Magyarországot Európa egyik legrangosabb
üzleti versenyén a European Business
Awards-on
A Holcim számos más nagyvállalat közül
került kiválasztásra, hogy Magyarország
nagyköveteként
szálljon
versenybe
a
megmérettetés következő fordulóját jelentő
Ruban d’Honneur jelölésért. A European
Business Awards döntőjének győzteseit
november 22-én Barcelonában hirdetik ki. A
European Business Awards immár ötödik
alkalommal ismeri el azon vállalatokat,
amelyek
kiemelkedő
teljesítményükkel
bizonyították, hogy képesek a díj alapelveivel
azonos üzleti gyakorlatot folytatni. A bíráló
biztosság olyan vállalatok jelölését várta,
amelyek élen járnak az innováció, a kiváló
üzleti gyakorlat és a fenntarthatóság
területén. A korábbi években olyan vállalatok
részesültek az elismerésben, mint a Magyar
Telekom, a HP, a Procter&Gamble, a Dell vagy
a FedEx.
Márta Irén, a Holcim kommunikációs igazgatója
elmondta: „Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy
2010 után ismét hazánk, illetve a régió kiemelkedő
vállalataként ismernek el bennünket. Nagy
reményekkel indulunk a verseny következő
lépcsőfokát jelentő
Ruban d’Honneur díjért
folytatott küzdelemben és bízunk benne, hogy az
„Environment and Corporate Sustainability”
(Környezet
és
Vállalati
Fenntarthatóság)
kategóriában is minket ítélnek majd a legjobbnak.”
A European Business Awards azokat a
vállalatokat
díjazza,
amelyek
innovációs
törekvéseik és kereskedelmi sikereik elérése
közben felelősen cselekszenek, és pozitív hatással
vannak arra a környezetre, amelyben maguk is
működnek. A 100 résztvevő vállalat összesített
eredménye 2010-ben meghaladta a 760 milliárd
eurót (mely az EU GDP-jének 6%-a).
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
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Bajóti Kisbíró

15.30. INDULÁS A KISBOLTTÓL
16.00. MEGNYITÓ
16.10. ALTSTEINER BLASKAPELLE /FÚVÓSZENE/
16.40. BOSZI DANCE MAZSORETTEK
17.10. JÁZMIN NÉPVISELETES ASSZONYKÓRUS
17.20. LOS ANDINOS
18.00. MI TÖRTÉNT BAJÓTON? A KOMOLYSÁGOT
MELLŐZI TIBI, ÉS SZABI.
18.30. IZISZ együttes HASTÁNC
19.30. ABBA SISTERS
20.30-TÓL UTCABÁL
22.00. TŰZIJÁTÉK
24.00 TOMBOLA
ZENÉT A STRÖCKER MELODY SZOLGÁLTATJA.
A MILLENNIUMI HÁZ MELLETT UGRÁLÓVÁR, A HÁZBAN
JÁTSZÓHÁZ ÉS ARCFESTÉS VÁRJA A GYEREKEKET.
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT A MILLENNIUMI
HÁZBAN KULCSÁR BARBARA
FESTŐMŰVÉSZ KÉPEINEK KIÁLLÍTÁSA LÁTHATÓ.
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG

