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• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2011. augusztus XXI. évfolyam 8.szám

AUGUSZTUS 20
Magyarország nemzeti és állami ünnepe – I.
István király temetésének és szentté
avatásának évfordulója, Szent István király
ünnepe, az Új Kenyér ünnepe, valamint 1949
és 1989 között a Magyar Népköztársaság
Alkotmányának hivatalos állami ünnepe.

Kányádi Sándor: Nagyanyó kenyér...
Búzát vittem a malomba,
hej, de régen volt,
amikor még a Küküllőn
malom duruzsolt.
Megőröltem a búzámat,
lisztje, mint a hó,
Örült neki a ház népe,
kivált nagyanyó.
Sütött is az új búzából
olyan kenyeret,
illatára odagyűltek
mind a gyerekek.
Azóta is azt kívánom:
legyen a világ
olyan, mint a búza közt
a kék búzavirág.
Mindenkinek jusson bőven
illatos-fehér,
ropogósra sütött, foszlós
nagyanyó-kenyér!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Pályázati hírek
Tisztelt bajóti polgárok!
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni, a
településünkön az idei évben már
megvalósult és még megvalósítás alatt álló
beruházásokról, fejlesztésekről.
A közelmúltban fejeződött be az idei év
egyik legnagyobb beruházása, a művelődési
ház felújítása. Az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítására több mint 53
mFt támogatást sikerült elnyernünk az
Öregkő aljai Pincebarátok Köre Egyesülettel
történő együttműködés keretében.
A kivitelezést a nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeként a bajóti telephellyel is
rendelkező Lodzsa Kft. végezte. A
művelődési ház külső térrendezésének csak
egy kisebb részét fedezte a pályázati forrás.
Hogy a teljes térrendezés megvalósulhasson
a Holcim Hungária Zrt. Térségfejlesztési
Alapítványhoz pályázatot nyújtott be
önkormányzatunk,
ahonnan
6,9
mFt
támogatást kaptunk. További 1 mFt
támogatást a Duna Takarék biztosított
(összesen 7,9 mFt), így a Takarék
környezete is felújításra kerülhetett. A teljes
külső térrendezés költsége 7,05 mFt volt. A
fennmaradó közel 900 eFt a riasztó rendszer
kiépítésére, parkosításra, a színpad lángálló
függönyzetének
kialakítására
lett
felhasználva. Július 30-án az irányító
hatósághoz a végelszámolás kifizetési
kérelme
benyújtásra
került,
ezzel
megkezdődött a működési időszak, mely 5 év
működtetési kötelezettséget jelent az előírt
feltételek mellett.
A művelődési ház felújításának befejező
időpontjával szinte egyidőben kezdődött meg
a Lábatlan várossal közös pályázat útján
megvalósításra
került
„dögkút
rekultiváció”.
Az
Európai
Uniós
környezetvédelmi
irányelveknek
megfelelően önkormányzatunkat is terhelte a
dögkút felszámolásának kötelezettsége. A
felszámolásra pályázatot hirdettek meg,
melyen Lábatlannal közösen sikeresen
vettünk részt és 1,074 mFt önrész mellett,
közel 4,564 mFt támogatást nyertünk. Így a
beruházás összköltsége 5,6 mFt körül
alakult. A pályázati önrész fedezetére az

Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú
Kistérségi Társulás Kistelepülési Alapjából
pályáztunk forrást.

Néhány nappal ezelőtt megkezdődött a
„sportlétesítmény felújítása”tárgyú Leader
pályázatunk megvalósítása. Ez a korunk
elvárásainak megfelelő színvonalú szurkolói
illemhely
kialakítását,
a
pályák
világosításának korszerűsítését, tetőszerkezet
javítását stb. teszi lehetővé. A beruházás 6,3
mFt-ból valósul meg, az 1,4 mFt önrész
ebben az esetben is az Esztergom és
Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás
Kistelepülési
Alapjából
kerül
finanszírozásra. A beruházás várható
befejezési időpontja 2011 szeptember 30.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után
megkezdtük a tavalyi csapadékos időjárás
következtében megcsúszott temetői partfal,
valamint a Dobozi utca támrendszerrel való
megerősítésének munkálatait. A benyújtott
vis-maior pályázat 16 mFt-os támogatása
mellé közel 7 mFt önrész biztosítása
szükséges. A temetői partfal megerősítés
önrészéhez a Magyar Katolikus Egyház 1
mFt támogatást biztosít. A teljes beruházás
főösszege közel 23 mFt, a várható befejezés
október 30-a.
Ha a fenti beruházások beruházási
főösszegeit összesítjük, táthatjuk, hogy
településünkön 2011-ben közel bruttó 96
mFt-nyi fejlesztés valósul meg. Azt
gondolom, hogy ezen a települési szinten ez
országosan is egyedülálló teljesítmény.
Örömmel számolok be arról a tényről is,
hogy a Nyergesújfaluval közösen beadott,
óvodafejlesztésre irányuló pályázatunk is
sikeres volt. Így 2012 első bajóti
beruházása
az
óvoda
külső-és
födémszigetelése,
valamint
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fűtéskorszerűsítése lesz, mintegy 9,5 mFt
értékben.
Végezetül szeretném megköszönni támogató
bizalmukat!
Tóth Zoltán polgármester
ANYAKÖNYVI HÍREK
Szeretettel köszöntjük azokat
azokat a
bajóti lakosokat, akik augusztus
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat.
70 éves
Füle Gáborné ( Galba
Katalin )
75 éves
Szabó Istvánné ( Kraszlán Berta)
25. Házassági évfordulójukat
ünneplik:
Sinkó Krisztina és Bártfai Péter


Füle Gábornét( Galba
Katalin) 70-ik és Füle
Gábort 73. születésnapja
alkalmából sok szeretettel
köszöntik gyermekeik és
családjuk. Molnár család ,
Poyer család , Uzsák család

E napon minden érted van!
A nap csiklandozó sugara
a lágy szellő
s a madarak csodás dala.
Ma neked nő a virág,
mely ontja csodás illatát
s neked érik a gyümölcs,
ami beszívja a hajnal harmatát.
Ha jő az este
s megjelennek a csillagok,
hidd el, ma neked ragyognak
és az égre azt írják
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

 Molnár Ferenc élt 55 évet,
halálának egy éves évfordulójára
emlékezünk.
„Egy ember addig él, amíg
emlékeznek rá”
Emléked szívünkben örökké élni fog!
Egy éve nem vagy már velünk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Óvodai Hírek
Kedves Szülők
Bizonyára értesültek már róla, hogy
szeptembertől az óvodában a három
csoport helyett, két csoport fog
indulni. Erre azért volt szükség, mert
olyan mértékben lecsökkent a
gyermeklétszám, hogy törvényesen
már nem működhetett volna három
csoport.
Az egyik csoportban lesznek a
középsősök, és az új kicsik, a másik
csoportban a nagyok és néhány
idősebb középsős. Minden gyermek
marad a saját csoporttársaival,
óvónőjével és dadusával.
Középső csoportos személyzet
Nyéki Andrásné
óvónő
Bagóné Toldi Györgyi óvónő
Paul Dalma
dajka
Nagycsoportos személyzet
Paul Zoltánné
óvónő
Varga Gáborné óvónő
Misur Mihályné
dajka
Füle Béláné
dajka
A
gyermekeknek
ebből
az
összevonásból semmilyen hátrányuk
nem származik. A kiscsoportot ami
felszabadult, több mindenre fogjuk
használni.
Mivel kevés bútor lesz benne, itt
fogunk tornázni a gyerekekkel. Itt
lehet tartani a logopédiai foglalkozást
és a hittant. Az egyéni fejlesztésre
szoruló gyermekekkel itt lehet
nyugodt
körülmények
között
foglalkozni.
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Az óvónői létszámban is változás
történik. Páldi Imréné tagóvoda
vezető 40 év munka után nyugdíjba
vonul. Magam és az óvoda dolgozói
nevében erőt, egészséget és hosszú
boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Paul Zoltánné
Megbízott tagóvoda vezető helyettes
KITÜNTETÉS
Nemzeti
ünnepünk,
augusztus
20.
alkalmából adott át elismeréseket a
magyar katonai hagyományokat őrző és
ápoló, valamint a honvédelem ügyét segítő
társadalmi szervezetek képviselőinek dr.
Simicskó
István,
a
Honvédelmi
Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára
és Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd
Vezérkar főnökének helyettese augusztus
17-én a Stefánia Palotában.
Több mint nyolcvanan vehettek át
elismeréseket,
kitüntetéseket,
emlékplakettet
és
emléktárgyakat
ünnepélyes keretek között a Stefánia
Palotában.
Az
önkormányzatok
és
nyugállományú klubok kezdeményezésére,
a HM Társadalmi Véleményező Bizottság
javaslatára
azok
kaphatták
a
Honvédelemért és az Aranykor kitüntető
cím különböző fokozatait és más
elismeréseket, akik a honvédelem ügye
érdekében
huzamosan
végeztek
kiemelkedő munkát, szolgálatot. Közöttük
volt - többek között – Tóth Zoltán, Bajót
község polgármestere, aki a 2010-es év
csapadékos
időjárása
következtében
kialakult rendkívüli helyzetekben végzett
munkája, valamint a 92 éves Bolváry József
nyugállományú huszár főhadnagy, aki az
aktív
hagyományőrző
tevékenysége
elismeréseként részesült kitüntetésben.
Az
eseményt
Simicskó
István,
a
Honvédelmi
Minisztérium
parlamenti
államtitkára nyitotta meg. Köszöntő
beszédében
augusztus
20.
és
a
kitüntetések kapcsán kitért arra, hogy az
állam erejét a hazaszeretet adja. Akiket a
Honvédelmi
Minisztérium
most
kitüntetésben részesít, azok munkájukkal,

tetteikkel a hazát szolgálták, kivétel nélkül
Magyarországot szerető és tisztelő
emberek - emelte ki az államtitkár.
Az
elismerések
átadását
követően
Simicskó
István
a
honvédelem.hu
kérdésére elmondta: „Számos intézmény
és szervezet működik Magyarországon,
akik tehetséges embereket tömörítenek.
Ők azok, akik akár a művészet, akár a
sport, és az élet más területein támogatták
hagyományőrző
munkájukkal
a
honvédséget. Ezért a legmagasabb
elismeréseket
adományozzuk
nekik,
amelyeket a minisztérium odaítélhet
államalapításunk ünnepén”.
A rendezvényt a Honvéd Együttes előadása
zárta.

Gratulálunk a kitüntetéshez.!

Anna-bál Bajóton
A bajóti Nyugdíjas klub 2011. július
23-án tartotta hagyományos Annabálját.
Örömmel
köszöntöttük
vendégeinket: Hornyák Zoltán urat Pat
alpolgármesterét, Németh Zoltán urat
Pat volt polgármesterét, Forró István
urat, a Nyugdíjas klub vezetőjét, a pati
Nyugdíjas klub tagjait, és nem
utolsósorban Tóth Zoltán urat, Bajót
polgármesterét.
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A
vidám
jeleneteket
követően
nótáztunk és Nagy Zsolt zenéjére
vígan ropták a táncot nyugdíjasaink.
A
bajóti
Jázmin
Népviseletes
Asszonykórusnak nyújtott erkölcsi és
anyagi
támogatását,
emberséges,
áldozatkész munkáját megköszönve
nyújtottunk át kisebb ajándékot Tóth
Zoltán polgármester úrnak. Köszönjük,
hogy elkísér minket fellépéseinkre,
melyen községünket képviseljük.
A Jázmin Népviseletes Asszonykórus
tagjai örömmel készülődtek a pati
nyugdíjasok fogadására. Szeretettel
láttuk
vendégül
őket
községünk
megújult-megszépült
kultúrotthonában, kedves ismerősként

Bajóti Kisbíró
az órák, majd sor került a tombolanyeremények sorsolására.
Köszönjük mindazok segítségét, akik
támogatták a bált megrendezését,
tombola-nyereményekkel
segítettek
nekünk.
Reméljük, hogy minden jelenlévő jól
szórakozott!
Balázs Józsefné

BŰN MEGELŐZÉSI
HÍRLEVÉL

Vigyázat! Trükkös
elkövetők!
Megyénkben

továbbra

is

nagy számban fordulnak elő ún. trükkös
lopások,

amelynek során

az elkövetők

valamilyen hamis indokkal kopogtatnak az
általában egyedül élő idősek ajtaján, és
figyelmüket elterelve szerzik meg pénzüket,
értékeiket. Módszereik tárháza igen széles, és
időről időre újabb - és újabb történeteket
találnak ki, hogy az idősek bizalmába
férkőzzenek.

A

következőkben

a

leggyakoribb elkövetési módokat mutatjuk
be, kiegészítve a legújabb trükkökkel. Ezután
találkoztunk újra velük.
Az uzsonnát követően jó hangulatú
beszélgetéssel, tánccal, gyorsan teltek

megtudhatják, hogyan előzhetik meg, hogy
Önök is áldozattá váljanak.
Elkövetési módok:
1. Szolgáltató emberének adja ki
magát: Az elkövető túlfizetésre
hivatkozva (gáz, vízművek) 10.000.
forintot fizetne vissza, de csak
20.000
Megkéri,

Ft-os
hogy

megtudhatja,

bankjegye
váltsa

hogy hol

van.

fel,
tartja

így
a

pénzét. Ezután a figyelmét elterelve
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(pl. kér egy pohár vizet) ellopja a

gyógyítására

megtakarított pénzét.

készülék.

alkalmatlan,

olcsó

2. Rosszullét színlelése: Ez esetben az
elkövetők

általában

„dolgoznak”.

Míg

ketten
az

egyik

Mit tehetünk?
Soha

ne

– elterelve ezzel az idős ember

engedjen

be

figyelmét -, addig a másik besurran,

idegent

és magához veszi a nyugdíjat.

lakásába

rosszullétet színlelve bejut a lakásba

3. Unoka – trükk: Az idegen arra
hivatkozik,

hogy

az

-

-

hogy ki áll az ajtaja előtt

hozott pénzt, de a nagy címletű pénzt
-

A lakást, a kaput akkor is tartsák
zárva, ha otthon tartózkodnak

mint az 1. esetben, csak a történet
-

más.

Ajtónyitás előtt győződjön meg róla
(lánccal vagy optikai kitekintővel),

unokájától

fel kell váltani. A trükk hasonló,

a

Ne

beszéljen

idegenek

előtt

a

4. Faárusok: Nagy mennyiségű fa

magánügyeiről (mikor érkezik a

kifizetése után az elkövetők csak

nyugdíj, mikor nincs otthon, hány

annak töredékét szállítják le. Más

unokája van, stb.)

esetekben, míg az egyik elkövető

-

besurranva

eltulajdonítja

-

gyanakvó,

ha

A hivatalos személyektől is minden
esetben kérje igazolványukat

a
-

megtakarított pénzt.

legyen

idegenek csöngetnek be Önhöz

megköti az üzletet – ezzel elterelve
az idős figyelmét -, a másik a lakásba

Mindig

Szomszédaival

segítsék

egymást,

5. Az elkövető a szociális munkásnak

figyeljenek egymásra, ha idegen

vagy a Máltai Szeretetszolgálat

jelenik meg, kérdezzék meg, mit

munkatársának kiadva magát jut be

akar
-

a nyugdíjas lakásába.
6. Egészségügyi

dolgozó:

Ha idegen próbál bejutni a lakásába
valamilyen ürüggyel, jegyezze meg

Az

ismeretlen azt állítja, hogy az idős

személyleírásukat,

háziorvosa

rendszámát

küldte,

és

kedvezményesen eladásra kínál egy

-

gépkocsijuk

Értékeiket, pénzüket ne tartsák a

olyan eszközt, amely segít betegsége

lakásban. A trükkös tolvajok nagyon

gyógyításában.

jól

A

több

forintért

megvásárolt

később

kiderül,

egészségügyi

tízezer
az

problémák

a

jól

bevált

„rejtekhelyeket”

termékről
hogy

ismerik

-

Ha pénzét mégis otthon tartja,
használjon számkódos széfet, idegen
előtt ne vegye elő a félretett pénzét
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A Bűnmegelőzési Osztály továbbra is
várja a nyugdíjasklubok jelentkezését a
bűnmegelőzési módszereket bemutató
előadásra!
Elérhetőségeink:
Tel: 06-34/517-755
E-mail: csonkaneha@komarom.police.hu
Csonkáné Huszár Anita r. alezredes osztályvezető
Komárom-Esztergom

Megyei

Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A FALUNAP Támogatói voltak
Gasparek Elemér, Ferency Éva, Szent
Erzsébet Karitasz,Jázmin
Népviseletes Asszonykórus, Varga
Gábor, Harmónia énekkar,Sterczer
Gergely, Kríszeg Ilona, Buzás kelemen,
Krajcsovszki Zoltán, Benton Bt, Molnár
Attila, Molnár István, Lakatos
László,Travszer Bt, Duna Takarékszövetkezet, Péliföldi Idősek Otthona,
Árkádok Kft,Dömper Kft,Hummel
pékség- Török Gábor, LODZSA Kft

Kézműves foglalkozás gyerekeknek

A polgárőrök akik a biztonságra
ügyelnek

Köszönjük a támogatásokat és
mindazok segítő közreműködését akik
munkájukkal részt vettek a falunap
rendezésében.

A falunapon nyílt meg Kulcsár Barbara
szlovákiai festő kiállítása , amely a
Millenniumi Házban aug. 10-ig volt
látható.

A testi táplálék az
üstökben készült
TOMBOLÁT TESSÉK!
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Magyari
szokás
szerint
az
„újasszonynak” (friss házas, vagy saját házba
költöző asszony) az édesanyja kovászt
ajándékozott legutóbbi sütéséből. Ez az élő
anyag, a “kovászmag”,a sok sütésből
származó “régi” kovászokon át adta a házi
kenyér erejét. Üzenete a női eredet, az
asszony-ág végtelenségeA kovász ezért a
házi kenyér, a házi tűzhely, a háziasszony, az
asszonyi ág végtelenségének jelképe. Ahogy
a kenyér az életet, a benne használtkovász az
asszonyi erőt, az „élesztőt” adja hozzá.
A kenyér szó sok szólásunkban
szerepel. A jó barátot kenyeres pajtásnak is
szokták
nevezni.
Aki
a
család
megélhetéséről
gondoskodik
kenyérkeresőnek nevezik, de amikor eljár
felette az idő, megöregszik akkor úgy
mondják, hogy megette a kenyere javát.
Nagyon szükséges dologra azt is mondják,
hogy úgy kell mint egy falat kenyér, de ha
összevesztek akkor kenyértörésre került sor.
A kenyér legfontosabb táplálékunk, még az
imánkba is belefoglaltuk és kérjük:”
mindennapi kenyerünket add meg nékünk
ma „
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakosságot,
hogy Bajót községben
2011. szeptember 13-án ( kedd )
8.00 - 10.00 óra között kerül sor az
EBEK VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁSÁRA.
Helye: Művelődési ház udvara
Díja: 3.500 Ft/eb
Pótoltás: 2011. szeptember 14-én (
szerda ) 15.00 - 16.00 óra között a
Művelődési ház udvarán.
Az ebek oltása 3 hónapos kortól
kötelező.
Törvény előírása alapján - 81/2002
(IX.04 ) FVM rendelet szerint - kötelező
az ebek féregtelenítése is, mely az
ebek veszettség elleni védőoltásával
egyidőben
történik.
A
féreghajtó
tablettákat a kutyák súlyuktól függően
kapják - 10 kg-onként 1 db tabletta -,
melynek ára az oltási díjon felül
jelentkezik.Díja: 100,- Ft/tabletta
Az állatbetegségek elleni védekezést
törvény írja elő.

Az ellen a aki kutyáját nem oltatja be a
218/1999 (XII.28) Korm. rendelet 113.§
(1) bekezdése alapján szabálysértési
eljárást kezdeményez a Polgármesteri
Hivatal. A szabálysértés elkövetőjével
szemben
50.000
Ft-ig
terjedő
pénzbírság szabható ki.
Kérjük, hogy a kutyák oltási lapját
szíveskedjenek
magukkal
hozni,
amennyiben nem úgy az új oltási lap
díja 500 Ft.
Háznál oltás díja plusz 500 Ft.
Bajót, 2011. augusztus 23.
dr. Bereczky Zoltán sk. állatorvos
06/30/99-36-999
Dérné dr. Varga Katalin sk.mb.
körjegyző
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk

2011. SZEPTEMBER 10--ÉN
BAJÓTRA SZÜRETI
FELVONULÁSRA, MAJD
ESTE
A MŰVEL
M VELŐDÉSI
VEL DÉSI HÁZBAN
20 ÓRAKOR KEZDŐD
KEZD DŐ
SZÜRETI BÁLBA.
BELÉPŐ:
BELÉP : 1000 FT,
Jegyek vásárolhatók: Macska
presszóban (szeptember 11-től)
és a helyszínen.
Zene: Kopp János és Norbert
Útvonal:
Indulás Szentkeresztről, érkezés Bajótra kb.
14.30.
- Macska presszó (műsor)
- Díszkút (műsor)
- Kisbolt (műsor)
- Művelődési Ház (műsor)
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva
Készült a Millenniumi Ház gondozásában.
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