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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2011. szeptember XXI. évfolyam 9.szám
A szeptember nyári meleggel köszöntött be, de a gyülekező fecskék, az iskolai becsengetés, a
reggelente iskolatáskával igyekvő gyerekek már biztosan a szép szeptembert jelentik. Szép
szeptember? Igen, mert ekkorra beérnek e termések, gyümölcsök, szinte a föld minden ajándéka
megadatott, és az időjárás kellemes,napfényes, a szeptemberi kék
égnél csak az augusztusi csillagos égbolt lehetne szebb.
Az iskola kezdés az elsősök számára a kezdet. Az idei elsősök:
Árendás János, Budai Nóra, Czakó Gyula,Czakó Miklós, Ditrich
Levente, Farkas Mózes, Gergely Dorka, Imre Vanessza, Kovács
Melissza, Kovács Rómeó, Körmendi Dániel, Lendvay Zoltán, Mayer
Károly, Preska Rozália, Rapati Tamás
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Bajóti Kisbíró
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik szeptember
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat.
75 éves
Tafferner József
85 éves
Krajcsovszki András
Sok szeretettel köszönti Tafferner Józsefet
75.születésnapja alkalmából felesége, fia,
menye és unokái.
ANYAKÖNYVI HÍREK
Akik örökre eltávoztak közülünk:
 Molnár Istvánné ( Varga Mária) 1926
Fiederman Gáborné (Urbán Mária) 1925
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NÉPSZÁMLÁLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2011. évi népszámlálást a 2009. évi
CXXXIX törvény rendelte el. A törvény
értelmében az adatszolgáltatást - a
nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra,
a tartósbetegségre és a fogyatékosságra
vonatkozó
kérdések
kivételével
–
kötelező.
Az
adatszolgáltatás
megtagadása
szabálysértésnek
minősül.
Az
adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás
körébe tartozó adatokat a valóságnak
megfelelően
megadni.
A népszámlálás lebonyolításának első
lépése, hogy a számlálóbiztosok 2011.
szeptember 27-30. közötti időszakban
minden
lakcímre
eljuttatják
az
adatszolgáltatói
csomagot.
A
számlálóbiztos a csomagokra rávezeti
saját nevét, igazolványának számát és
elérhetőségét.
Az adatszolgáltatói csomag nem

reklámanyag, azt az adatszolgáltatás
teljesítéséig mindenkinek meg kell
őrizni!
Az adatszolgáltatás az alábbi módon
történhet:
1. A
kérdések
megválaszolhatók
INTERNETEN keresztül. Ehhez a
www.enepszamlalas.hu honlapra
kell belépni a Lakáskérdőív első
oldalán szereplő „azonosító” és
internetes
belépési
kód
segítségével. Erre 2011. október 116. között van mód.
2. A kérdőíveket önállóan is ki lehet
tölteni. Ebben az esetben a kitöltött
papír
kérdőíveket
a
kapott
borítékba kell visszahelyezni és a
számlálóbiztosnak 2011. október 116. között kell átadni. Az átvételkor
a számlálóbiztos a kérdőíveket
átnézi
és
az
esetleges
hiányosságokat,
félreértéseket
azonnal tisztázza.
3. A
számlálóbiztos
otthonában
felkeresi és a korábban kézbesített
adatszolgáltatói
csomag
nyomtatványainak felhasználásával
a kérdőíveket kitölti. Erre 2011.
október 1-31. között kerül sor. Az
adatfelvétel egy átlagos családnál
30 percet vesz igénybe.
A számlálóbiztosok 2011. október 1-31.
között valamennyi lakást felkeresnek a
településen. Elsődlegesen tisztáznia kell,
hogy
az
adatszolgáltatási
kötelezettségüknek az adott lakcímen
lakók milyen módon kívánnak eleget tenni.
Aki az önálló adatszolgáltatást (interneten
keresztül vagy saját kitöltéssel) választja
és a jogszabályban biztosított határidőig
ezt
mégsem
teszi
meg,
azt
a
számlálóbiztos 2011. október 16. után
ismételten felkeresi. A többi lakásnál a
számlálóbiztos
azonnal
elvégzi
az
összeírást.
A népszámlálás során az adatvédelmet
biztosítjuk. A számlálóbiztos a kérdőíveket
köteles biztonságosan tárolni, az arra
jogosult személyek kivételével más
személynek azt nem mutathatja meg. A
számlálóbiztosok a megbízási szerződés
aláírásával vállalják, hogy a tudomásunkra
jutott információkat bizalmasan kezelik.
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A
számlálóbiztosok
névre
szóló
igazolvánnyal
rendelkeznek,
amely
személyazonosságot igazoló fényképes
igazolvánnyal
együtt
érvényes.
További népszámlálással kapcsolatos
információt
a
www.nepszamlalas.hu
honlapon lehet beszerezni
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TÁJÉKOZTATÁS
A

KÖZSÉGI
KÖNYVTÁR
elköltözött
a
Művelődési
Házba..Kossuth L u.
84.
Az
új
nyitvatartási időben a régebben megszokott
szolgáltatásokkal (fénymásolás, nyomtatás,
fax, internethasználat , könyvkölcsönzés,
folyóiratokkal ) várja a lakosokat.
NYITVATARTÁS

HÉTFŐ

Szünnap

KEDD

10:00 – 12:00
15:00 – 19:00

SZERDA

12:00 – 18:00

CSÜTÖRTÖK

14:00 -20:00

PÉNTEK

14:00 -20:00

SZOMBAT

15:00 – 21:00

VASÁRNAP

Zárva

A Művelődési Ház ( IKSZT) elérhetősége:
 (33) 449-450
E-mail:millenniumihaz@bajot.hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szó bennakad
„A nehezen definiálható nyelvérzék,
valamiféle nemzeti stratégia vagy a
véletlen döntsön-e arról, mely idegen
szavaknak kell magyar megfelelőt találni.
A magyarítás legfontosabb szabálya,
hogy nincs szabály – állítja az új
magyarító szótár szerkesztője”

A HVG (Heti Világgazdaság) 2011.
augusztus 27. számában a 40. oldalon
olvasható cikk
Részlet a cikkből: „ A legalaposabban
kidolgozott
nyelvstratégiánál
is
fontosabb azonban a közösség nyelvi
öntudata, mentalitása. Bizonyosan nem a
szabályokon múlik, hogy az emberek mit
szólnak a mindennapi környezetükben
látható olyan feliratokhoz, például, mint
a Déli Point vagy a West End City
Center.”
Valóban így van. Én sem látok olyan
feliratot, hogy „Cipőbolt, Fűszerbolt”,
sőt, még azt sem látom, hogy „Kocsma”,
stb. Az idegen szavak használatát és a
magyar
nyelvbe
olvasztását
a
„nyelvészek és nyelvművelők”, valamint
az idő fogja megoldani.
Tudomásul veszem az idők és a nyelv
változásait. De nem tudom elfogadni és
megérteni
azokat
a
magyar
szófordulatokat,
amelyeket
magyar
érthető szavakkal képeznek. Nem
tudom, hogy sznobizmusból, feltűnési
vágyból, vagy butaságból használják az
értelmes
magyar
szavakat
olyan
szóösszetételekben, amelyek egymás
mellett értelmetlenné válnak. Szomorú
tény, hogy a médiák is ezt sugallják.
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Sajnálom.
Felsorolok
kedvenceim közül:

Bajóti Kisbíró
néhányat

a

1. …. Merthogy…..
Nem értem. Így talán értelmes lenne:
„Becsukom az ablakot, mert erősen fúj a
szél.”
„Elmegyek a boltba, hogy vegyek
kenyeret”.
2. … Feltesszük a kérdést az önkormányzat felé Kérdezem: mi van akkor,
ha a kérdés nem találja meg az önkormányzatot, vagy elkanyarodik az út
3. … A problémakör mentén…..
Kérdezem: mi van a folyó, vagy a Duna
mentén
4. … A tárgyalt kérdés fényében….
Kérdezem: mi csillog a nap fényében
5. … az elmondottak tükrében…
Kérdezem: mit látok a víz tükrében
6. …. Igazándiból…
Nem értem. Valami vagy igaz, vagy nem.
Tényként közlök valamit, ami valóban
megtörtént?
Számos „szóvirággal” találkozunk a
mindennapi életben. Érdekesek, de
értelmetlenek, nem mondanak semmit,
bár fellengzősen hangzanak, és elárulnak
némi sznobizmust.
Nem
kívánok
„magyarkodni”,
„magyarságtudatot” (ezek is divatos
kifejezések) fröcsögni, csak leírni azt a
tényt, hogy nagyon szép a magyar nyelv.
Tömör,
árnyalt,
kifejező,
minden
cselekedetünkre számtalan kifejezésünk
van. Példa: Egyik lábunkat tesszük a
másik elé: Mit csinálunk? Megyünk,
ballagunk, sétálunk, sietünk, szaladunk,
andalgunk, stb. A lábaink mennek előre, a
szavak szépen leírják, hogyan.
Gyönyörű a magyar mesék szókincse,
mesevilága. Erre is leírok néhány példát:
„Egyszer volt, hol nem volt, az

Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta
farkú malac túr.”
„Volt egyszer egy szegény ember, annak
annyi gyereke volt, mint a rosta lika (nem
lyuka), vagy talán eggyel még több”
Aki
ismer
idegen
nyelvet,
megoldhatatlan feladatra vállalkozik, ha
le akarja fordítani a következő idézetet:
„Sej, élet, be gyöngyélet….” Mi értjük.
A közmondásainkról már nem is merek
írni, mert azok annyira tömörek, igazak
és egyszerűek, hogy azok segítségével
az életre lehet tanítani: Például: Minél
egyszerűbb, annál nagyszerűbb. És nem
kell cifrázni, mert a nyelvünknek nincs rá
szüksége.
Dóczi Zsoltné

®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Nem magyar termékek - bár sokan úgy
gondolják:
Néhány ezekből a termékekből:
- Sió (a német Eckes-Granini csoport tulajdona)
- Sága (angol tulajdon)- Globus konzervek (a
cseh Hamé illetve a francia Bonduelle
tulajdona)
- Globus ételízesítők (az angol, illetve holland
Unilever tulajdona)
- Győri (az amerikai Kraft Foods vállalatcsoport
tulajdona)
- Piros Pöttyös (a holland Friesland tulajdona)
- Boci csoki (a svájci Nestlé tulajdona és
Csehországban készül!)
- Horváth Rozi (az osztrák Salinen tulajdona)
- Kalifa (arab tulajdon)
- Vénusz (a francia Bunge csoport tulajdona)
- Milli Tej (a holland Friesland tulajdona)
- Pannontej (a francia Bongrain Csoport
tulajdona)
- Medve, Karaván, Bakony és Tihany (Bongrain
Csoport)
- Theodora (a svájci Nestlé tulajdona)
- Törley, Hungária, Walton pezsgők (a német
Henkell tulajdona)
- BB bor és pezsgő (Henkell)
- Delikát8 (az angol, illetve holland Unilever
tulajdona)
- Kotányi (az osztrák Kotányi GmbH tulajdona,
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a gyártás is Ausztriában zajlik)
- Baba (az angol, illetve holland Unilever
tulajdona, Csehországban és
Lengyelországban készül)
- Tomi (Henkel)- Amodent (az angol, illetve
holland Unilever tulajdona)
- Koronás Cukor (az osztrák Agrana tulajdona,
de a termékek egy része itt készül még)
- Kaiser (a szlovák Penta csoport tulajdona)
- Debreceni, Csaba Hús, Szole Meat (Penta
csoport)
- Sport (szelet), Kapucíner, Piros Mogyorós (az
amerikai Kraft Foods tulajdona)
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Ez nem védjegy,de garantáltan a bajóti
szüretre készült
Idén
is
megrendezte
a
bajóti
önkormányzat és a szentkereszti lovasok
a szüreti felvonulást. A helyi és a
környékbeli
lovasok
és
fogatosok
jelenlétükkel, a bajótiak színvonalas
műsorral
tették
emlékezetessé
a
nyáriasan meleg szeptemberi hétvégét.
Köszönjük mindenkinek a munkáját,
amellyel hozzájárultak a felvonulás
megrendezéséhez.

Bajóti Kisbíró
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Déván jártam…
Ill.
Körösbányán
ami
Dévától kb. 60 km-re
található. Ebben az évben
is sikerült a dévai árva ill. fél
árva
gyerekek
táboroztatását
megszervezni júliusban ill.
augusztusban.
Én az augusztusi táborban vettem részt a két
kisebb gyermekemmel, 10 önkéntessel, 30
gyermekkel és Jancsi nevelővel. Ő is árva volt
akit Böjte Csaba testvér vett oltalmába.
Déván lett nevelő 25 éves és 11 fiú gyermeket
nevel, szeretettel és türelemmel! A mi
táborunk augusztus 8.-án kezdődött és 12.-ig
péntekig tartott. Miután kitakarítottuk és
rendbe tettük az öreg és romos Ferences
kolostort hétfő délelőtt megérkeztek a
gyerekek. Jó volt látni már az ismerős, de
persze az új arcokat is. 3 évestől- 14 éves
korig vettek részt a táborban a gyerekek.
Minden reggel tornával majd reggeli után

Bajóti Kisbíró
egy kis imával kezdődött a napunk, amit a
szervezőnk Németh
Ádám tartott. Ádám
egy
25
éves
egyetemista fiú, aki
Szaléziaknál
van
kollégiumban Óbudán,
és már a harmadik alkalommal szervezi ezt a
tábort. Igyekeztük a
programjainkat
az
időjáráshoz és a
gyerekek igényeihez
alakítani.
Volt
akadályverseny,
sorjáték,
foci,
kirándulás és persze
fürdőzés a Körösben.
Jó
volt
látni
a
gyerekek
önfeledt
játszadozását,
kacagását és azt a szeretetet amit kaptunk
tőlük azt nem lehet elfelejteni! Nagyon
nehéz volt ezek után elválni tőlük! A
búcsúzásnál szinte mindenki sírt! Még mindig
nagyon hiányoznak…!
Nagyon nehéz volt összehozni ebben az
évben ezt a tábort, tudom, hogy ez az év
mindenkinek nagyon nehéz, de KÖSZÖNÖM
azt a sok adományt, segítséget ami ehhez a
táborhoz szükséges volt! Mert mi adtuk a
szeretetünket, türelmünket de Önökön múlt,
hogy mi ezt át is tudjuk adni
A gyerekek és magam nevében:
Sinkó Anna
=================================

SZŰRŐVIZSGÁLATTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Azok a Bajót településen
lakó 45-65 év közötti hölgyek,
akik az elmúlt két esztendőben nem
vettek részt mammográfiás vizsgálaton ,
2011. októberében névre szóló meghívót
kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra
A vizsgálat időpontja:
2011. november 05-07-ig
a behívólevélen megadott időpontban

A vizsgálat helye:
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Művelődési háznál parkoló
szűrőbuszon történik
Bajót – Kossuth L. u. 84.
Törődjünk egészségünkkel és vegyünk részt
a szűrővizsgálaton!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Egészségünk megőrzése
érdekében,amit az emlőszűrésről
tudni érdemes
Az egészség megőrzésének többféle
módja ismert ma már. Tudnunk kell
azonban,
hogy
nem
elegendő
egészségesen táplálkozni, mozogni,
kerülni
a
dohányzást
és
az
alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell
egészségi állapotunkat is, melynek
egyik
lehetséges
módja
a
szűrővizsgálat. A szűrővizsgálatokkal
elkerülhető több súlyos daganatos
megbetegedés, illetve korán felismerve
jó eredménnyel gyógyíthatók.
A
népegészségügyi
célú,
célzott
szűrővizsgálatoknak
egyik
fontos
jellemzője, hogy behíváson alapul.

gyakorlatilag
kockázatmentes
általában fájdalmatlan.

és

Bíztatjuk tehát azokat, akik kézhez
kapják
az
emlőszűrésre
szóló
behívólevelet,
hogy
éljenek
a
szűrővizsgálat lehetőségével.
További, részletes információ kérhető:
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Egészségfejlesztési Osztály
Tel.: 34/ 522-511
***********************************
ÁLLÁSHIRDETÉS

Bajóti telephelyre hegeszteni tudó
lakatost felveszünk: 06-30/ 364 2637
ifj. Mohácsi Viktor ügyvez.
IDOMACÉL - 2010. Kft.
***********************************
Közérdekű telefonszámok
Nyergesújfalui rendőrőrs telefonszáma:
514-070, faxszám 514-073
Helyi orvosi rendelő: 449-279
Orvosi ügyelet:(33)514-054, A rendelési idő

Néhány gondolat az emlőszűrésről:

és az ügyeleti idő között Dr. Szabó Péter a + 36

A kétévenként esedékes szűrővizsgálat
a 45-65 éves hölgyeket érinti. A
szűrővizsgálat célja, hogy az emlők
röntgenvizsgálatával felderítse a még
nem is tapintható rendellenességeket.
A vizsgálat rövid ideig tart, a
szükséges adatok rögzítése után a
szakasszisztens
az
emlők
megtapintását követően felvételeket
készít
az
emlőkről.
Az
emlők
összenyomása – ami a jól értékelhető
képek készítését szolgálja – csak
ritkán okoz kisebb kellemetlenséget.

70 509 18 12-es telefonszámon érhető el.

A behíváson alapuló emlőszűrés
kétévenként
esedékes,
ajánlott
azonban havonta figyelemmel kísérni
az emlők állapotát és ha bármilyen
elváltozást
észlelünk,
forduljunk
orvoshoz. A vizsgálat rövid ideig tart,

Posta:: 449-560
Helyi Kábel TV:

Iroda telefon/fax: 33/474-309
Telefon: 06/20-353-8206
e-mail sterczergergely@invitel.hu
Polgárőrség (30) 4422 417
Temetkezés: 06 / 30 368 0432
33/ 474 603
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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2011-09-25 5 Forduló

Tartalék 14:00
Felnőtt 16:00
D.M.A.C DUNAALMÁS BAJNAI SE

2011-10-02 6.Forduló
Tartalék 12:00

Felnőtt 14:00

ALMÁSFÜZITÖ SC

SZABADNAPOS

ANNAVÖLGYI BSE

SÁRISÁPI BÁNYÁSZ SE VÉRTESTOLNA

BAJ KSE

SZÉCHENYI TSE

SZÁRLIGET SE

CSOLNOK SZSE

BAJ KSE

SZÁRLIGET SE

CSOLNOK SZSE

SZÉCHENYI TSE

ANNAVÖLGYI BSE

ALMÁSFÜZITŐ SC

VÉRTESTOLNA

SÁRISÁPI BÁNYÁSZ SE

D.M.A.C DUNAALMÁS

HÉREG FC

SZOMÓDI SE

SZABADNAPOS

BAJÓTI SZIKRA SE

BAJNAI SE
SZOMÓDI SE

HÉREG FC
BAJÓTI SZIKRA SE

2011-10-09 7.Forduló

2011-10-16 8.Forduló

Tartalék 12:00

Felnőtt 14:00

Tartalék 12:00

Felnőtt 14:00

ALMÁSFÜZITŐ SC

SZÉCHENYI TSE

SZÁRLIGET SE

SZABADNAPOS

ANNAVÖLGYI BSE

CSOLNOK SZSE

ALMÁSFÜZITÖ SC

BAJ KSE

BAJ KSE

VÉRTESTOLNA

VÉRTESTOLNA

ANNAVÖLGYI BSE

SZÁRLIGET SE
BAJÓT SZIKRA SE

ALMÁSFÜZITÖ SC
BAJNAI SE
SÁRISÁPI BÁNYÁSZ
SE
SZOMÓDI SE

CSOLNOK SZSE

D.M.A.C DUNAALMÁS

SZÉCHENYI TSE

HÉREG FC

SÁRISÁPI BÁNYÁSZ SE

BAJÓTI SZIKRA SE

BAJNAI SE

SZOMODI SE

HÉREG FC
SZABADNAPOS

2011-10-23 9.Forduló
Tartalék 12:00
Felnőtt 14:00
SZABAD
D.M.A.C DUNAALMÁS VÉRTESTOLNA

Tartalék 12:00
BAJ KSE

SZABADNAPOS

ANNAVÖLGYI BSE

ALMÁSFÜZITÖ SC

SZÁRLIGET SE

ANNAVÖLGYI BSE

BAJ KSE

ALMÁSFÜZITÖ SC

D.M.A.C DUNAALMÁS

VÉRTESTOLNA

HÉREG FC

BAJÓT SZIKRA SE

SZÁRLIGET SE
SÁRISÁPI BÁNYÁSZ
SE
SZÉCHENYI TSE

CSOLNOK SZSE

BAJÓTI SZIKRA SE

HÉREG FC

CSOLNOK SZSE

SZÉCHENYI TSE

SZOMODI SE

BAJNAI SE

SÁRISÁPI BÁNYÁSZ SE

BAJNAI SE

SZOMODI SE

SZABADNAPOS

2011-11-06 11.forduló

2011-10-30 10.Forduló
Felnőtt 14:00

D.M.A.C DUNAALMÁS SZÁRLIGET SE

2011-11-13 12.Forduló
Tartalék 11:00 EPÖLFelnőtt 13:00
BAJÓT
ANNAVÖLGYI BSE
SZABADNAPOS

ANNAVÖLGYI BSE

BAJ KSE

BAJ KSE

D.M.A.C DUNAALMÁS

BAJNAI SE

SZÉCHENYI TSE

SZOMODI SE
BAJÓT SZIKRA SE

CSOLNOK SZSE
VÉRTESTOLNA

SZÁRLIGET SE
ALMÁSFÜZITÖ SC

HÉREG FC
BAJÓTI SZIKRA SE

VÉRTESTOLNA

SZOMODI SE

CSOLNOK SZSE

BAJNAI SE
SÁRISÁP BÁNYÁSZ
SE

Tartalék 11:00

Felnőtt 13:00

HÉREG FC

ALMÁSFÜZITÖ SC
SÁRISÁPI BÁNYÁSZ
SZABADNAPOS
SE
2011-11-20 13.Forduló
Tartalék 11:00

Felnőtt 13:00

D.M.A.C DUNAALMÁS ANNAVÖLGYI BSE
SÁRISÁPI BÁNYÁSZ
CSOLNOK SZSE
SE
BAJNAI SE
VÉRTESTOLNA
SZOMODI SE
BAJÓT SZIKRA SE

ALMÁSFÜZITÖ SC
SZÁRLIGET SE

HÉREG FC

BAJ KSE

SZÉCHENYI TSE
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