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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2011. november XXI. évfolyam 11 .szám

A NOVEM ( kilencedik ) szóból ered az elnevezés; a kilencedik hónap volt a
régi római naptárban
Kányádi Sándor: November
Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régről nem kelepel
kéményen a gólya.
Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy csárogásnak.
Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.
Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák és a varjak.

NÉPI TERMÉSZETISMERET
Ha a güzü nagy halmot hord ősszel, számolj kemény téllel. Ha Mindenszentek napja (1.)
nedves, enyhe lesz a tél,ha száraz, zord idő várható.Ha Márton napján (11.) a lúd jégre áll,
karácsonykor sárban botorkál. Márton olykor fehér lovon jön. Márton lúdjának
mellcsontja ha veres, nagy hidegtől az ember orra lesz veres. Sok hó lészen, ha csont szép
fehér; ha fekete sok az eső, viharos a tél.Szent Erzsébet napja (19.) a tél erejét szabja.
Amilyen az idő 19-én, olyan lesz a december. Erzsébet rendszerint megrázza a pendejét,
havazik. Katalin ( 25.) locsog, karácsony kopog, Katalin kopog karácsony locsog.
András ( 30 ) nem olyan ember, mint más; hideg e napon minden szélfúvás.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik november
november
hónapban ünneplik születés és
névnapjukat.
névnapjukat
70 éves
Krizsán Gábor
75 éves
Muzslai Gáborné (Török Erzsébet)
Dohány Józsefné ( Motúz Katalin )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aki örökre eltávozott közülünk:
† Jámbor János 1943
==============================
Tisztelt Lakosság!
Segítségért fordulok Önökhöz! Közeleg
a karácsony és önkormányzatunk, mint
azt a korábbi években is tette, most is
szeretné ünnepélyesebbé tenni az
ünnepkör
hangulatát
azzal,
hogy
díszkivilágítást helyez ki a közvilágítási
oszlopokra. Sajnálatos módon azonban
erre csak korlátozottan lesz lehetősége.
Egyrészt, mert ilyen jellegű világító
eszközök beszerzésére csak csekély
forrás áll rendelkezésre, a meglévők
pedig jórészt elhasználódtak. Másrészt,
az áramszolgáltató E-ON jelezte, hogy
a karácsonyi díszkivilágítás csak akkor
lehetséges, ha az a hatályos műszaki
előírásoknak
megfelelő
csatlakozási
pontokon történik, a nem szabványos
csatlakozásokat eltávolítják.
Egy-egy
ilyen csatlakozási pont kialakítása kb.:
30 eFt, melyből az E-ON 4 db.
kiépítését saját költségén elvégzi.
Természetes módon igyekeztünk a

településünk
frekventált
pontjait
megadni
a
csatlakozási
pontok
kialakításához, viszont a főutcánk többi
szakaszain így nem lesz az önkormányzat
által kihelyezett díszkivilágítás.
Ezért arra kérek minden a Kossuth
Lajos és Petőfi Sándor utca főúti
szakaszán élő bajóti lakost, hogy
lehetőségeihez
mérten
(ingatlana
díszkivilágításával
járuljon hozzá
településünk
karácsonyi
díszkivilágításához!
Hogy
egy
kis
ösztönzést is adjunk, a Művelődési és
Sport
Bizottság
javaslatára
a
legszebben,
legízlésesebben
díszkivilágított ingatlanokat díjazásban
is részesítjük. I. díj 15 000 Ft-os
vásárlási utalvány, II. díj 10 000 Ftos vásárlási utalvány,
III. díj 5
000 Ft-os vásárlási utalvány.
A díjazott ingatlanok a Művelődési és
Sport
Bizottság
döntése
alapján
kerülnek kiválasztásra 2012. január 15ig.
Segítő együttműködésüket előre is
megköszönve.
Tisztelettel :Tóth Zoltán polgármester
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Komárom-EsztergomMegyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
H-2800 Tatabánya I., Ságvári E.u.18.
Tel, fax: (06-34)512-070 Igazgató: (06-34)310-817, email: komarom.titkarsag@katved.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
az országos katasztrófariasztási
gyakorlathoz

A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (BM OKF) a Nemzeti
Média-és Hírközlési Hatósággal (NMHH)
együttműködve 2011. november 21-én
országos katasztrófariasztási gyakorlatot
tart, amelyhez országos értesítési és
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jelentősen csökkenthető annak a
kockázata,
hogy
egy
valós
katasztrófahelyzet
személyi
sérüléseket,
valamint
komoly
anyagi károkat okozzon.

törzsvezetési, valamint polgári védelmi
mozgósítási gyakorlat kapcsolódik.
A cél a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek és a hivatásos tűzoltóságok
állománya értesítésének, a vezetési
törzsek műveletirányító tevékenységnek
gyakoroltatása,
a
feladatok
végrehajtásához
szükséges
gyorsreagálású
polgári
védelmi
szervezetek mozgósításának, valamint a
lakosság
katasztrófariasztásának
begyakorlása.
A teljes gyakorlat három, egymással
összefüggő részből áll:
I.

II.

Országos értesítési és törzsvezetési
gyakorlat keretében ellenőrzés és
gyakorlás céljából értesítik a
katasztrófavédelmi szerveket és a
hivatásos tűzoltóságok állományát,
amelynek létszáma kb. 10 000 fő.
Ezzel párhuzamosan a védelmi
igazgatás
teljes
rendszerében
aktivizálják az operatív törzseket,
amelyek törzsvezetési gyakorlatot
hajtanak végre a beállított helyzet
alapján.
A gyakorlat második fázisában a
médiaszolgáltatókat tesztelik. A
riasztás során közzétett üzenet
csupán próbája egy lehetséges, valós
veszély
esetén
kiadandó
közleménynek, így az abban
megadott helyszínek fiktívek, az
ismertetett szituációk a Csillagok
Háborúja című film helyszínein
zajlanak. Öt közlemény hangzik el
reggeltől az esti órákig, ezt 12
alkalommal
teszik
közzé
a
közszolgálati, illetve a csatlakozott
kereskedelmi
és
közösségi
médiaszolgáltatók. A gyakorlás
révén a lakosság megismerheti, s így
a későbbiekben, akár egy valós
helyzetben
már
felismeri
a
katasztrófák esetén történő riasztás
és tájékoztatás új formáját, ezzel

III. A gyakorlat keretében mozgósítják
a polgári védelmi kötelezettség
alapján létrehozott gyorsreagálású
szervezeteket (kb. 15 000 fő). Az
erők egy része működésbe hozza a
lakossági
riasztó
eszközöket
(Lakossági Tájékoztató és Riasztó
Rendszer, a MOLARI rendszer és
a lakossági riasztó végpontok, azaz
kb. 2500 sziréna megszólaltatása).
A gyakorlat során fiktív katasztrófahelyzet
beállítása zajlik, így Magyarországon
tényleges óvintézkedések bevezetésére nem
kerül sor. A gyakorlat során önkéntes
véradást
szerveznek
az
Országos
Vérellátó Szolgálat közreműködésével az
alábbi helyeken és időpontokban:
-

Komárom Város Polgármesteri
Hivatalában (2900 Komárom,
Szabadság tér 1.) 11:30-19:00 óra
között.

-

Tatabányai Területi Vérellátó
Központjában (2800 Tatabánya,
Semmelweis utca 2.) 8:00-15:00 óra
között.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Közérdekű telefonszámok:
Nyergesújfalui rendőrőrs telefonszáma:
514-070, faxszám 514-073
Orvosi ügyelet: 33 /514-054
Kábel TV: 20/353 8206
Bajóti Posta: 33 / 449-560
Piszkenet::80/90-9999; 40/99-0002
Bereczky Zoltán állatorvos: 30/ 993 6 999
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Október 28-án a bajóti Művelődési
Házban

Péliföldi Idősek Otthona rendezésében
műsorral és vendéglátással köszöntötték
az időseket.. A Komáromi Lovasszínház
művészei - BÉKEFI VIKTÓRIA és PINTÉR

TIBOR - szereplésével zenés
délutánnal köszöntötték a Péliföldi Idősek
Otthona lakóit és a bajóti időseket.. A
művészek
népszerű
musicelekből,
operettekből
énekeltek
részleteket,
népszerű slágereket adtak elő. Külön
élmény volt Pintér Tibor előadásában
Erkel Ferenc: Bánk bán c operájának
Hazám, hazám című dalát hallgatni.

November 16-án az elsősök tettek
látogatást a könyvtárban. A gyerekek
rajzaikkal
kedveskedtek
a
könyvtárosnak. Éva néni szerette volna
elmondani, hogy milyen szabály szerint
vannak a könyvek sorba rakva, de a
gyerekek olyan elevenek voltak, hogy
feladta. Az a terv is összeomlott, hogy a
gyerekeknek olvas egy mesét és
beszélgetnek róla. Az alatt amíg kakaós
kaláccsal és teával megvendégelte a
remélhetőleg leendő olvasóit, sikerült az
olvasásról és annak fontosságáról
beszélgetni velük. Lehet, hogy inkább
tornaórát kellett volna tartani?
Éva néni
Új könyvek a Községi Könyvtárban

Bölcs gondolat:
Csak kétféleképpen élheted az életed.
Vagy abban hiszel, a világon semmi sem
varázslat. Vagy pedig abban, hogy a
világon minden varázslat. Albert Einsten

Elsősök
Els sök a könyvtárban

Paulini Éva: Kiből lesz a jó nő
Balogh Béla: Gyógyító meditáció
Balogh Béla: Többszintű gyógyulás
Tony Parsons: A családban marad
Zalai Károly: Túr dö Fransz
Nicolas Sparks: Menedék
Nora Roberts: Őszinte hazugságok
Gárdonyi Géza: Nagyapó tréfái
Erich Kästner: Emil és a detektívek
Ken Follet: Az idők végezetéig ( A katedrális
folytatása)
Winnie és a denevérek ( gyerekkönyv)
Winnie a tenger mélyén
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Berg Judit: Rumini( gyerekkönyv)
Frei Tamás: A bankár
Andew Matthews: Legyél boldog most!
Fejős Éva: Bankok tranzit
Fejős Éva:Csajok: A Vénusz lakók
mindennapjai
Richard Feyman:A felfedezés öröme
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Nógrádi Gábor:Papa ne már!
Gerlóczy Márton: A csemege pultos naplója
Garaczi László:Mintha élnél
Ásványok enciklopédiája
Fapolcok
Osho: Együttérzés
Franz Werfel:Musa Dagh negyven napja
Fábián Janka: Emma szererlme
Bőszéné Szatmári- Nagy Anikó Gergely Endre,
Peragovics FerencEsztergom és környéke: A
kezdetektől az Ister-Granum Eurorégióig
November 03-án könyvbemutató
keretében ismertették a könyv szerzői
Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó és Gergely
Endre a régi Esztergom vármegye
településeinek történetét feldolgozó
könyvüket.

Bajóti Kisbíró
Lehet-e egyszerű, mindenki által érthető?
Képes-e választ adni az emberiség valódi
kérdéseire? Segít-e az előttünk álló nehéz idők
túlélésében? Új sorozatunkban ezekre a
kérdésekre keressük együtt a választ, és aki
keres - talál! (GG)
„Legyetek jók, ha tudtok!”
Valaha saját, önálló képe volt az
embernek az őt körülölelő világról, melynek
középpontjában ő maga állt. A hüvelyk, a láb,
a tenyér adta ennek a világnak a mértékét, így
ahány ember, annyi világ létezett. Öregeink
még azt vallották: „Ahol a botomat leszúrom,
ott a világ közepe!” - és így is éltek.
Ezeket a világokat Isten kötötte össze,
amely nem bennük, nem kívülük, hanem a
kapcsolatokban nyilvánult meg. Tisztelték a
Napot, a Holdat, Földanyánkat, a fákat, a
forrásokat, az állatokat, az ősöket, a többi
embert… Egységben éltek mindennel, mert
mindenben a Teremtőt találták. Körben ültek a
tűz körül, a szenthelyeken, első templomaikat
is kör alakúra készítették, hogy a külön világok
közös metszetében, a kör központjában
megjelenhessen az Isten.

A középiskolásoknak íródott könyvet bárki
-aki a történelem iránt érdeklődik -nagy
élvezettel forgathatja. Sok bajóti
vonatkozást is tartalmaz a színvonalas
könyv.
**************************************
A tudomány jövője - a jövő tudománya
14. rész
Az emberek jelentős része mára
kiábrándult a tudományból. Elegük lett az
egymásnak homlokegyenest ellenkezőt állító
szakértőkből,
a
tudomány
kreálta,
élelmiszerként, gyógyszerként, kozmetikumként
ránk zúduló mérgekből, a szőnyeg alá söpört
problémákból,
a
hazudozásból.
Egyre
többünkben merül fel a kérdés: van-e jövője a
tudománynak? A mindenkori hatalmat
elvtelenül kiszolgáló, jelenleg kifejezetten
életellenes erőként működő elitklubok helyett
létre jöhet-e az emberiség valós céljait segítő,
az életet és csak az életet szolgáló társadalmi
mozgalom: az új tudomány?
Melyek a szabályai, mik a korlátai,
milyen erkölcsökre épülhet a jövő tudománya?

„Ahol a botomat leszúrom, ott a világ közepe!”
Árpád kori körtemplom, Bagodvitenyéd.
Ez az egység esett áldozatául az
egységesítésnek.
Egységesedtek
a
mértékegységek, az álmok, a gondolatok, az
Isten… Az önálló világképek helyett létrejött
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az egységes tudomány, művészet és vallás, Az
eltűnt egységélményt, a teremtményeket
összekötő valódi kapcsolatokat, pótolandó
elkezdtük felélni Földünket. Mit tehetünk,
hogy ne vágjuk ki azt a bizonyos utolsó fát?
Mindenki kívülről várja a megváltást
(jön az új kormány, a jó király, a földönkívüli
technika…). Mindenki változást akar – csak
neki ne kelljen megváltoznia. Ez az, ami nem
fog menni. Az Élet maga a változás, ha élni
akarunk, változnunk kell! Lássuk miben?
Valós szükségleteink belátása
Pár évvel ezelőtt a Gyimesekben
gyűjtöttünk népi gyógyító tudást. Érintetlen
természet, kristályvizű patakok, egészséges
élelmiszer – és hihetetlen mennyiségű beteg
ember. Napokig nem találtuk az okát, majd egy
barátom figyelmeztetett: a legutolsó kalyibán is
legalább két parabola antenna virít. Azok az
emberek, akiket az tett boldoggá, ha egy
zsákkal több pityóka termett, vagy kettőt ellett
a bárány, és mindkettő megmaradt, a TV
hatására elkezdtek többre vágyni. Azt sugallták
nekik, hogy banán ízű tampon, elektromos
orrszőrtelenítő és plazmatévé nélkül nem lehet
teljes az életük. A boszorkány mesterséges
álmaikért az életüket kérte cserébe…
Az ember becsülete azt diktálja, hogy
csak annyit vegyen el a teremtéstől, amire
valóban szüksége van. Minden, amit
birtoklunk, birtokol minket. Ha ezt megértjük
végre, nem kell földalatti fekete energiák
(kőolaj, kőszén), vagy akár „megújuló
energiák” segítségével kielégíteni végtelen
mohóságunkat. Minden teremtményt a
teremtője táplál, az ő energiáiból él. Éveket
szánunk életünkből
felesleges
kacatok
megszerzésére, melyek azután elszívják
életenergiánkat – hiszen mi teremtettük őket.
Ezért nincs időnk barátainkra, gyermekeinkre,
az életünkre. Aki változni akar, annak
áldozatokat kell hoznia, ki kell dobnia a
ballasztot, meg kell szabadulnia felesleges
lomjaitól.
Mert a valóban szükséges dolgok
alanyi jogon járnak a teremtéstől. Mindenkinek
jár tápláló élelem, meleg otthon és egy
közösség, melynek tagjaként hasznosan élheti
életét. Ha ezek hiányoznak, mesterséges
pótlásuk egyre növekvő fogyasztást okoz.
Egyre többet eszünk, mert nincs tápértéke az
élelemnek, egyre nagyobb házakat építünk,
mert nincs meleg otthonunk, és egyre
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bonyolultabb műközösséget építünk (óvoda,
iskola, munkahely, kórház, nyugdíj, öregek
otthona…),
mert
nincsenek
valódi
közösségeink.
Erkölcs alapú Földhasználat
Valós szükségleteink felméréséhez a
belső mozgató rugóinkon kéne változtatni. Ma
a félelem irányítja döntéseinket: „Mit vehetek
el a teremtésből?” (Hogy ne haljak éhen, hogy
legyen
mit
ennem
öregségemben,
betegségemben, ha állás nélkül maradok…).
De mi lenne, ha a szeretet állna döntéseink
hátterében: „Mit adhatok a teremtésnek, miben
segíthetem Teremtőm munkáját?”
Csak a sivatagot hagyó népekről szól
oktatásunk, a jó példákat még nem tanítják.
Gondos gazdák, jó pásztorok népe, szkíta
aranyszarvas a Kárpát-medencéből.
Adok-e az élelem céljából elvett életért
cserébe életlehetőséget? Adok-e meleg
otthonomért cserébe meleg otthont a rám bízott
élőlényeknek, legyen az családom, kiskertem,
vagy akár a bennem élő sokmilliárd mikroba?
Adok-e valami hasznosat a családomnak,
nemzetemnek,
településemnek,
a
Földanyának?
A hagyományos tájhasználattal az
ember munkája nyomán több hal termett a
folyóban (ártéri gazdálkodás), több fa termett
az erdőben (szálaló erdészet), több fű volt a
mezőn (legelőerdők), mint természetes
állapotában. Az ember ezt a többletet és csak
ezt a többletet vette el a tájtól, ezért maradt
évezredeken át fenntartható gazdálkodása.
Ahol ezt a mértéket elvétette, ma
sivatag
áll
(Mezopotámia,
Egyiptom,
Görögország, Róma). Szégyen, hogy még ma
is ezeket a civilizációkat tesszük meg
példaképpé („már az ókori egyiptomiak is
…”). Azokról a kultúrákról pedig hallani sem
lehet, akik évezredeken keresztül gondos
gazdái, jó pásztorai voltak a teremtés rájuk
bízott szegletének.
A világ újraértelmezése
A gyermek születésekor nézegeti
kezeit, próbálgatja testét, elkezdi felfedezni
saját világát. Jó esetben ez a tudásvágy elkíséri
élete végéig, egészen a halálnak nevezett nagy
vizsgáig. Nagyon fontos, hogy életünk saját
megtapasztalásokról szóljon, nem idegen
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tapasztalatok majmolásáról, mert csak így lehet
újra saját világunk. Csak így állhatunk meg
nyugodt szívvel az utolsó vizsgán, ahol
egyetlen egy kérdés lesz: Ki vagy?
Ma csak kifelé keresgélünk, pedig
belső világunk pontosan akkora, mint a
külvilág. Belsőnk felfedezéséhez nem kellenek
hatalmas gyorsítók, tudományos intézetek,
csak csend, és belső béke. Pont azok a dolgok,
melyeket elvesz tőlünk a mai világ. Mindig
rohanunk, mindig idegeskedünk, mindig lóg
valami a fülünkön. Pedig „ahogy fent úgy lent,
ahogy kint úgy bent”. Ha egyre több ember
találná meg belső békéjét, egyre kevesebb harc
lenne a külső világban.
A legizgalmasabb kutatás pontosan ez
lenne, a két világ együttműködése. Hogy
hatnak gondolataim, érzelmeim a külvilágra?
Hogy érzik meg a növények, az állatok, az
emberek lényemet? Hogyan tudok gondolataim
segítségével másokkal beszélgetni, tárgyakat
mozgatni, közvetlenül hatni a fizikai
valóságra?
Vajon meddig képes az ember új
ismeretek befogadására, világképének teljes
megváltoztatására? Meg tud-e tisztulni az őt
mérgező testi-lelki-szellemi hordalékoktól? Mi
lesz azokkal, akik már képtelenek a változásra?
Mikor gyűlik össze a kritikus tömeg az
emberiség megváltoztatására? A megváltozott
emberiség képes lesz-e a Föld megmentésére?

Bajóti Kisbíró
leírtak minket a nemzetek között igaz, hogy
önjelölt vezetőink a becsületünket is
eljátszották, DE MÉG ÉLÜNK! Élünk, ezért
képesek vagyunk a változásra. Képesek
vagyunk a változásra, ezért még halálunk előtt
rést tudunk ütni az egyre növekvő sötétségen –
teret tudunk adni gyermekeinknek.
Mi, egységesen agymosott, kötelezően
oktatott felnőttek már nehezen változunk. Nem
sok esélyünk van arra, hogy a tudományból, a
művészetből és a vallásból újraalkossuk a testlélek-szellem egységét, de még eltakaríthatjuk
a romokat a következő generáció útjából. Öreg
szárnyaszegett hollóként egy feladatunk még
maradt: fészket kell rakjunk a sólyomfiaknak!
Abdul emlékei a darfuri pokolról. Bombák,
levágott fejek, halottak.
Milyen felnőtt lesz abból, aki már 9 évesen
halálos sebeket kap?
Nem Barbibaba, Legó, kakaóbiztos
számítógép és angolóra kell nekik csak az,
hogy ne engedjük kinevelni belőlük azt a
végtelen tisztaságot és tudást, amivel
megszületnek! Legyen egy zug, ahol védettek a
világban tomboló viharoktól, a médiától, a
pedagógiai kísérletektől, az oltásoktól, a hibás
tudásoktól, a rájuk ömlő lelki szeméttől.
Védjük meg őket, mert minden gyermekkel
újraszületik a világ! Adjunk egy esélyt az új
világnak, hiszen:

Gyermekeinkről van szó
A válaszoktól függetlenül a mi
életünknek már lőttek. Egész életünkben azt
hallgattuk, hogy jövőre már jobb lesz, csak
még most húzzuk összébb a nadrágszíjat…
Egész létünk arról szólt, hogy virtuális
adósságokra hivatkozva élősködők szívták a
vérünket, és mi asszisztáltunk ehhez. Mi
voltunk a saját adószedőink, a saját
végrehajtóink, a saját hóhéraink - élén a
magyar értelmiséggel.
Nem születtünk rossznak, csak itt –
Európa középpontjában, azaz központjában –
mindig fel akartunk zárkózni valamely
perifériához. Hol Rómához, hol Bécshez, hol
Moszkvához, hol Brüsszelhez, mikor milyen
szelek fújdogáltak. „Mint tudjuk, úgysem
tehetünk semmit…” „Mint tudjuk, kicsik
vagyunk, fogyunk…” Mint tudjuk, a majomtól
származunk…”
Hát nem tudjuk! Igaz, hogy betegek
vagyunk, és végtelenül fáradtak igaz, hogy

„Az az egy fontos: legyetek jók
most,
Már nem kell túl sok a
holnaphoz;
Legyetek jók, ha tudtok,
A többi nem számít!”
Géczy Gábor
fizikus, tanár
MAG közösség
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Csuhé angyalkák
Aki
szeretne
csuhé angyalkát
készíteni
,
szeretettel várjuk
a könyvtárba nov
29-én és dec. 6-án
délután 4 órakor
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LAKOSAIT 2011. december 3
3-án

(szombat) DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR A
BAJÓTI KULTÚROTTHONBAN MÁR
HAGYOMÁNYKÉNT
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

IDŐSEK NAPJÁRA.
A MŰSORRÓL A BAJÓTI GYERMEKEK,
JÁZMIN

ÉS

A

HARMÓNIA

ÉNEKKAROSOK GONDOSKODNAK.
VÁRJUK

ÖNÖKET

SÜTEMÉNNYEL,

AJÁNDÉKCSOMAGGAL!
REMÉLJÜK

MINÉL

MEGTISZTELNEK

TÖBBEN
BENNÜNKET

Szeretettel meghívunk mindenkit a
FALU KARÁCSONYA
ünnepségre a Művelődési Házba
December 18-án.
**********************************
**********************************
A közelgő karácsony alkalmából régi
képeslapokból szeretnék egy kis kiállítást
készíteni. Arra kérem azokat akik még
őriznek régi szép karácsonyi képeslapot és
szívesen kölcsön adják jelezzék vagy
jutassák el a Művelődési házba..
Természetesen úgy lesz kiállítva, hogy az
írott fele takarva lesz.
Mné
Szeretném megköszönni, hogy a
tűzoltószertári múzeumunkat ujabb
tárgyakkal gazdagították azok a
bajótiak akiknél még előkerültek “
múzeumi “ tárgyak, és a
gyűjteménynek ajándékozták.

JELENLÉTÜKKEL!
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HIDEGTÁL KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM
Tel.:449-012, 30 / 546 2078

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADVENTI KÖZÖS PROGRAMOK

Első közös
gyertyagyújtás a
Millenniumi téren
november 26-án du
16.30 órakor lesz.
Betlehem
állítás
December 17-én lesz a Millenniumi
téren. A hagyományokhoz híven
forralt
borral,
forró
teával,
mézeskaláccsal várunk minden kedves
érdeklődőt.

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva
Készült a MűvelődésiHáz gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 449-450. Előfizethető és megvásárolható a
Művelődési Házban. Ára: 60,. Forint

