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• A BAJÓ TI ÖN KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2012. január XXII. évfolyam 1.szám
JANUÁRI JELES NAPOK
Január 6. Vízkereszt
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig
Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a
napkeleti bölcsekről, és Jézus megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a
középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar vízkereszt
elnevezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a templomban, de haza is hordták meghinteni
vele a házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt,
de használták a mezőgazdaság és állattartás területein is. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a
házszentelés, melyet ma már kevésbé használnak.
Vízkereszt utáni második vasárnap
E napon emlékeztek meg Jézus első csodatételéről, mely imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással társult. A
pap - a római misekönyv szerint - ezen a napon olvasta fel a kánai menyegzőről szóló evangéliumont. A kánai
menyegzőn (a János evangéliumában leírt legenda szerint) Jézus a vizet borrá változtatta. A kánai menyegzőt
több háznál is eljátszották, majd ezt követően hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak
magukkal.
Január 17. Remete Szent Antal napja
Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A középkorban
előfordultak járványszerű mérgezések, melynek tünetei hasonlítottak az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének
nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló mérgezést. A betegeket imádságokkal, ráolvasással próbálták
gyógyítani. Az ehhez kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában elhalványultak, de később újra éledtek Páduai
Szent Antalként.
Január 18. Piroska
Piroska napjához fűződik ez a mondás: "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy".
Január 20. Sebestyén napja
Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. Amikor a járványok kialakulnak
a nép hozzá imádkozik.
Január 22. Vince napja
A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állítottak.
A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. A gazdák szerint
ezen a napon sok bort kell inni, hogy bő legyen a termés. Az időjárás is
meghatározó volt, például szép, napos idő esetén jó bortermést reméltek, rossz
idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak.
Január 25. Pál napja
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, mely szerint a
Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, és innentől Pál apostol néven
emlegetik.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Lakossági
fogyasztók

Bajót Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2011. december 20-án
tartotta testületi ülését, melyen az alábbi
rendelteket alkotta:
Bajót Község Önkormányzati Képviselőtestületének

Ft/m3

Nem
lakossági
fogyasztók
Ft/m3

Ivóvíz díja

297,00

437,00

Szennyvízcsatornahálózat használati
díja

249,00

398,00

Környezetterhelési
díj

18,00

18,00

14/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról szóló 11/2003. (IX. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és az
árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a köztisztaságról szóló
11/2003. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének
módosítása tárgyában az alábbiak szerint
rendelkezik:
1.§
A köztisztaságról szóló 11/2003. (IX. 11.)
önkormányzati rendelet 23/A.§ (1)bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
23.§ (1) A ivóvízfogyasztásért és a
szennyvízcsatorna-hálózat
használatáért
fizetendő díjakat a 3. melléklet tartalmazza.
2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-től kell
alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Tóth Zoltán sk.
polgármester

Dics Mária sk.
mb. körjegyző

15/2011. (XII. 21. ) rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96.§-ában megállapított feladatkörében
eljárva az alábbiak szerint rendelkezik:
1.§
A
rendelet
hatálya
Bajót
Község
Önkormányzatának közigazgatási területén
történő házasságkötési eljárásokra terjed ki.
2. §

A rendeletet kihirdettem.
Bajót, 2011. december 21.

Bajót Község Önkormányzati Képviselőtestületének

Dics Mária
mb. körjegyző

3. melléklet
a 11/2003. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
{megállapította a 14/2011. (XII.21.)
önkormányzati rendelet 1.§-a}

(1) Az önkormányzat a házasságkötések
helyszíneként a Művelődési Ház (Bajót,
Kossuth Lajos u.84) – erre a célra kijelölt –
nagytermét biztosítja, mint hivatali
helyiséget.
(2) A
házasságkötési
esemény
hivatali
helyiségen
kívüli
megkötésének
engedélyezése iránt e rendelet 1. melléklete
szerinti kérelmet kell benyújtani a
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jegyzőhöz a házasságkötési
bejelentésével egyidejűleg.

szándék

1. melléklet
a 15/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

3.§
KÉRELEM
(1) Hivatali helyiségben és hivatali he lyiségen
kívül, valamint hivatali időben és hivatali
időn túl megrendezett házasságkötésekért a
2. melléklet szerinti díjakat kell megfizetni.
(2) Nem kell a 2. mellékletben meghatározott
díjakat megfizetni, ha a házasságkötésre
azért kerül sor a hivatali helyiségen kívül,
mert a házasulandók egyikének vagy
mindkettőjüknek a tartósan megromlott
egészségi állapota azt indokolja, és erről a
tényről orvosi igazolással rendelkeznek.

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
létesítésének engedélyezéséhez
Kérelmezők (házasulandók) neve:
1. Név:

………………………

Állandó lakcím:

………………………
.

Kézbesítési cím:

………………………

2. Név

………………………

Állandó lakcím:

………………………

Kézbesítési cím:

………………………

4.§
(1) A házasságkötési eseménynél közreműködő
anyakönyvvezető
díjazása:
házasságkötésenként 7.000 Ft.
(2) Az
anyakönyvvezető
díjazását
az
önkormányzat a mindenkori tárgyévi
költségvetésében a személyi juttatások
előirányzata terhére biztosítja.
5.§
A házasulandóknak a 3.§ szerinti díjakat
legkésőbb a tervezett házasságkötést megelőző
3. napig kell megfizetniük Bajót Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
házipénztárában

6.§
(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép
hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az (1)
bekezdésben megjelölt napot követően
bejelentett
házasságkötési
eseményeknél kell alkalmazni.
Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Bajót,

………………………………………..

(közterület

neve)

………………

házszám/helyrajzi szám.
Tudomásul vesszük, hogy a jegyző által kiadott
engedély mellett az anyakönyvvezető kizárólag
akkor működik közre a házasságkötés hivatali
helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a) a tanúk és – ha szükséges – a tolmács
jelenlétét biztosítjuk,
b) gondoskodunk
az
anyakönyvvezető
helyszínre és a hivatali helyiségbe való
utazásáról,
c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen
való biztonságos kezelésének feltételeiről.
Bajót, ………………………
……………………
kérelmező aláírása

……………………
kérelmező aláírás
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2. melléklet
a 15/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
DÍJAK I.
Házasságkötés

hivatali
időben és
hivatali
túl és

időn

hivatali
helyiségben.

hivatali
helyiségen
kívül.

0 Ft

0 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik január
hónapban ünneplik
ünneplik születés és
névnapjukat.
70 éves
Lukács Sándor
Ábrahám Vilmos

lakossági szavazás nyertese 491 leadott
szavazattal, mely az összes szavazat 64,78 %-a
a Kossuth Lajos utca 103. szám alatti ingatlan
lett.
A képviselő testület 2011. december 20-i ülésén
döntött további két ingatlan kiválasztásáról. A
díjazottak: Petőfi utca 26. szám, valamint a
Szabadság utca 117. szám alatti ingatlanok
tulajdonosai.
A díjazott ingatlanok tulajdonosai elismerő
oklevél mellett 10.000 Ft értékű vásárlási
utalványt vehetnek át.
A díjazottak mellett a Mozgalomban résztvevő
valamennyi ingatlan tulajdonosának valamint a
Mozgalomban nem induló, de településünk
szépítésében saját ingatlanának rendezése által
szerepet vállaló lakosunknak ez úton is
szeretnénk megköszönni munkáját.
Tóth Zoltán
Polgármester
2011. évi díjazott ingatlanok

( január 5.)
( január 10.)

80 éves
Cséplő Árpád
( január 30.)

Akik örökre eltávoztak:
 Kovács Ernőné ( Imre Katalin) 1960
 Motúz Kelemenné ( Balog Margit)1941
 Csaholczi Gyuláné ( Sujbert Ilona) 1946
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kossuth utca
103.

Szabadság
utca 117.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal új helyre költözött. Az új
cím Bajót, Kossuth L.u. 147. ( Millenniumi
Ház)
A hivatal elérhetősége nem változott.
Tel.: 33 /449-265

Virágos és Tiszta Bajótért Mozgalom 2011.
évi díjazottjai
A Virágos és Tiszta Bajótért Mozgalomban
résztvevő ingatlanok közül a díjazásban
részesülők kiválasztásában az elmúlt évekhez
hasonlóan a település képviselő-testülete
mellett a lakosság is szerephez jutott az
interneten leadható szavazatok által. A

Petőfi utca 26.

Ügyfélfogadás
Hétfő:1230 -1500
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800 -1200
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Csütörtök :1200 -1500
Péntek: 800 –1200
Designer drogok
Polgármester fogadóideje:
Szerda:800 –1500

A designer /ejtsd: dizájner/
drogok olyan anyagok,
amelyeket azzal a célzattal
hoztak létre, hogy az illegális /tiltott/ anyagokhoz
hasonló hatásmechanizmussal bírjanak, azonban
– mivel nem szerepelnek a tiltólistán – büntetőjogi
következményekkel csak az esetek kis hányadában
kelljen számolni /felnőtt korú kiskorú személyt segít
hozzá a használathoz, lásd később/ Sem a vizelet
mintára, sem pedig ezekre az új anyagokra nem
léteznek még olyan gyorstesztek, amelyek a
designer drogok jelenlétét kimutatnák.

Körjegyző fogadóideje
Péntek:800 –1200

Ugye nem szeretné így találni a lakását?
VAGYONVÉDELMI
TANÁCSADÁS
INDUL
A Komárom –

A designer drogokról, azok terjedéséről,
használatáról 2009. óta lehet Magyarországon
hallani; a 2010. év „favorit” szere a „Kati” névre
keresztelt mefedron vegyület volt, amely azonban
2011. január elsejétől tiltólistán van. Azóta újabb és
újabb szerek jelentek meg a piacon, az alapvegyület
kis megváltoztatásával már egy új anyagot lehet
létrehozni, mely hatása az előzőéhez képest még
intenzívebb, még drasztikusabb és persze
kiszámíthatatlanabb lehet.

Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályán vagyonvédelmi
tanácsadó iroda
működik, ahol
hasznos
információkhoz
juthatnak a
vagyonvédelem és a lakásbiztonság
területén.
Időpont

egyeztetés:

34/517-755

telefonszámon,
galambosgr@komarom.police.hu
címen
Komárom – Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

vagy
e-mail

Idén január 1-től újabb 9, eddig designer drognak
számító anyag került fel a tiltólistára, közöttük a
mefedron betiltása után igen elterjedté vált MDPV, a
fluoramfetamin, valamint 5 szintetikus kannabionid,
amelyeket „spice” néven hoztak forgalomba a
korábbiakban.
A designer drogokhoz hozzájutni nem nehéz, és
nem kockázatos, hiszen használatuk nem
büntetendő. Természetesen a herbal shopokban,
illetőleg a beszerzési forrásként használt internetes
áruházakban nem úgy kínálják őket, hogy azokat el
kell fogyasztani, hanem füstölőként, fürdősóként,
egyéb más, fogyasztásra nem alkalmas szerként.
A fiatalok pedig kipróbálják, élnek velük, és – nem
számolva a következményekkel – kísérleti nyúlként
bejuttatják a szervezetükbe. Ezeknek az újfajta
pszichoaktív szereknek a többi droghoz hasonlóan
meglévő egészségkárosító következményein túl
megvan az az óriási veszélyük, hogy rövid távú, és
főleg hosszú távú hatásaik nem ismertek, hiszen
nem olyan régóta vannak jelen a drogpiacon.
A designer drogokra vonatkozó jelenlegi büntetőjogi
szabályozás:
282/B. § (5) Az a tizennyolcadik életévét betöltött
személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött
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személynek kábítószernek nem minősülő kábító
hatású anyag, illetőleg szer kóros élvezetéhez
segítséget nyújt, vagy ilyen személyt erre rábírni
törekszik, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

előzetesen időpont egyeztetést
telefonszámokon lehet megtenni:

Ez tehát azt jelenti, hogy csak az a nagykorú
személy tartozik büntetőjogi felelősséggel, aki
kiskorú személyt bír rá, vagy segít hozzá
kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag
élvezetéhez, illetőleg ennek beszerzéséhez anyagi
eszközöket szolgáltat.

www.drogstop.hu

A designer drogokra vonatkozó büntetőjogi
szabályozás 2012. március 1-től változni fog, annak
részleteit egy újabb hírlevélben fogjuk közzé tenni.
Sajnos a gyakorlati tapasztalataink azt mutatják,
hogy az oktatási intézményeken belül egyre több a
probléma, a tanácstalanság, az eszköztelenség.
Csak az utóbbi néhány hétben több olyan tatabányai
iskolából érkeztek hozzánk konkrét információk,
illetve fordultak hozzánk segítségért, ahol a
droghasználat érezhetően jelen van a tanulók
körében, akár már az oktatási intézmények falain
belül is. Ezeket a problémákat egyedül, egyik napról
a másikra nem lehet megoldani. Ami nagyon fontos
lenne már évtizedek óta, az az órarendbe épített
komplex
megelőzési,
egészségfejlesztési
program, amely a gyerekek önértékelését,
önérvényesítését erősítené, elsajátíttatná a nemet
mondani tudást, és olyan készségeket fejlesztene,
amelyek az egészséges életvezetéshez igen
fontosak. Ilyen programok léteznek, csak
alkalmazásukra nincs elég kapacitás.
Amit osztályunk nyújtani tud
intézményeknek és a tanulóknak:

az

oktatási

-tájékoztató órák a drogokkal kapcsolatban / nem
az egyes anyagok bemutatása, hanem a
veszélyekre való rámutatás, a fiatalok körében
elterjedt –sokszor téves – információk helyretétele, a
büntetőjogi vonatkozások megbeszélése/
-pedagógusok felkészítése a Biztonság szigete
programra / több órából álló, alsó és felső
tagozatban is működtethető megyei megelőzési
program /
- szülői értekezleteken való részvétel, a szülők
tájékoztatása
- tantestületi értekezleteken való részvétel, a
pedagógusok tájékoztatása
- részvétel megyei, illetőleg városi programokban,
társszervekkel való együttműködés
Anyaghasználattal kapcsolatban orvosi beutaló
nélkül fordulhatnak a kliensek a Tatabányai Szent
Borbála
Kórház
Drogambulanciájához,
az

a

következő

34/515-577, vagy 70/318-8542 ajánlott honlapok:
www.drgogriporter.hu

www.drogfokuszpont.hu

www.drognet.hu

Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
34/517-755
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HOGYAN KAPCSOLJAM BE?
2012.január 25-én 16
órától a Művelődési
Házban ( IKSZT )
Számítógép felhasználói
ismeretek átadása,
segítség az elinduláshoz
Mindazokat ( kortól függetlenül ) akiknek
nincs számítógép felhasználói ismerete
és szeretnék megtanulni az alapokat
szeretettel várunk

HOGYAN TOVÁBB ?
Beszélgetés a továbbtanulásról, pályaválasztási
lehetőségekről
Szeretettel várjuk a pályaválasztásban érdekelt
tanulókat, szülőket, tanárokat
Tájékoztatást tartja:
Szikszai Katalin
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és
Ipari Kamara
Általános alelnöke
Bajót (IKSZT) Múvelődési Ház
2012. január 30. 14 óra ( Az iskola busz
beérkezése után )
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A magyar kultúra napja

A farsang a vízkereszttől (január 6.)
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig
tartó időszak elnevezése, amelyet
hagyományosan a vidám lakomák, bálok,
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A
farsang jellegzetessége, hogy a keresztény
liturgikus naptárban nem kötődik hozzá
jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag
néphagyományokra épül (lásd: torkos
csütörtök). A kereszténység előtti időkből
származó farsangi mulatságokat az
„erkölcsös” 16. és 17. században nem
eredete, hanem bujaságot szimbolizáló
szokásai miatt tiltották.
A farsang
csúcspontja a
karnevál,
hagyományos
magyar nevén
„a farsang
farka”. Ez a
farsangvasárnaptól
húshagyókeddig
tartó utolsó
három nap, ami
nagy
mulatságok
közepette,
valójában
télbúcsúztató is.
Számos
városban ekkor
rendezik meg a híres karneválokat (riói
karnevál, velencei karnevál),
Magyarországon pedig a farsang
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi
busójárást.

Január 22. napja 1989 óta
a magyar kultúráé.
Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be "a magyar nép zivataros
századaiból" vett példákra
épített költeményét - a Himnuszt.
Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen a
napon iskolai szünet, de a legtöbb helyen,
iskolában, könyvtárban, faluban, városban
valamiképpen megemlékeznek Kölcseyről,
a Himnuszról és a magyar kultúráról.A
magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
meg január 22-én, annak emlékére, hogy –
a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Egy érdekes Web lap cím.
http://www.fortepan.hu
Régi fotókat lehet nézegetni 1900-1990-ig mint
pl az alábbi fotó

Akit a régi esztergomi fotók érdekelnek az
keresse Beszédes Sándor fotóit az interneten
Duna utca az 1876-os árvízben
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