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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2012. február XXII. évfolyam 2.szám

A Répa mese

Sok-sok hóember

Jázmin hercegnő

Matróztánc
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek
az óvodás farsangi bál megszervezésében és
lebonyolításában.
Külön köszönet a szülői munkaközösség minden
tagjának, Páldi Imréné Gizi óvó néninek a gyönyörű
bohóc tortát, és köszönet Ferenczi Jánosné
Marikának (Picur bolt), Katona Gyulának és Kriszeg
Ilonának, hogy tombola tárgyakkal támogatták az
óvodát.
Paul Zoltánné (megb.tagóvoda vez.h.) és az óvoda
dolgozói
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Bajóti Kisbíró
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ANYAKÖNYVI HÍREK

Bajót Község Önkormányzati Képviselőtestületének
1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló
7/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kedves Olvasóink, eddig az újság hasábjain az
anyakönyvi híreink megjelentek havonta
automatikusan…. A megjelent új adatvédelmi
törvény szerint, az információs önrendelkezési
jog az egyén azon joga, hogy alapvetően maga
döntsön személyes adatainak kiszolgálásáról és
felhasználásáról.
Az
információs
önrendelkezési jog a személyes adatok
védelmét biztosítja. Mostantól nem áll
módunkban
az
anyakönyvi
hírekről
automatikusan tudósítani. Ha szeretnék, hogy
családi eseményeiket (születésnap..) újságunk
következő számaiban megjelenje, kérjük
írásban jelezzék a hivatalban Horváth
Attilánénál. Köszönjük!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja és
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvény (Ötv.) 18.§ (1) bekezdése
szerinti rendeletalkotási feladatkörében
eljárva,
az Ötv. 1.§ (6) bekezdés a) pontjában
megfogalmazott felhatalmazás alapján az
önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2011. (V.
24.)
önkormányzati
rendelet
(R.)
módosítása tárgyában az alábbiakat
rendeli:
1.§
A R. 1.§ (2) bekezdésének helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
a) Az önkormányzat székhelye: Bajót,
Kossuth Lajos u. 147.
b) Az önkormányzat postacíme: 2533
Bajót, Kossuth Lajos u. 147.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Tóth Zoltán sk. Dics Mária sk.
polgármester
mb. körjegyző
Záradék:
Az önkormányzati rendeletet kihirdettem:
Bajót, 2012. február 08.
Dics Mária
mb. körjegyző

Tájékoztató pályázatokról, tervekről!
Tisztelt bajóti Polgárok!
Az elmúlt évek során igyekeztem
rendszeresen
számot
adni
az
önkormányzatunk munkájáról, az elért
eredményekről,
megvalósítás,
vagy
beadás
alatt
lévő
pályázatokról,
tervekről. Így teszek most is, bár sajnos
a körülöttünk lévő világ gyors, dinamikus
változásai ránk is hatással vannak,
ráadásul legtöbbször ezek a hatások
inkább
negatívak,
mint
pozitívak.
Gondoljuk csak a pénzügyi válság
hatásaira, vagy egyéb változásokra.
Mint azt bizonyára sokan hallották,
elfogadásra került az új önkormányzati
törvény, mely gyökeresen új alapokra
helyezi az önkormányzatok szerepét,
2013-tól létrejönnek a járások, ahová sok
korábbi önkormányzati igazgatási feladat
fog
átkerülni.
Helyben
inkább
a
településüzemeltetési,
településfejlesztési feladatok, alapszintű
orvosi ellátással, óvodával, szociális
alapellátással
kapcsolatos
feladatok
maradnak. Fontos szempont, hogy 2000
fő lakosságszám alatt önálló hivatalt a
települések 2013 március 1-ét követően
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nem tarthatnak fent. A mi esetünkben,
ez elviekben jelentős változást nem okoz,
hiszen a meglévő Bajót-Mogyorósbánya
körjegyzőség
összlakosságszáma
meghaladja a 2500 főt, hivatalt a
körjegyzőség tartja fent, tehát a
változás a mi esetünkben csak névleges
változás
lesz,
illetve
amennyiben
világosan körvonalazódnak a feladatok,
akkor a szervezeti, apparátusi rendszert
kell újragondolni. A Mogyorósbányával
való együttműködés esetleges felbomlása
esetén törvényi kötelezettségünk lenne
valamelyik
másik
(maximum
egy
közigazgatási
határt
átlépve)
településsel társult formában működni. A
közelmúltban megtartott közös testületi
ülésen mindkét település képviselő
testülete az együtt működés folytatása
mellett tette le a voksát, egyben
elfogadásra került a 2012-re vonatkozó
körjegyzőségi költségvetés.
A fent vázolt körülmények ellenére is
fontos cél, hogy a korábban megszokott
fejlesztési dinamizmus ne szakadjon
meg, vagy legalábbis a rendelkezésre álló
lehetőségek közül minél többet találjunk
meg. Ehhez tervek, valamint megfelelő
pályázati források kellenek. Azonban
egyre nehezebb a céljainknak megfelelő
pályázati forrásokat találni. Így inkább a
tervezésre, tervek készítésére kerül a
hangsúly az elkövetkezendő időkben,
hogy minél szélesebb körben tudjuk majd
megtalálni
a
számunkra
kedvező
forrásokat.
2012-ben azért vannak már biztosan
megvalósításra
kerülő
nyertes
pályázataink.
Az
egyik
ilyen
a
Nyergesújfaluval
közösen
elnyert
óvodafejlesztési pályázat, mely során az
óvoda épülete külső hőszigetelést, új
vakolatot, korszerű fűtési rendszert,
napkollektoros
melegvízellátást
kap.

Bajóti Kisbíró
Ezzel a mintegy 10 mFt-os fejlesztéssel
az óvoda teljekörű felújítása megvalósul.
Ezt követi, vélhetően még a nyár
folyamán a Dobozi utca végén kialakult és
az évtizedek során jelentős szeméttel
feltöltött
illegális
hulladéklerakó
felszámolása.
A
Duna-Vértes
Hulladékgazdálkodási
Társulás
több
település
összefogásával
benyújtott
Uniós pályázata nyert, így 95%-os
támogatással az érintet települési
hulladék lerakók rekultiválására kerülhet
sor. Külön siker, hogy így az eterniti
lerakó
is
rekultiválva
lesz,
mely
kötelezettség jelentős terhet rótt volna
ránk. A bajóti pályázat bruttó beruházási
főösszege közel 60 mFt.
Ezek a beruházások tehát egészen
biztosan megvalósulnak 2012-ben. A jövő
tekintetében
viszont
sok
a
bizonytalanság, még annak ellenére is,
hogy gazdálkodásunk stabil, hitelünk
nincs
és
kisebb
tartalékkal
is
rendelkezünk.
Néhány
gondolatban
azért
összefoglalnám, hogy milyen fejlesztési
elképzeléseink
vannak
a
jövőre
vonatkozóan, illetve, hogy melyekhez
vannak már kész, esetleg engedélyes
terveink.
Belterületi
szilárd
burkolatú
önkormányzati utak felújítása:
- Damjanich u
- Széchenyi u
- Táncsics M. u
ezekre az utcákra pillanatnyilag nincs
készen tervünk, de gyorsan tudunk
engedélyes terveket produkálni.
Belterületi szilárd burkolatú út építése,
csapadékvíz elvezetéssel együtt:
- József Attila u
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Engedélyes
tervekkel
(vízjogi engedély is van).

Bajóti Kisbíró
rendelkezünk

Energiatakarékos
(led
diódás)
közvilágítás kialakítása:
Teljes
településre
vonatkozóan.
Nincsenek terveink. Előkészítés alatt álló
projekt.
Orvosi rendelő felújítása:
Akadálymentesítés, szigetelés, héjazat
csere, nyílászáró csere, burkolatok
felújítása, fűtésrekonstrukció megújuló
energiaforrással kiegészítve, stb.
A költségek felmérése folyamatban van,
ennek
tükrében
a
szükséges
engedélyeket előkészítjük.

Várhatóan az év során megjelenik
pályázati lehetőség saját erőművek
létesítésére. Előkészítés alatt álló
projekt.

Lakosságmegtartó képesség növelése
érdekében telekalakítás
A
József
A.-Táncsics
M.
utcák
folytatásaként az ott lévő mintegy 6,5
hektár területen telekalakítás indítása.
Folyamatban van a Nemzeti Föld Alap,
NFA-tól
való,
cserével
történő
tulajdonszerzés. Ezt követően kerülhet
sor a telekalakításokra.

Tóth Zoltán
Polgármester


Járda építés, parkosítás, csapadékvíz
elvezető rendszer felújítása:
Tervek a buszfordulóval szemben lévő
terület
parkosítására,
rendezésére,
járdakialakításra, vannak. A már kész
buszfordulótól induló járda folytatására
Táncsics M. u –ig, kiegészítve a Kossuth
L. u és Táncsics M. u-át összekötő lépcső
megépítésével szintén engedélyes tervvel
rendelkezik. Ezek a fejlesztések egyben
és
különbontva,
szakaszosan
is
megvalósíthatóak.
Csapadékvíz
elvezető
rendszer
felújítása:
Öreg-kő u, Petőfi S u tekintetében
vízjogi
engedélyes
tervekkel
rendelkezünk.
A
pályázati
feltételrendszer miatt két sikertelen
pályázaton vagyunk túl.
Elképzeléseink között szerepel a teljes
településre vonatkozó vízrendezési terv
készítése
Közvilágítás,
illetve
egyéb
energiaigényeink
megújuló
energiaforrással történő kiváltása

Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások
(ÁFSZ)információs pont működtetése
amely az
IKSZT (új Művelődési Ház)
feladata. Célja a munka világával
kapcsolatos tájékoztatás, információ.
2012.február 15-én Romanek Etelka a
Munkaügyi
Központ
Esztergomi
Kirendeltségének
vezetője
tartott
tájékoztatást vállalkozóknak
a
munkahelymeg-tartást
támogató,
elősegítő pályázati lehetőségekről.
Bajót honlapján ÁFSZ menüpont alatt is
elérhetőek lesznek a pályázati anyagok és
tájékoztatók.
``````````````````````````````
FELHÍVÁS
A Művelődési és Sportbizottság idén megrendezi a
BAJÓTRÓL ELSZÁRMAZOTTAK találkozóját.
Kérjük a bajóti lakosokat, hogy akiknek ismerősük,
rokonuk, családtagjuk 15 évnél régebben
elszármazott Bajótról, és szeretnék, ha meghívnák
őket, kérjük írják meg a millenniumihaz@bajot.hu
e-mail címre, vagy a Művelődési Házban adják le a
nevet és a címet, hogy a meghívókat elküldhessük
részükre.

Farsang és közös születésnap a bajóti
Nyugdíjas klubban
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A Nyugdíjas klubban február 8-án tartottuk meg
közös születésnapi ünnepségünket.

Először vidám ügyességi vetélkedőn vettek
részt az 5 fős csapatok, melyen szerepelt lufifújás, szék-öltöztetés, célba dobás. Ezután
került sor a szellemi vetélkedőre „Barangolás
Bajóton” címmel. Falunk történelmével, közelmúltjával,
népszokásaival
kapcsolatos
kérdéseket állítottam össze, melyek felidézték
tagjaink gyermekkori emlékeit is.
Mindhárom csapat nagy lelkesedéssel, ügyesen
oldotta meg a feladatokat. Öröm volt látni a
versenyzők kipirult arcát, szinte megfiatalodott
mindenki.
Az eredmény kihírdetésekor
valamennyi résztvevő ajándékot kapott.
A vetélkedőt követően ünnepeltük meg tagjaink
közös születésnapját, s köszöntöttük egymást.
Meglepetés volt a két hatalmas, finom torta,
melyből minden jelenlévőnek jutott.

Vidáman folytatódott a délután, estig
beszélgettünk jókedvűen énekeltünk – örültünk
az együtt töltött időnek!
Balázs Józsefné

Bajót község Önkormányzata és az Örekőaljai
Pincebarátok Köre Egyesület március 24.-én
(szombaton) tartja 2012- es évi
borversenyét. A borversenyen bárki részt
vehet saját, ill. bárhol termelt, vásárolt
szőlőből készített borával.
Meghívott vendégként vesznek részt a
borversenyen, a Szlovákiai Karva község
borbarátai,
saját készítésű boraikkal.
Borversenyre az alábbi borfajtákkal lehet
nevezni:
- fajtiszta fehér
- vegyes fehér
- rosé
- fajtiszta vörös
- vegyes vörös
- couvé
A mintákat 0,7 l-es zöldszínű palackban,
mintánként 2 üveggel kell leadni. Az
üvegeken lévő
jelölő címkének tartalmaznia kell: - bor
fajtáját,- évjáratát,- szőlő terület helyét,- és a
tulajdonos nevét. A versenyre leadott
bormintánként, egyesületi tagnak 500 Ft-ot,
nem tagnak
600 Ft-ot kell a minta leadásakor befizetni.
A borminták leadási időpontja: 2012 március
23.-a (péntek) 17 órától 19.30. óráig.
Helye: Bajót Kultúrotthon, Kossuth Lajos
utca 84.
A verseny eredményhirdetésére 2012.
március 24.-én 18 órakor kerül sor a
Kultúrotthonban.
Az eredményhirdetést követően vacsorával
egybekötött borkóstolót tartanak a gazdák a
benevezett boraikból, Sujbert István
harmonika kísérete mellett
A vacsora díja személyenként 1400 Ft/fő,
melyet a borminták leadásakor kell befizetni.
Eredményhirdetésre, ill. a borkóstolós
vacsorára szívesen látunk mindenkit aki a
vacsora díját befizeti.
A hagyományoknak megfelelően a
borverseny színvonalát a Jázmin népviseleti
asszonykórus, emeli.
Minden borkészítőnek eredményes
szereplést kíván Bajót község
Önkormányzata és Öregkőaljai Pincebarátok
Köre egyesület tagsága.

FELHÍVÁS
Tisztelt Bajótiak Polgártársaink !
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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
önadózóként 2012. május 20-ig van lehetőségük
az SZJA 1 %-át felajánlani. Tisztelettel kérjük
támogatásukat céljaink megvalósítása
érdekében az Öregkőaljai Pincebarátok Köre
Közhasznú Egyesület számára.

Az egyesület adószáma:
18616129-1-11
Köszönettel: Öregkőaljai Pincebarátok Köre
Egyesület
Vezetősége és tagsága
==================================

ÖNKÉNTES POLGÁROK
Lassan haladó autó az esti, éjszakai
sötétben. Meg-megáll, aztán újra
járőröznek
a
elindul.
Polgárőrök
faluban, önkéntes polgárok. A Bajóti
Polgárőr Egyesület tagjai, akik 29-en
vannak.
Feladatuk
a
közrend,
közbiztonság,
környezetvédelem,
ifjúságvédelem,
bűn
és
baleset
megelőzés. Ezt vállalták amikor az
egyesület tagjai lettek.
Együttműködési megállapodásuk van
az Önkormányzattal, Rendőrséggel,
Postával, Takarékszövetkezettel és a
Sportegyesülettel.
A
Tűzoltóság
munkáját segítik, amikor avartüzek
esetén a tűzoltóautóra vigyáznak, hogy
a
tűzoltók
teljes
létszámban
olthassanak, esetenként ők is oltanak.
Találkozunk polgárőrrel az utcán,
amikor a postai kézbesítőket kísérik,
különböző rendezvények, egyházi,
kulturális, sportesemények helyszínét
biztosítják.
A szolgálat ellátása szigorú előírások,
szabályok alapján történik, minden
esetben
kötelező
a
rendőrségi
bejelentkezés. A szolgálat időpontja, a
szolgálatot teljesítők neve, a gépkocsi
rendszáma a szolgálati naplóba kerül.

Munkájuk elismerése volt, hogy a 2011.
évi Megyei Polgárőr Napon három
bajóti polgárőr is kitüntetést vehetett át:
Füle István Polgárőr
bronz fokozata

Érdemkereszt

Sinkó Ferenc Kiemelkedő
munkáért oklevél

Polgárőr

Muzslai
Szilárd
Kiváló
Polgárőr
munkáért
emléklap
kitüntetésben
részesült.
A februárban megújuló, kibővülő
Polgárőr törvény még több jogot biztosít
a
polgárőröknek,
de
ezzel
párhuzamosan
felelősségteljesebb,
nehezebb feladatot, munkát ró rájuk.
Azért, hogy a polgárőrök ezeket a
feladatokat
maradéktalanul
elvégezhessék,
az
egyesületet
anyagilag és erkölcsileg is támogatja a
Megyei Polgárőrvezetés, a helyi
Önkormányzat,
az
Önkormányzati
képviselők,
a
Takarékszövetkezet,
valamint civil felajánlások.
Az egyesület minden hónap utolsó
csütörtökjén,
18
órakor
a
Kultúrotthonban tartja havi taggyűlését,
szívesen látnak minden érdeklődőt,
korra és nemre való tekintet nélkül, akik
segítői,
vagy
aktív
résztvevői
szeretnének lenni az egyesületnek.
Jegyezte: FL.
FEBRUÁRI időjósló megfigyelések
Zsuzsanna napja

Ehhez a naphoz is
kötődik időjárási megfigyelés. Állítólag
ekkor szólal meg a pacsirta, melynek
éneke a tavasz közeledtére utal.
Mátyás napja. Azt tartják, ha hideg az
idő, Mátyás feltöri a jeget, ha viszont
nem talál, akkor csinál. Azaz hirtelen
időjárás változást vártak ettől a naptól.
Egyes vidékeken azt tartják a Mátyásnapkor kikelő kiscsirke verekedős lesz.
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KERTBARÁTOK
KÖRE!

Szereti a kertjét? Vannak jó
tapasztalatai ? Szivesen megosztaná
másokkal? Esetleg rossz tapasztalatai
vannak . de keresi a megoldást rá?
Cserélne tapasztalatot kertbarát
társaival?
ALAKÍTSUK meg a Kertbarátok
körét!
Csak az érdeklődési kedven , múlik.
Csak rajtunk múlik.
Ha érdekli Önt, jelezze a Művelődési
Házban.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FIATALOK
s

szerető baj tiakat
akik szivesen
v llaln nak
szabadidej kben
idegenvezet st az
regkőre.

A

turista szezonban
nagyon gyakori,
hogy a

TURAKEDVE

kir ndul kat

LŐK!!
K!!

seg teni kell az

Keress k

eligazod sban. Ha

azokat a

lenn nek olyan

fiatalok

fiatalok vagy ak r

at , vagy kir ndulni

idősebbek akik
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ismerik az Őregkő
k rny k t

s

szabadidej kben
tudn nak k s retet
adni

k rem

kedv k lenne ilyen
elhivatotts gra .
V rjuk az
rdeklődők
jelentkez s t

rjanak a
millenniumihaz@baj
ot.hu e-mail
c mre, vagy

MEGHÍVÓ
A MŰVELŐDÉSI HÁZ

jelezz k a
Művelőd si H zban.
A felh v s c lja,
hogy megtal ljuk
azokat az
embereket akiknek

SZERETETTEL HÍV –VÁR MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT EGY KIS
BESZÉLGETÉSRE
ESTER G.WOOD AZAZ

V RADY ESZTER
ÍRÓNŐVEL, SÁGHY ANTAL
UNOKÁJÁVAL.
2012.FEBRUÁR
2012.FEBRUÁR 2121-ÉN KEDDEN 16
ÓRAKOR
A KÖZSÉGI KÖNYVRTÁRUNKBAN
TALÁLHATÓ KÖNYVEI:
A férfi aki tetszik nekem
A nő aki tetszett nekem
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A hely szelleme
Keserves éjszaka

A SIKERES CSALÁDOK TITKA A
NYAGYSZÜLŐKTŐL AZ IFJUSÁGIG
címmel 2012. március 2-án 16 órakor ad
műsort a Művelődési Házban

Zs ros Simon
M ria

Nagykőrösi költőnő
Mindenkit szeretettel várunk az unokáktól a
nagyszülőkig

SEG Tnet

Egyénre szabott segítség az internet és a
számítógép használatához. Ez azt jelenti, hogy
az egyeztetett időpontban csak ő vele
foglalkozik a segítő csak abban amelyben kéri
és amennyi szükséges.
A segítség az ismereteim határáig terjed.
Malagurszkiné
==================================
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc
megemlékezése március
15-én 10 órakor lesz a
Művelődéi Házban. A
műsort az általános
iskolások adják.
==================================

A Holcim idén ünnepli fennállásának
100. évfordulóját. Ebből az alkalomból a
Holcim-díjon cementutalvány és
pénzbeli támogatás mellett a cég
munkatársainak önkéntes munkájára is
pályázhatnak a Lábatlanon és
térségében működő intézmények,
önkormányzatok, civil szervezetek.
A nem mindennapi évfordulót a Holcim munkatársai
a helyi közösségekben végzett önkéntes
munkájukkal tervezik megünnepelni. Noha minden
egyes program a helyi igényekhez igazodik, a
kezdeményezés világméretű – és egy globális
felhívás alá szerveződik: Együtt a fenntartható
közösségért.
A Holcim-díjra bejegyzett, nonprofit szervezetektől,
önkormányzatoktól,
civil
szervezetektől
és
intézményektől várják a pályázatokat, akik a
környezet és a helyi közösség számára kiemelkedő
haszonnal járó tevékenységet folytatnak az
értékteremtő fejlődés jegyében.
A pályázat során 3 millió forint és 300 munkanapnak
megfelelő önkéntes munka vár gazdára. Az elbírálás
során előnyben részesülnek azok a tevékenységek,
amelyek maradandó értéket hoznak létre, hosszú
távú fejlesztési elképzelésekhez illeszkednek,
hozzájárulnak a környezet szépítéséhez és
szélesebb körű közösséget érintenek.
A beérkezett pályázatokat elismert településszépítők,
környezetvédők és a Holcim szakemberei bírálják el.
A pályázati anyagoknak 2 példányban a kitöltött
pályázati adatlap kíséretében március 2-ig kell
beérkeznie.
Holcim Hungária Zrt. Gútay Lilla részére
2541, Lábatlan, Rákóczi u. 60.
e-mail: lilla.gutay@holcim.com
Pályázati adatlap letölthető a www.holcim.hu
weblapról, vagy a fentebbi címen kérhető.
Beküldési határidő: 2012. március 2.
==================================

ELADÓ
Az Öregkőaljai pincesoron 6
éves telepítésű szőlő, pince,
présházzal.
Érdeklődni lehet:
70 / 324-8306
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FELHÍVÁS!
Kedves szülők, leendő óvodás szülők, Bajóti
lakósok.
Az óvoda március 7-én és 8-án nyílt napot tart,
8.30-tól 12 óráig. Bárki aki kíváncsi, hogy
hogyan zajlik az élet az óvodában, ezen a két
napon ellátogathat hozzánk. Betekintést nyerhet
egy óvodai délelőttbe, részt vehet a
gyermekekkel együtt a tevékenységekben.
7-én a középső csoportban, 8-án a nagy
csoportba lehet látogatni.
Mindenkit szeretettel várunk.
Paul Zoltánné, és az óvoda dolgozói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk
boldog,
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