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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2012. április  XXII. évfolyam  4.szám

Csorba Piroska: 
Mesélj rólam 

Mesélj anya, 
milyen voltam, 
amikor még kicsi 
voltam? 
Az öledbe hogyan 
bújtam? 
És tehozzád 

hogyan szóltam, 
amikor nem volt beszédem? 
Honnan tudtad, mit kívánok? 
Megmutattam a kezemmel? 

Mesélj rólam! 
Hogy szerettél? 
Engem is karodba vettél, 
meleg tejeddel etettél? 
Akárcsak a testvéremet? 
Gyönyörködtél akkor bennem? 
Úgy neveztél: kicsi lelkem? 

És amikor még nem voltam,  
a hasadban rugdalóztam,  
tudtad-e, hogy milyen leszek, 
milyen szépen énekelek? 
Sejtetted, hogy kislány leszek? 

Mesélj anya, 
mesélj rólam! 
Milyen lettem,  
amikor már megszülettem? 
Sokat sírtam 
vagy nevettem? 
Tényleg nem volt egy fogam sem? 

 

 

 

Ha én nem én lettem volna,  
akkor is szerettél volna?
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
 
FELHÍVÁS 
Az AVE Tatabánya 
Hulladékgazdálko-
dási és 
Környezetvédelmi 
Zrt. 2012. május 24-én TAVASZI 

LOMTALANÍTÁST 
végez Bajót településen. 
Lomtalanításba tartozó 
anyagok: az ingatlanok-
nál keletkező hulladék, 
lom ( nagyobb 
berendezési tárgy ) 
Nem tartozik a 

lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, 
építési törmelék, szénpor, falevél,gally, állati 
tetem, trágya, valamint az olyan méretű, súlyú 
tárgy amelyhez  darus gépkocsi igénybevétele 
szükséges ( pl. gépkocsi karosszéria, kazán stb. 
) a gumiabroncs.             ( a 20 / 2006.IV.05. 
KVVM.5.§.3. bekezdés d. pontja alapján )  
A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat 
külön megrendelés alapján térítés ellenében  
szállítjuk el. 
Érdeklődni: a 34 / 513-947 vagy a 34 / 513- 
955 telefonszámokon lehet. 
LOMTALANÍTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE 
TÉRÍTÉSMENTES 
A lom kihelyezhető: 2012. május 24-én reggel 
6 óráig 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
elszállítandó lomot csak a meghirdetett 
időpontban helyezzék el az ingatlanaik elé oly 
módon, hogy az tehergépjárművel 
megközelíthető legyen.  
Segítő közreműködésüket előre is kérjük és 
köszönjük. 

AVE Tatabánya Zrt 
 
 
 

BAJÓTRÓL ELSZÁRMAZOTTAK 
TALÁLKOZÓJA 

 
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, 
május 04-ig hogy a meghívókat elküldhessük 
részükre. 
Köszönjük segítő együttműködésüket. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Borverseny 2012 ! 
 
Március 24.-én a 
Kultúrotthonban 
megtartott borversenyre 
47 borminta érkezett. A 
bírálóbizottság értékelése 
után a következő 
eredmények születtek: 

aranyérmet kapott 10, ezüstérmet kapott 17, 
bronzérmet kapott 10, oklevelet kapott 10 
minta. 
Hazai érmesek: 
aranyérem: Motúz Gyula: merlot, Krajcsovszki 
Ferenc: müller turgau, Bodnár Sándor: juhfark, 
Buzás Kelemen: cabernet franc,                                                                       
 
ezüstérem:  Krajcsovszki Ferenc: kékfrankos, 
rosé, Krajcsovszki Zoltán: rosé,   Hős-Nagy 
László: cabernet franc, Bodnár Sándor: tramini, 
Havrancsik János: vörös vegyes, Kovács 
Gergelyné: fehér vegyes, Sinogli László: 
merlot, Tóth Zoltán: vörös vegyes, Török 
János:cabernet sauvignon, Buzás Kelemen: 
olaszrizling,  
 
bronzérem: Hős-Nagy László: vörös vegyes, 
blauburger, Eipl László: zweigelt, Krajcsovszki 
Zoltán: juhfark, Katona Gyula: cabernet 
sauvignon, királyleányka, Tóth Zoltán: fehér 
vegyes, Motúz Béla: vörös vegyes, 
Díjak átadását vacsorával egybe kötött 
borkóstolás követett, melyet Sújbert István 
harmonika játéka tett hangulatosabbá. 
Az ünnepi hangulatot a Jázmin asszonykórus 
műsora fokozta.  

Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyület 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

II. BAJÓTI  NYITOTT  PINCÉK 
rendezvény, Szent Orbán Szobor megemlékezés 
/Az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület 
szakmai napja a tagság és vendégei részére./ 

 
MEGHÍVÓ 

2012. május 26.- án 
Hagyományteremtő szándékkal második alkalommal 
kerül megrendezésre a Nyitott Pincék napja. 

Ebben az évben 7 gazda mutatja be borait. 
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Helye: Öregkőaljai Pincesor / A temető alatti köves 
úton , Szentkereszt felé / 

Tudnivalók 
A pincék sorszámmal vannak ellátva, /1-től  7-ig/, 
mely egyben a javasolt látogatási sorrend. 

A felkínált bor, kóstolási mennyiség. 
A pincék látogathatók: 2012. május 26.-án  
1.- 3. pince 13 - 15 óráig 
4.-7. pince 14 – 17.30 óráig 
Aki a pincéket végig látogatja és ezt a gazda 
aláírásával igazolja, nyereménysorsoláson vesz 
 részt. Sorsolás a vacsora után. 
 
Rendezvényünket a 12.30 órakor kezdődő Szent 

Orbán megemlékezéssel nyitjuk meg. Ezután 

következnek a pincelátogatások, majd 18.00 órától 

vacsora. 

Pince látogatások,  vacsora 
 
Részvételi feltétel: 
Az adomány összege tagoknak 1500 Ft/fő, nem 
tagoknak 2200 Ft/fő, mely tartalmazza 

Az útmutatót, a kóstolópoharat, a kóstolást és a 
vacsorát./ Átvétel az első pincénél / 

A részvételi díj befizetése vagy előjegyzése 
adomány formájában, legkésőbb május 25.-ig a 
következő személyeknél: 

Krajcsovszki Ferenc: 06-70/311-4044 
Motúz Gyula :  06-30/360-9773 
Török János : 06-30/439-5935 

Valamint, május 26.-án az első pincénél. 
Vacsorajegy és kóstolópohár korlátozott számban 
áll rendelkezésre, ezért  kérjük, hogy az elő 
befizetést  részesítsék előnyben. 
A rendezvény rossz idő estén is megtartásra kerül. 
/  mindenki hozzon magával esernyőt, esőkabátot / 

   
Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület 

Bajót   
  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Tisztelt Bajótiak Polgártársaink ! 
 
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 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A válás avagy válhatunk „jól”?  

A gyermekkel történő kommunikáció a 

válás alatt és után 

A válás, mint jelenség már-már mindennapos 
jelenséggé válik a társadalomban.  
A statisztikai adatok szerint Magyarországon a 
házasságok mintegy 50 %-a válással végződik. 
Lassan már nem az válik kérdéssé, hogy 
váljunk-e, hanem az, hogy hogyan. Hogyan 
vészeljük át ezt az időszakot a lehető 
legkevesebb veszteséggel, hogyan lépjünk túl, 
és hogyan óvjuk meg a gyerekeket. Félreértés 
ne essék, jelen írásomban nem a válás 
intézménye mellett szeretnék érvelni, sőt 
személyes véleményem is az, hogy ezt a 

lehetőséget 
csak 

legvégső 
esetben 

érdemes 
fontolóra 

venni.  
Számtalan 

példával 
találkozhatu

nk vagy olvashatjuk, hogy a válás milyen 
negatív hatással van a gyermekek életére akár 
évtizedekre is, de jelen sorok között nem erre, 
hanem a válás tényének kommunikálásával, 
illetve az azt követő kommunikációval 
szeretnék foglalkozni. 
Lassan már nem az válik kérdéssé, hogy 
váljunk-e,hanem hogy  miként 
 
A válás kommunikálása a gyerekek felé  
 
A gyermek, gyermekek mindenképpen 
valamelyest elszenvedik a válás 
következményeit, de magának a folyamatnak a 
megfelelő módon történő lebonyolítása sokat 
segíthet a veszteségek csökkentésében.   
Az, hogy miként kommunikáljuk a válás tényét, 
nagy szerepet játszhat abban, hogy a gyermek 
hogyan dolgozza fel a történéseket. 
A döntést a lehető leghamarabb és lehetőleg 
közösen kell közölni a gyermekekkel.  Nyílván 
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az intim részletektől megkímélve, de 
elfogadható és életkornak megfelelő 
magyarázatot kell adni nekik.  

 
Életkornak megfelelően 
őszintén kell beszélni a 

gyerekekkel 
 

A határozott szülői 
fellépés és a történések 
világos felvázolása 
valamelyest enyhítheti a gyermekben keletkező 
biztonságérzés megingását. 
Fontos, hogy a szülők biztosítsák a gyermeket 
afelől, hogy iránta érzett szeretetük nem 
változott. 
Mivel egy gyermek számára a család, az apa és 
anya jelenti a világot, biztonságot, viszont egy 
válással ez a rendszer felborul. Úgymond a 
világ feje tetejére áll, ezért a hogyan tovább 
kérdésének legapróbb részletekig való 
tisztázása rendkívül fontos. Például költözés, 
iskolaváltás, játékok megmaradásának ténye, 
mikor látja a szülőket stb.  
Ez utóbbi eldöntésben pedig nem várhatjuk el, 
hogy a gyermekek döntsenek, mert ez rendkívül 
nagy lelki terhet róhat a vállára. 
 
Mit él a gyermek a válás során? 
 
A válás folyamata nyilvánvalóan minden 
érintettet megvisel. Az alapvető biztonságérzés 
sérül a gyermekben. Életkortól függően más és 
más problémák, nehézségek merülhetnek fel.  
Az új családmodell kihívásai miatt- legyenek 
azok gazdasági nehézségek, új élettért 
berendezése- a gyermekre talán kevesebb 
figyelem összpontosul.  
Általánosságban elmondható, hogy a fiúk 
dühösebbek, kezelhetetlenebbek lesznek, míg a 
lányok önkritikusabbá, visszahúzódóbbá és 
sírósabbá válhatnak., illetve állandó 
odafigyelést és törődést igényelnek. 
Az élettér változása szintén problémákat vethet 
fel, például baráti kapcsolatok átrendeződése, 
iskolaváltás. 
A szülők gyakran a harag és bírálat célpontjaivá 
válhatnak. 
Gyakran megfigyelhető valamilyen mértékű 
regresszió vagy visszamaradás. Ez ilyenkor 
természetes és általában átmeneti. 
 
A válás utáni kommunikáció- a megváltozott 
családmodell kihívásai  
 

Sok szakértő szerint nem a válás ténye, hanem a 
szülők közötti összhang felbomlása a 
legmegterhelőbb a gyermekek számára, ezért a 
lehető legnagyobb mértékben el kell kerülni a 
gyermek másik szülő elleni hangolását. 
Figyelni kell arra, hogy a gyermek ne váljon 
feleség,- vagy férjpótlékká, valamint ne tekintse 
saját feladatának az alapvetően szülői 
feladatokat, mint például a kisebb testvér 
nevelése.  
 
Ha felállt az új családmodell, akkor a 
legfontosabb, hogy a gyerekkel ugyan 
következetesen, de melegséggel, törődéssel 
foglalkozzanak a szülők. A foglalkozás a 
közösen eltöltött kellemes idő a szülővel sokat 
segíthet a gyerekeknek átvészelni a válás 
időszakát. 
Irodalom: 
Hajduska Maianna (2008): Krízislélaktan. 
ELTE Eötvös Kiadó. Budapest 
Cole M. & Cole Sh. ( 2006) : Fejlődéslélektan. 
Osiris Kiadó. Budapest 

Egy válást megélt fiatal 

 

Tanácsadóként sikeresnek lenni 

Az egészség, a család, a magánéleti 
harmónia mellett, végtelenül fontos, 
hogy a munkában is megtaláljuk az 
örömet, a karriert, a lehetőséget és a 
kiteljesedést. A tanácsadói munka 
révén el lehet érni ezeket a célokat, ám 
a sikerhez itt is kitartásra, és 
következetességre van szükség.  

Bár az elmúlt években rengeteget 
alakult a gazdasági és társadalmi 
környezet Magyarországon, az ember 
alapvető elvárásai nem változtak a 
munkájával, hivatásával szemben. Így 
ahhoz, hogy a munkánkban sikeresnek 
érezzük magunkat, a megfelelő szintű 
jövedelem mellett éppen olyan fontos a 
változatosság, az új kihívások, a 
harmonikus légkör, a csapatmunka és 
persze annak felismerése, hogy 
eredménnyel végezzük munkánkat. 

Biztosítási, befektetési tanácsadóként 
minden lehetőség adott arra, hogy úgy 
legyünk sikeresek, hogy eközben az 
élet más területein is megtaláljuk 
boldogságunkat. Amellett, hogy 
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versenyképes jövedelemre tehetünk 
szert – ennek mértékére ráadásul 
közvetlen befolyásunk van -, saját 
magunk gazdálkodhatunk az időnkkel, 
nyugodtan támaszkodhatunk a 
rendszeres képzés mellett kollégáink 
tanácsaira, segítségére is. Eközben 
rengeteg tapasztalatra tehetünk szert, 
újabb és újabb embereket, 
élethelyzeteket ismerhetünk meg, 
miközben segíthetünk az ügyfeleknek a 
pénzügyi kérdések közötti 
eligazodásban. Persze a sikerhez ezen a 
pályán is nagy szorgalom, kitartás és 
sok esetben türelem kell, ám a 
következetes munka minden esetben 
meghozza az eredményét 

Az AEGON Magyarország pedig minden 
alapot megad ahhoz, hogy a 
munkatársai sikeresek legyenek: 
stabil, nemzetközi hátterű pénzügyi 
szolgáltató csoportként az egyik 
legkorszerűbb és legrugalmasabb 
termék- és szolgáltatási palettát 
nyújtja ügyfeleinek, munkatársait 
pedig rendszeres képzésekkel, 
ösztönzési rendszerekkel segíti hozzá a 
jobb teljesítményhez. 

Az AEGON Magyarország Komárom-
Esztergom Megyei Igazgatósága – 
amelyhez Bicske és térsége is 
hozzátartozik - további dinamikus 
fejlődést tervez, és ehhez várja új 
kollégák jelentkezését. Az 
igazgatóság 8 ügyfélszolgálaton, 4 
menedzseri csoporton és 37 
tanácsadón keresztül szolgálja ki 
jelenleg már több mint 50 ezer 
ügyfelét: ezt a csapatot szeretnénk 
most újabb munkatársakkal 
bővíteni, akik elhivatottságot 
éreznek a pénzügyi tanácsadói 
munka iránt. 
További információk: 
 2500 Esztergom Madách tér 4. 
 
Tel: 06/30-268-0290. 
 

e-mail: ecomix@t-email.hu 
 

 
 

KI?   MIT?   TUD? 
  
Március 30-án immár 5. alkalommal a  

 
kultúrházban KI? MIT? TUD?-ot 
rendeztünk a Kernstok Károly 
Általános Iskola alsó tagozatos 
diákjai részére. 
Vers, jelenet, ének, zene, tánc 
kategóriában mérhették össze 
tudásukat a gyerekek. 35 
műsorszámot láthattak, hallhattak 
az érdeklődők. A résztvevők tudásuk 
legjavát adták, így kitűnően 
szerepeltek, szemet, fület 
gyönyörködtető produkciók 
születtek. A 10 tagú zsűrinek nehéz 
dolga volt az értékeléskor. 

 
A vetélkedő szünetében szendvics és 
innivaló várta a versenyzőket. 
Az izgalom a tető fokára hágott, 
amikor Dudásné Szabó Ibolya 
intézményvezető kihirdette a 
végeredményt. Vers kategóriában a 
nagy érdeklődésre való tekintettel 
2 korcsoportban hirdettünk 
eredményt: I. korcsoport:1-
2.osztályos tanulók, II. 
korcsoport:3-4. osztályos tanulók. 
 
Vers: I. korcsoport 
 I.helyezett: Beluzsár Péter 1.a. 
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II.helyezett: Holczhakker Sára 2.c. 
                               
III.helyezett: Komáromi Balázs 2.b. 
          II korcsoport 
I. helyezett: Beluzsár levente 4.a. 
                               
II.helyezett: Lendvay Eugénia 4. f. 
                              
III.helyezett: Hegyesi Fanni 3.e. 
 
Jelenet: I. helyezett: Nyergesi 
színjátszók 
II. helyezett:  Drámaszakkör 4.b. 
III. helyezett: Bajóti színjátszók. 
 
Ének: 
I. helyezett: Bakos Kata 4.a. 
II.helyezett: Gergely Dorka 1.f. 
III.helyezett: Horváth Nikolett 2.f 
 
Zene:      
I.helyezett: Elekes Zsófia 3.c. 
II.helyezett: Maráz Ágnes 3.b. 
III.helyezett:Balajti Boglárka 3.c. 
 
Tánc:       
I. helyezett: Bajóti lányok 2-4. f.  
II. helyezett: 2.c-s lányok 
III. helyezett: 3.e-s lányok. 
 
 

 
A győztesek öröme 
 
Köszönjük, hogy eljöttetek, nagyon 
jól éreztük magunkat, 
felejthetetlen élménnyel lettünk 
gazdagabbak! Reméljük, jövőre is 
eljöttök! Várunk szeretettel! 

                                                    
Tanító nénik                                                     

Bajót 

============================== 
  
  

NNYYUUSSZZ II FFAALLVVAA   
Örömömre szolgált, hogy nagy érdeklődés kísérte a 

második alkalommal 
megrendezett 

„NYUSZIFALVÁ”-t. 
Az iskola folyosója 
zsúfolásig megtelt 

érdeklődővel, 
gyerekekkel, ami 
köszönhető volt 
annak, hogy a 
rendezvényt vállaló 
pedagógusok színes 
ötletekkel tették 
vonzóvá a gyerekek 

számára a húsvétot. 
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A rossz idő ellenére is a gyerekek kíváncsian 
nézegették, simogatták az állatokat. Köszönöm 
mindazoknak, akik a rendezvény megvalósításában   
 
bármilyen formában segítettek. Remélem jövőre még 
színvonalasabban és kedvezőbb időjárási feltételek 
mellett tudjuk megrendezni a húsvéti 
rendezvényünket. 

Kríszeg Ilona 

 
Nyerges 40/20 Teljesítménytúra, 
Nyerges 40 Terepmaraton  

 
A Négy Égtáj SE az 
elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is 
megrendezi a 
Nyerges 40/20 
teljesítménytúrát. 

A gyalogtúra 
időpontja április negyedik szombatja, azaz 
2012. április 28. Nevezés és rajt mindkét 
távon a nyergesújfalui tavaknál lévő Zoltek 
SE labdarúgópályán 7 órától 10 óráig 
lehetséges. Nevezési díj a 20 km-es távon 
300 Ft, a 40 km-es távon 500 Ft. Szintidők: 
a 20 km-es távon 7 óra; a 40 km-es távon 10 
óra. Induláskor mindenki kézhez kapja az 
útleírást. A résztvevőknek minden ellenőrző 
ponton frissítőt biztosítunk (víz, csoki, 
gyümölcs, zsíros kenyér, ropi, nápolyi), 
ajánlott azonban mindenkinek némi ennivalót, 
innivalót magával hoznia. A távot szintidőn 
belül teljesítőket oklevéllel és kitűzővel, 
meleg étellel díjazzuk. 
 
A felkészültebb túrázóknak lehetőségük van 
mindkét táv teljesítésére (20 km+40 km), 
melynek feltétele az, hogy a túrázó a 
rajtolási időtartamon belül (7:00-10:00) 
teljesítse a kisebbik távot és elrajtoljon a 
másikon. Természetesen a két távot 
teljesítőknek a díjazás is duplán jár! 
 
A felkészültebb túrázóknak, futóknak 
továbbá ajánljuk a Nyerges 40 

Terepmaratont, melyet a 40 km-es távon a 
gyalogos táv mellett idén újításként 
rendezünk meg. A terepmaratonon indulni 
szándékozókat kérjük, írásban nevezzenek 
előre április 26-án éjfélig a 
negyegtaj@gmail.com-ra küldött e-maillel. A 
szintidő 7 óra. Nevezési díj: 800 Ft, amelyet 
a rajthelyen lehet befizetni. Mivel versenyről 
van szó, ezért tömegrajtoltatással indítjuk a 
túrázókat 7:30-kor és a szintidők alapján 
rangsoroljuk a célba érőket. Nemenként az 
első három célba érkezőt éremmel 
jutalmazzuk, ezen felül minden szintidőn 
belül teljesítőnek oklevelet, kitűzőt, meleg 
ételt biztosítunk. Az ellenőrző pontokon 
frissítőt biztosítunk (víz, izotóniás ital, 
gyümölcs, csoki, szőlőcukor, nápolyi…) 
 
Mind a négy túratáv, túranem kiírása 
szerepel az országos ismeretségű 
Teljesítménytúrázók Társasága éves 
programtervében is. A teljesítménytúráról 
részletes információk, az egyesületünk 
honlapján, (www.negyegtajse.hu), illetve 
később a plakátokon találhatóak. 
A Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete 9 
és 14 óra között a teljesítménytúrához 
kapcsolódóan véradást szervez, melynek 
helyszíne szintén a labdarúgópálya. 
 
Minden természetbarátot, túrázni vágyót és 
véradót szeretettel várunk. 
 
Végezetül azon Olvasókhoz szólunk, akik 
tetszését elnyerték rendezvényeink, céljaink 
és anyagilag is hozzá szeretnének járulni az 
Egyesület fejlődéséhez; valamint azokhoz, 
akik a korábbi években nem ajánlották fel 
adójuk 1%-át civil szervezetnek és 
szeretnének támogatni egy sikeres helyi 
kezdeményezést. Mindannyian a következő 
adószámon tehetik ezt meg: 18616954-1-11 
 

Négy Égtáj SE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ÓVÓDAI HÍREK 
 
A Bajóti óvoda szeretettel várja azokat a 
szülőket és gyermekeiket egy 

 „óvoda kóstolóra”, akik a következő 
tanévben kezdik meg az óvodát. 2012 
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április 25-én 16 órától lehet jönni a 
leendő óvodásoknak és szüleiknek, hogy 
megismerjék az óvodát, és egy nagyot 
játszunk együtt, gyerek-szülő és óvó néni. 
      

  Paul Zoltánné tagóvoda 
vezető és az óvoda dolgozói 

 
ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

 
2012. MÁJUS 2 – 3 – 4.  

( SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK) 
 
Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 
2009 január 1 és december 31 között 
születtek, továbbá 2013 május 31-ig 
betöltik a 3 évet. 
Az óvodai nevelésben részt nem vevő, 
ötödik életévét 2012. január 1. és 2012 
december 31 között betöltő gyermekeket 
be kell íratni, mivel a nevelési év kezdő 
napjától (2012. szeptember 1-jétől) napi 
négy órát kötelező óvodai nevelésben részt 
venni. 
 
A beiratkozáshoz szükséges: 
 
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- a gyermek TAJ- kártyája 
- a gyermek lakcímkártyája 
- a gyermek oltási lapja 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VIRÁG VILÁG, KRISZTA VIRÁG ! „ 

KRISZTA VIRÁG ÉS 

GAZDABOLT TÁT FŐ 

u. 183/a  

Koszorúk , 

sírcsokrok 

készítését 

vállaljuk, 

ingyenes kiszállítással, 20 km-

es körzetben. 

Ballagási csokrok rendelhetők . 

NY: K-P : 9.30-17  Szo.: 8-14  Vas: 9.30-14 

Tel.:06-33-444-904  Mob. :06-30-4-788-317 

Április 30.-án 80. 
születésnapja 
alkalmából 
szeretettel köszöntik 
Botlik Sándornét, 
sok boldogságot és 
egészséget  kívánva 

Lánya és unokái,  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

FEJTÖRŐ 

Ezt a feladatot Einstein írta. Azt mondta, hogy 
az emberek 98%-a nem tudja megoldani. Te a 
2%-ban vagy? 
 
Tények: 
1. 5 ház van, különböző színüek. 
2. Minden házban él egy-egy ember, mindegyik 
más nemzetiségű. 
3. Az öt tulajdonos különböző italokat fogyaszt, 
különféle cigit szív és más-más állatot tart. 
4. Nincs két olyan tulajdonos aki ugyanazt az 
állatot tartaná, ugyanazt a cigit szívná, vagy 
ugyanazt az italt inná. 
 
1. A brit a piros házban lakik. 
2. A svéd kutyát tart. 
3. A dán teát iszik. 
4. A zöld ház a fehér ház bal oldalán van. 
5. A zöld ház tulajdonosa kávét iszik. 
6. Az a személy aki Pall Mall-t szív madarat 
tart. 
7. A sárga ház tulajdonosa Dunhill-t szív. 
8. Az az ember aki a középső házban lakik tejet 
iszik. 
9. A norvég az első házban lakik. 
10. Az ember aki Blend cigit szív amellett lakik 
aki macskát tart. 
11. Az az ember aki lovat tart amellett lakik aki 
Dunhill cigit szív. 
12. A tulaj aki Blue Mastert szív, sört iszik. 
13. A német Prince-t szív. 
14. A norvég a kék ház mellett lakik. 
15. Az ember aki Blend-et szív, a vizet ivó 
ember szomszédja. 
A kérdés: Melyik tart halat?  

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 
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