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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁN YZAT LAPJA •

2012. május XXII. évfolyam 5. szám
MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA GYEREKNAP
Gyereknap alkalmából sok szeretettel köszöntjük a gyermekeket

Az alábbi pedagógusnapi idézetekben benne foglaltatik a pálya öröme és nehézsége. Pedagógusnap alkalmából
alkalmából

kívánunk mindehhez sok erőt,
er t, türelmet, jó munkát.

Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”

„Osztani magad, hogy így sokasodjál,

,,A gyermekek úgy éreznek,

Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,

ítélnek és cselekednek,

Hallgatni Őket, hogy tudd a világot,

miként azt azoknál látják,

Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”

akiket szeretnek és becsülnek!”

(Váci Mihály)

(Dr. Wlassics Gyula)

2

Bajóti Kisbíró

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FELHÍVÁS!
A
Komárom-Esztergom
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
megkeresése
alapján
kérem
az
ingatlantulajdonosokat, hogy a gyom-,
avar-, nád- és tarlóégetésnél fokozott
figyelemmel járjanak el, mert a
kiszáradt
aljnövényzet
rendkívül
gyúlékony, és a gyorsan terjedő tűz
könnyen elérheti az erdőket, a lakott
területen lévő házakat. Ezt a fokozott
óvatosságot kérem a közeledő nyári,
száraz időszakban is megtartani!
Dics Mária mb. körjegyző
HÁZI

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete – előreláthatóan
2012. július 1. napjától kezdődően –
biztosítja a településen a házi
segítségnyújtás
szociális
alapszolgáltatási formát. A házi
segítségnyújtás
nem
más,
mint
személyes gondoskodás azokról az
emberekről a saját otthonukban,
lakókörnyezetükben,
akik
arra
szociálisan rászorulnak. Ennek a
segítségnyújtásnak a célja az, hogy a
szolgáltatást igénybe vevő gondozott az
önálló
életvitelét
továbbra
is
fenntarthassa, és hogy az egészségügyi
vagy mentális okokból származó
problémái megoldásához segítséget
kapjon. Ilyen segítség például: az
alapvető ápolási és gondozási feladatok
elvégzése, a higiéniás körülmények
megtartásában való közreműködés.
Kérek mindenkit, hogy szűkebb-tágabb
környezetét – családtagjait, rokonait,
ismerőseit – tájékoztassa erről a
lehetőségről!

Az érdeklődők Katona Ferencné
Marikánál
jelentkezhetnek
a
Polgármesteri Hivatalban a (33) 449-265
telefonszám 3-as mellékén.
Dics Mária mb. körjegyző
Szabálysértések
Jogszabályi változások következtében
2012. április 15-től a települési
önkormányzat (kör)jegyzője helyett a
kormányhivatal lett a szabálysértési
hatóság. Az ügyfelek által történő
könnyebb elérés és az ügyfél-közeli
igazgatás biztosítása érdekében a
tervezett járási székhelyekhez kerültek
ezek a feladatok. Bajót település az
esztergomi feladat-ellátási helyhez
tartozik, melynek elérhetőségei és
ügyintézői a következők:
Cím: 2500 Esztergom, Bottyán János u.
3. (földszint)
Telefon:
(33) 542 000
Ügyintézők: Dr. Bencsik Beáta és Csuha
Nikolett
Ügyfélfogadás:
Hétfőn 9.00 órától 16.00 óráig
Szerdán 9.00 órától 16.00 óráig
Pénteken 9.00 órától 12.00 óráig
Dics Mária mb. körjegyző
MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI
ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)
1075 Budapest, Károly krt.5/a ◊Tel./Fax: 413-1912 ◊
E-mail:maet2000@freemail.hu ,ill. mae2000@gmail.com ◊
Honlap: www.maet.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Tárgy: Osztatlan közös tulajdonban lévő
termőföldek tulajdonviszonyainak rendezése
Az alábbiakban a földtulajdon rendezésével
összefüggésben
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium honlapján 2012. április 25.-én
a Minisztérium Sajtóosztálya által közzétett
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hírre ezúton is felhívjuk a figyelmet, különös
tekintettel a 2012. május 31.-vel lezáruló
jogvesztő határidőre.
„A
Vidékfejlesztési
Minisztérium
kommunikációs
kampányt
indít
annak
érdekében, hogy minél többen éljenek az
osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének
„államilag finanszírozott” lehetőségével, minél
többen értesüljenek a „jogvesztő” határidőről,
és a tulajdonosok minél előbb jelentkezzenek a
körzeti földhivataloknál.
Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen,
osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van
hazánkban. Ez közel 272 000 db földrészletet és
2 millió tulajdonost jelent.
Az
Országgyűlés
az
alaptörvény
hatálybaléptetésével összefüggő 2011. évi CCI.
törvényben 2012. január 1-jei hatállyal
módosította az 1993. évi II. törvényt
/Földrendező és földkiadásról szóló törvény
(Fkbt)/. A jogszabály kimondja, hogy a 2012.
június 1-jéig kérelmezett földmegosztás
költségét az állam viseli. Az Fkbt. 12/F. §-ának
(1) bekezdése alapján, ha a földkiadási eljárás
eredményeként létrejött osztatlan közös
tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni
hányadokat
az
ingatlan-nyilvántartásba
jogerősen bejegyezték, bármely tulajdonostárs
kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak
érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát
önálló ingatlanként kaphassa meg.
Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet
legkésőbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani a
területileg illetékes körzeti földhivatalhoz az
"Önálló ingatlan kialakítása iránti kérelem"
formanyomtatványon. A jelentkezési határidő
elmulasztása jogvesztő, tehát a határidő lejárta
után csak saját költségen, összetettebb
eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv (Ptk.) alapján szüntethető meg
az osztatlan közös ingatlantulajdon. Bővebb
információ
az
ujfoldtorveny.kormany.hu
honlapon található.”
A HANGYA Szövetségnek a VM és a
Földhivatalok
illetékeseivel
folytatott
egyeztetéseik alapján jelezzük, hogy a két
csatolt
nyomtatvány
felhasználásával
egyszerűsített ügyintézés is lehetséges:

Bajóti Kisbíró
Az
„A”
jelű
adatlap-nyomtatvány
( ÖNÁLLÓ KÉRELEM) kitöltését azoknak
javasoljuk, akiknek földterülete meghaladja a
3000 négyzetméter térmértéket.
A „B” jelű adatlap-nyomtatványt (EGYÜTTES
KÉRELEM) azoknak javasoljuk, akik önállóan
nem érik el a 3000 négyzetméter kötelező
kimérési térmértéket, de rokonságban, vagy
ismerősi körben közösen ezt, vagy az ezt
meghaladó területüket az egyezség, vagy a
sorsolás során egy tagban szeretnék művelésre
megkapni. Az esetben, ha kettőnél többen
társulnak, akkor jelezzék, hogy hány darab
pótlap lett csatolva a társulók vonatkozásában.
A nyomtatványokat ajánlott levélben kell az
illetékes földhivatalnak megküldeni.
Kérelem a polgármesteri hivatalban kérhető
Nagy Sándor László
Elnök
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kész a KUCKÓ!
Elkészült a Kuckó Gyermekjóléti és
Családsegítő
Szolgálat
új
épülete
Nyergesújfalun, amely a KDOP-5.2.2/A-092009-0005
Közép-Dunántúli
Operatív
Program (KDOP) keretén belül "Szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése
valamint
Közösségi
intézmények/terek
fejlesztése”
benyújtott
projekt
finanszírozásában épült.
A projekt pontos címe: "A Kuckó
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
infrastrukturális fejlesztése az intézményben
folyó szakmai munka minőségének és
szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása
érdekében"
Aki a Nyergesújfalun az eterniti városrész felé
jár, és az Óvoda utca felé tekint, láthatja

KUCKÓ felirattal az új épületet. A
kétszintes épületben a gyermekjóléti szolgálat,
a családsegítő szolgálat és a támogató
szolgálat is tágas, megfelelő helyet kapott arra,
hogy a szolgáltatásainkat igénylő lakosok
segítését mindent kielégítő körülmények között
tudjuk biztosítani. A három szolgáltatás tágas
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irodahelységein túl, interjú szobák segítik a
zavartalan körülmények biztosítását. A
gyermekek
és
fiatalok
szabadidős
programjainak
lebonyolításához,
a
kapcsolattartások
biztosításához,
az
esetkonferenciák
és
megbeszélések
kivitelezéséhez a legnagyobb alapterületű
helység foglalkoztatóként és konferencia
teremként is megfelelő. A kiszolgáló helységek,
mint az irattár és a hidegélelmiszer raktár az
iratanyagok és az adományok tárolását teszi
lehetővé megfelelő helyen. Az adományok
osztásához egy kb. 70 m2.es helység optimális
körülményeket biztosít.
Az épület teljes
birtokba vételével, a közeljövőben tervezzük a
családsegítő szolgáltatás kibővítését adósság
kezelési tanácsadással. Szeretnénk, ha több
olyan szolgáltatás is elérhető lenne az
épületben,
amely
hasonlóan
a
mi
szolgáltatásainkhoz, közvetlenül tudják segíteni
a nyergesújfalui lakosokat. Pl. a KomáromEsztergom
Megyei
Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálatának Pártfogó Felügyelői
és Jogi Segítségnyújtó Szolgálatai.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

Bajóti Kisbíró
illően, zöld és barna ruhában jelent
meg.
Először a gyerekek egy tesztet töltöttek
ki,
amelyen
a
szelektív
hulladékgyűjtéssel és a környezetünk
tisztaságával kapcsolatos kérdések
szerepeltek. Az elméleti megmérettetés
után iskolánk udvarán és az iskola
környékén
virágokat
ültettünk,
szépítettük, egészségesebbé tettük
környezetünket. Ez a nap a környezet
megóvására hívja fel a figyelmetnagyon jól éreztük magunkat és
reméljük, nem csak ezen az egy napon
vigyázunk
környezetünkre,
óvjuk,
szépítjük, hanem az év minden napján!
Tanító nénik
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anyák napja
2012. május 4-én, pénteken fél 5-kor anyák
napi
ünnepséget
tartottunk a kultúrházban, Bajóton.
A gyerekek az ünnephez
illő ruhában jelentek
meg
a
neves
eseményen. A tanulók előadták azt, a
produkciót, amivel a KI? MIT? TUD?-on részt
vettek. Anyák napja alkalmából verssel,
énekkel köszöntötték a szeretett édesanyákat,
nagymamákat. Az énekkar egy csodálatos
anyák napi énekkel zárta a műsort. Ezután a
gyerekek ajándékkal

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Föld napja
2012. április 22én,
hétfőn
ünnepeltük
a
„Föld
napját”,
iskolánk apraja-nagyja az alkalomhoz

kedveskedtek jelenlévő szeretteiknek, akik
könnyektől meghatottan köszönték meg a szép
műsort.
Tanító nénik
Bajót

5

Balatonfüreden járt a bajóti Jázmin
Népviseletes Asszonykórus
Április 19 és 21. között Balatonfüreden
az „Életet az éveknek” Fesztivál
Nyugdíjas Amatőr Művészeti Csoportok
és Szólisták Fesztiválján vettünk részt.
A rendező, Nyugdíjasklubok és Idősek
"Életet
az
éveknek"
Országos
Szövetségének elnöke Dr. Hegyesiné
Orsós Éva és Dr. Bóka István
Balatonfüred polgármestere megnyitója
után elsőként mutattuk be énekeinket.
A Fesztiválon az ország minden
részéből
léptek
fel
együttesek,
változatos előadásokat láthattunk. A
műsort a Net Live élőben interneten
közvetítette.
A 3 napos program keretében különféle
ingyenes
egészségügyi
szűrővizsgálatokon is részt vehettünk.
Sok
élménnyel
gazdagodtunk:
sétahajóval Tihanyig jártuk be a
Balatont,
kisvonattal
Balatonfüred
nevezetességeit néztük meg. A jó
időben sokat sétáltunk a minket
elkísérő
nyugdíjas
klubtagjainkkal
együtt, gyönyörködtünk a virágos
parkokban.
Énekeinket,
falunk
népviseletét
bemutatva Bajót jó hírét vittük tovább. A
Jázmin Népviseletes Asszonykórus a
„Kiváló művészeti munkája” elismerő
oklevelet vehette át.
Balázs Józsefné

HOLCIM -díj 2012
Az önkéntes munkával kibővült Holcim-díj
jóvoltából idén összesen 11 szervezet kapott
esélyt egy régóta tervezett, de eddig
forráshiány miatt meg nem valósított program
kivitelezésére.
A 57 beérkezett pályázatból 17 a Holcim
dolgozók önkéntes munkájára érkezett. Idén a
fődíj
a
Lábatlani
Egyetértés
Sportegyesülethez került. Az elnyert 1 millió
forintot a szervezet kézilabda pálya építéséhez
használhatja fel. A Gerecse Borbarát
Kulturális
Hagyományőrző Egyesület

Bajóti Kisbíró
számára 500 ezer forint értékben követ biztosít
a Holcim a lábatlani, kanberki, papréti és
öreghegyi
pincesorok
köves
útjainak
kijavításához. A nyergesújfalui Bóbita Óvoda
és Bölcsőde Bajóti Tagintézménye a
gyerekek
mozgásfejlődését
támogató
többfunkciós udvari mászókára fordítja majd az
elnyert 350 ezer forintot. A Süttő Község
Óvodásaiért, Bölcsődéseiért Közhasznú
Egyesület 300 ezer forintból az óvoda
főbejáratának
ajtaját
fogja
kicserélni.
Ugyanekkora összeg áll rendelkezésre a
nyergesújfalui Napsugár Óvoda Eternit
Tagozata számára, melyet az óvoda udvarának
felújítására fordítanak. A lábatlani Arany
János Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola az elnyert 250 ezer forint értékű
betonnal az iskola udvarát tervezi felújítani.
Neszmély Község Önkormányzata szintén
250 ezer forint értékben nyert homokot és
cementet a település templom és óvoda közötti
járdaszakaszának
felújítására.
A
nyergesújfalui Életút Egyesület a Sérült
Fiatalokért készségfejlesztő eszközökre és
játékokra fordítja a 200 ezer forintos
támogatást. Szintén 200 ezer forintot nyert a
Gerecse Fotóklub, hogy elkészítse a Lábatlan
és környéke természeti értékeit bemutató CD-t
és kiadványt. A felajánlott önkéntes munka
mellett ugyancsak 200 ezer forintot költhet a
Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért
Alapítvány a 2011-ben megkezdett Búzáshegyi sétaút építésének folytatásához. Az
Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület
rendezvénysátor vásárlását tervezi az elnyert
200 ezer forintból.
A zsűri tagjai Padányi Lajos helytörténész, a
Lakossági Ellenőrző Csoport tagja, Török
János, Bajót korábbi polgármestere, N. Lakics
Zsuzsa, a Komárom-Esztergom Megyei Hírlap
újságírója, Fenyvesi Károly, a 24 óra újságírója,
Tóth Anikó, Kék Duna Rádió főszerkesztője,
Szántó József, a Holcim Hungária Zrt. lábatlani
klinkerégetési vezetője és Márta Irén, a Holcim
Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója voltak.
„A
Holcimnak
ez
a
kezdeményezése
egyedülálló módon segíti a térség civil
szervezeteit,
intézményeit,
akiket
tenni
akarásukban "csupán" az anyagi lehetőségek
hiánya gátol. Azt gondolom, hogy a támogatás
a megfelelő helyekre került, melyből nagyszerű
emberek közreműködésével kivételesen jó
kezdeményezések valósulhatnak meg a
közösség
és
mindannyiunk
javára”
–
nyilatkozta Tóth Anikó.
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„A Holcim mindig – ahol megjelenik – a
település és az ott élő lakosság jobb életéért
munkálkodik, a díjak is évről évre ezt tükrözik” –
mondta el N. Lakics Zsuzsa.
A Holcim-díjat az Esztergomi Vármúzeumban
adta át a Holcim elnök-igazgatója Richard
Skene, valamint Márta Irén kommunikációs
igazgató.

Bajóti Alkotótábor
Idén 8-ik alkalommal ismét
lesz 2012. június 21-24
között
a
Művelődési
Házban
ALKOTÓTÁBOR
Simon M. Veronka
festőművésznő
művészeti
vezetésével.
Szeretettel
várunk
minden festeni tudó
vagy vágyó érdeklődőt.
Az Alkotótábor ideje alatt Simon M.
Veronika
festőművésznő
kiállítása
látható a Művelődési Házban. A tábor
alatt készült képekből szombaton lesz
záró kiállítás.
Mindenkit szeretettel várunk 21-én
14 órakor a tábor ünnepélyes
megnyitójára. Természetesen a tábor
ideje
alatt is megtekinthető az
alkotások” születése.”
Mné
````````````````````````````````````````````````````````
BARLANG KUTATÁS
Részletek az 1913-ban
indult folyóiratból.
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„Nyiss ránk! „

Ebben az évben 7 gazda mutatja be borait.

Kitűnő rendezvény volt a Mária búcsúval
egybekötött”Nyiss ránk”program.. Színes
forgatag, kulturális műsorok, lovas
bemutatók, kiállítások kínáltak szórakozást
a nagyszámú érdeklődőknek. Köszönjük a
rendezőknek a munkájukat, a bajóti
polgárőrök és a nyergesújfalui rendőrörs
segítségét a forgalom irányításban
Mező Réka: Alkonyat
Foto kategóriában I
helyezett a bajóti Mező
Réka felvétele lett

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

Fődíj: Vargay Zoltán:
Az öreg lókupec

==================================
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falugazda a
MŰVELŐDÉSI HÁZ-ban tartja fogadó óráját
csütörtökönként 11-13 óra között.
==================================
II.

BAJÓTI
NYITOTT
PINCÉK

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

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.
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