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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

 

2012. június  XXII. évfolyam  6.szám 
 

 

 

A Bajóti Önkormányzat 3. alkalommal rendezte meg a Bajótról elszármazottak találkozóját. Köszönjük 
és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel A képek önmagukért beszélnek. 

 

                     
 

      
 

      
 

               

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
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FIGYELEM! 

Ezúton tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete törvényi felhatalmazás 
alapján a dolgozók éves szabadsága egy 
részének kötelező kivétele céljából a 
polgármesteri hivatalban IGAZGATÁSI 
SZÜNETET rendelt el 2012. július 9. – 
július 13. között. 
  
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézés  
(haláleset) miatt ügyeletet tart: 
  
Katona Ferencné 

33/449-146 

06/30/4596891 

  
Horváth Attiláné  
Tel: 06/30/4661738 

  
Kérjük szíves elnézésüket. 
      
  Dics Mária sk. 
  mb. körjegyző 
 

ISKOLAI HÍREK 
 
SZÖVEGÉRTÉS 
VERSENY 
2012. május 
16-án, 
szerdán 
délután 
szövegértés 
versenyt rendeztünk, a szomszédos 
települések- Tát, Mogyorósbánya, 
Nyergesújfalu, Eternit, Süttő- és 
természetesen a bajóti 2. 3. 4. 
osztályos gyerekek részére. 
Fél 3-kor kezdődött a nagy 
megmérettetés. 1 órájuk volt a 
szöveg elolvasására és az 
olvasottakkal kapcsolatos 
kérdések megválaszolására. 
A verseny után innivalóval és 
édességgel kedveskedtünk a 
gyerekeknek. 
A legsikeresebben teljesítő 
tanulók: 
 
2. évfolyam:  
1. helyezés Szabó Gergő   Tát 
2. helyezés Bartl Zsófia  Tát 
3. helyezés Sárkány Aba           
Nyergesújfalu 
3. helyezés Komeiner Barnabás   
Nyergesújfalu   
 

3. évfolyam:  
1. helyezés Ölveczki Máté   
Nyergesújfalu 
2. helyezés Ernszt Nóra   
Nyergesújfalu 
3. helyezés Hegyesi Fanni  
Nyergesújfalu 
 
4. évfolyam:  
1. helyezés Beluzsár Levente   
Nyergesújfalu 
2. helyezés Szivós Nóra Tát 
3. helyezés Pernyész Boglárka   
Nyergesújfalu 
3. helyezés Vachaja Fanni Tát 
Köszönjük, hogy eljöttetek, 
reméljük tanulságos volt 
számotokra és jól éreztétek 
magatokat! 
Jövőre is szeretettel várunk 
benneteket! 

          
Tanító nénik          

Bajót 

HOLCIM –NAP BAJÓTON 
 
Idén 100 éves a Holcim ZRT. 
2012. május 19-én, szombaton immár negyedszer 
Holcim-nap volt Bajóton. Délelőtt 9 órakor a 
Hősök terén Tóth Zoltán polgármester 
megnyitójával kezdődött a környezetvédelmi nap. 
A Holcim ZRT. Dolgozói tízóraival (alma, 
ásványvíz, cerbona szelet) és az alkalomhoz illő 
Holcim pólóval kedveskedtek a kirándulni vágyó 
résztvevőknek. 

Ezután egy kellemes kirándulás keretében 
felmentünk az Öregkőre. Ott különböző ügyességi 
játékok várták a gyerekeket. 
A játék után a WWF munkatársai által az erdő 
állatvilágának bemutatása  következett          . A 
gyerekek nagy 
örömére különböző 
állatokat foghattak 
a kezükbe és 
tanulmányozhatták 
őket. Majd 
elindultunk 
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visszafelé a „Pincebarátok” jóvoltából Krajcsovszki 
Zoli bácsiék finom ebédje  gulyásleves várta az 
elfáradt kirándulókat. Ebéd után hatalmas 
csokoládé tortával kedveskedett a 100 éves 
születésnapját ünneplő Holcim ZRT. A finom torta 
elfogyasztása után fáradtan, de élményekben 
gazdagon indultunk haza. 

                                                                                                           
Tanító nénik                                                                                            

Bajót 
   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 

Jázmin Népviseletes Asszonykórus 
hírei 

Április 22-23-24-én a II. Országos 
Nyugdíjas Ki-Mit-tud? Regionális 
Középdöntőjén vettünk részt Hévízen, 

ahol az országos döntőbe jutottunk. A 
döntő Sármelléken, Hévízen és 
Keszthelyen került megrendezésre június 
1-2-3-án, így a bajóti Jázminokat ismét 
meghívták Hévíz városába. A rendezvény 
alatt a döntő résztvevőinek szervezett 
felvonuláson is képviseltük falunkat, 
énekkel, népviselettel és Bajót 
zászlajával. Sok érdeklődővel beszéltünk, 
elmondtuk hol található Bajót, milyen 
szép ez a kis falu. Mindkét rendezvényre 

elkísértek néhányan a bajóti Nyugdíjas 
klub tagjai közül. 

Nagy örömünkre az országos döntőben 
Népdalkör, kórus kategóriában arany 
minősítést értünk el Az oklevelet és az 
elért eredményért járó 40.000,- Ft értékű 
magyarországi szállodai szállásutalványt 
a Hontravel Kft ügyvezetője Práger 
Istvánné Vadaszán Aurélia, Papp Gábor 
Hévíz város polgármestere és Hardi 
András, a zsűri elnöke adta át az 
Asszonykórust képviselő Krajcsovszki 
Zoltánnénak és Balázs Józsefnének. 

Köszönjük a kórust felkészítő Kádár 
Ibolya ének-zenetanárnő munkáját, 
sajnáljuk, hogy nem tudott velünk lenni.  

Májusban Szentkereszten a „Nyiss ránk!” 
program keretében szerepelt 
Asszonykórusunk és részt vettünk a bajóti 
Nyitott pincék rendezvényén.  

Május 19-én a Holcim által szervezett 
Környezetvédelmi napon a bajóti 
Öregkőre mentünk. Köszönjük a 
szervezőknek a pólót, valamint a finom 
ebédet, melyet mindenki jó étvággyal 
fogyasztott el.  

Június 9-én a Bajótról elszármazottak 
ünnepén nagy örömmel énekeltünk falunk 
népviseletében.  

Meghívást kaptunk a május 28-án, 
Tatabányán tartott XXX. Pünkösdi 
Dalostalálkozóra, valamint a június 8-9-
10-én, Bajnán rendezett Magyar Viselet 
ünnepére. Sajnos mindkét esetben le 
kellett mondanunk részvételünket, mert 
az utazási költségekre a 2012. évi 
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költségvetésünkben erre már nem volt 
keret.  
Dolgos másfél hónap áll mögöttünk, ami 
bővelkedett programokban, s várhatóan a 
nyári időszak sem csak a pihenésről szól, 
hiszen szervezzük a III. Bajóti Jázmin 
Dalostalálkozót.. 

Balázs Józsefné 

 
Háromnapos kiránduláson voltunk Hévízen a 

Jázmin Asszonykórussal, a Ki mit tud 

középdöntőjén vettek részt. A szereplésük olyan 

jól sikerült, hogy a legmagasabb pontszámot 

kapták, amely a döntőbe jutatta őket. A döntőbeli 

szereplésükkel aranyérmet nyertek Hévízen. 

 

Köszönettel tartozunk, hogy vendégként 

elmehettünk velük. Köszönjük és gratulálunk a 

nagyon szép teljesítményhez, sok sikert és 

egészséget kívánunk nekik.  

Sinógli Istvánné 

vendég 

””””””””””””””””””””””””””””””” 
A falugazdász tájékoztatója 

 

Az idei év a mezőgazdaság szempontjából nagyon 

kedvezőtlenül indult. A rendkívül száraz ősz után 

a tél sem javított sokat a talajok vízfeltöltöttségén. 

Tavasszal az első komolyabb mennyiségű 

csapadék húsvét előtt érkezett. Azonban az ünnep 

nemcsak esőt, fagyot is hozott. Az április 10-ei 

lehűlés komoly károkat okozott a 

gyümölcsösökben. A jelenleg tartó esős időszak 

ugyan kedvez a növények fejlődésének, de a 

nedves, párás idő komoly növényvédelmi 

problémákat is okoz. A gombabetegségek 

megjelenése miatt a védekezésekre ilyenkor 

fokozottan fel kell készülni. Az idei évben a 

levéltetvek is nagy egyedszámban vannak jelen a 

növényeken. A levéltetvek és egyéb rovarkártevők 

azért is veszélyesek, mert károsításukkal 

egyidejűleg különféle növényi vírusokat is 

terjeszthetnek. A gazdálkodóknak és a 

földhasználóknak a termeléssel kapcsolatos 

feladatok mellett egyéb kötelezettségei is vannak. 

Ilyen például a földhasználat bejelentése. Az egy 

hektárt (10 000 m
2
) meghaladó földhasználat 

esetén a területileg illetékes földhivatal felé kell 

ezt megtenni, saját tulajdonú föld használata 

esetén is. 

A termelők számára kiírt támogatások közül 

jelenleg az anyatehén-tartás támogatására adható 

be pályázat július 31-ig. Elindul a sokak által várt 

"Fiatal gazdálkodók induló támogatása" jogcím is, 

amelyre a jelenlegi információk szerint július 16. 

és augusztus 16. között lehet a pályázatokat 

benyújtani. 

Talán többek érdeklődésére tarthat számot az az 

információ, hogy a környékünkben újra tartanak 

vásárokat. Zsámbékon a Pátyi kivezető út mellett 

minden hónap harmadik hétvégéjén nagyvásárt 

(állat és kirakodóvásár) rendeznek. 

A támogatásokkal, az őstermelői tevékenységgel 

és a mezőgazdasággal kapcsolatos egyéb 

kérdésekben telefonon, és személyesen is 

segítséget kérhetnek a falugazdásztól. Fogadóóra 

minden héten csütörtökön 11-13 óráig a 

Művelődési Házban. Telefonos elérhetőség:  

06-30/5135885, 06-70/4363319. 

Esztergomi falugazdász  iroda ( állandó ügyelet ) 

33 / 403-825   

   Bercsényi Sándor  
                         Falugazdász 

          
  40 éves osztálytalálkozó (1964-1972) 
Már 40 év telt el az általános iskolai 
ballagásunk óta. Az együtt töltött évek 
emlékére ültünk az asztal körül. 
Kézről kézre jártak a gyűrött, megsárgult 
osztályképek, nagyokat nevettünk a lógások, 
balhék, dolgozatírások, emlékezetes 
puskázások felidézésén. 

 
Mindenkinek volt története, ami mind így 
kezdődött:„ arra emlékeztek amikor……….” 
Észre sem vettük milyen gyorsan elrepült az 
idő. Többen kérdezték mire jó egy 
osztálytalálkozó? Úgy érezzük,  így őrizhetjük 
meg az elveszettnek tűnt időt. 
Remélem mindnyájunknak felejthetetlen 
marad ez az este és hamarosan újra 
találkozhatunk azokkal is, akik most nem 
tudtak eljönni.  

Fekete Jné 
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CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN június 15. 
 

A hagyományhoz híven, idén is megrendeztük az óvodában a 
Családi Napot. Az egész nap folyamán szórakoztattuk a 
gyermekeket, mindenféle programmal. Délelőtt Phőnix bűvész 
kápráztatta el a gyerekeket, majd az udvaron mindenféle 
kézműves dologgal foglalkozhattak: pókháló szövés, papírvirág 
készítés, CD lemezből pörgettyű, és mini kifestő könyvvel 
dolgoztak a gyerekek. Már délelőtt is jött néhány szülő, együtt 
játszani a gyermekével. 
Délutánra meghívtuk a leendő kiscsoportosokat is. Szép 
számmal elfogadták a meghívást, és nagyon jól szórakoztak. 
Volt arcfestés, légvár, gitáros, zenés műsor, és háromféle népi 
játék is. Ez mellet, lehetett még a kézműves asztaloknál alkotni. 
Volt szendvics málna, és mindenféle édes, sós ropogtatni való. 

Én úgy láttam, hogy nagyon jól sikerült a családi nap, jól érezték magukat gyermekek, szülők, 
egyaránt.  

Arcfestés                                                                                                                                                        
Ugrálóvár 

 
Gerda, Sára, szöszmötölés –  
Barbi, Zsófi, és Ádámka iskolás nagytestvérei. 
 
 
 
 
Zenés műsor a gyerekek bevonásával 
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AZ ÚJ ELSŐSÖK 

Bujka Szilvia 

Farkas Dániel 

Imre Domonkos 

Imre Péter 

             Ivancsó Márk 

Suki Dzsesszika 

Suki Julianna 

Suki László 

Sütő Krisztián 

Urbán Nikolett 

Vörös Barbara 

Vörös Zsófia 
 

Május 8-án volt az óvodában a nagycsoportosok ballagása.
 
 „Ballagnak a nagyok, vajon hová mennek? 
Miért hagynak itt minket, meg ezt a szép kertet? 
Kinőtték az óvodát? Unják a meséket?  
Miért szól nekik sok vers és búcsúzó ének?” 
 
Nem unták meg, csak sajnos eljött az idő, amikor „kinőtték az óvodát” és egy új korszak kezdődik 
az életükben, az iskola. 
„Ezért Kívánjunk hát nekik szerencsés tanulást,  
Most pedig vidám ballagást, búcsúzást. 

 
Paul Zoltánné, Ria óvónéni 
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Tisztelt Előfizetők! 
 

2012.07.01-től megváltozik a Kábeltelevízió 
szolgáltatás számlázási rendszere. 
Megszűnik a készpénzes díjbeszedés, 
helyette lesz a havi számlázás amit sárga 
csekken, vagy átutalással lehet majd 
teljesíteni .Megértésüket köszönjük. 
Jó vételt kívánok 

Sterczer Gergely 
KTV szolgáltató 

 
 

Művelődési Ház hírei    
 

Júniusban sok színes programnak adott 
helyet a Művelődési Ház. 
1-én Pedagógusnap 
3-án Harmonika együttes koncertje 
8-án Csillagleső, távcsöves bemutató 
9-én Bajótról elszármazottak találkozója 
12-én Szabolcsi Bence Zeneiskola 
tanárainak koncertje gyerekeknek 
14-én Tollasbál az erdőn interaktív 
kiállítás gyerekeknek. 
14-én Balett bemutató 
21-24  Bajóti Alkotótábor 
 
Köszönöm a bajótiaknak a segítő 
készségét, támogatását amellyel 8. 
alkalommal  is megtarthattuk  az 
alkotótábort, és azt a szeretetet amellyel 
a vendégeinket fogadták.  
Hálásak vagyunk a tábor művészeti 
vezetőjének és segítőinek munkájukért, a 
részt vevőknek akik alkotásaikkal 
gazdagították a falut. 
 
                                                               Mné 
 
Kedves Gyerekek! 

 
Július hónapban szeretettel várunk 
benneteket szerdán és pénteken 10-13 óra 
között kézműves foglalatosságra. 

 
Egy kis érdekesség 

 
Lakóhelyünk anno  
A rendszeres internetezők közül 
már biztos sokan rátaláltak a 
Magyar Levéltári Portál által 
közzétett II.Katonai felmérés 
térképére. A 
htttp/archivportal.arcanum.hu 
/maps/html/katfelm2b_google.html 
címen elérhető oldalon két 
térkép- egy mai internetes, 
valamint egy 150 évvel ezelőtti 
katonai- segítségével bárki 
rákereshet mostani lakhelyére és 
kiderítheti, vajon mi állt háza, 
telke helyén másfél évszázaddal 
ezelőtt. 
 
A honlap egyébként még számos 
érdekességet tartogat a 
település- és dűlőnevektől 
egészen az MDSZ- és MSZP- 
iratokig. 
Forrás: Élet és Tudomány 25. szám 

                                                                               
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
    
MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS    
 
„ Visszahoz egy régi perc, 
Megidéz egy fénykép, 
Amíg élnünk kell, 
Sosem lesz másképp. 
Ugyanaz a fájdalom, 
Ugyan az érzés 
Nem számít hány év telt el, 
Soha nem lesz másképp.” 

özv. Aradi Ferencné 
halálának 3. évfordulójára 

Szerettei 
 

 
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 
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