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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2012. november  XXII. évfolyam  11.szám 
 
 
 
A táti Kultúrház porcelánbaba készítő szakkörének 
porcelánbabáiból és  Saárné Hajós Erzsébet szalaghímzéses 

képeiből nyílt kiállítás a bajóti Művelődési Házban. A 

kiállítás november 28-ig tekinthető meg. 
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GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM: 

KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ! 

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény 

alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos 

kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ 

NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A 

törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-

feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági 

társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók 

is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes 

köztestületnek.  

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium 

megerősítése, versenyképességének növelése és 

érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült 

közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.  

 

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.  

A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 

30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az 

agrárkamara honlapján keresztül 

(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 

Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 

ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.  

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, 

MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A 

NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI 

VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE 

JOGVESZTŐ!  

 

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu 

 

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják 

az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési 

és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze. 

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ! 

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, 

azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 

kamarai tanácsadó irodában (lista: 

umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász 

hálózatnál is.  

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A 

REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. 

regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül 

november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez 

a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó 

segítségével kényelmesen, helyben intézheti el 

regisztrációját.  

 

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! 

AZ AGRÁRKAMARAI 
TANÁCSADÓ 

IRODÁK KOMÁROM-
ESZTERGOM 
MEGYÉBEN: 

 

 

 

 
 
 

2942 Nagyigmánd, Kossuth u. 2. Gubucz Péter 30/841-5978 

2870 Kisbér, Városház tér 1. Prekler László 20/945-5967 

2890 Tata, Ady E. u. 13 Csiszár Éva 30/552-9567 

2525 Bajna, Rákóczi u. 26. 
Hauszknecht 
Ádám 30/902-2437 

2840 Oroszlány, Rákóczi út 78. Cserényi József 20/567-7259 
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ÓVÓDAI HÍREK 

 
Az idei Holcim pályázaton nyertük ezt a 
mászókát. Többféle mozgást lehet rajta 
gyakorolni. Mászni, függeszkedni, 
nyújtózkodni, lógni, lecsúszni a rúdon, és 
nem utolsó sorban falat mászni. A 
gyerekek nagyon örültek neki, szinte soha 
nem üres a mászóka.  Ez a mászóka a 
nagyobbaknak való, de a kicsik is 
örülhetnek, mert nemsokára megérkezik 
egy nekik való kisebb mászóka. 

   Paul Zoltánné 
                    Tagóvoda vezető 

EGYMILLIÓ 

CSILLAG A 

SZEGÉNYEKÉRT 

ORSZÁGOS 

ÖSSZEFOGÁS 

A SZEGÉNYEKKEL 

ÉS 

RÁSZORULÓKKAL 

ÉRZETT 

SZOLIDARITÁS 

JEGYÉBEN 

 
2012. december 3. és 7.  

között minden nap 
 

délelőtt 10 - 12 illetve délután 14 - 16 óra 
között a  

KULTÚROTTHONBAN 
 

    
A KATOLIKUS KARITASZ 

kezdeményezésének 
CÉLJA 

világszerte közös: az összetartozás 

szellemének, 

az emberi szolidaritás érzésének erősítése, 

figyelemfelhívás a társadalom peremére 

szorultak érdekében. 

Az akció keretében a Karitász önkéntesei 

tetszőleges összegű adományért 

gyertyákat adnak. Minden egyes mécses 

egy rászorulót jelképez. 

A gyertyákért adott adományból származó 

összeget a Karitász az elesettek, 

szegények, betegek, idősek 

megsegítésére fordítja.  

Tisztelt bajóti Lakosok!  
Szeretettel hívunk és várunk minden 

kedves érdeklődőt 
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KULTÚROTTHONBA 
ahol Ádventi  börzét is tartunk 

a bajóti Szent Erzsébet 

Karitász Csoport 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
DECEMBERI NEVEZETES NAPOK 

BAJÓTON 
 

December 01. 16.30 óra Első 
adventi gyertya meggyújtása ( 
Millenniumi tér ) 
 

December 14.18.00óra”Ha egy 
kicsit JOBB LESZ ETTŐL a világ” 
Benkő Péter és Kató Zoltán előadó 
estje 
 
December 16. 16 .00 óra 
Harmonica Orchestra Hungarica 
(harmonika zenekar) karácsonyi koncert, 
közreműködik: A Barátság kör 
Hagyományőrző Énekkara (Nyergesújfalu). 
 
December 21. 16.00 óra 
Falukarácsonya 
 
December 22. 16.00 óra 
Betlehem nyitás           ( Millenniumi 
tér) 
����������������� 
 

MMMM    E G H Í V ÓE G H Í V ÓE G H Í V ÓE G H Í V Ó    

SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK  

TELEPÜLÉSÜNK 70 ÉVEN FELÜLI 70 ÉVEN FELÜLI 70 ÉVEN FELÜLI 70 ÉVEN FELÜLI 

LAKOSAIT 2012. november 302012. november 302012. november 302012. november 30----án án án án 

PÉNTEPÉNTEPÉNTEPÉNTEK K K K DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR A 

BAJÓTI KULTÚROTTHONBAN MÁR 

HAGYOMÁNYKÉNT MEGRENDEZÉSRE 

KERÜLŐ     

    

I D Ő S E K  N A P J Á R A .I D Ő S E K  N A P J Á R A .I D Ő S E K  N A P J Á R A .I D Ő S E K  N A P J Á R A .    

    

A MŰSORRÓL A BAJÓTI GYERMEKEK, A MŰSORRÓL A BAJÓTI GYERMEKEK, A MŰSORRÓL A BAJÓTI GYERMEKEK, A MŰSORRÓL A BAJÓTI GYERMEKEK, 

JÁZMIN ÉS A HARMÓNIA JÁZMIN ÉS A HARMÓNIA JÁZMIN ÉS A HARMÓNIA JÁZMIN ÉS A HARMÓNIA 

ÉNEKKAROSOK GONDOSKODNAK.ÉNEKKAROSOK GONDOSKODNAK.ÉNEKKAROSOK GONDOSKODNAK.ÉNEKKAROSOK GONDOSKODNAK.    

    

VÁRJUK ÖNÖKET SÜTEMÉNNYEL,  VÁRJUK ÖNÖKET SÜTEMÉNNYEL,  VÁRJUK ÖNÖKET SÜTEMÉNNYEL,  VÁRJUK ÖNÖKET SÜTEMÉNNYEL,  

AJÁNDÉKCSOMAGGAL!AJÁNDÉKCSOMAGGAL!AJÁNDÉKCSOMAGGAL!AJÁNDÉKCSOMAGGAL!    

    

REMÉLJÜK, MINÉL TÖREMÉLJÜK, MINÉL TÖREMÉLJÜK, MINÉL TÖREMÉLJÜK, MINÉL TÖBBEN BBEN BBEN BBEN 

MEGTISZTELNEK BENNÜNKET MEGTISZTELNEK BENNÜNKET MEGTISZTELNEK BENNÜNKET MEGTISZTELNEK BENNÜNKET 

JELENLÉTÜKKEL!JELENLÉTÜKKEL!JELENLÉTÜKKEL!JELENLÉTÜKKEL!    

            BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATABAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Temetőüzemeltetés 
temetkezési szolgáltatás 

 
A bajóti temető üzemeltetési 

feladatainak ellátására az önkormányzat 
megkeresett 10 lehetséges üzemeltetőt, 
azonban a felhívásra mindösszesen 2 ajánlat 
érkezett. A képviselő-testület ezen két 
ajánlat közül az összes szempont szerinti 
legkedvezőbb ajánlatot adó LÉTHÉ 
Temetkezési Kft-t választotta 
üzemeltetőnek. 

A LÉTHÉ Temetkezési Kft. 2012. 
október 1. napjától üzemeltetője a bajóti 
temetőnek. Tekintettel az üzemeltető-
váltásra is, néhány fontos dologra 
szeretném felhívni a figyelmet. 

Különbséget kell tenni 
temetőüzemeltetés és temetkezési 
szolgáltatás között. Az üzemeltető 
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kérdésében minden esetben a képviselő-
testület dönt. Üzemeltetési feladatok pl. 
- a temetkezési szolgáltatás és a 

temetőben végzett egyéb tevékenységek 
rendjének meghatározása 

- temetés feltételeinek biztosítása 
- nyitvatartási idő megállapítása 
- ravatalozó, hűtő és egyéb infrastruktúra 

karbantartása 
- nyilvántartó könyvek vezetése, őrzése 
- elhunytak átvétele, temető nyitása és 

zárása, stb. 
A temetkezési szolgáltatások 

igénybevételéről minden esetben az 
eltemettető dönt. Ilyen temetkezési 
szolgáltatások pl. 
- temetésfelvétel 
- az elhunytnak a temetésre való 

előkészítése 
- temetési kellékek biztosítása 
- ravatalozás, búcsúztatás, halott szállítás 
- sírhely-nyitás, visszahantolás, stb. 

Az az eltemettető, aki elhunyt 
hozzátartozójának temetését intézi, 
eldöntheti, hogy a temetkezési 
szolgáltatások közül melyeket kívánja 
igénybe venni és melyeket nem. Ilyen 
szolgáltatás pl. a testőrök jelenléte, a 
zászlók, szőnyeg igénylése, az ügyintézés 
megrendelése, stb. Ugyanez vonatkozik 
azokra az árukra is, amelyek megszokott 
módon hozzátartoznak a temetéshez. Ilyen 
áruk pl. a koporsó, az urna (urnabetét), a 
fejfa, a lepedő, a szemfedél, gyászlap, stb. 

Az elhunytak emberi méltóságát és a 
kegyeleti jogokat nem sértve: fontos azt 
tudni, hogy amikor kénytelenek vagyunk 
temetést intézni, bizonyos dolgokról 
ugyanúgy kell dönteni, mintha egy üzletben 
vásárolnánk. Azaz: kell-e, szükséges-e az 
az áru vagy szolgáltatás, és van-e rá 
elegendő pénzem. Általában a gyász 
állapotában ezekkel a kérdésekkel nem 
szoktunk foglalkozni. Akkor úgy 
gondoljuk, hogy elhunyt hozzátartozónk 
még egyszer, utoljára, megérdemli, hogy 
„méltó” temetése legyen. Pedig valójában 
ezek csak olyan külsőségek, amelyek a mai 
anyagias világunkban nagyon sok pénzbe 

kerülhetnek. Elhunyt hozzátartozónk iránti 
szeretetet nem azzal nyilvánítjuk ki 
elsősorban, hogy drága temetést rendezünk 
neki, hanem emlékének megfelelő 
ápolásával. 

Kérem, hogy temetés intézésekor 
lehetőség szerint kérjenek részletes 
tájékoztatást, felvilágosítást a 
szolgáltatónál, üzemeltetőnél! 

Dics Mária 
mb. körjegyző 

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

FENYŐVÁSÁR 

1m-3m-ig 
Kossuth L.u. 5. 
Bodnár Sándor 

Tel.: 449-070 
06 20 / 526 3361 

=============================== 
Mikulásnapi idézetek 

 

Én hiszek még a Télapóban, 
csak ráhagyom Anyára és Apára, 
hogy ők hozzák az ajándékot, 
hadd örüljenek.Ágai Ágnes 

Légy rossz! Spórolj meg egy utat a 
Mikulásnak!Gary Allan 

- Te, Mikulás! - szólt nagyot ásítva, miután 
szárnyrakeltek egy újabb város felé. - Mondd, 
te kitől kapsz ajándékot!? 
- Az én ajándékom a gyermekek 
mosolya...Zeke László 

"Csak azt nem értem - füstölgött magában -, 
hogy minek vannak tele a boltok Mikulás-
csomagokkal, mikor azokat úgyis az igazi 
Mikulás hozza majd... Biztos a boltosok így 
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tisztelegnek a Mikulás nagysága előtt" - zárta le 
magában az ügyet.Zeke László 

Rokona Mikulás a Jézusnak, hogy mind a kettő 
a gyerekeknek keresi a kedvét?             
Mikszáth Kálmán 

BENKŐ PÉTERRŐL ÍRTÁK 

Benkő Péter: "Ha munka adódik, el kell 
vállalni!" 

Benkő Péter (65) visszatért oda, ahol pályája 
elindult. Az Egri csillagok és a Fekete város hajdani 
sztárja idén már második bemutatóját tartja a József 
Attila Színház színpadán. Húsz éve szabadúszó, így 
megtanulta már, hogyan tartsa fenn magát ma is, 
amikor színházak zárnak be, és egész társulatok 
kerülnek végveszélybe. 

Örül a visszatérésnek? 

Benkő Péter: Igen, a szó szoros értelmében 
visszatérés ez, hisz 1969-ben itt kezdtem a 
pályámat. Érdekes színház volt ez akkor, az '56 
utáni rendszer által büntetésbe küldött 
színészóriások mind itt gyülekeztek, Darvas 
Iván, Bánffy György, Sinkovits Imre, Bodrogi 
Gyula... vele még épp játszottam is együtt. 
Tavaly a Doktor úrban, idén pedig az Egy 
szerelem három éjszakájában játszom, ami 
nagyon szép, de nehéz darab.  

Az utóbbi időben a szakma tele van gonddal, 
színházak zárnak be, sok művész 
panaszkodik, hogy veszélybe került a 
megélhetése. Ön hogy éli meg ezt az 
időszakot? 

Benkő: 25 évig voltam egy színháznál, a Kazimír 
Károly vezette Tháliában. Akkoriban a színészek 
szinte beásták magukat egy-egy társulatba, nem 
nagyon volt mozgás. De mikor a Tháliát 
felszámolták, mi voltunk az első fecskék, akiket 
utcára tettek. Én már '92 óta szokom ezt a 
helyzetet, hogy milyen, amikor az ember oda 
csatlakozik, ahol várják, ahol számítanak rá. De 
tudom, hogy sok kollégának nehéz megszokni 
ezt a nyitottságot, mert persze rengeteg 
kockázatot, veszélyt is rejt. 

Talán a legnagyobb bajban az úgynevezett 
alternatív, művész színházak vannak. Úgy 
gondolja, hogy a szórakoztató, bulvár 
műfajnak könnyebb ma megélni? 

Benkő: Engem irritál ez a művész színház 
dolog. Milyen minőségű színészek kellenek egy 
művész színházhoz? Van ebben egy jó adag 
önmutogatás, magunkat ünneplés. Szerintem a 
színész közvetítő a szerző és a közönség 
között, ha csak önmagáért játszik, akkor nem 
tölti be a szerepét. 

Régebben rengeteg filmben, tévéjátékban 
szerepelt, ez nem hiányzik? 

Benkő: Rettenetesen hiányoznak, de én még 
látok reményt a javulásra, ha már nem csak a 
kereskedelmi tévék uralják majd a piacot. Az 
szimplán üzleti vállalkozás, akit egy ilyen 
csatorna beszippant, az már kereskedelmi 
árucikk. 

Ezek szerint nem vállalná feladatot, ha egy 
kereskedelmi tévé hívná valamelyik 
műsorába? 

Benkő: Ezt nem tudom megmondani, nyilván 
attól függ, mire hívnak. 

A József Attilában játszott két darab mellett a 
Turay Ida színházzal továbbra is járják az 
országot. Nem fárasztja már a sok utazás? 

Benkő: Ez egy misszió, és persze néha 
elfáradok, mert öregszem. De nincs mese, ha 
egy színésznek munka adódik, akkor el kell 
vállalni, mert lehet, hogy nem jön a következő. A 
színész csak színész marad, semmi máshoz 
nem ért. Én is csinálom, amíg bírom. 

K. Á. ( Forrás: Internet: blikk.hu 2012.11.13. ) 

Benkő Péter őszinte vallomása 

2010. szeptember 7., kedd 10:00 

Benkő Péter a Thália színházban, egy 
előadás után tudta meg, hogy meghalt a 
felesége, aki légiutaskisérőként dolgozott 
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azon a gépen, melyet mai napig úgy 
emlegetnek: "A berlini járat." 

Repülős körökben így emlékeznek a 
szerencsétlenül járt MALÉV IL-18-asra. 
Hogy mi történt a repülőgéppel, vagy a 
gépen? Sem akkor, sem azóta nem derült ki. 
Furcsa titkolózás lengte körül a 
katasztrófát. Egy biztos, a gép Ferihegyen 
megkezdte a leszállást, aztán ki tudja miért, 
lezuhant. A fekete doboz, amelyből sok 
minden kiderülhetett volna eltűnt, a 
dokumentumok, a fényképek is eltűntek, 
nem voltak szemtanúk, a hozzátartozók 
nem nézhették meg elhunyt szeretteiket. A 
zuhanás okáról akkor is és még mai is 
mindenki hallgat.  

Azóta ugyan sok idő eltelt, ám az elmúlt 
egy évben nem telik el hét, hogy ne 
hallanánk, olvasnánk repülőgép 
szerencsétlenségről, áldozatokról. Benkő 
Péter ilyenkor újra és újra átéli, 
megszenvedi felesége halálát. Kati 35 évvel 
ezelőtt légiutaskísérő volt azon a gépen, 
ami lezuhant. A katasztrófát senki nem élte 
túl.  

 

- 1975. január 15-én felesége, Kati 
Berlinbe repült, majd vissza Budapestre. 
A gép lezuhant, senki sem élte túl a 
tragédiát. Önök fiatal házasok voltak. 
Hogyan lehet egy ilyen értelmetlen halált 
feldolgozni?  

- Feldolgozni nem lehet, csak elfogadni. Az 
ember élete egy ilyen esemény után 
megváltozik, egy új korszak kezdődik, 

amiben minden más lesz. Hajlamosak 
vagyunk rá, hogy túl nagy jelentőséget 
tulajdonítsunk a napi dolgoknak: hogy 
milyen autóval járunk, milyen lakásban 
élünk, hol tart a karrierünk... A katasztrófa 
után mindez már nem volt fontos. Új 
értékrendem alakult, mélyebbek lettek a 
gondolatok, közelebb kerültem Istenhez. És 
ezek segítettek abban, hogy túl tudjak lépni 
a tragédián. Egy ilyen értelmetlen halál után 
sok minden elvész: az ízek, az illatok, a 
színek, az érzések, de megmaradnak az 
emlékek. Egy ilyen tragédia után az ember 
szellemi fejlődése egy olyan síkba lép, hogy 
el tudja fogadni a halált.  

- Az önök esetében nem csupán egy 
szerelemről, egy két éves házasságról volt 
szó, hiszen gyerekkoruk óta szorosan 
összefonódott az életük.  

- Gyerekkorunk óta ismertük egymást. Egy 
óvodába, általános-és középiskolába 
jártunk, de nem csak az iskola, hanem az 
érzelmeink is összekötöttek minket. Az 
érettségi után rádöbbentünk, hogy nem 
tudunk egymástól elszakadni. 1973-ban 
összeházasodtunk, az életünk rendkívül 
rendezetten, gyönyörűen alakult, aztán 
megtörtént a tragédia.  

- Azt gondolom, minden tragédia előbbre 
viszi az embert, meg merem kockáztatni, 
talán jobb emberré is teszi.  

- Biztosan tudom, ha nem történt volna meg 
ez a szerencsétlenség, akkor én egy 
egyszerűen gondolkodó, a pillanatnyi 
sikereimet hajszoló, "celeb" lennék. A 
főiskola elvégzése után éjjel nappal 
dolgoztam, felületes voltam, csak a 
pillanatnyi megoldások érdekeltek. Ebben 
az életszakaszomban következett be Kati 
halála.  

- Ezzel azt akarja mondani, hogy a 
felesége halála után értékesebb, 
gazdagabb lelkű ember lett?  
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- És jobb színész. Amikor egy mondatról az 
embernek olyan mélységek jutnak az 
eszébe, akkor ez a színpadon is megjelenik 
a szemében, a külsejében, a játékában, az 
egész lényében. Már ősz fejjel biztosan 
tudom, azért vannak az életnek súlyos, 
szívbemarkoló tragédiái, hogy akik ezt 
átélik, azok talán értékesebb, a külsőség 
minden terheitől mentes, komoly, tartalmas 
életet élhessenek. Ezt kívánom gyászukban 
mindazoknak, akik át kell élniük hasonló 
tragédiákat. 

(Forrás: Story online 

Lovát gyászolja Benkő Péter 

2010-06-22 05:35:00  

BUDAPEST — Benkő Pétert (63) nagyon 
megviselte, hogy itthagyta 16 éves lova. 
Rubin hosszabb betegség után távozott, és a 
színész azóta se tudja kiheverni hiányát, 
mindig sírva fakad, ha róla beszél.  

– Február óta küzdöttünk Rubinért, aki 
nálam született tizenhat évvel ezelőtt – 
mondta. – A párommal rendszeresen 
bejártunk a klinikára, ahol patagyulladással 
kezelték, de kólikát kapott, majd felfekvése 
lett, és végül is vérmérgezésben hunyt el. 
Nagyon megviselt az elvesztése. Így a 
munka is sokkal nehezebben megy, pedig 
rengeteg a feladatom a Turay és a soproni 
színházban.  

 

Benkő Péter  híresen a lovak szerelmese, 
már fél évszázada lovagol, sőt az öttusával 
is próbálkozott. Színészként is számos 
filmben láthattuk vágtázni, és főváros 

melletti tanyáján is mindig több lovat 
tartott. A legöregebb lova 32 éves korában 
hunyt el. Rubin éppen fele annyi idős volt...  

– Barátaimtól most kaptam egy új lovat, 
hogy Rubin nővére ne legyen egyedül, mert 
ő is nagyon érzi testvére hiányát, nem 
akarja elhagyni az istállót – folytatta. – Az 
új jövevény már jobb kedvre deríti. 

( Forrás: Blikk.hu ) 
 
December 14-én 18 órakor a Művelődési 
Házban lesz 

 
 

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős 
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a 

szerkesztőbizottság.  
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