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Az óvodások KARÁCSONYÁVAL kívánunk minden kedves olvasónknak
Áldott, Békés , örömökben gazdag ünnepeket.
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Körjegyzőség?
Közös önkormányzati hivatal?
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.)1990 óta meghatározta az
önkormányzati működés keretszabályait. Ez
alapján
–
elsődlegesen
gazdasági
megfontolásból, takarékossági szempontok
alapján – Bajót Község Önkormányzata
Mogyorósbánya Község Önkormányzatával
2000-ben körjegyzőséget hozott létre, amely
mindkét önkormányzat hivatali ügyeit volt
hivatott ellátni.
Közel 1 éve az Országgyűlés elfogadta a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.),
amelynek rendelkezései folyamatosan és
fokozatosan lépnek hatályba, és amely
jogszabály már jelentős módosításokon,
kiegészítéseken ment keresztül.
A Mötv. az mellett, hogy alapjaiban
újraszabályozza az önkormányzati működést,
néhány területen más értelmezést is kapnak
ezek a szabályok.
Talán
a
legfontosabb,
hogy
a
„körjegyzőség” intézménye megszűnik, és
polgármesteri hivataloknak vagy közös
önkormányzati hivataloknak kell létrejönniük.
Önálló polgármesteri hivatalt a 2000 fő
lélekszám alatti településen nem lehet
létrehozni,
hanem
másik
településsel,
településekkel kell közös önkormányzati
hivatalt alakítatni.
Bajót a lakosságszám alapján közös
önkormányzati
hivatal
létrehozására
kötelezett település. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a jelenlegi körjegyzőség
megszűntét követően nem Mogyorósbánya
településsel kíván közös hivatalt létrehozni,
viszont
elfogadta
Nagysáp
község
együttműködési szándékát. Jelenleg már a
Nagysáppal közös önkormányzati hivatal
létrehozásának munkálatai zajlanak. A közös
önkormányzati hivatal központja Bajóton lesz,
Nagysápon állandó kirendeltség fog működni.
Tekintettel arra, hogy vannak még tisztázandó
kérdések, a további részletről a későbbiekben
kívánunk tájékoztatást adni.
Az önkormányzati változások mellett
meg kell említeni a járások létrejöttét is, amely
az államigazgatási ügyek intézésének helyében
eredményez változást, azaz átrendeződnek a
hatáskörök.

Minden ügy intézése előtt célszerű
tájékozódni – elsődlegesen a helyi hivatalban –
az ügyintézés menetét illetően.
Dics Mária
mb. körjegyző

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kérjük engedje be a kéményseprőt!
Értesítjük, hogy az Önök településén a
kötelező
kéményseprőipari
közszolgáltatás
körébe
tartozó
feladatokat
a
Magyar Kémény
Kft.
alkalmazottjai
látják el. A dolgozóink névre szóló
megbízólevéllel
és
fényképes
igazolvánnyal rendelkeznek.
A
tüzelőberendezés,
a
kémény
szabálytalan használata, valamint a
kéményvizsgálat
és
a
tisztítás
elmaradása miatt évente több halálos
baleset történik. Ezeket a baleseteket
könnyedén meg lehet előzni, ha a
lakosság az előírásoknak megfelelően
használja a kéményeket és az előírt
1995. évi XLII. törvény alapján az
évente
előírt
kötelező
kéményellenőrzést, szükség szerinti
tisztítást a kéményseprők elvégzik.
Számos
alkalommal
ugyanis
az
ingatlanok tulajdonosai nem merik,
vagy nem akarják beengedni házaikba
a kéményseprőket, mert bizalmatlanok
az
idegenekkel
és
féltik
a
vagyontárgyaikat vagy testi épségüket.
Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed
ki a kötelező közszolgáltatás. A
lakásban és más helységben épülő,
vagy
már
használatban
lévő
tüzelőberendezés
égéstermékeinek
elvezetésére szolgáló kémény - ideértve
a
tartalékkéményt
is-valamint
tartozékainak
műszaki
felülvizsgálatára,
ellenőrzésére,
tisztítására és szakvélemény adására.
Mesterséges
égéstermék
elvezető
berendezések
füstgázelemzése
műszerrel
történik.
A
helyi
önkormányzatok
segítéségével,
8
nappal az ellenőrzés megkezdése előtt
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történik a lakosság értesítése. A
kéményellenőrzési
díj
helyszínen
kézpénzben fizetendő, számla vagy
munkaigazolás ellenében.
A
kéményseprőink
az
alábbi
feladatokat végzik el:
• a
biztonságos
munkavégzés
helyi
feltételeinek
(kéményseprőjárda,
tetőkibúvóablak, létra, hágcsó stb.)
meglétének
és
állapotának
szemrevételezéssel
történő
vizsgálata.
• az előző tisztítás, ellenőrzés és
műszaki felülvizsgálat során
megállapított és a tulajdonos
tudomására
hozott
hibák,
szabálytalanságok
megszüntetésének
szemrevételezéssel,
illetve
a
hiba, a szabálytalanság jellegétől
függő kéményseprőszerszámmal
történő vizsgálata.
• a kémények és tartozékaik
rendeltetésszerű és biztonságos
használatában
bekövetkezett
hibák,
szabálytalanságok
szemrevételezéssel,
illetőleg
szükség
szerint
kéményseprőszerszámmal
történő megállapítása
• az átjárhatóság vizsgálata a
kéményjárat
teljes
hossza
mentén
kéményseprőszerszámmal.
• gáz-tüzelőberendezés
égéstermék elvezetésére szolgáló
kéményeknél
a
keletkezett
égéstermék
maradéktalan
eltávozásának
vizsgálata,
szükség
esetén
műszer
segítségével.
Kéménytisztítás esetén az alábbi
feladatokat végzik el szakembereink:
• a kéményjárat teljes hosszban
történő tisztítása, a kémény
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•

•

típusának
és
anyagának
megfelelően.
bekötőnyílás,
koromzsák,
füstcsatorna,
továbbá
mellékcsatornás gyűjtőkémény
mellékcsatornájának-a
kéménytartozék
anyagának
megfelelőenkéményseprőszerszámmal
történő tisztítása, valamint a
keletkezett
szilárd
hulladék
(korom, pernye, faltörmelék stb.)
eltávolítása
és
edénybe
helyezése
ha
az
égésterméket
hagyományos
kéményseprő
tisztítóeszközzel
nem
lehet
eltávolítani, akkor kéményégetés
végzésére van szükség, kiégető
berendezéssel.

Nem
terjed
ki
a
kötelező
közszolgáltatás:
• olyan
tüzelőberendezés
égetésének elvezetésére szolgáló
kéményre, ami nem lakásban
vagy nem helységben van - kerti
sütőkemence, épületen kívüli
tűzhely,
szabad
térben
elhelyezett kazán.
• arra
a
kéményre,
amely
használaton
kívül
áll,
és
amelynek bekötőnyílásait és
tisztítónyílásait befalazták, vagy
nem éghető anyaggal tömören,
illetve egyéb, nem oldható
szerelési
technológiával
(kötéssel)
lezárták,
és
a
kéménytisztítás
helyén
jól
látható módon megjelölték
• a
levegő
bevezető
elemek
karbantartásásásra, tisztítására.
• a
tüzelőberendezések
karbantartására, tisztítására
• a
tüzelőberendezést
a
kéménnyel összekötő füstcső
karbantartására, tisztítására.
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A kéményszerkezet egyszerűsége miatt
ne becsülje le a veszélyt, ne feledje, a
kémény állaga romlik leggyorsabban
egy épületen belül. Az Ön családja,
valamint az otthona biztonsága megéri
ezt a törődést.
Bármilyen kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatással
kapcsolatos
kérdésük
lenne
az
alábbi
elérhetőségeinket
keressenek
meg
bennünket:
Magyar Kémény Kft. Esztergomi
Kirendeltsége
2500 Esztergom, Kiss J. vezérezr. u.
41.
tel/fax: 06-33-411-364
tel: helyi tarifával hívható
06-1-766-58-50/ 241 mellék
E-mail:
esztergom@magyarkemeny.hu

Januári előadások a Művelődési Házban
2013. jan. 17.( csütörtök)
17 óra
Kínál Katalin: A
családon belüli
konfliktuskezelés
2013. jan. 31.( csütörtök ) 17 óra
Kínál Katalin: Párkapcsolati mediáció

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
………………………………………………………………………
Megjelent Kövecses Varga Etelka :

Népi ételek Esztergom, Dorog és
Nyergesújfalu térségéből című
füzete.
A könyvben szerepel a bajóti csavart
laska receptje is. Akit érdekel a füzet a
könyvtárban kaphat felvilágosítást.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Események a bajóti Nyugdíjas
klubban és a Jázmin Népviseletes
Asszonykórus életében

November
hóban
ismét
több
programon
vehettünk
részt.
Az
Asszonykórus
Tokod
község
Márton-napi
rendezvényén adott műsort, majd
- Nagysáp Önkormányzata az Idősek
napi műsorához hívott meg énekelni.
- 25-én Budapesten a Törekvés
Művelődési
Központ
műsorában
léptünk fel, Bajót énekeit, népviseletét
bemutatva. Az előadásra elkísértek a
nyugdíjas klub tagjai is.
- 30-án Bajóton rendezett Idősek
napján énekelt Asszonykórusunk
Idén is megrendezésre került november
23-25. között Budapesten, a SYMA
csarnokban a Nyugdíjas-Expó, ahova
két nyugdíjas klubtagunk látogatott el.
Az évzáró összejövetelét 2012.
december 5-én tartotta meg bajóti
Nyugdíjasklub
és
a
Jázmin
Népviseletes Asszonykórus, ahol nagy
örömünkre 42 klubtagunk közül 36 fő
vett részt.
Munkában, eredményekben gazdag
volt a 2012.év. Idén ünnepeltük
megalakulásunk 20. évfordulóját.
Az év folyamán a bajóti Kisbíróban
rendszeresen
tájékoztattuk
falunk
lakosságát
munkánkról,
programjainkról.
14
rendezvényen
énekelt
a
Jázmin
Népviseletes
Asszonykórus,
részt
vettünk
11
programon,
valamint
7
kórus
részvételével megrendeztük a bajóti
Jázmin Dalostalálkozót. Ezen kívül 3
alkalommal szerveztünk egész napos
kirándulást is klubtagjaink részére
(Esztergom, Tardos, Budapest).
A sok munka meghozta gyümölcsét,
mert
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•

•

a II. Országos Nyugdíjas Ki-Mittud? országos döntőbe jutottunk
és a hévízi döntőben a
„Népdalkör, kórus” kategóriában
arany minősítést értünk el,
Tatabányán
az
Idősek
Világnapja ünnepségén az Életet
az Éveknek megyei egyesülete
nevében Szódáné Mazalin Éva
elnöktől és Popovics György
megyei
elnök
úrtól
Díszoklevelet
vehettünk
a
„Népi
hagyományok
gyűjtésében és megőrzésében
végzett kiemelkedő munka
elismeréséért”.

Az évértékelőn részt vett Tóth Zoltán
úr, Bajót polgármestere, aki köszöntötte
és tájékoztatást adott tagjainknak.
Nagyon örülünk, hogy az év folyamán
részt vett, rendezvényeinken, elkísérte
kórusunkat, bíztatást adott.
Ezúton
is
köszönetet
mondunk
községünk
Önkormányzatának,
képviselőinek,
akik
anyagilag
is
támogatták munkánkat.
Köszönjük
Kádár
Ibolya
énekzenetanárnő sok munkáját, amivel
hozzásegítette az Asszonykórust a
versenyeken elért sikerekhez.

A beszámolót és vacsorát követően
vidám
hangulatban,
harmonikaszó
mellett énekeltünk, táncoltunk.
Balázs Józsefné

EGY AMERIKAI ÚJSÁGÍRÓ CIKKE
MAGYARORSZÁGRÓL:
Van a Balkánon egy állam, amely önmagával
határos. Ahol a legszebb nők élnek, mégis csökken
a népesség. Ahol a munkanélküliek dolgoznak a
legtöbbet, ahol a legtermékenyebb földön éhező
emberek élnek. Ahol a vonatok menetrend szerint
késnek.
Ahol mindenki focizik, mégis vízilabdában,
kosárlabdában, kézilabdában és röplabdában
jeleskednek. Ahol mindenki siet a munkába, de senki
sem érkezik be időre. Ahol a nyolcórás munkaidő
tizenkét órás. Ahol az egészségügyi ellátás
ingyenes, de a gyógykezelés drága. Ahol az
újságírók szabadon írhatnak bármit, amit parancsba
kapnak.
Ahol a világválság állampolgárságot kapott. Ahol a
közbeszerzések titkosak, az államtitkok nyilvánosak.
Ahol a háborúk sosem érnek véget. Ahol a
történelem naponta megismétlődik. Ahol a
leggazdagabbak azok, akik egy napot sem
dolgoztak. Ahol a külföldi valuta felváltotta a hazait.
Ahol az emberek megünneplik a családi védszent
napját, de káromolják Istent. Ahol az okosakat,
értetlenségből, bolondnak nézik, a bolondokat meg
tehetségesnek. Ahol az írástudatlanok írják a
történelmet. Ahol a törvények törvénytelenek, az
anarchia pedig normális állapot. Ahol a hatalom
megveti a polgárokat, mint nem kívánatos tanúkat.
Ahol a jövőből élnek, mert a jelenhez nincs joguk.
Ahol mindenki mindenkire mosolyog, de senki
senkinek nem jóakarója. Ahol a bírósági eljárások
tovább tartanak, mint egy élet. Ahol az árvíz a
talajöntözés egyetlen módja. Ahol megidézik a
diktátort, a demokráciát pedig a hülyék adójának
tekintik. Ahol úgy gondolják, az ország annál jobban
fejlődik, minél jobban visszafejlődik. Ahol nem vagy
normális, ha nem bolondultál meg. Ahol csak azért
élsz, hogy meghalj. Ahol az idő végtelen, és a
butaság múlhatatlan…
Forrás: Internet
Bölcs gondolatok
Legtöbbünk azért szeret, mert szüksége van
erre, legtöbbünk azért vigasztal, mert
szüksége van vigaszra.
Niki Giovanni
A szeretet lángjaiban a legkeményebb
vasnak is meg kell olvadnia.
Mahatma Gandhi
Tedd, amit megtehetsz, azzal, amid van, ott,
ahol vagy!
Theodore Roosevelt
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Boldog karácsonyt!
Ilyenkor óhatatlanul a gyermekkori
karácsonyok idéződnek fel először. Az az
izgalom, türelmetlen várakozás, amikor
karácsony titkára várva, végre beléphettünk
a szép szobába, ahol a Jézuska hozta
karácsonyfa csodáját láttuk. Valódi kis
viaszgyertyák égtek, csillogó szaloncukrok,
- égetett cukor kockára vágva, és sztaniol
papírba csomagolva – néhány angyalhaj,
amelyeken megcsillant a pici gyertyák
fénye. A külső látomás igazából belülről, a
lelkünkből fakadt, ahol a hit lángja lobbant
fel és ragyogta be a szobát, a családunkat.
Édesapánk szívből, örömmel
elmondta mit is, kit is ünneplünk, és hogy
születésnapon annak illik ajándékot adni,
akit köszöntünk. Ekkor jócselekedeteink
kicsi szalmaszálait oda tettük a jászolba,
melyet ő készített, édesanyánk pedig
kicsomagolta az illatos mézeskalács
díszeket, melyeket együtt tettünk fel a
karácsonyfára. Közben énekkel, imával
köszöntöttük a születésnapost.
Fél szemünk persze az
ajándékcsomagokon volt, hogy vajon mi
mit kapunk? Mit hozott a Jézuska? Mert
tudtuk, hogy ő nem hagy viszonzás nélkül
egyetlen jótettet sem. És nagyon tudtunk
örülni, a legkisebb ajándéknak is. Hálásan
bújtunk anyukánk, apukánk ölébe,
gyermeki szível megsejtve, hogy a Jézuska
az ő kezük által ad nekünk minden jót.
A gyermeki HIT, milyen széppé
tette a karácsonyunkat. És fordítva is igaz.
Tagore a Nobel díjas indiai filozófus írja:
„Minden újszülött gyermek azt az üzenetet
hozza magával a világba, hogy Isten még
nem veszítette el hitét az emberben”. A
Betlehemben született gyermekkel
kapcsolatosan még inkább találó és
helytálló megállapítás ez.
A Betlehemben világra jött Kisdedet
maga a gazdagon ajándékozó Isten adta a
világnak, aki lényege szerint maga a jóság.

„Úgy szeretette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta értünk, hogy, aki Benne
hisz el ne vesszen, hanem örökké
éljen”.(Jn.3.16). Isten nagy szeretetének a
napja ez.
Mit üzen nekünk a Karácsony?
Titokzatos módon közelebb viszi az
embert Istenhez. Titokzatossága minden
embernek szól, legyen kételkedő vagy hívő.
A kételkedőknek azt mondja, hogy emberi
életünket titkok veszik körül, amelyeket
puszta ésszel átlátni nem lehet, csak a hit
szemével. A hívő ember pedig leborul a
jászolban fekvő titok előtt s csodálja, hogy
Isten ennyire közel jött, hogy őt nézheti,
érintheti, karjaiba veheti,
A karácsony azt is üzeni, hogy
szívben és lélekben nekünk, embereknek
is közelebb kell kerülnünk egymáshoz.
Közelebb kell, hogy kerüljenek a
házastársak egymáshoz. Talán húzódik
köztük egy vékony válaszfal, vagy akad
olykor egy kis idegenkedés. Közelebb kell
férkőzniük egymáshoz szülőknek és
gyermekeknek, akik közé egyre nagyobb
meg nem értések, türelmetlenségek vernek
éket. Közelebb kell kerüljünk egymáshoz
mi emberek, mert közünk van egymáshoz,
ugyanannak az Atyának vagyunk
gyermekei és testvérei Krisztusban.
Ünnepeink tehát ne csak
nosztalgiázások legyenek, hanem
találkozások. Most a HIT ÉVÉBEN az
Egyház azt akarja, hogy lobbanjon fel
mindnyájunkban ez a gyermeki hit, mely
képessé tesz az igazi találkozásokra,
egymás elfogadására.
Ma is minden gyermek
türelmetlenül várja már a karácsonyt. Sokan
bizonyára kaptak szüleiktől adventi
naptárat, amelynek ablakocskáit napról
napra fel lehet nyitni. Hittanórán kis
színező naptárt készítettünk, hogy naponta
eggyel több gyertyát színezzünk ki,
jótetteinkért. De volt, aki rögtön mindet
kiszínezte. Türelmetlenül sürgetve a
karácsonyt. Gyermekek! Ne legyetek
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türelmetlenek! Tanuljátok meg, hogy
milyen jó csendesen, türelmesen várni
Jézust! Minden gyermek szeretne szép
ajándékot kapni. Nagyobbat és szebbet,
mint a korábbi években. De ne legyetek
telhetetlenek! Idén sajnos sok családban
várhatóan szegényebb lesz a karácsony, s
talán az ajándék is kevesebb lesz, s lehet,
hogy a karácsonyfa is kisebb lesz. De ez
nem baj. Figyeljetek arra a szeretetre, amit
szüleitektől kaptok, és arra a szeretetre,
amit a kis Jézustól kaptok!
A szülők is nagy gondban vannak
ilyenkor, mit vegyünk, mit tegyünk a
karácsonyfa alá? Biztosan mindenki
bölcsen választ, pénztárcájához mérten. Ne
legyetek pazarlók, ne bosszankodjatok, ha
kisebb karácsonyfára telik, ha kevesebb
__________________________________
Ady Endre: Karácsony

1.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

2.

Bajóti Kisbíró

ajándék lesz a karácsony fa alatt. Nektek a
gyermekeitek a legdrágább ajándék,
karácsonykor köszönjétek meg őket nagyon
az Élet Urának. És a legnagyobb ajándékot
ne felejtsétek el a karácsonyfa alá tenni,
amit semmi pénzért nem lehet megvenni, a
szeretetet, az időt, a Kisjézust. Legyetek ti
is ajándék a gyermekiteknek, ezért tegyetek
félre minden teendőt, minden haragot,
neheztelést, tudjatok örülni egymásnak,
együtt játszani, jót beszélgetni, kedvesen
imádkozni. Meglátjátok igaz lesz Ady
sóvárgása, hogy ha így teszünk, mekkora
öröm száll a világra, a családba.
Így kívánok áldott Karácsonyt,
minden családnak.
Szeretettel, Molnár Alajos, plébános
___________________________________
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

3.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
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Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra… Forrás: Összes versei,
Bp., 1967

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
KÖSZÖNT
Ifj. Motúz Istvánt 60-ik
születésnapja alkalmából sok
szeretettel köszönti családja:
felesége, fia, lánya, menye, veje
és unokája



Babits Mihály, Karácsonyi ének (részlet)
Jézusunk, becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük, hogy "megszületett"!

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.
A Szent Karácsony titkának
örömével és szeretetével,
köszönjük a kedves bajóti testvéreknek,
hogy segítették
és adományukkal támogatták. a karitász
munkáját.

KEGYELEMMEL TELJES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS ÁLDOTT BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNOK SZERETETTEL
Molnárné Bécsi Margit karitász vezető és a
munkatársak

FERENCZY RUDOLFNÉ
vezető

karitász régió

(Kép: Internetről)
Bölcs gondolatok:
Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a
csúnya világban! Jóságversenyt még nem
rendeztek soha.
Juhász Gyula
Ha valóban megszeretlek, s te megszeretsz
engem: egyikünk sem lesz többé az, aki volt.
Müller Péter
A jólétet nem lehet megszerezni. Rá kell
hangolódni.
Wayne Dyer
Soha ne félj kimondani azt, amiről egész
lelkeddel tudod, hogy igaz.
Márai Sándor
Ha semmire sem vállalkozol, az életed nem lesz
olyan, mint amilyen lehetne.
Malcolm Forbes
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