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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁNYZAT LAPJA •

2013. január XXIII. évfolyam 1.szám
Sikerekben gazdag, örömben, egészségben eltöltött 365 napot kívánunk
minden kedves olvasónknak!

Forrás: Internet- Fotoaréna (miszig)

Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!
Azt kívánom a Kisbíró olvasóinak, hogy a fenti jó kívánságokból minél több váljon valóra 2013-ban.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az Okmányiroda elérhetőségei:
Esztergomi Járási Hivatal

Telefon: 33/738-760, 33/738-761, 33/738-762,
Fax: 33/738-763

Cím: 2500-Esztergom, Bottyán János u. 3.
Telefon: 33/500-065, 33/500-066, 33/500-067,

E-mail:
menczel.zsuzsanna@esztergom.kemkh.gov.hu

33/500-107, 33/500-109
Fax: 33/500-068

Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:

E-mail: hivatal@esztergom.kemkh.gov.hu

Hétfő: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.00

A Törzshivatal ügyfélfogadási ideje:

Csütörtök: 8.00-12.00 és 12.30-16.00

Hétfő: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Péntek: 8.00-13.00
----------------------------------------------------------------

Péntek: 8.00-12.00

Nyergesújfalui Kirendeltség
Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104 -

Az Okmányiroda elérhetőségei:
Telefon: 33/542-044
Fax: 33/542-073
E-mail: betak.szilvia@esztergom.kemkh.gov.hu
Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-17.00
Szerda. 9.00-12.00 és 13.00-17.00
Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00
---------------------------------------------------------------Dorogi Kirendeltség
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Telefon: 33/514-320/104
Fax: 33/514-329
E-mail: czeh.katalin@esztergom.kemkh.gov.hu
A Törzshivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13.00-17.30
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Az Okmányiroda elérhetőségei:
Telefon: 33/514-326

Cím: 2510-Dorog, Hantken Miksa u. 8.
Telefon: 33/738-760, 33/738-761, 33/738-762,
Fax: 33/738-763

Fax: 33/514-329
E-mail:
kovacs.aranka@esztergom.kemkh.gov.hu

E-mail: vitek.dalma@esztergom.kemkh.gov.hu
Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
A Törzshivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Péntek: 8.00-13.00

Hétfő: 13.00-17.00
Szerda. 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Csütörtök: 8.00- 12.00
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MIKROCHIP
Január elsejétől minden négy hónaposnál
idősebb kutyát kötelező microchippel
megjelölni és az országos adatbázisban
regisztrálni az életbe lépett kormány-rendelet
alapján. A jogszabálytól a törvényhozók a
kóbor ebek számának
radikális csökkenését várják.
A mikrochip kapszula a kutyák bőre alá kerül
beadásra, mint egy védőoltás. Nincs káros
hatással az állat egészségére, szövet-barát
anyagból készül.
A kedvezményes chipbeületés akció még
tart, éljenek a lehetős
Dr. Bereczky Zoltán állatorvos
30/ 99-36-999


Iskolai farsangi bál új köntösben

2013. január 12-én gyerekzsivajtól volt hangos
a Bajóti Művelődési Ház. Az általános iskola
alsó tagozata az előző évek gyakorlatától
eltérően ugyanis itt tartotta meg farsangi bálját.
Szintén újdonság volt az élő zene is, a gyerekek
Szladik Tibor vidám dalaira táncoltak,
játszottak délután 3 órától este 7 óráig. A
hangulat fantasztikus volt, a jelmezes
felvonulás után a tanárok vidám játékokat
találtak ki a gyerekeknek, melyben kihasználták
az élő zene adta lehetőségeket is. Volt páros
lufitánc, szülő-gyerek tánc, újságpapíron
táncolás és sok más ötletes játék. A gyerekek
láthatóan nagyon élvezték a nagy teret, a sok
játékot, a megszokottól eltérő helyszínt. Az
iskola tanítói le sem ültek, együtt táncoltak a
gyerekekkel, részt vettek a játékokban, és nem
hagyták szűnni a lelkesedést az egész este
folyamán.
Mindenkinek
köszönjük
a
felajánlásokat, melyeket a tombolához, a
zsákbamacskához, a büféhez tettek, valamint a
tanítók, az iskolai dolgozók és a szülők
segítségét
a
bál
előkészületeiben
és
megrendezésében.

Gergely Edina
SZMK-elnök
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Meghívó
Települési előadássorozat Esztergom kistérség minden
településén
Bajót

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a családi élettel, gyermekneveléssel
kapcsolatos előadásokkal egybekötött tanácsadásokra Esztergom kistérségében.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a család
Témája: Párkapcsolati konfliktuskezelés
élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokkal
„Állandósultak a vitáink.”
egybekötött tanácsadásokra
Esztergom kistérségében

„Ha én fehéret mondok, akkor ő biztos feketét mond rá!”
„Mi már nem tudjuk megbeszélni a gondjainkat, mert veszekedés lesz a vége.”
„Asszertív kommunikáció és mediáció: avagy hogyan érvényesítsük hatékonyan az
akaratunkat és mit tegyünk a kialakult konfliktussal?”

Az első alkalom:

Témája: Párkapcsolati mediáció
Beszélgessünk róla közösen!

Kínál Katalin
„Meg se halljaElőadó:
amit mondok
neki, csak hajtogatja a saját
Időpont: 2013. januármondókáját!”
31. (csütörtök) 17 óra
Helyszín: Művelődési Ház
Szeretné, ha meghallgatnák
megértenék a mondanivalóját?
Bajót, Kossuth L.és
u. 84.
Megoldás….MEDIÁCIÓ!
A további
előadásokról
és azok
időpontjairól
a
Egy lehetőség,
hogy
Önerejéből
oldja
meg a kialakult
konfliktust
www.forras-haz.hu oldalon talál bővebb információt.
megtalálja az Ön számára legideálisabb megoldást.
A program ingyenes!

Előadó: Kínál Katalin
Időpont: 2013. január 07. (hétfő) 17 óra
Helyszín: Családi Forrás-ház, Esztergom, Bocskoroskúti
5.
Igény esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk! Kérjük előre jelezni!

A további előadásokról és azok időpontjairól a
www.forras-haz.hu oldalon talál bővebb információt.
További információ kérhető:
06-30-320-3343
Igény esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk! Kérjük előre jelezni!
06-20-382-3750
forrashaz1@gmail.com

További információ kérhető:
06-20-382-3750
forrashaz1@
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Számítástechnik
ai ismeretek
oktatása
felnőtteknek
Két alkalommal
tartottunk internet
használatról tanfolyamot felnőtteknek.
Továbbra is van lehetőség tanulni igény
szerinti témában és legalább 6 fő
jelentkezése esetén. Kérem
jelentkezzen a Művelődési Házban akit
érdekel az oktatás.
Tel.: 33/ 449-450; 33 / 200-033


KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Orvosi ügyelet: Minden nap 16.00-8.00-ig,
hétvégén pénteken 16.00-tól hétfő 8.00-ig.
Elérhetőségük:
Esztergom, körfogalomnál, tel.: 06 33 /514-054
A rendelési idő és az ügyeleti idő között Dr.
Szabó Péter a + 36 70 509 18 12-es
telefonszámon érhető el, amennyiben sürgős,
akut megbetegedés lép fel.
Eon hibabejelentés: 06 -80 /533-533
Hétforrás: Hibabejelentés: Hétfő - vasárnap
0:00 - 24:00; Tel.: 06-33/461-855
Kábel TV: 06/20-353-8206e-mail

sterczergergely@invitel.hu

JANUÁRI JELES NAPOK
január 1.: Újév napja. Újév reggelén a férfiak
köszönteni mentek a rokonokhoz, de az asszonyok
ekkor nem léphettek ki a házból, mert január 1-jén
asszonnyal találkozni szerencsétlen esztendőt jelent.
Azt is jól meg kell gondolni, hogy mit teszünk először
újév napján, mert jó eséllyel gyakran tesszük majd
ugyanezt egész évben. Sokan ezért elsején le sem
fekszenek napközben, nehogy a betegség, ágyhoz
kötöttség nyűgjét vonják magukra.
január 3-4.: A Quadrantida meteorraj maximuma. Ez
a raj rövid ideig aktív, sok hullócsillagot csak 3-ról 4re virradó éjszaka lehet megfigyelni belőle (ha az
időjárás is megengedi). A meteorok sikeres
észleléséhez sötét, zavaró fényektől mentes

helyszín szükséges. Megpillantásukhoz nem kell
távcső, de a meleg ruházat nélkülözhetetlen.
január 4.: A Föld a Nap körüli pályáján e napon
éri el a Naphoz legközelebb eső pontot
(perihélium), azaz ekkor halad el a Föld a
legközelebb a Naphoz. Érdekes, hogy ennek
ellenére a napsugarak ereje ilyenkor a
leggyengébb. Ez a Föld tengelyének dőlése,
illetve az ebből következően igen kis szögben,
ferdén beeső napsugaraknak és a rövid
nappaloknak köszönhető.
január 6.: Vízkereszt napja. Ráerősítő a
téljóslásban: ha ezen a napon az eresz csurog
(olvad), akkor hosszú lesz a tél, ám, ha a hó
esik, akkor korán kitavaszodik. Sokára jön
viszont el a tavasz, ha Vízkeresztkor fagy. E nap
száraz időjárása azt ígéri: zivataros lesz a nyár.
Az eső ellenben azt jelzi: csapadékos lesz a
tavasz is. Régen leginkább annak örültek, ha
Vízkereszt napján fújt a szél, az jó termőidőt,
szerencsés évet jövendölt.
január 17.: 1783-ban, Eszéken több napja tartó
esőzések, zivatarok és jégeső miatt, január 17én viharoszlatási célból ágyúkkal lőtték az
égboltot. Akkoriban úgy vélték, hogy a
mozsárszerű ágyú elsütésekor keletkező
levegőhullámok a képződő viharfelhőre
oszlatólag hatnak. Természetesen a viharfelhő
képződés energiamennyiségéhez a viharágyú
által kifejtett energia az elenyészőnél is
kevesebb. (Réthly Antal gyűjteménye)
január 17.: TÉLI SZENT ANTAL napja. A beteg
emberek, állatok védőszentje volt.
január 18.: Negyvenes időjósló nap a népi
időjóslásban. A mondás szerint „Piroska napján,
ha fagy, negyven napig el nem hagy” (a fagy).
január 20.: Fábián és Sebestyén napja. A
hagyomány szerint ez az első tavaszébresztő
nap. Ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni,
nedvet szívni.
január 21.: Ágnes napja. A régiek megfigyelése
szerint, ha ezen a napon derült az idő, akkor jó
termés lesz az évben. E napon böjtölve, és
néhány egyéb előírást követve a lányok
megálmodhatják jövendőbelijüket. (Szent
Ágnes)
január 22.: A szőlősgazdák egyik
védőszentjének napja. „Ha megcsordul Vince,
tele lesz a pince” illetve „Hogyha fénylik Vince,
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megtelik a pince” – ha meg nem csepereg, nem
lesz elég bor. A hagyomány szerint ezen a
napon “Vince-vesszőt” metszenek, és
nótaszóval vonulnak haza a dombról. A
szőlővesszőket a meleg szobába öblös szájú
üvegbe helyezik. Ha ezek kihajtanak, akkor nem
fognak elfagyni a szőlőszemek. Vince időjárását
mindenütt figyelemmel kísérték a szőlősgazdák.
január 25.: PÁLFORDULÓ napja. Negyvenes
napnak számít. Azt tartják, az aznapihoz
hasonló időjárás lesz a következő negyven
napig. Ha az ember meglátja az árnyékát,
hosszú télre kell számítani. Az állatok is jelezték
e napon az időt. A medve ugyanis, ha e napon
kijön a barlangjából, jó idő lesz. Általános
hiedelem szerint Pál fordulásakor a tél
ellenkezőjére fordul, vagy jégtörő, vagy
jégcsináló lesz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A falugazdász tájékoztatója.
Felhívom az őstermelői igazolvánnyal
rendelkező gazdálkodók figyelmét, hogy az
érvényesítés előírásai ez évtől megváltoztak. A
2009 január 1- előtt váltott igazolványok 2012
december 31- ével érvényüket vesztették, ezért
ezeket be kell vonni, és helyettük újat kell
kiállítani. Az ügyfél eldöntheti hogy egy, kettő,
vagy három évre kívánja érvényesíteni az új
igazolványt. A kiállítás díja 1000 Ft, az
érvényesítés évenként további 1000 Ft. Mivel
az igazolványcsere miatt az ügyintézés ideje
jelentősen megnőtt, ezért kérem az ügyfeleket
hogy az ügyintézés előtt telefonon
egyeztessenek a falugazdásszal. Az
ügyfélfogadás időpontja nem változott,
csütörtökönként 11-13 óráig tart a művelődési
házban. Telefonos elérhetőség:
06 30/ 513 5885, 06- 70/ 436 3319
Tájékoztatni szeretném a földhasználókat arról
is, hogy a földhasználati nyilvántartás szabályai
is változtak. Kötelező adatszolgáltatást kérnek a
2012 december 31- ig a földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett földhasználóktól .
2013 március 30 napjáig kell a
kötelezettségüknek eleget tenni az azonosító
adatközlési adatlapon a földterület fekvése
szerint illetékes járási földhivatalnál. Az adatlap
a falugazdásztól is beszerezhető.
Esztergom, 2013. 01. 22.
Bercsényi Sándor
falugazdás

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL
JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZETE
JÁRÁSI TISZTIFŐORVOS
Az Európai Betegségmegelőzési és
Járványügyi
Központ
(ECDC)
jelentése szerint 2013. első hetében
már 16 ország jelentette, hogy az
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz
fordulók száma emelkedett, s 10
európai
ország
számolt
be
földrajzilag
kiterjedt
influenzajárványról.
Magyarországon 2013. második
hetében több mint 50 %-al nőtt az
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz
fordulók száma, eddig a beküldött
mintákból 4 esetben influenza
A(H1N1), 1 influenza A(H3), 1
influenza
B
vírus
jelenlétét
mutatták
ki.
A
járványügyi
szakemberek néhány hét múlva
Magyarországon
járványos
megbetegedéseket valószínűsítenek.
A térítésmentes védőoltások a
háziorvosoknál még rendelkezésre
állnak, a védettség kb. 2 hét múlva
fejlődik ki. A fokozott kockázati
csoportokba tartozók vehetik ezt
igénybe, az oltás felvétele egyre
sürgetőbb.
Minél többen éljenek e lehetőséggel,
előzzék
meg
a
betegség
kialakulását!
Dorog, 2012.01.17.
Sajtóanyagot összeállította:
Dr Solti Hilda
járási tisztifőorvos
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A Polgárőrség 2012 éve
December 15-én tartottuk az ünnepi polgárőr
értekezletünket. Az értekezletet megtisztelte a
polgármester úr, a körzeti megbízott valamint
az idősebb tiszteletbeli polgárőrtagok is. A
beszámolóban elhangzott, hogy az évet 30 fő
polgárőrrel teljesítettük. Az év folyamán 4 fő
polgárőrrel gyarapodtunk és vannak még
további érdeklődők is. Minden nagykorú
embert várunk egyesületünkbe, aki a falu
közbiztonságáért tenni akar.
Együttműködési megállapodásunk van az
önkormányzattal,
rendőrséggel,
postával,takarékszövetkezettel,
Szikra
sportegyesülettel.
• Az
önkormányzati
és
egyházi
rendezvényeken
részt
vettünk,
biztosítottuk a rendezvények zavartalan
lebonyolítását. Erre az év folyamán 379
szolgálati órát fordítottunk.
• Rendőrséggel teljesített szolgálati órák
száma 22.
• Postai
szolgálatokat
napi
rendszerességgel
végzünk
munkanapokon, ezért a posta 1680
szolgálati órát igazolt részünkre a 2012
évben.
• Takarékszövetkezet túl kicsi ahhoz,
hogy ott teljesítsünk szolgálatot. Nem
akarjuk zavarni az ügyfeleket, ezért
naponta többször, alkalomszerűen
ellenőrzünk.
• Szikra
Sport
Egyesület
Hazai
mérkőzéseken minden esetben ott
vagyunk,
rendezői
szolgálatokat
teljesítünk, szurkolunk a csapatnak.
Ezenkívül
éjszakai
szolgálatokat
is
teljesítettünk 1112 órában, így az éves
szolgálati óráink száma 3193 óra. Ezeket a
szolgálatokat esőben-sárban, hóban-fagyban
végezzük. Egyszeri szolgálat 3 óránál nem lehet
kevesebb.
Mi nem fényezzük magunkat, ez nem olyan
szervezet, hogy 10-15 perces szereplés után
eszem-iszom van. Számunkra két esetben
fordul elő félévkor a megyei polgárőrnapon és
év végén az évzáró értekezleten. A
szolgálatokat komolyan vesszük, saját autóval
és üzemanyaggal végezzük. Egész évben
szolgálatok teljesítése alatt 1500 km tettünk
meg a falu közbiztonsága érdekében.
Az Önkormányzat 100 000 Ft-tal támogatta
egyesületünket, ifj Bognár Gábor és Buzás
Kelemen
önkormányzati
képviselők
a
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tiszteletdíjukat ajánlották fel részünkre. Ezeket
az összegeket telefonkártyára , üzemanyagra és
felszerelésre fordítottuk.
Nem
kéregetünk
pénzeket,
annyiból
gazdálkodunk amennyit kapunk. Tisztelettel
megköszönjük a kapott támogatásokat.
Azt tudjuk ígérni, hogy továbbra is ilyen
intenzitással fogunk szolgálatot teljesíteni
falunk közbiztonsága érdekében. Minden hónap
utolsó csütörtökén este van gyűlésünk a
Művelődési Házban. Ha valakit érdekel a
munkánk, keressen fel bennünket szívesen
látjuk.
A falu közbiztonságáért mindenki tud tenni,
nyitott szemmel kell járni. Bármelyik polgárőrt
megkereshetik a közbiztonságot érintő ügyben.
Füle István
Polg. Vez.tag
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FELHÍVÁS!!!

A tatabányai Forgórózsa Népművészeti
Központ meghirdeti a Komárom-Esztergom
Megyei gyermek- és ifjúsági
Népművészeti KI-MIT-TUD-ot.
Fővédnökök: Popovics György, a
Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat elnöke és dr. Bartók
István, a tatabányai Edutus Főiskola
rektora
Időpontja:

2013. március 9, szombat

Helye:

Edutus Főiskola, Tatabánya

Nevezni lehet a következő művészeti
ágakban:
Néptánc
Népzene
Népdal
Népmese
Népi játék
Népszokás
Korcsoportok:
I.
II.
III.

6-10 évesek
11-14 évesek
15-22 évesek
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A verseny napjáig betöltött kor számít.
Csoportoknál a korosztályi átlépés nem
haladhatja meg a 10 %-ot.
A nemzetiségi versenyzők külön
kategóriában indulnak
.A zsűri arany, ezüst, bronz oklevéllel
jutalmazza az indulókat, illetve értékes
tárgyjutalmakat, különdíjakat is kiosztanak.

Születésnapi köszöntő
Havrancsik Jánost 77. születésnapja
alkalmából sok szeretettel köszönti
gyermekkori jó barátja

KI-MIT-TUD célja:
Fellendíteni az érdeklődést a magyar és
nemzetiségi népi kultúra iránt, sok
gyermeket
és
fiatalt
bevonni
a
hagyományok
ápolásába.
Külön
jutalmazzuk azokat a gyermekeket,
fiatalokat, akik szűkebb közösségük,
falujuk hagyományait ismertetik meg a
közönséggel (pl. saját viselet, dal, tánc,
szokás, mese, stb.). Szeretnénk, ha a
résztvevők
egymás
produkcióját
is
megnéznék, ezért a versenyprogramokat is
így alakítjuk ki.
Nevezési díj:
Egyéni és páros indulóknál
500.- Ft/fő
Csoportban: 300.- Ft/fő

(duett):

Jelentkezés:
2013. március 2-ig e-mailben a
forgorozsakozpont@gmail.com címen.
Műfajonkénti részletes kiírás és jelentkezési
lap letölthető:
www.csutri.hu
Információ 06/30 6192644
Szeretettel várjuk a csoportokat, egyéni
versenyzőket, felkészítő pedagógusokat
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