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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
 

KÖZLEMÉNY 
 

Balogh Attila főtörzsőrmester 
körzeti megbízott  minden  hónap 
utolsó csütörtökjén fogadóórát 
tart 13-14 óráig. 
Helye: Bajót, Kossuth L.u.69.       ( 
Régi hivatal épülete ) 
Tel:: 06 / 20 333 4149 
 
 

 
 
 
 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. közleménye 

 
FELHÍVÁS 

villamos hálózatok környezetének 
tisztántartására 

 
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Kandó K. u. 
11.-13.)   
 

felhívja 
 

az ellátási területén lévő 
Ingatlantulajdonosokat, Használókat, 
Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és 
növényvédelmi területek kezelőit, az 
erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos 
hálózatok nyomvonalát és a biztonsági 
övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, 
gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, 
növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának 
elvégzésére.  
 

A növényzeten történő beavatkozásra az 
élet- és vagyonbiztonság, veszélyes 

helyzetek elkerülése és az áramszünetek 
megelőzése érdekében van szükség. 

 
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a 
jelen felhívást a villamos-energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) 

bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, 
illetve a villamosművek, valamint a termelői, 
magán, és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM 
rendelet alapján teszi közzé.  

 

A növényzetre vonatkozó korlátozások a 
biztonsági övezetben, fa vagy más növény 
akkor telepíthető, hagyható meg, ha 
véglegesen kifejlett állapotában 

- 35 kV felett 200 kV névleges 
feszültségszintig 3 méternél, 

- 1 kV felett 35 kV névleges 
feszültségszintig 2 méternél, 

- 1 kV-nál nem nagyobb névleges 
feszültségszintnél 1 méternél 
jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében 
sem közelíti meg az áramvezetőt. 
 
A biztonsági övezetben a növényzetre 
vonatkozó tilalom szerint, tilos  

- olyan növényzet telepítése és tűrése, 
amelynek magassága kifejlett 
állapotában meghaladja a 4 métert, 

- olyan növényzet telepítése és tűrése, 
amely a nyomvonal és az oszlopok 
járművel való megközelítését 
akadályozza. 

 
A biztonsági övezet környezetében lévő 
fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet 
az Ingatlantulajdonosnak – mint egyben a 
növényzet tulajdonosának – kell 
rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy 
azok a vezeték biztonsági övezetének 
határát, illetőleg az adott feszültségszintű 
vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne 
közelíthessék meg. 
 
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és 
vagyonbiztonság érdekében az 
Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a 
feladatot elvégezni! A vezetékek által 
érintett kül- és belterületi ingatlanokon 
egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel 
meg növényzet mérete, magassága a 
jogszabályi előírásoknak, és az éves 
növekedést is figyelembe véve, és ennek 
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megfelelően tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.  
 
Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen 
megközelítő fák és egyéb növényzet 
gallyazása, eltávolítása előtt - az élet-, 
baleset- és vagyonbiztonság érdekében - 
egyeztessék az elvégzendő feladatokat és 
azok végrehajtási feltételeit az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
területileg illetékes szervezeti egységével!  
 
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság 
érdekében kiemelten fontos a 
feszültségmentesítés elvégzése és a 
szakfelügyelet, melyet az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, 
illetve térítésmentesen biztosít.  
 
Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok 
figyelmét, hogy a szükséges 
feszültségmentesítés elmaradása miatt 
bekövetkezett balesetekért, károkért 
felelősséget az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. nem vállal.  
 
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. régió-központjainak címe, 
elérhetősége: 
 
Név Cím Telefo

n 
Telefa
x 

Észak-
dunántúli 
Áramhálóza
ti Zrt. 

2800 
Tatabány
a, 
Március 
15. út 11. 

34/513
-802 

34/513
-810 

 
Amennyiben az Ingatlantulajdonos e 
felhívás megjelenésétől számított 15 
munkanapon belül nem jelenti be az E.ON 
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes 
régióközpontjánál, hogy a biztonsági 
övezet tisztántartását elvégzi, vagy a 
bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási 
munkát sem végzi el, úgy az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött 
vállalkozó jogosult és köteles a munkát a 
jogszabályok és a szabvány előírásai szerint 
elvégezni.  

 
Az eltávolított növényi részek, gallyak, 
kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos 
rendelkezik.  
 
Kérjük az Ingatlantulajdonosok 
együttműködését, mivel mindenkinek 
érdeke az, hogy lakókörnyezetében a 
villamosenergia-ellátás  minősége, a 
szolgáltatás folyamatossága biztosított 
legyen és azt ne zavarják, akadályozzák 
a villamoshálózathoz érő ágak, növények 
által előidézett feszültségproblémák, 
üzemzavarok és áramszünetek.  
 
A villamoshálózat alatt és közelében 
kizárólag alacsony növésű fafajták 
telepítését és megtartását javasoljuk.  
 
Együttműködésüket köszönjük.  
 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

 
                                                             
������������������� 
 

KI?   MIT?   TUD? 
 

Hagyományainkhoz híven, március 1-jén 
immár 6. alkalommal a kultúrházban KI? 
MIT? TUD?-ot rendeztünk a Kernstok 
Károly Általános Iskola alsó tagozatos 
diákjai részére. 
Vers, jelenet, ének, zene, tánc és próza 
kategóriában mérhették össze tudásukat 
a gyerekek. A szülő-gyermek közös 
produkcióra sajnos nem volt jelentkező. 
24 műsorszámot láthattak, hallhattak az 
érdeklődők. A résztvevők tudásuk legjavát 
adták, így kitűnően szerepeltek, szemet, 
fület gyönyörködtető produkciók születtek. 
 A 10 tagú zsűrinek nehéz dolga volt az 
értékeléskor. 
A vetélkedő szünetében szendvics és 
innivaló várta a versenyzőket. 
Az izgalom a tető fokára hágott, amikor 
Dudásné Szabó Ibolya 
tagintézményvezető kihirdette az 
eredményeket.  
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Vers: I. helyezés: Szabó Csenge 4. c. 
          I. helyezés:Holczhakker Sára 3.c                          
         II.helyezés:VecsernyésZsóka 2.a.         
        III. helyezés: Dongó Erik 4. c. 
                              
                               
Jelenet: I. helyezés: Kernstok színjátszók 
             II. helyezés: Népi játék 4. a. 
                            
Ének: I. helyezés: Horváth Nikolett 3. f. 
          II. helyezés: Gergely Dorka 2. f. 
         III. helyezés: Horváth József 4. f.    
 
             
Zene: I. helyezés: Maráz Ágnes 4. b.   
                               Elekes Zsófia 4. c.            
          II. helyezés: Szabó Szofi 3. g. 
         III. helyezés: Czakó Levente 4. a. 
 
Tánc: I. helyezés: Sportkörös lányok    
Bajót    
         II. helyezés: Kovács Melissza 1. f.   
                              Kovács Győző 3. g. 
        III. helyezés: Modern tánc 3. c. 
 
Próza: I. helyezés: Vörös Gerda 3. f.  
                                Horváth József 4. f. 
           II. helyezés: Urbán Nikolett 1. f. 
          III. helyezés: Papp Gábor 4. c. 
 
Köszönjük, hogy eljöttetek, nagyon jól 
éreztük magunkat, felejthetetlen 
élménnyel lettünk gazdagabbak! 
Reméljük, jövőre is eljöttök! Várunk 
szeretettel!     

                                                                                                         
Tanító nénik                                                                                                                    

Bajót 
 

2013. április 13-án, Tatabányán, a Puskin 
Művelődési Házban került 
megrendezésre az Észak-Dunántúli 
Gyermek és Ifjúsági Népművészeti  
KI-MIT-TUD. 
470 résztvevő 121 műsorszámát 
láthatták, hallhatták az érdeklődők. 
Iskolánkat Urbán Nikolett 1. f. Gergely 
Dorka 2.f., Horváth Nikolett 3.f., 

Horváth József 4.f.,osztályos tanuló 
képviselte. 
A színvonalas szemet-fület 
gyönyörködtető produkciók közül a zsűri 
döntése alapján: 
- népmese kategóriában: Urbán Nikolett 

1. f. osztályos tanuló arany, 
- népdaléneklés kategóriában: Gergely 
Dorka 2.f. osztályos tanuló ezüst,                    
Horváth Nikolett 3.f. osztályos tanuló 
ezüst,  Horváth József 4. f. osztályos 
tanuló bronz minősítést kapott. 
 
 
 

 
 
Tanulóinknak szívből gratulálunk az 
elért eredményekhez és további 
sikereket kívánunk Nekik, egyben 
szeretnénk köszönetet mondani Kádár 
Ibolya tanárnőnek a népdalosaink 
felkészítésében nyújtott segítségéért, 
valamint a ruhákért Pálinkás Jánosnénak 
és Katona Gábornénak! 
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Tanító nénik                                                            
Bajót 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   
 

 
GyereknapGyereknapGyereknapGyereknap    volt volt volt volt 
május  utolsó május  utolsó május  utolsó május  utolsó 
vasárnapjánvasárnapjánvasárnapjánvasárnapján    
    
A Művelődési Ház udvarán 
a játszótér mellett  érdekes 
és izgalmas játékokkal 
vártuk a gyerekeket. Az 

erőnlétüket és ügyességüket kötélhúzó, és 
zsákba fútó versenyen tették próbára. 
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Gyereknapi idézetek: 
 
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. 
Hiányosságom váljék jósággá benned. 
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, 
hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 

Weöres Sándor 
 
 
Nem tudom, mit rejt a sorsod, 
mosolyt hoz-e vagy könnyeket. 
Tanuld meg hát feledni a rosszat, 
s őrizd meg a boldog perceket. 

Ernest Hemingway 
 
 
 
Miközben megpróbálunk mindent megtanítani 
gyermekeinknek az életről, gyermekeink 
megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet. 

Angela Schwindt 

 
Sosem szabad azt mondani egy 
kisgyermeknek, hogy az álmok balgaságok: 
tragédia lenne, ha ezt elhinné. 

Paulo Coelho 
 
������������������� 
 

A közelgő 
PedagPedagPedagPedagőgusnapgusnapgusnapgusnap alkalmából szeretettel  
köszöntjük tanítóinkat, óvónőket és  
mindazokat akik segítik az ő 

munkájukat. 
 

„Vezesd őket, utat ne tévessz,  

S magadhoz mindig hű maradj,  

Mert élen állsz, és messze látszol,  

Sose feledd: példa vagy!”  

  „Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, 
tudása nagy és szíve jó!” 
Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. 
Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a 
tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a 
pedagógust pedagógussá teszik. Ebből is látszik, 
hogy milyen nehéz mesterség, milyen komoly 
feladat, milyen életre szóló hivatás az Önök 
pályája. Nagy dologra, egyesek szerint a 
legnagyobbra vállalkoznak, amikor fiataljainkat 
tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben 
tudásukat megosztják velük, és a mindennapokban 
példaként állnak előttük. 
Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, 
hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi 
ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az 
embert. 
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása 
lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, 
esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott 
szónak. 
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Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel 
kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek 
a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek 
múlva láthatjuk. 
A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet 
hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig 
tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok 
magukba szívják a nedvességet, és később ezért 
aztán akár szárazság idején is képesek termőre 

fordulni. 

 

VADÁSZTÁBOR 2013 
 

Az Országos Magyar Vadászkamara Komárom-
Esztergom megyei Területi Szervezete vadásztábort 
szervez gyermekek részére, a Tarjáni Ifjúsági Tábor 
területén, az alábbi időpontokban és feltételekkel: 

 
VADMALACOK KALANDOS HETE 

 
� 2013. június 19 – 23. 

 
� 9-12 éves korosztály részére (legfeljebb 20 fő) 

� Részvételi díj: 27.000.- Ft (amely a szállást és 
a teljes ellátást is magába foglalja) 

� Jelentkezési határidő: 2013. június 10. 
 
 
VADDISZNÓ SÜLDŐK A GERECSÉBEN 
 
� 2013. augusztus 03 – 07. 

 
� 12-15 éves korosztály részére (legfeljebb 20 

fő) 

� Részvételi díj: 27.000.- Ft (amely a szállást és 
a teljes ellátást is magába foglalja) 

 
� Jelentkezési határidő: 2013. június 30. 
 

További információk, jelentkezési lap igénylése az 
OMVK KEM Területi Szervezet elérhetőségein:  

 
Tel./Fax: 06/34-510-197; e-mail: 

vadaszkem@vivamail.hu; H-Cs: 9-14 óra 
között 

 
Tervezett programok a teljesség igény nélkül: 

 
Vadászkutya bemutató; lovaglás; íjászat és lövészet; 

esti és hajnali vadles, a Vértesi Erdő Zrt. 

vadászterületének bemutatása; nagyobbaknak kerékpár-
túra; vadászirodalmi vetélkedő; teríték készítése és 

kürtös bemutató; kézműves játszóház; sportprogramok;  
======================================= 

VÉRADÁS BAJÓTON 

 
A Magyar Vöröskereszt 
önkéntes véradást szervez 

Bajóton 2013. július 25-én (csütörtökön) 
11:00-14:00 óráig a Művelődési Házban. 
A véradás az a segítségnyújtás, amikor 
önkéntesen saját vérünkből csekély 
mennyiséget felajánlunk más embernek, hogy 
segítsünk a gyógyulásában. 
Vért adhat mindenki, aki egészséges és 
betöltötte 18. életévét és nem múlt el 65 éves. 
A véradó orvosi vizsgálatban részesül, mely 
vizsgálat felfedheti az esetleg nem ismert  
problémákat. 
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt 
térítésmentes véradás szervezésében és 
igyekszik elismerésben részesíteni az önkéntes 
véradókat.  
Kérjük, aki tud, jöjjön el vért adni, önzetlen 
segítségét várják a gyógyulást váró betegek. 
 

A VÉR ÉLETET MENT! 
 
Előre is köszönetet mondunk a véradásra 
jelentkezőknek! 

Magyar Vöröskereszt 
Nyergesújfalu Városi Szervezete 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
KÖZLEMÉNY 

 
2013-2014 vadászati évre esedékes föld, 
illetve erdő bérleti díjakat az alábbi 
időpontokban és helyen vehetik át az arra 
jogosulttak. Kérem az érdekelteket, hogy a 
bérletidíj átvételére jogosultságukat a kifizetés 
helyén hitelt érdemlő módon igazolják. 

Bérleti díj kifizetési hely: BAJÓT, 
DÁMVADAS VADÁSZHÁZ 
Kifizetés ideje: 
Június 3. 8-15 óráig 
Június 4. 8-15 óráig 
Június 5. 8-12 óráig  

Szabados András 
A földtulajdonosi közösség képviselője 
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Bajót, Festészeti Alkotótábor, 
2013. június 20. – június 23. 
 
A Művelődési Ház idén is  szervez alkotó 

tábort 
Immár kilencedik 
alkalommal várjuk a 
festeni vágyókat, 
festőművészeket, akik 
önállóan, saját 
eszközeikkel dolgoznak. 
Fókuszban a pléner 
festészet lesz, hiszen a 

természeti szépségekben gazdag Bajóton és 
környékén erre számtalan lehetőség van. 
 
Egyéb információk:  
 
Aki álló festőállványnál szeretne dolgozni, vagy a 
szabadban fest, az hozzon magával! Asztali 
állvány korlátozottan a tábornak is van. 
 
Jelentkezés:  
Malagurszkiné Szabó Éva, Művelődési Ház, Bajót, 
2533 Kossuth út 84. 
 E-mail: millenniumihaz@bajot.hu és 
marcus87@freemail.hu Tel.: 33 /449-450     vagy  
33 / 200-033,  munkahelyi telefon.. Hétfőn 
szabadnap. A többi napon délután telefonáljanak 
inkább, akár este is.    
Érdeklődni: Simon M. Veronika tel: 06 20 661 33 
71  E-mail: simonmveronika@gmail.com 
 
Program:  
 
2012. 06. 20.-án  
 8.-9. óra között találkozás a Művelődési Háznál, 
Bajót, 2533 Kossuth út 84. 
 Bemutatkozás, szállás elfoglalás  
14. óra a tábor, és kiállítás megnyitó. Kiállító 
művész: Simon M. Veronika 
2012. 06. 20.-tól -23.-ig festési lehetőség a festői 
faluban vagy/ és műtermi munka a Művelődési 
házban, időkorlát nélkül. A Bajótiaknak - a segítők 
egymást váltva- Gy. Simon Margit, Kishonthy 
Éva, Pocsai Julianna, és Varsányi Edit, 
festőművészek közül kerülnek ki.  
Két este festészeti bemutató lesz.  
2012-06-22.-én 15. órától felkészülés a záró 
kiállításra.  
16 órakor Az ott festett képekből a záró 
kiállítás lesz,  

2012-06-24.-én vasárnap is lehet festeni, vagy az 
igényeknek megfelelően hazautazás.  
 

                                                                                          
Simon M. Veronika Művészeti vezető 

 
 
 

 
Bölcs gondolatok 

 
Az emberi erény - erkölcsi jó 
gyakorlásának - hét veszélye: 
 
- A Jólét munka nélkül 
- Élvezet lelkiismeret nélkül 
- Tudás jellem nélkül 
- Üzlet etika nélkül 
- Tudomány emberség nélkül 
- Vallás áldozathozatal nélkül 
- Politika elvek nélkül 
                                           / Gandhi/ 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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