• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2013.augusztus XXIII. évfolyam 8.szám
Elkészült Holcim pályázati támogatással a támfal az iskola udvarban. Az építkezés
utáni tereprendezéshez kérjük a segítők jelentkezését, hogy az iskolakezdésre
rendezett udvar várja a gyerekeket. Köszönjük.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves szülők! Kedves Gyerekek!

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakosságot,
hogy Bajót községben

Az idei tanév kezdése szeptember 02án 8 órakor lesz az alsó tagozatban.

2013. szeptember 10-én ( kedd )
8.00 - 10.00 óra között kerül sor az

A felső tagozatosok a Kernstok iskola honlapjáról
www.kernstok.hu tájékozódhatnak,illetve az
iskola facebook oldaláról.

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁSÁRA.
Helye:
Művelődési ház udvara
Díja: 3.000 Ft/eb
Pótoltás: 2013. szeptember 17-én
( kedd ) 15.00 - 16.00 óra között a
Művelődési ház udvarán.
Az ebek oltása 3 hónapos kortól
kötelező.
Törvény előírása alapján - 81/2002
(IX.04 ) FVM rendelet szerint - kötelező
az ebek féregtelenítése is, mely az
ebek veszettség elleni védőoltásával
történik.
A
féreghajtó
egyidőben
tablettákat a kutyák súlyuktól függően
kapják - 10 kg-onként 1 db tabletta -,
melynek ára az oltási díjon felül
jelentkezik.
Díja: 100,- Ft/tabletta
Az állatbetegségek elleni védekezést
törvény írja elő.
Az ellen aki kutyáját nem oltatja be
szabálysértési eljárást kezdeményez a
Polgármesteri Hivatal.
Kérjük, hogy a kutyák oltási lapját
szíveskedjenek
magukkal
hozni,
amennyiben nem úgy az új oltási lap
díja 500 Ft.
Háznál oltás díja plusz 500 Ft.
dr. Bereczky Zoltán sk.
állatorvos
06/30/99-36-999

Tóth Zoltán sk.
polgármester

ISKOLAI Hírek

KÉRÉS
Az iskola gyűjt minden műanyag
flakont, palackot ( mosószeres, olajos,
barna sörös palackot,stb csak üres
legyen ), műanyag kupakokat.). Kérjük
a lakosokat, hogy ha ilyen hulladékuk
van, ne dobják a hulladékgyűjtőbe,
hanem adják az iskola részére.
Szóljanak és az iskolások érte
mennek, vagy vigyék be az iskolába.
Folyamatosan gyűjtik a fém és papír
hulladékot is.
Ami
Önöknek
hulladék
az
az
iskolásoknak nagy segítség.
Mné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL!
AZ
IDEI
SZÜRETI
BÁLON
RENDHAGYÓ MÓDON TOMBOLA
IS LESZ.
MIVEL SZŰKÖS AZ ANYAGI
HELYZETÜNK
KÉRJÜK
AKI
MEGTEHETI
ÉS
SZERETNE
SEGÍTENI
TÁMOGASSA
RENDEZVÉNYÜNKET TOMBOLA
TÁRGYAKKAL.
KÖSZÖNJÜK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KISBÍRÓ
Annak érdekében, hogy azok akik igényt tartanak
a KISBÍRÓ helyi újságra és biztosan eljusson
hozzájuk kérem írják le nevüket és címüket,
juttassák el a Művelődési Házba vagy e-mailban
küldjék a millenniumihaz@bajot.hu címre.

Kedves Álláskereső!
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Sorstársként írok Neked, szeretnék a
segítségedre lenni. Nem könnyű ma
munkalehetőséget találni, hónapokba is telhet,
mire az önéletrajzírás és a felvételikre való
folyamatos készültség meghozza gyümölcsét.
Egyes szakértők szerint általában tízszeres a
túljelentkezés a meghirdetett álláspályázatokra. A
munkaadók bizonyára örülnek ennek a
versenynek, hiszen a legjobban képzettet, a
legügyesebbet, a legközelebb lakót választhatják
ki a rengeteg jelentkező közül. Kis túlzással
állíthatjuk, hogy a takarítói csapatot is erősíthetik
ma néhány fiatal diplomással. Mi, álláskeresők
hogyan győzzük ezt a versenyt? Mit tehetünk
azért, hogy a tíz és száz jelentkezőből mi legyünk
az a kiválasztott, aki végül elnyeri a
munkalehetőséget?
Mesterségem címere: az önéletrajzom
Első benyomást csak egyszer tehet az ember. Az
önéletrajz a bemutatkozás lehetősége, mintha a
névjegyemet tenném le valahol. Ajtót nyit, esélyt
teremt egy személyes megbeszélésre,
állásinterjúra, belépőjegy a felvételire, ha jól írtam
meg. Előnye, hogy rendszerbe foglalva
tartalmazza rólam a legfontosabb információkat.
Hátránya, hogy még akkor is személytelen, ha
fényképpel látom el és kifejezetten az adott
álláshirdetés, pozíció kívánalmainak megfelelően
szerkesztem meg. Hogyan beszél helyettem és
rólam az önéletrajzom?
Néhány héttel ezelőtt egy közjegyzői irodába
kerestek adminisztrátort. Úgy éreztem,
megfelelnék a hirdetésben kiírt feltételeknek, így
elvittem az önéletrajzom a megjelölt
szerkesztőségbe, ahol a pályázatokat gyűjtötték.
Reggel nyolc órakor nyitottak, negyed kilenckor
jelentem meg gondolván, hogy biztosan az elsők
között leszek. Átvették tőlem az önéletrajzot,
köszönték tisztelettel a jelentkezésemet, majd az
asztal belső sarkán álló torony tetejére helyezték.
Megdöbbenve kérdeztem, hányadik vagyok.
Eddig huszonöt jelentkezőnél tartunk – felelte
kedvesen a szerkesztőség asszisztense. Gondolj
bele, negyed óra alatt 25 pályázó egy állásra!
Ebből a tömegből kell kitűnnie az önéletrajzomnak
úgy, hogy engem hívjanak be az állásinterjúra.
Ugye, Te is szereted a kihívásokat? ☺
Tegyük fel, hogy a közjegyzői iroda egész héten
gyűjtögette az önéletrajzokat. Azt is tegyük fel,
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hogy erre az állásra nem jelentkezett rokon, barát,
sem ismerős, így a hétvégén nekiláttak a
száznyolcvankét pályázat feldolgozásának.
Valószínűleg elsőként azt vizsgálták, hogy melyik
felel meg formailag és tartalmilag a kiírt
álláshirdetésnek. A legnagyobb álláskereső
weboldal toborzással foglalkozó munkatársa
nemrég bevallotta, hogy a beérkező önéletrajzok
egynegyede elolvasás nélkül a „kukában landol”,
mert ha nem felel meg az alapvető formai és
tartalmi követelményeknek, nem megy át az első
szűrésen. Így nem is kerül a munkaadó elé.
Milyen formában fogadja be az önéletrajzot a
munkaadó vagy a munkaközvetítő?
Akár számítógépen készíted, akár kézzel írott
önéletrajzot várnak tőled, érdemes a
nemzetközileg elfogadott formában megírnod.
Europass – ez a varázsszó nyitja meg előttünk
leendő munkahelyünk kapuját, de legalábbis
esélyt biztosít arra, hogy elfogadják a
jelentkezésünket. Írd csak be ezt a szót bármelyik
internetes keresőbe, és számtalan letölthető
formát kapsz Európa bármely nyelvén.
Kapaszkodj fel a www.profession.hu oldalra, ott is
böngészhetsz a letölthető önéletrajz-formátumok
között. Készítettem a következő oldalra én is
egyet, a legegyszerűbb formát választottam. Nem
fogsz mellé, ha ennek alapján írod meg a
sajátodat. Még egy fontos weboldal:
www.munka.hu, a magyar munkaügyi kormányzat
által működtetett, hivatalos álláskereső portál.
A jó önéletrajz lehetőséget teremt Neked!
Üdvözlettel, Rétfalvi Orsi
NYOMASEK BOBÓ
Telefon:
06 30 123 4567
E-mail: nyomasek.bobo@univerzum.com
Lakcím: 1234 Seholfalu, Nevenincs utca 1.
Fénykép
☺
Megpályázott munkakör: értékesítő munkatárs
Személyiségem / Képességeim
(Tulajdonságaid, képességeid, amik megfelelnek
a kiírt elvárásoknak.)
→ Jó a kommunikációs készségem.
→ Gyakorlatot szereztem üzleti tárgyalások
során.
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→ Pontosan végzem a rám bízott feladatokat,
képes vagyok az önálló munkára. / Szeretek
csapat tagjaként dolgozni.
→ Naponta használom az MS Office (Word,
Excel, Power Point) alkalmazásokat és az
internetet.
Szakmai tapasztalat / Előző munkahelyek (Írd
össze, hol dolgoztál eddig, mit csináltál!)
Ügyfélszolgálati munkatárs
Mindenteladunk Kft., Seholfalu
2012. január – 2013. július
Cég profilja: háztartási cikkek forgalmazása,
webáruház működtetése
Munkaköröm:
→ vásárlók kiszolgálása az üzletben
→ a webáruházba érkező megrendelések
rögzítése
→ termékcsomagok számlázása
→ vevői adatbázis készítése és
karbantartása
Referencia: Farkas Piroska üzletvezető (Tel.: 06
20 987 6543)
Tanulmányaim / Szakképzettség (A megfelelő
szakmai képzettségre koncentrálj, sorold fel
képesítéseidet!)
Bolti eladó (OKJ 12345678)
Bolti Eladókat Képző Központ, Seholfalu
2011. szeptember – 2012. június
Gimnáziumi érettségi, gyors- és gépírás
Eszes Gedeon Gimnázium, Valaholváros
2005. szeptember – 2009. június
→ gyors- és gépírás fakultáció
→ német nyelv (középfokú nyelvvizsga: 2009.
január)
Önkéntes munka / Kiemelkedő eredmények
(Ezek piros pontot jelentenek felnőttként is.)

Bajóti Kisbíró

Bízom benne, hogy önéletrajzom / pályázatom
megfelel elvárásaiknak. Várom mielőbbi
visszajelzésüket.
Seholfalu, 2013. augusztus 6.
Üdvözlettel,
Nyomasek Bobó
(Ne felejtsd el aláírni, ha nem elektronikusan,
hanem nyomtatott formában adod be!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tanulni kívánó Bajótiak!
Lehetőség van számítástechnikai ismeretek
elsajátítására 90 órás tanfolyam keretében kb.
5000-Ft önrésszel itt helyben a Művelődési
Házban. Legalább 15 fő jelentkezése esetén
indulna tanfolyam ősszel, de az igény és a
lehetőségek felmérése érdekében jelentkezni még
augusztusban kellene.
Angol nyelv tanulásra 60 órás tanfolyam
keretében lenne lehetőség szintén a Művelődési
Házban, jelentkezni itt kellene augusztusban. A
tanfolyamok költségeit uniós pályázatokból
fedezi az oktató cég.
A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú
képzésben (idegen nyelvi és informatikai) részt
vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki
nem áll középiskolával, felsőoktatási
intézménnyel tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban (kivételt képeznek a
költségtérítéses képzésben résztvevők).
A projekt keretében elnyerhető támogatás
maximális összege 90.000 Ft.
Minden képzésben résztvevő személy önrész
befizetésével járul hozzá képzésének díjához Az
önrész mértéke a hátrányos helyzetű
településeken élők esetében a képzési díj
összegének minimum 2%-a, minden más esetben
minimum 5%-a.

Önkéntes munka: programszervezés
idősotthonban (hetente egy délután)
Nyugalom Egyesület és Idősek Otthona, Seholfalu
2009 óta
Referencia: Bódog Tódor ápolási vezető (Tel.: 06
70 001 0022)

Felhívjuk a képzésben résztvevők figyelmét,
hogy a párhuzamos képzések elkerülése
érdekében a jelen képzési program
megvalósításával egyidejűleg nem vehetnek részt
más hazai és/vagy európai uniós forrásból
támogatott idegen nyelvi és/vagy informatikai
képzésben.

Sakk Országos Ifjúsági Bajnokság: I. helyezés
IFI Sakk-klub, Valaholváros
2008.

További információ a „ Tudásod a jövő” Web
oldalon található
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Hittanos tábor – Pilismarót, 2013.

„JÖJJ ÉS KÖVESS”
Idén újra hittanos tábor várt ránk bajóti
és nyergesújfalui hittanosokra.
Kedden a csoportvezetők, a segítők,
Lotti néni, Zsuzsa néni, Ildikó néni, Kriszti
néni és a többiek már megérkeztek a tábor
helyszínére,

Pilismarótra.

Előkészítették

nekünk a tábor helyszínét: egy nagy sátrat, ami
később a táborunk központi helyszíne volt.

táborba. Nagyon izgatottak voltak a kicsik és
futkározva keresték meg, hogy ki melyik
hogy

kik

lesznek

jelképezte,

a

csoportvezetői. Miután mindenki regisztrált, és
megtalálta a csoportjának a szobáját egy kis
játék következett a társaival: bemutatkozás,
játékok, mindegyik csoportvezető ismerkedve
foglalkozott a „gyerekeivel”. Dél fele szólt egy
duda, ami azt jelzi, hogy a sátor alá kell menni.
Lojzi atya megérkezett és nyitó szentmisét
celebrált. A tábornyitón Lotti néni elmondta,
hogy a Hit Éve, azon belül a Találkozások lesz
a tábor témája és a hat csoportnak egy-egy
apostol lesz a csoport neve. Az első nap
témája– az apostolokból adódóan – az a
történet volt, amikor Jézus találkozik az
apostolokkal és emberhalászokká teszi őket.
készültünk.

A

hogy

halacskát,

majd

az

ami

esti

őt

imában

magunkat. Estefelé egy verseny következett. A
csoportvezetők, a népszerű „1 perc és nyersz”
játékot hozták el nekünk ide a táborba.
Körülbelül 20- féle játék volt, és minél többet
sikeresen teljesítettél annál több fabatkát
szereztél a csoportod számára. Este mindenki
izgatottan várta a vendégünket – Barni bácsit –
akivel énekelgettünk, amíg Norbi

Szentírásból

ismerkedtünk meg névadó apostolunkkal és az
ő életét kellett eljátszanunk este a tábortűznél.
Délután még volt egy csoportfoglalkozás, ahol

és Gyuri

begyújtották a hatalmas tábortüzet. Szépen
sorban, egy-egy jelenetben bemutatták a
csoportok az apostolaikat is: Mátét, aki
vámszedő

volt;

Pétert,

akit

más

néven

Kéfásnak hívtak; Andrást, aki halász volt;
Jánost, aki a legfiatalabb volt a 12 között;
Tamást, a hitetlent; és Pált, akinek megtérése
példaként áll előttünk. A gitáros, énekes
tábortűz végén elénekeltünk egy ősi magyar
népdalt, és nyugovóra tértünk.
Találkozás Zakeussal

Ebéd után csoportfoglalkozás volt, ahol az esti
programra

egy-egy

mellé az apostolokat ill. a halászhálóba saját

Szerda délelőtt megérkezett mindenki a

tartozik,

személyesen

odahelyezzük a sátorban lévő csónakba Jézus

Találkozás az apostolokkal

csoportba

lerajzoltuk saját apostolunkat és mindenki

Csütörtök reggel Zsani, Andi, Petra és
Laura ébresztett minket és várt 7.55-kor a
focipályán egy jó kis reggeli bans-ra. Ezután
elmondtuk a reggeli imát, ettünk, és megkaptuk
a

hideg

csomagjainkat,

mert

mentünk
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kirándulni Zebegénybe. Lesétáltunk közösen

Szentségimádást végeztünk, ami a napunk

a Duna partra, ahol a lányok kagylókat

zárása volt.

gyűjtöttek; a fiúk pedig kacsáztak a vízen.

Találkozás a gazdag ifjúval

Háromszor fordult a hajó, mire minden csoport

Péntek reggel Ági és Kriszti keltett

átért a Duna másik oldalára. Először a Havas

minket és tornával frissítettek fel az előttünk

plébániatemplomot

álló napra. Reggeli ima és a reggeli után egy

látogattuk meg. Az ottani plébános atya több

akadályversenyen vettünk részt, ahol a mai

mint 60 éve a papi hivatást végzi. Élvezettel

nap témája Jézus és a gazdag ifjú találkozása

mesélt nekünk a templomról. Amint az atya

volt. Voltak elméleti és ügyességi feladatok

befejezte a templom bemutatását, Gyuri, Peti és

egyaránt. Az utolsó előtti állomásnál egy régi

Domi előadták a mai nap történetét. A mai

„hajótemetőhöz”

napon Zakeus Jézussal való találkozásával

kikötőnek a későbbiekben még lesz szerepe.)

ismerkedtünk meg Zsuzsa néni segítségével.

Délután kézműves foglalkozáson vehettünk

Amint kimentünk a templomból egy kis

részt. Volt, aki gyöngyöt fűzött, körmön font,

akadályverseny

bőr tokot készített, könyvjelzőt gyártott, gipsz

Boldogasszony

következett,

ahol

Zakeus

megtérésének lépéseit élhettük át mi is.

érkeztünk.

(Ennek

a

A

figurákat és képkeretet festett ki, vagy netán

tetején

zsugorfólia nyakláncot készített. A kézműves

magasodik, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a

után egy székely lábbábos és mesemondó,

Dunára. Itt fogyasztottuk el ebédünket és

Csernik Szende volt a vendégünk, aki

vártuk a délutáni programot.

tanulságos történeteket mesélt nekünk sajátos

Trianoni

emlékmű,

Zebegény

A tábor egyik

része a Hajózási Múzeumot nézte meg, míg a

székely

másik része csoportonként, segítő kérdések és

csoportvezetők megbíztak minket, legidősebb

térkép segítségével, Zebegény nevezetességeit

csoportot azzal, hogy segítsünk nekik. Az esti

fedezte fel. Visszahajóztunk Pilismarótra, majd

ima után, bizalommal teli feladatot kaptunk: a

gyorsan birtokba vettük a Duna partját, hogy a

kicsik este bátorságpróbára mennek, mert úgy

kánikulában

vizében.

tudják majd, hogy a tábor vezetőit elrabolták,

Csoportvezetőink élő bólyát alkottak, így mi

és a hajótemetőben tartják fogva. Nekünk pedig

csak az ő vonalukig mehettünk a Dunába

az a feladatunk volt, hogy útjuk sorát egy kis

strandolni. 7 óra körül megérkezett Nagy

izgalommal teli ijesztgetéssel fűszerezzük. A

László,

a

kicsik ügyességének köszönhetően Lotti néniék

csillagászatról mesélt nekünk. Megmutatott

épségben kiszabadultak a szörnyek karmai

különböző égi jelenségeket, csillagjegyeket, és

közül.

hűsöljünk

fizika

szakos

a

Duna

tanár

úr,

aki

szavakat

használva.

Ezután

a

a végén még mi, a saját szemünkkel is láthattuk
az Északi sarkcsillagot és különböző égi
alakzatokat. A csoportok felváltva érkeztek a
távcsőhöz,

mert

közben

a

sátor

alatt

Találkozás a jerikói vakkal
Utolsó nap reggel egy In Diretta számra
keltünk fel a fiú csoportvezetők jóvoltából.
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Reggeli torna, ima és reggeli után Duna parti
sétát tettünk, ahol útba ejtettük az esti
bátorságpróba helyszínét, a hajótemetőt is,
majd egy nagy számháborút vívtunk egymás
ellen.
Délután Lojzi atya segítségével a hálaadó
szentmisében mondtunk köszönetet Istennek
egymásért, a táborért.

Ezúttal is szeretném

mindenki nevében megköszönni Lotti néninek,
Ildikó

néninek,

Zsuzsa

néninek,

Kriszti

néninek, Lojzi atyának és az összes segítőnek,
csoportvezetőnek, hogy létrejöhetett ez a
hittanos remek tábor!

(Motúz Marietta)

Hitoktatási

Divatos
ruhák,cipők,kiegészitők
nagy
választéka várja kedves
vásárlóinkat.
NYERGESÚJFALU KOSSUTH L.
ÚT 66.
POSTÁTÓL 40 m-re

DIVATHÁZBAN

Ezentúl köszönetet támogatóinknak is:
Esztergom-Budapesti

KEDVEZÖ ÁRON!

Főegyházmegye

Felügyelősége

(pályázati

támogatás)
Nyergesújfalu

Város

Önkormányzata

(

pályázati támogatás)
Megawatt Kft. ( szállításban, sátorállításban
nyújtott segítség)

NYITVA: Hétfö-Péntek: 08-17
Szombat: 08-12

Erzsébet,Sodexo,Ticket
utalvánnyal nálunk már fizethet!

MEGNYÍLT!
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.

2013.. SZEPTEMBER
14--én
BAJÓTRA SZÜRETI
FELVONULÁSRA,
MAJD ESTE
A MŰVEL
M VELŐDÉSI
VEL DÉSI
HÁZBAN
20 ÓRAKOR KEZDŐD
KEZD DŐ
SZÜRETI BÁLBA.
BELÉPŐ:
BELÉP :1200 FT,
Jegyek vásárolhatók: Macska presszóban
velődési
presszóban Művel
vel dési
Házban és a helyszínen.
helyszínen.

Zene: ARéNa Band
Útvonal:
Indulás Szentkeresztről, érkezés Bajótra kb. 14.30.
- Macska presszó (műsor)
- Díszkút (műsor)
- Kisbolt (műsor, visszaút: kertek alatt)
- Művelődési Ház (műsor)
Bajót község Önkormányzata, Művelődési és Sportbizottság

