1

Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2014.március XXVI. évfolyam 3.szám
A József Attila Megyei Könyvtárral kötött együttműködés keretében a
könyvtári könyvbeszerzésre a támogatási normatíva 60 %-át lehet költeni.
A tavalyról elmaradt beszerzésből 203 db új könyvet kaptunk március 6-án.
Az iskolások a könyvtári óra keretében az új beszerzéssel ismerkedtek.
Először azt kértük tőlük, hogy válasszák ki azt a könyvet amelyiket szívesen
elolvasnák, majd válasszanak a tanárnőnek olvasnivalót. A gyerekek
meglepően érdeklődők voltak. Délután visszajöttek kölcsönözni.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2005.(IX.15.) számú rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetéséről.
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§. (1) bekezdésében és a
környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII.
törvény 48.§. (3) bek. b./ pontjában kapott
felhatalmazás alapján az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól
a következő rendeletet alkotja:
1.§.

(1)
(2)

(1)

A rendelet hatálya
A
rendelet
hatálya
Bajót
Község
közigazgatási
területén
valamennyi
természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel
nem
rendelkező
szervezetre kiterjed.
A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed
ki.
2.§.

(2)

Nagy mennyiségű füstöt termelő
anyagot (nedves kerti hulladék)
égetni tilos.
A tüzelést végző túlzott füstilletve
koromképződés
esetén
köteles a
tüzet eloltani és a
levegőszennyezést megszüntetni.

(3)

Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat
más
kommunális,
illetve ipari eredetű hulladékot.
(PVC, gumi, egyéb veszélyes
hulladékok stb.)
6.§.
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

(1)

A
szabadban
tüzet
gyújtani,
tüzelőberendezést használni csak
úgy
szabad,
hogy
az
a
környezetére
tűzés
robbanásveszélyt ne jelenthessen.

(2)

Szabadban (vagy nyílt téren) a
tüzet őrizetlenül hagyni nem
szabad,
és veszély esetén vagy ha arra már szükség nincs - a
tüzet azonnal el kell oltani.

(3)

A
tüzelés
helyszínén
olyan
eszközöket ill. felszerelést kell

Értelmező rendelkezések
A rendelet alkalmazása szempontjából:
a./ avar és kerti hulladék: a kert használata
során keletkező és további hasznosításra
nem kerülő növényi maradvány (falomb,
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi
maradvány) (továbbiakban: kerti hulladék).
b./ hasznosítás: a kerti hulladék
komposztálása
3.§.
A kerti hulladék tárolásának szabályai
(1)
A kerti hulladékot
hasznosítani szükséges.

elsősorban

Amennyiben a kerti hulladékot
komposztálással
a
helyszínen
hasznosítani nem lehet,
úgy
lehetséges
csak
égetéssel
megsemmisíteni.
4.§.
A kerti hulladék égetésének szabályai

A kerti hulladék égetése ezen
rendeletben szabályozott módon
lehetséges.
A kerti hulladékok égetése március,
április, május, szeptember, október
és november
hónapokban
hétköznap 10.00 órától 18.00 óráig,
szombaton 10.00 órától 12.00 óráig
engedélyezett. Ünnepnapokon és
vasárnap az égetés szigorúan tilos.
A növényi hulladék égetése
kizárólag személyes felügyelet
mellett
történhet.
5.§.
A kerti hulladékot nyílt téren úgy
szabad
égetni,
hogy
az
a
környezetére káros hatással ne
járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen. Amennyiben az égetéssel
járó hatásokat (füst, bűz, pernye,
hőterhelés)
felerősítő
időjárási
körülmény
alakul
ki,
az
égetést azonnal be kell fejezni.

(2)

3
készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.
7.§.
Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi
szabályok előírásai vagy tartós szárazság
miatt elrendelt általános tűzgyújtási tilalom
alól e rendelet nem ad felmentést.
8.§.
E rendeletben foglaltak betartásának
ellenőrzésére,
illetve
az
előírások
megszegése
esetén
a
szükséges
intézkedések megtételére - amennyiben az
intézkedés más szerv hatáskörébe nem
tartozik – Bajót és Mogyorósbánya
Körjegyzőség arra feljogosított ügyintézője
jogosult.
9.§.
Szabálysértési rendelkezések

Bajóti Kisbíró

VIGYÁZAT, UNOKA TRÜKK!

Az unokája bajban
van, pénzre van
szüksége,
odamegyünk a pénzért
Önhöz!

Szabálysértést követ el és harmincezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
e rendelet 4.§. (1) - (2) bekezdésében, az
5.§. (1) - (3) bekezdésében és a 6.§. (1) (3) bekezdésében foglalt szabályokat
megszegi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mit tehetünk?
•

•

•

Ha ismeretlen telefonálók ilyen
módszerrel
próbálnak az
Ön
sérelmére csalást elkövetni, azonnal
jelezzék
a
107
vagy
112
hívószámokon!
Vegyék fel a kapcsolatot az
unokájukkal,
hozzátartozóikkal,
tisztásszák,
van-e
valamilyen
probléma, és jelezzék, hogy ilyen
hívást kaptak!
A hozzátartozók figyeljenek az
idősekre, tartsák rendszeresen a
kapcsolatot, hívják fel a figyelmet,
hogy idegent ne engedjenek be a
lakásba, ne adjanak át értéket, és
bármilyen gond esetén hívják fel a
hozzátartozókat!

Komárom-Esztergom
Megyei
Rendőrfőkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály
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MEGEMLÉKEZÉS 1848 MÁRCIUS 15-ről
A polgármester ünnepi beszéde után az
óvodások és az iskolások műsorával
emlékeztünk a ’48 március 15 –én történt
eseményekre és az eseményeket elindító lelkes
márciusi ifjakra. A műsor után a Hősök terén
az emlékműnél elhelyeztük a megemlékezés
koszorúit.

BORVERSENY
A március 22-én tartott
borversenyre 20 fő bajóti és karvai
borász nevezett be 23 fehér, 13
vörös 5 Rose mintával. A zsűri 8
arany, 10 ezüst, 10 bronz érmet
adott ki illetve 13 oklevéllel
ismerte el a gazdák munkáját.

Az öt tagú zsűri munka közben

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

Meghívó
KÖSZÖNJÜK a nőnapi bál
megszervezését , a felajánlott
tombolatárgyakat.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
ismerőseit április 25-én 17 órakor a
bajóti Művelődési Házba
SZIKLAI KÁROLY
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSÁRA.
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KRISZTUS
FELTÁMADT!
VALÓBAN
FELTÁMADT!
Így köszöntik egymást a húsvéti időben, a
keleti egyház keresztényei, az ortodoxok és a
görög katolikusok, és mi is kezdjük eltanulni
tőlük. Ezzel a köszöntéssel HITVALLÁST
teszünk, a világtörténelem legnagyobb
eseményéről.
Mert Jézus feltámadása ugyanolyan hiteles
történelmi tény, mint a születése. Minden
apostola és sok száz
tanítványa szemtanúi
voltak a
Feltámadottnak,
találkoztak vele,
érintették sebeit,
hallgatták utolsó szavait. És a sok millió
vértanú, akik Krisztusért haltak meg 2000 év
óta. És nemcsak az evangéliumok számolnak be
erről, hanem a kortárs irodalom is, a zsidó
Josephus Flávius vagy a római császárok
életrajz írója, Tacitus és ifj. Plinius.
Mégis, ma sokan szemrehányást tesznek, hogy
hiába halt meg
Jézus és támadt föl,
a világ semmit sem
változott 2000 év
óta.
Valóban, a világ
nem változott, olyan
amilyennek alkotta
a Teremtő,
a világ jó, nem kell
megváltoztatnia. Az
ember lett rossz, és
rontotta el a világot
is, de ha az ember
megjavul, megtér,
rátalál a

M. S. mester: Feltámadás, 1506 k., ztergom, Keresztény
Múzeum

Feltámadottra, a világ is megújul, megmenekül.
Az emberiség életében meg azért látjuk úgy,
hogy nem változott semmi, mert minden
embernek személyes, szabad választása, hogy
elfogadja-e a
Föltámadottat, hisze benne, akarja-e
követni, közösségre
akar-e lépni az Ő
egyházával.
Ferenc Pápa azt
az ÖRÖMHÍRT
hangoztatja és
mosolyogja bele a
világba, hogy az
ember boldogságra
van teremtve, és ezt a világ minden kincse sem
tudja megadni, egyedül Jézus, akivel találkozni
az ember életének legnagyobb ajándéka. Ezt
kínálja Jézus az idén is húsvét ünnepén,
visszatér a halálból, szembejön velünk, mellénk
szegődik és velünk marad Egyházában a világ
végéig.
Ezért kívánom a lap olvasóinak, és rajtuk
keresztül minden családnak, idősnek - fiatalnak,
betegnek - egészségesnek, szegénynek –
gazdagnak, hívőnek és keresőnek, hogy
találkozzanak Vele, ismerjék föl, fogadják el
az ő boldogító örömhírét, az Élet győzelmét,
hogy Ővele legyen boldog a húsvétjuk, és
egész életük.
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Áldott, boldog húsvétot kívánok
mindnyájuknak!
Molnár Alajos, plébános
2014. Húsvét
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Március a meteorológiai évszakváltások
szerint az első tavaszi hónap (csillagászatilag
nem hónapváltáskor következik az
évszakváltás). Ősi magyar nevén Kikelet
hava, de a népi kalendáriumban pedig
Böjtmás havaként említik. A tavasz első
hónapjáról azt mondják: „Ha böjtmás hava
száraz, Szent György hava nedves”, azaz esős
áprilist jelez a csapadék nélküli március. S
rámutat az egész esztendőre, a néphit szerint
amennyi köd van márciusban, annyi lesz a
zápor is.
március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja. Jézus fogantatásának ünnepe. Egyike az
év legjelentősebb Mária-ünnepeinek. E nap
alkalmas a fák oltására, szemzésére. Gyimesben
úgy hitték, ha ezen a napon rossz idő van, akkor
rossz tavasz várható.
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Nyerges 40/20
Teljesítménytúra,
Nyerges 40
Terepmaraton,
Nyerges 20 Terepfélmaraton és In
Diretta koncert
A Négy Égtáj SE az
elmúlt
évekhez
hasonlóan idén is megrendezi a Nyerges 40/20
teljesítménytúrát. A gyalogtúra időpontja április
negyedik szombatja, azaz április 26. Nevezés és
rajt
mindkét
távon
a
nyergesújfalui
horgásztavaknál lévő rajthelyen 7 órától 10
óráig lehetséges. A www.negyegtajse.hu
honlapon előnevezési lehetőséget biztosítunk,
melynek köszönhetően a lerövidül a helyszíni
regisztráció folyamata. A nevezési díj a 20 kmes távon 400 Ft, a 40 km-es távon 600 Ft.
Szintidők: a 20 km-es távon 7 óra; a 40 km-es
távon 10 óra. Induláskor mindenki kézhez kapja
az útleírást. A résztvevőknek minden ellenőrző
ponton frissítőt biztosítunk (víz, csoki,
gyümölcs, zsíros kenyér, ropi, nápolyi), ajánlott
azonban mindenkinek némi ennivalót, innivalót
magával hoznia. A távot szintidőn belül
teljesítőket
oklevéllel
és
kitűzővel,
pizzaszelettel díjazzuk.
A felkészültebb túrázóknak lehetőségük van
mindkét táv teljesítésére
(20 km+40 km), melynek
feltétele az, hogy a túrázó a
rajtolási időtartamon belül
(7:00-10:00) teljesítse a
kisebbik távot és elrajtoljon
a másikon. Természetesen a
két távot teljesítőknek a
díjazás is duplán jár!
A terepfutást kedvelőknek
továbbá ajánljuk a Nyerges
40 Terepmaratont, melyet a 40 km-es távon a
gyalogos táv mellett rendezünk meg. A szintidő
7 óra, a nevezési díj: 800 Ft, amelyet a
rajthelyen lehet befizetni. Idén újdonságként
meghirdetjük a Nyerges 20 Terep-félmaratont,
melyet a 20 km-es táv mellett rendezünk meg.
A szintidő 3 óra, a nevezési díj: 500 Ft. Mivel
versenyről van szó, ezért mindkét távon
tömegrajtoltatással indítjuk a túrázókat 7:30-kor
és a szintidők alapján rangsoroljuk a célba

érőket. Nemenként az első három célba érkezőt
éremmel jutalmazzuk, ezen felül minden
szintidőn belül teljesítőnek oklevelet, kitűzőt,
pizzaszeletet
biztosítunk.
Az
ellenőrző
pontokon frissítőt biztosítunk (víz, izotóniás
ital, gyümölcs, csoki, szőlőcukor, nápolyi…)
Mind az öt túratáv, túranem kiírása szerepel az
országos ismeretségű Teljesítménytúrázók
Társasága éves programtervében is. A
teljesítménytúráról részletes információk, az
egyesületünk honlapján, (www.negyegtajse.hu),
illetve később a plakátokon találhatóak.
A Nyerges 40/20 Teljesítménytúra, a Nyerges
40 Terepmaraton és a Nyerges 20 Terepfélmaraton a neves Cartographia Kupa
Teljesítménytúra
Mozgalom
fordulója.
Részletek
a
www.cartographia.hu/cartographiakupa
honlapon találhatóak.
A rajtoltatást kis mértékben egyszerűsítettük,
valamint a 20 km-es táv állomásain
megduplázzuk a pontőrök és a bélyegzők
számát, így reményeink szerint a rajtolás és az
állomásokon való áthaladás is gyorsabb lesz.
A Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete 9 és
14
óra
között
a
teljesítménytúrához
kapcsolódóan véradást szervez, melynek
helyszíne a labdarúgópálya.
A túra után, 21:00 órától minden érdeklődőt
(nemcsak túrázót) szeretettel várunk az In
Diretta zenekar ingyenes koncertjére, melynek
helyszíne a túra rajthelye.

Minden természetbarátot, túrázni vágyót,
véradót és bulizni vágyót szeretettel várunk.
A rendezvény fő támogatója: Nyergesújfalu
Város Önkormányzata.
Négy Égtáj SE
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A Bayer és Yara cég szőlő
növényvédelmi és tápanyag
utánpótlási rendezvényt tart
Lábatlanon a
Hullám vendéglőben
április 1-én 17
órakor . A
részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz
kötött.
Finom vacsorával és
borokkal várjuk az
érdeklődőket.
Jelentkezni lehet:
Krajcsovszki Ferencnél 70/
311 4044
Művelődési Ház: 33 / 449 450;
33 / 200 033
bartoskft@piszkenet.hu
=============================
=
A hónap
gyögynövénye a
medvehagyma
Évelő növény. A
nedves, árnyas
erdőkben érzi jól magát, az enyhén savas talajt
kedveli. Erősen fokhagymaillatú levelei kora
tavasszal jelennek meg, és a nyár közepére
elszáradnak. Április-májusban virágzik.
Hazánkban főleg a gyertyános, tölgyes vagy bükkös
erdők aljnövényzetében nő tömegesen. Március
elejétől már látható hajtásai vannak.
Leveleit tavasszal, a virágzás előtt szedik, és frissen
használják fel, mert szárítva gyógyhatásuk gyengül.
Hagymáját a fokhagymáéval azonos módon
hasznosítják.
Gyűjtéskor fontos az óvatosság, mivel a
medvehagyma könnyen összetéveszthető a –
hasonló körülmények között élő – májusi
gyöngyvirággal (Convallaria majalis) illetve az őszi
kikericcsel (Colchicum autumnale). Mindkét esetben
az eredmény súlyos, esetenként halálos mérgezés
lehet[1], mivel az említett két növény levelei emberi
fogyasztásra alkalmatlanok.

A medvehagyma és a másik két növény közti
legfőbb különbség az, hogy a medvehagyma levelei
és virágzata is erősen fokhagyma-illatúak, míg a
másik két növényé nem
Gyógyhatása
Kedvezően hat a gyomorra, a bélrendszerre,
krónikus hasmenés és szorulás ellen jó hatású, a
szédülést, fejfájást enyhíti, a magas vérnyomást
csökkenti, tisztítja a vesét és a húgyhólyagot,
elősegíti a vizelet ürítését, tisztítja a vért.
tejszínes medvehagyma krémleves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 dkg medvehagyma
3 db zöldhagyma
3 gerezd fokhagyma (zúzott)
2 közepes db burgonya
1.7 l szárnyas alaplé (lehet zöldséges is)
1.5 dl habtejszín
1 evőkanál liszt
5 dkg vaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint (frissen őrö

Tálalhatjuk pirított magokkal, pirított
zsemlekockákkal, pirítóssal,
metélőhagymával
elkészítés
1. A megtisztított medvehagymát,
zöldhagymát felszeleteljük és a
felhevített vajon elkezdjük párolni.
2. Hozzáadjuk a megtisztított,
felkockázott burgonyát, a zúzott
fokhagymát, 2-3 percig pároljuk fedő
alatt, majd rászórjuk a lisztet,
elkeverjük és felöntjük a levessel/
alaplével.
3. Addig főzzük, amíg a burgonya
megpuhul. Ekkor hozzá adjuk a tejszínt
és botmixer segítségével
összeturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk,
ha szükséges és összefőzzük, de nem
forraljuk a levest. Ha túl sűrű lesz,
adhatunk hozzá kevés vizet.
4. 10-15 perc pihentetés után tetszés
szerint tálaljuk.
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
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