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Bajóti Kisbíró
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy örömmel töltött el, hogy egy kihagyott
esztendő után újra meg tudtuk szervezni a
falunapi ünnepséget.
Talán emlékeznek rá, hogy a tavalyi
esztendőben jelentős átalakítások történtek az
önkormányzati szférában.
Kialakításra került a járási rendszer,
megszűntetésre kerültek a körjegyzőségek,
létrejöttek a közös önkormányzati hivatalok és
a finanszírozás is jelentős átalakításon esett át.
Ez az átalakulási folyamat egy olyan helyzetet
teremtett, amiben a falunap megszervezése,
főleg anyagi szempontból megoldhatatlan
feladatnak tűnt. További nehézséget okozott,
hogy külső támogatók bevonására sem volt
reális esély. Ezen előzmények és körülmények
között
azt
hiszem
teljesen
érthető,
megalapozott döntést hozott a kulturális és
sport bizottság mikor a rendezvény 2013-as
megszervezéséről lemondott.
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy akkor most
mi indokolta, hogy ilyen rendezvényekre költse
az önkormányzat, az amúgy szűkös forrásait.
Több okot is fel tudok sorolni. Elsősorban azt,
hogy erre a rendezvényre az önkormányzati
költségvetésből
minimális
pénz
kerül
elköltésre. Kilencvenöt százalékban külső,
kimondottan a falunapra kapott vállalkozói
támogatás a fedezete ennek az eseménynek.
Az idei fő támogató a Lodzsa Kft, külön
szeretném megköszönni Ollé Ferenc tulajdonos
ügyvezetőnek a segítséget. A rendezvény első
számú produkciójának, az ugráló várnak,
valamint a hirdető molinó elkészítésének a
költségeit is ők vállalták magukra.
További kiemelt támogatóink voltak Abronics
Róbert úr és az Imex- Trans Kft. Katona Ferenc
és Lukácsi Ferenc urak vezetésével.
Természetesen még nagyon sokan nyújtottak
segítséget, melyet nekik is, ezúton is, szeretnék
megköszönni!
Itt említeném meg a civil szervezeteink
vezetőit, tagjait, és a sok-sok önkéntes segítőt
is, akik nélkül nem tudtuk volna a falunapot
megtartani.
Nekik
is
a
legmélyebb
tiszteletemet és köszönetem szeretném
kifejezni!

Az előbb több okot említettem, amiért
szükséges és indokolt az ilyen ünnepnek a
megszervezése. A miatt is fontos, mert kell
néha, hogy egy ilyen kis faluközösség
kötetlenül,
önfeledten,
a
mindennapi
problémákat, ellentéteket hátra hagyva együtt
tudjon ünnepelni, kikapcsolódni. Kell azért is,
mert egy ilyen közös ünnep lehetőséget teremt
a közösség érdekében, életében hosszú időn át
önzetlenül tevékenykedők elismerésére is.
A mostani falunapon is sor került néhány
elismerés átadására. Egészen pontosan három
elismerés átadása történt meg.
Elsőként Török János, községünk volt
polgármesterének posztumusz díszpolgárává
avatására,
majd
Paul
Zoltánné
óvodapedagógus Bajótért Díjban részesítésére,
végül pedig Török Gáborné a községért végzett
tevékenységének emlék oklevéllel történő
jutalmazására került sor.
Mielőtt Török János, „Jani bácsi” méltatásába
kezdenék, tájékoztatni szeretném Önöket,
hogy a képviselő testület már 2012-ben
elhatározta, hogy az Ő 26 éven keresztül
kifejtett munkásságát a 70-ik születésnapján
díszpolgári cím adományozásával fogja
elismerni. Sajnálatos módon az „élet”
keresztülhúzta terveinket, hiszen „Jani bácsi”
2013 tavaszán rövid betegség után, váratlanul
elhunyt és, mint fentebb említettem ebben az
évben a falunapot sem tartottuk meg.
Most azonban, sajnos posztumusz, de eleget
tettünk elhatározásunknak.
Szeretném még a méltatás előtt Önöknek azt is
elmondani, hogy a polgármesterség egy
nagyon nehéz közszolgálat. Kellő alázat,
empátia,
jogérzék,
segítő
készség,
élettapasztalat nélkül ezt a feladatot ellátni
nem lehet. „Jani bácsiban” mindezek a
tulajdonságok
megvoltak,
s
ezek
a
tulajdonságok szinte predesztinálták erre a
pályára! De ezeken a tulajdonságokon túl
szükség van még megfelelő idegrendszerre is,
hiszen sokszor érik az ilyen tisztséget viselőket
alaptalan, indokolatlan kritikák, támadások. De
határozottság
is
kell,
mert
egy
polgármesternek a közösség érdekeit kell
mindenekfelett szem előtt tartania és a
kényelmetlen, adott esetben egy-egy, az egyén
számára esetleg kellemetlen döntést is meg
kell hoznia.
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Török János /1943-2013/ életútja
„Jani bácsi” 1943. augusztus 23.-án Bajóton
született és haláláig itt is élt.
Édesanyja Balog Katalin, édesapja Török József.
Szülei egyszerű munkásemberek voltak, akik öt
gyermeket neveltek, közülük jelenleg még
ketten élnek.
Az általános iskolát Bajóton végezte, majd
1960-ban asztalos szakképzettséget szerzett. A
szakmát helybeli asztalosmesternél tanulta.
Szakmájában 1972. májusáig dolgozott.
Már fiatal korában élénk közéleti személyiség
volt, részt vett a bajóti hagyományok
ápolásában, a korabeli falusi kultúra aktív
résztvevője volt, sportolási lehetőségek
megteremtésében és szervezésében is
tevékenyen részt vett.
Nagyon szerette faluját, korosztályával és az
idősebb emberekkel is könnyen szót értett,
segített, ahol szükség volt rá.
Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy 29
éves korában, 1972. május 5.-től Bajót község
tanácselnöke lett.
1973.-ban megnősült, felesége Sümegi
Erzsébet szintén bajóti lakos. Két gyermekük
született, Cecília 1974.-ben, János 1977.-ben.
1982. december 15.-től önként vált meg
tanácselnöki tisztségétől és a Dorogi
Szénbányák vállalatnál dolgozott asztalosként.
A rendszerváltás után, 1990.-ben többek
megkeresésére és bátorítására indult a
polgármester választáson, ahol Bajót község
polgármesterévé választották.
Négy választási cikluson keresztül 2006 őszéig
dolgozott ebben a tisztségében.
2003. augusztus 23.-tól nyugdíjasként végezte
munkáját.
Az önkormányzat munkájában, mint külsős
alpolgármester haláláig részt vett.
A tanácselnöki és polgármesteri működése
alatt számos beruházás valósult meg.
Például: az
Orvosi rendelő és szolgálati lakás
Mellékutcák szilárd útburkolata
Vízelvezető árkok, járdák
Sportpálya kialakítása, öltözők, vizesblokk,
Vezetékes telefonhálózat,
Csatornahálózat
Vezetékes gázellátás,
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Díszkút és a Hősök téri emlékmű /prof. Muzslay
István atya anyagi támogatásával/
Millenniumi ház
Millenniumi tér
Dobozi utcai támfalak építése
A falu művelődése, közössége, közélete
érdekében aktív tevékenységet fejtett ki:
Zeneiskola beindítása,
Elszármazott bajótiak találkozója,
Idősek napja
Falu karácsonya
Falu nap
Alkotótábor befogadása
Öregkő-aljai Pincebarátok Köre Egyesületének
megalakítása
Harmónia énekkar mentorálása
Nyugdíjasklub megalakításának támogatása
Igazi bajóti ember volt, aki Bajótot és a bajóti
embereket nagyon szerette, érdeküket
képviselte és segítette bármely fórumon, vagy
rendezvényen, az ország bármely részén, ahol
csak megfordult.

A községért, 26 éven keresztül végzett
tevékenysége elismeréseként Bajót Község
Képviselő-testülete
a
45/2014
(V.27)
önkormányzati rendelete alapján úgy döntött,
hogy Török Jánost Bajót Község Díszpolgárává
avatja.
Ezt követően a „Bajótért Díj” Paul Zoltánnénak
történő átadására kerül sor.
Mint azt Önök is tudják az óvodánk
működtetése tekintetében is változások
történtek.
Korábban
a
kiegészítő
finanszírozások megszerzése miatt számos
önkormányzat
intézmény
fenntartó
társulásokat hozott létre. Így tettünk mi is.
Nyergesújfaluval kötöttünk együttműködési
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megállapodást óvoda fenntartásra. 2013
változásai ezeknek a társulásoknak a
megszűntetését eredményezték. 2014. július 1től ismét önálló intézményként működik az
óvodánk. A társulás működése során a
tagintézmény vezetői feladatokat Paul
Zoltánné látta el. Jogszabályi előírások miatt
önálló intézmény esetében csak megfelelő
szakirányú vezetői végzettséggel lehet
intézmény vezetői állást betölteni. Így Paul
Zoltánné ezt a tisztséget az önálló intézmény
létrehozása után már nem töltheti be.
Paul Zoltánné közel 40 éve végzi óvoda
pedagógusi tevékenységét, mind-e mellett 18
éve tagja Bajót Község Képviselő- testületének,
közel 10 éve irányítja a művelődési és
sportbizottság munkáját, irányítja, vagy aktív
résztvevőként
szervezője
a
települési
rendezvényeinknek, vezetője a Harmónia
énekkarnak, egyházi tevékenységet is folytat,
hiszen rendszeresen orgonál a miséken.
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lebonyolításában. Judit a közelmúltban
jelentette be, hogy munkahelyi leterheltsége, a
családjában bekövetkezett változások miatt a
bizottsági külsős tagságáról és a mazsorett
csoport vezetéséről lemond. Én ezt nagy
sajnálattal, de megértéssel fogadtam. Főleg,
hogy Judit megígérte, hogy lehetőségeihez
mérten azért továbbra is aktívan részt vesz
majd a közösségi események szervezésében.

Bajót Község Képviselő- testületének nevében
egy elismerő oklevél és kitűző átadásával
szeretném
megköszönni
az
eddigi
tevékenységét. Mind a munkájához, mind
pedig a magánéletéhez sok sikert, jó
egészséget kívánok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindezen tevékenysége elismerésére Bajót
Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
a 8/2012 (IV.27) önkormányzati rendelet 1. §
b.) c.) pontjai alapján úgy dönt, hogy Paul
Zoltánnét a „Bajótért Díj” elismerésben
részesíti.
A továbbiakban elismerő oklevél átadására
került sor Török Gáborné Judit részére.
Judit több mint 10 esztendeje irányítója
szervezője a bajóti Boszi Dance Mazsorett
csoportnak. A csoport minden alkalommal,
örömmel vállalt szerepléseket a településünk
rendezvényein. Számos fellépésük volt más
településeken, mazsorett találkozókon, még
külföldön is, amelyeken sikerrel szerepeltek,
számos elismerést is begyűjtöttek. Judit ezen
felül hosszú ideje külsős tagja a művelődési és
sport bizottságnak és mint tag, aktívan részt
vett a települési rendezvények szervezésében

Bízom benne, hogy a falunapi rendezvény
színvonala minden oda látogató számára
kielégítő volt és, hogy a következő években is
sikerül ezt a rendezvényt életben tartani.
Tóth Zoltán polgármester
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Támogatóink voltak
MOLNÁR ATTILA
GASPAREK ELEMÉR
SZENECZEI RENÁTA, GILÁN
ZOLTÁN
RÉTFALVI ORSOLYA
BUZÁS KELEMEN
HARMÓNIA ÉNEKKAR
KRÍSZEG ILONA
FLÓRIÁN LAJOS
KATONA GYULA
MENNER ISTVÁNNÉ
JÁZMIN NÉPVISELETES
ASSZONYKÓRUS
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KATONA FERENC
SINKÓ MIMÓZA
FARKAS ZSOLT
OLLÉ FERENC
MOHÁCSI VIKTOR
ÁRKÁDOK KFT
ABRONICS RÓBERT
DUNATAKARÉK
STERCZER GERGELY
BOGNÁR GÁBOR
TOKODI VADÁSZTÁRSASÁG
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
Lakosság!
A 2010 – 2014 közötti választási ciklus
végéhez közeledve elérkezett az idő, hogy
az elmúlt négy esztendő történéseit sorra
vegyem és beszámoljak az elvégzett
feladatokról.
2010 évben több pályázat megvalósítása
történt meg. Elkészült a Tűzoltószertár
felújítása, a Ravatalozó felújítása, a Katona
József utca felújítása. Saját erőből, jórészt
a közmunka program keretében
Buszfordulót építettünk, a Szabadság utca
csapadékvíz elvezető árkát felújítottuk és
felújíttattuk a Kiss Ernő utcát is.
Támogattuk a civil szervezeteket
pályázataik megvalósításában, átmeneti
anyagi segítség nyújtásával is, mintegy 1,7
millió forint, értékben.
Túl estünk egy jelentős árvízen és egy őszi
önkormányzati választáson.
2011-ben is folytatódtak a fejlesztések.
Csak felsorolás szintjén: a művelődési ház
és környezetének felújítása 67 millió forint,
a csapadékos időjárás következtében
lecsúszott Dobozi utcai, valamint a temetői
partfal helyreállítása 23 millió forint,
sportlétesítmény felújítás (szurkolói
illemhelyek felújítása, közművesítése,
pályavilágítás kiépítése) 6,5 millió forint,
dögkút rekultiváció szintén 6,5 millió forint.
A csapadékos időjárás következtében
lakhatatlanná vált ingatlanok cseréje, 8
millió forint.
2012-ben is voltak nyertes pályázataink.
Az egyik ilyen a Nyergesújfaluval közösen
elnyert óvodafejlesztési pályázat, mely
során az óvoda épülete külső
hőszigetelést, új vakolatot, korszerű fűtési
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rendszert, napkollektoros meleg vízellátást
kapott. Ezzel a mintegy 15 mFt-os
fejlesztéssel az óvoda teljes körű felújítása
megvalósult.
Korszerűsítettük a Szentkereszti elágazást,
járda, parkoló, patakmeder megerősítés és
parkosítás is történt, 5,6 millió forint,
értékben.
Ezt követte, a Dobozi utca végén kialakult
és az évtizedek során jelentős szeméttel
feltöltött illegális hulladéklerakó
felszámolása. A Duna-Vértes
Hulladékgazdálkodási Társulás több
település összefogásával benyújtott Uniós
pályázata nyert, így 100%-os EU-s
támogatással az érintet települési hulladék
lerakók rekultiválására kerülhetett sor,
külön siker, hogy egyben az eterniti lerakó
is (I.ütem) rekultiválva lett. A bajóti
hulladéklerakóra eső pályázati bruttó
beruházási főösszeg közel 60 mFt volt, a
beruházás kivitelezése 2013-ra áthúzódott.
2013-ban kezdődött az a beruházás is,
melynek a célja, az egészségház
energetikai hatékonyságának növelése
volt. Ennek a fejlesztésnek a keretében a
nyílászárók cseréjére, külső
hőszigetelésre, födém hőszigetelésre,
fűtésrekonstrukcióra került sor.
A beruházás költsége megközelítette a 13
mFt.-ot. Pályázati támogatás 8,5 mFt., a
pályázat által nem támogatott rész és az
önrész 5,3 mFt. Ezt a forrásrészt a Holcim
Térségfejlesztési Alapítványtól pályáztuk.
Jól látszik, hogy a két fejlesztés teljes
egészében külső forrásokból,
önkormányzati pénzek bevonása nélkül
valósult meg.
2014-ben, 2013-hoz képest kedvezőbb lett
a helyzet, a tervezett fejlesztések
tekintetében.
Elsőként az egészségház átadására került
sor júniusban.
Ezt követően a hosszú évek óta tervezett,
Széchenyi utcai útburkolat felújítása
kezdődhetett meg (július - augusztus
hónap). A slipperes szakasz feletti rész
felújítására került sor. Az ehhez szükséges
pénzt a Megyei Önkormányzattól sikerült
megszerezni, egy kedvezményes
törlesztésű kamatmentes hitel keretében. A
beruházás költsége kb. 3,2 mFt.
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Szintén régóta fennálló igény a József
Attila utca szilárd burkolattal történő
ellátása. Ismételten sikeresen pályáztunk a
Holcim Térségfejlesztési Alapítványnál és
20,2 millió forintot el is nyertünk a burkolat
elkészítésére. Az előzetes
költségkalkulációk alapján térkő burkolat
kerül kiépítésre a teljes „U” alakú
utcaszelvényben. Ezen felül föld,
szikkasztó és csapadékvíz elvezető
rendszer kerül kiépítésre. Az építkezés
várhatóan augusztus végén, szeptember
elején kezdődik, a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának függvényében, melyről az
ott lakókat külön értesíteni fogjuk.
A József Attila utca kiépítésével egy időben
a Kossuth L. utcát a Táncsics M. utcával
összekötő gyalogút, a buszfordulóig vezető
járdába való csatlakozással együtt szintén
kiépítésre kerül. Lépcsősor, korlát fogja
biztosítani a téli időszakban is a
biztonságos közlekedés lehetőségét az ott
lakóknak, arra közlekedőknek.
A költségek itt nagyjából a 13,5 mFt.-ot
fogják elérni. Ennek a beruházásnak a
fedezetét az adósságkonszolidációban
részt nem vett önkormányzatok részére
biztosított állami támogatás adja (20 mFt.).
Ebből a forrásból kerül még sor a
rendezési tervünk módosítására is, ami
körülbelül 6,5 mFt. költséggel jár.
Az elmúlt négy esztendőben tehát
ismételten számos beruházásra
fejlesztésre került sor. A fent említett
fejlesztések 250 millió forint (negyed
milliárd forint) felhasználását, a
településünkre vonzását jelenti. Sok, vagy
kevés, nem tudom, de rendkívül sok
erőfeszítés és munka eredménye.
A községünket érintő, működéshez
kapcsolódó változásokról is ejtenék
néhány szót, illetve a finanszírozásról,
pénzügyi helyzetünkről.
A 2012-es, bizonyos paragrafusait tekintve
2013-ban hatályba lépő, módosított ÖTV.
(Önkormányzati Törvény) szerint, 2012.
december 31-i hatállyal a körjegyzőségek a
törvény erejénél fogva megszűntek. Így a
Bajót – Mogyorósbánya Körjegyzőség ettől
az időponttól megszűntetésre került. Ezt
követően 60 nap állt rendelkezésre, hogy
az érintett, 2000 fő lakosságszám alatti
települések közös önkormányzati
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hivatalokat hozzanak létre! Az új társulási
forma létrehozásában Nagysáp községgel
működtünk együtt. 2013. március 1-i
dátummal, Bajót székhellyel, létrejött a
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal!
Az ellátási terület lakosságszámát tekintve
így 3200 főre növekedett.
A végleges, a jegyzőt is magába foglaló 8
fős apparátusi létszám 2 fő nyugdíjba
vonulásával valósult meg.
A járási hivatalhoz került feladtok
ügyintézését kihelyezett járási ügysegéd
segíti, aki minden héten, szerdán várja az
ügyfeleket hivatalunkban.
A szervezeti változások mellett egy teljesen
új finanszírozási rendszer, a korábbi
normatív alapú finanszírozás helyett, egy
feladat alapú finanszírozási rendszer
létrehozása is megtörtént.
Ez 2013-ban a pénzügyi gazdálkodás
tekintetében komoly nehézségeket hozott,
átmenetileg súlyos financiális problémáink
alakultak ki. Központi állami segítséggel,
rendkívül takarékos (megszorításos)
gazdálkodással átvészeltük az évet.
2014. már egy a gazdálkodás
szempontjából is átláthatóbb esztendő.
Jelenleg a fejlesztéseinkhez kivételesen
előre megkapott forrásrészekkel, megyei
hitellel együtt a bankszámlánkon 49,95
millió forint a rendelkezésre álló egyenleg.
Amennyiben levonjuk a várható
beruházásaink fix költségeit, akkor is 6
millió forintot meghaladó pozitív mérleg
mutatkozik a bankszámlánkon, úgy, hogy
csak ezután kezdődik az őszi adózási
időszak.
Az építési jellegű beruházásokon,
fejlesztéseken kívül önkormányzatunk
számos rendezvényt, kulturális programot
is szervezett, vagy részt vett a
megszervezésében. Csak néhány,
hagyományosan megrendezésre kerülő
eseményt felsorolás szerűen
megemlítenék:
Mária búcsú- és Nyiss Ránk kulturális
fesztivál
Festő- alkotótábor
Bajót - Gyula Országos Labdarúgótábor
Falunap
Szüreti felvonulás
Falukarácsony
A civil szervezetek tagjai minden
rendezvény megszervezésében aktívan
részt vettek.
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A rendezvényeket jellemzően minimális
önkormányzati forrás felhasználásával,
főleg külső támogatók segítségével
valósítottuk meg.
Önkormányzatunk a civil szervezeteinkkel
is igyekezett az elmúlt években aktív,
szoros kapcsolatot kialakítani,
lehetőségeihez mérten őket anyagilag is
támogatni.
Civil szervezeteink:
Boszi Dance Mazsorett csoport
Jázmin Népviseletes Asszonykórus
Harmónia Énekkar
Szikra SE
Polgárőrség
Öregkő - aljai Pincebarátok Köre Egyesület
Nyugdíjas Klub

Meg szeretném még említeni, hogy az
önkormányzat kiváló együttműködést
folytat a településünkön lévő kisebbségi
önkormányzattal, valamint az egyházi
képviselő testülettel és a karitásszal is!
Röviden és remélem közérthetően, így
tudtam összefoglalni községünk elmúlt
négy esztendejét, jelenlegi helyzetét!
Egyúttal szeretném megragadni az
alkalmat, hogy településünk minden
polgárának megköszönjem a ciklus
során felém tanúsított bizalmát, a sok
támogatást, segítséget, építő jellegű
kritikát.
Kérem Önöket, hogy a közelgő
önkormányzati
választáson
minél
többen éljenek választó jogukkal, hogy
a településünk jövője szempontjából a
lehető
legalkalmasabb
személyek
kerüljenek az önkormányzat élére!
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakosságot,
hogy Bajót községben
2014. szeptember 11-én ( csütörtök )
8.00 - 10.00 óra között kerül sor az

EBEK VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁSÁRA.
Helye: Művelődési ház udvara
Díja: 3.000 Ft/eb
Pótoltás:
2014.
szeptember
16-án
( 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 egyidőben
történik. A féreghajtó 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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OKTÓBER 01-ÉN VÉRADÁS LESZ
BAJÓTON A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

Miért jó vért adni ?
Amikor vért adunk,nem csak 3 ember életét
menthetjük meg,de a saját egészségünkért is
sokat tehetünk !
Maga a véradás orvosi ellenőrzés
is egyben,probléma esetén azonnal
a
megfelelő
szakorvoshoz
irányítanak. A véradásnak a
segítségnyújtás mellett komoly előnyei
vannak.A véradás során levett vérből sokféle
betegség kimutatható,erről a véradót értesítik.
Legyen
szó
fertőzésről,
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májgyulladásról,vashiányról
vagy
magas
vasszintről,amely növeli a vér sűrűségét és
deformálja a vörösvértesteket.
A véradás csökkenti a vérben lévő
vasszintet,ösztönzőleg hat a csontvelő számára.
Azok között,akik rendszeresen adnak vért, 88
%-kal csökken a szívinfarktus és a stroke
kockázata.
A Magyar Vöröskereszt rendszeresen szervez
véradásokat az egész országban.
Új szlogenün „Légy mérvadó, legyél véradó !”
Bajóton a várható legközelebbi véradás 2014.
október 1-én 14:00 – 17:00 óra között lesz.
Régi véradóinknak személyre szóló értesítést
küldünk és plakátokkal is felhívjuk a figyelmet
a véradásra .
Mindenki, aki 2014. június 15. és november
15. között véradásra jelentkezik, novemberben
sorsoláson vesz részt,ahol értékes ajándékok
találhatnak gazdára.
Várjuk régi és új véradóink jelentkezését!
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete
Nyergesújfalu
---------------------------------------------------------- Ifjúsági közösségfejlesztés Bajóton a művészet

vezetésével, szeptembertől kéthetente (Egy alkalom
kb. 3 órás foglalkozást jelent.).
A csoportfoglalkozások során:
• Megismerkedünk a művészeti eszközökkel
• Kreatívan festünk, rajzolunk, szabadon kifejezzük
az érzéseinket a megélt élményeinket és a
vágyainkat az alkotásainkon keresztül.
• A művészet erejével szavak nélkül is közelebb
kerülünk önmagunkhoz és ezáltal nyitottabbá válunk
a csoport tagjai felé.
• Pozitív, megerősítő légkört teremtünk, ahol nem
lehet hibázni, mert minden megoldás elfogadható
Ahol nem kell sikerorientáltnak lenni, ahol bátran
lehet kísérletezni, álmodozni, rácsodálkozni a
világra. A szabad játék, a spontaneitás előtérbe
helyezése az intellektusnál mindig fejleszti a
kreativitást, segíti a másság elfogadását ezáltal az
egyén beilleszkedését az adott csoportba.

segítségével

A csoporttagok társas kapcsolataik minőségét is
építik azáltal, hogy ki-ki felismerőbbé, megértőbbé,
elfogadóbbá, vagyis szociálisan fejlettebbé válik az
együttlétek során. A találkozók eredményeképpen
létrejön egy összetartó, elfogadó ifjúsági közösség.
Az első alkalommal minden érdeklődőt szeretettel
várunk egy közös beszélgetésre:
2014.09.24. én szerda 16.00. kor a Bajóton a
Művelődési házba
Nagy sikerrel zárult az idén először
megrendezésre kerülő Művészeti tábor
gyerekeknek.

Bővebb információ kérhető. vagy a

muveszetiegyesulet@gmail.hu
Facebook oldalunkon: Művészetterápiás Egyesület

Ennek folytatásaként indítjuk útjára a színek
képek közösségek című foglalkozás sorozatot.
A program célja: ifjúsági közösségfejlesztés, ifjúsági
csoportok létrehozása, elindítása a művészet
eszközeivel,

művészetterápiás

Bajóton

IKSZT-ben

az

módszerekkel

Majorosi

Hajnalka
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