• A BAJÓ TI ÖN KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2014. október XXIV. évfolyam 8.szám
József Attila utca szilárd burkolatának ünnepélyes átadása 2014. november 19.

“Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az
egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük,
lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó
tavaszi erdőbe.
Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk
az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen
közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a
rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát,
melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt
csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”
(Márai Sándor: Ég és Föld - Az utak)
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Bajóti Kisbíró
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az önkormányzati választásról röviden
A választásra jogosultak kevesebb mint fele
döntötte el, hogy ki kerüljön be a helyi és megyei
testületekbe. A szavazás a megszokott rendben
különösebb esemény nélkül zajlott.
Eredmények::

Érvénytelen,
Érvényes
lebélyegzett
szavazólapok
szavazólapok
száma
száma
F
G
3
442

Bajót polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyv
Urnában
A névjegyzékben
Szavazóként
lévő,
lévő
megjelent
lebélyegzett
választópolgárok választópolgárok
szavazólapok
száma
száma
száma
A
B
D
1 262
445
445

Érvénytelen,
Érvényes
lebélyegzett
szavazólapok
szavazólapok
száma
száma
F
G
29
416

Kapott
érvényes Képviselő
szavazat

A jelölt neve

Molnár Attila

Független
jelölt

190

Szabó Gábor

Független
jelölt

172

Malagurszkiné Független
Szabó Éva
jelölt

276

Dakó Dávid

Független
jelölt

75

Buzás
Kelemen

Független
jelölt

209

Független
jelölt
Független
jelölt
Független
jelölt

146

Török Róbert

Független
jelölt

257

Bajót egyéni listás választás eredménye

Bognár Gábor

Független
jelölt

199

Jegyzőkönyv

Bagó Lajos
József

Független
jelölt

143

Paul Zoltánné

Független
jelölt

185

A
Kapott
Jelölő
jelölt
érvényes Polgármester
szervezet(ek)
neve
szavazat
Tóth Független
416
Zoltán jelölt

Urnában
A névjegyzékben Szavazóként
lévő,
lévő
megjelent
lebélyegzett
választópolgárok választópolgárok
szavazólapok
száma
száma
száma
A
B
D
1 262
445
445

Ughy Zoltán
Gasparek
Csaba
Janosütz
József

99

57

A választás eredményes
Roma nemzetiségi választás eredménye
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Jegyzőkönyv
Urnában
Szavazóként
A névjegyzékben lévő
lévő,
megjelent
választópolgárok
lebélyegzett
választópolgárok
szavazólapok
száma
száma
száma
A
B
D
63
25
25

Kapott
A jelölt
Jelölő
érvényes Képviselő
neve szervezet(ek)
szavazat
Janosütz LUNGO
József DROM

17

Mayer
Tamás

LUNGO
DROM

13

Sárközi LUNGO
Ferenc DROM

24

kéthavonta, az átlagfogyasztás
figyelembevételével állítunk ki számlát, de a
számlán feltüntetett időpontban telefonos
ügyfélszolgálatunkon (06-40-555-222),
honlapunkon (www.edv.hu) valamint
elektronikus címünkön vevoszolgalat@edv.hu)
lehetőséget biztosítunk a tényleges mérőállás
bejelentésére.
A gazdálkodó szervezetek és intézmények
részére havonta leolvasott mérőállás alapján
állítunk ki
Érvénytelen,
számlát.
Érvényes

lebélyegzett
szavazólapok
szavazólapok
száma
száma
F
G
0
25

A
vála
sztá
s
ered
mén
yes

Gratulálok a megválasztott polgármesternek és a
képviselőknek. Isten áldásával kívánok
eredményes, jó munkát és mindehhez sok erőt, jó
egészséget.
Tisztelettel: Bodnár Sándor
HVB elnöke
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A korábbi
szolgáltatótól
átvett adatok
feldolgozása –
részben jogszabályi változás miatt – a
tervezettnél több időt vesz igénybe, ezért az
első számlák kibocsátása december első
felében várható.

Annak érdekében, hogy a késés a lakossági
fogyasztók számára ne okozzon fizetési
nehézséget, az átvételtől eltelt időszak
teljesítését nem egy számlában érvényesítjük,
hanem több, kéthavi fogyasztást tartalmazó
számlát bocsátunk ki a szokásosnál hosszabb
fizetési határidővel.
Abban az esetben, ha a Fogyasztóink számára
az első számlák összegének kifizetése
nehézséget okoz, ügyfélszolgálatainkon
történő bejelentés alapján a számlák
kifizetésére részletfizetést biztosítunk.

Tisztelt Lakosság!
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2014. június
10-től látja el Nyergesújfalu, Lábatlan, Bajna,
Bajót, Epöl, Nagysáp és Süttő települések
ivóvíz - szolgáltatását és szennyvíz
közműveinek üzemeltetését. A korábbi
üzemeltető, a Hétforrás Kft. a 2014. június 9ig végzett teljesítésről végszámlát készített. A
végszámlához csatolt tájékoztató levélben
tájékoztattuk a fogyasztókat a szolgáltatóváltásról.
Társaságunk a lakossági fogyasztók vízmérőit
évente kétszer olvassa le. A leolvasások között

Tisztelettel:
ÉDV Zrt.
Vevőszolgálat

============================

Tisztelt Lakosság
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az okmányirodák
és kormányablakok nyitva tartása 2014.
december 1. napjától megváltozik.
Az Esztergomi Járási Hivatal
Okmányirodájának (2500 Esztergom,
Bottyán J. út 3 ) nyitvatartási ideje 2014.
december 1. napjától:
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Hétfő:

7:00-17:00

A falugazdász tájékoztatója.

Kedd:

8:00-14:00

Szerda:

8:00-18:00

Csütörtök:

8:00-18:00

Péntek:

8:00-14:00

Már most érdemes készülni a 2015-ös az ún.
zöld komponens követelményeinek
teljesítésére.
2015-től a területalapú támogatást igénylő
termelőknek három „zöldítési ’’előírásnak
kell megfelelni:

Az Esztergomi Járási Hivatal Dorogi
Kormányablakának ( 2510 Dorog, Hantken
Miksa u. 8.) nyitvatartási ideje 2014.
december 1. napjától:
Hétfő:

7:00-17:00

Kedd:

8:00-18:00

Szerda:

8:00-14:00

Csütörtök:

8:00-18:00

Péntek:

8:00-14:00

Az Esztergomi Járási Hivatal Nyergesújfalui
Kirendeltsége Okmányirodájának (2536
Nyergesújfalu Kossuth L. út 104-106 )
nyitvatartási ideje 2014. december 1. napjától:
Hétfő:

7:00-17:00

Kedd:

zárva

Szerda:

8:00-16:00

Csütörtök:

8:00-18:00

Péntek:

8:00-14:00

Kérjük az okmányirodába, illetve a
kormányablakba érkező ügyfeleket, hogy a
gyorsabb ügyintézés érdekében vegyék igénybe az
időpontfoglalás lehetőségét Esztergomban a
33/542-044 telefonszámon, Nyergesújfalu a
33/514-322, 33/514-327 és 33/514-328
telefonszámokon vagy a www.magyarorszag.hu
honlapon keresztül.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Esztergom,
Arany János u. 2. szám alatti 1. számú posta
hétfőtől péntekig 8.00-19:00-ig, a Dorog Mária út
31/D szám alatti1. számú posta hétfőtől péntekig
8:00-18:00-ig, a Nyergesújfalu Kossuth Lajos út
52. szám alatti 1. számú posta pedig hétfőn 8.0018:00-ig keddtől péntekig 8:00-16:00-ig tart
nyitva, A postai nyitvatartási időn túl kizárólag
bankkártyás fizetéssel lehet leróni az egyes
ügyekhez kapcsolódó díjakat
Horváth Szeder Gábor
hivatalvezető

============================

1. A növénytermesztés diverzifikálása: A 10
hektár fölötti szántón gazdálkodóknak
adott évben legalább két különböző
növénykultúrát kell termeszteniük, míg 30
ha feletti szántóval rendelkezőknek
legalább három féle növényt. A
legnagyobb területen termesztett növény
a szántóterület legfeljebb 75%-át
foglalhatja el, három termesztett növény
esetén pedig a két legnagyobb területen
termesztett növény együttesen nem
teheti ki a szántóterület több mint 95%-át.
2. Állandó gyepterületek fenntartása: A
környezeti szempontból értékes gyepek
átalakítása, feltörése nem megengedett.
Országos szinten is meg kell őrizni az
állandó gyepterületeket.
3. Ökológiai célterület fenntartása: A 15 ha
fölötti szántón gazdálkodóknak a
szántóterületük 5%-ának megfelelő
kiterjedésű ökológiai célterülettel kell
rendelkezniük. Ezek a következők
lehetnek: parlagon hagyott földterületek,
fás szárú növényzettel borított sávok,
fasor, facsoport, vizes árok, erdősített
terület,táblaszegély, ökológiai jelentőségű
másodvetés, nitrogénmegkötő
növényekkel beültetett területek. Az
ökológiai célterületnek nem kell
támogatható területen elhelyezkednie, és
olyan tájelemek és védelmi sávok is
elszámolhatók ökológiai célterületként
amelyekre nincs földhasználati bejelentési
kötelezettsége a gazdálkodónak, de a
mezőgazdasági termelő által használt
szántóterületen belül helyezkednek el
vagy azzal határosak.
Felhívom a gazdálkodók figyelmét egy
jelentési kötelezettség határidejének
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betartására is. December 31-ig kell
beküldeni a nitrát érzékeny területeken
gazdálkodóknak, illetve az 5 számosállatot
meghaladó mértékű állattartóknak a
megyei Növény Talaj és
Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóságra a
nitrát adatlapot. A jelentési kötelezettség
ügyfélkapun keresztül teljesíthető. A
kitöltéshez és továbbításhoz a termelők
kérhetik a falugazdász segítségét
Végül szeretném tájékoztatni a termelőket
arról is hogy a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal október 16-ával
megkezdi a 2014 évi területalapú
támogatások előlegeinek kifizetését.

Bercsényi Sándor
falugazdász


Horváth Lászlóné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADVENTI VÁSÁR a Művelődési Házban

A Bajóti Hétszínvirág Óvoda és a Szent
Erzsébet Karitasz csoport közös adventi
vására
EGYMILLIÓ
CSILLAG A
SZEGÉNYEKÉRT
ORSZÁGOS
ÖSSZEFOGÁS
A SZEGÉNYEKKEL
ÉS
RÁSZORULÓKKAL
ÉRZETT
SZOLIDARITÁS
JEGYÉBEN
2014. december 8,9,10-én
délelőtt 9 - 10 illetve délután 15 - 16 óra
között , 11-én 9-10 óráig
a Művelődési Házban
Dec.8-án du . Debre Gyöngyi saját készítésű,
egyedi ékszereiből is lehet vásárolni.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazon bajóti
tanítványoknak és ismerősöknek, akik szeretett férjem
Horváth László nyugalmazott tanár, iskolaigazgató
hamvasztás utáni búcsúztatóján a nyergesújfalui római
katolikus templomban részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak.
Különös tekintettel arra, hogy férjem Bajóton kezdte
pályafutását 1957-ben.Közel egy évtizedig nevelte, tanította
a falu gyermekeit. Mindig nagy szeretettel mesélt az ott
töltött éveiről, tanítványairól,s osztálytalálkozók,valamint
egyéni beszélgetések alkalmával a kapcsolatot
folyamatosan igyekezett tartani velük.
Elégedetten érezte, hogy munkája nem volt hiábavaló,
hiszen egykori diákjai felnőttként is megállták helyüket az
életben.

A KATOLIKUS KARITASZ
kezdeményezésének
CÉLJA
világszerte közös: az összetartozás
szellemének,
az emberi szolidaritás érzésének erősítése,
figyelemfelhívás a társadalom peremére
szorultak érdekében.
Az akció keretében a Karitász önkéntesei
tetszőleges összegű adományért gyertyákat
adnak. Minden egyes mécses egy rászorulót
jelképez.
A gyertyákért adott adományból származó
összeget a Karitász az elesettek,

szegények, betegek, idősek
megsegítésére fordítja.
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Tisztelt bajóti Lakosok!
Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt

Kulturális és Művészeti Vetélkedőjén és ezzel
tovább jutottak az országos válogatóba.
Gratulálunk a sikerhez!
Mné

A mai magyar nyelvi humor

A Művelődési Házba

A magyarok szinte sportot űznek abból,

ahol Ádventi börzét is tartunk

hogy mit lehet tenni a magyar nyelvvel.
Ki indította el azt az "elmétlen" játékot,
hogy mindent megfordítunk, s akkor igen
érdekes új jelentések születnek?
Szinte már lessük, hogy hogyan is lássuk a
dolgok fonákját!
Az egyik feljegyzés szerint Vadas Pál, de ő
sem dolgozhatott "előképek", nyelvi
hagyomány nélkül.

a bajóti Szent Erzsébet
Karitász Csoport

Össze ne tévessze!
a boka táját a toka bájával,
a borztanyát a torz banyával,

A Művelődési Ház
programjai:

a csárda zaját a zárda csajával,
a száradt füzet a fáradt szűzzel,
a fartőt a tar fővel,

November 28. 17 óra
Varsányi Edit festmény
kiállításának megnyitója
November 29. 9 óra
Varázsecset művészeti

a harcsa máját a Marcsa hájával,

műhelyfoglalkozás gyerekeknek

a foltos bölényt a boltos-fölénnyel,

November29. 16. óra
Adventi koszorú első
gyertyájának közös
meggyújtása
December 05. Öregek napja
December 20. 16 óra
BETLEHEM nyitás és a közös
adventi koszorú
gyertyáinak meggyújtása
December 21. 16 óra Falu
karácsonya ünnepség

a jó bor kulcsát a kóbor Julcsával,
a csokorban adott bókot a bokorban adott
csókkal,
a hős ember nevét a nős ember hevével,
a réti pipacsot a péti ripaccsal...
A képiség és költőiség összekapcsolásából
fakad
a Ki hogyan hal meg? sorozat.
A kertész a paradicsomba jut.

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

A hajóskapitány révbe ér.

A JÁZMIN ASSZONYKÓRUS I helyezést ért el
énekkategóriában az Idősek II. Kárpát-medencei

A suszter feldobja a bakancsát.

7

Bajóti Kisbíró

A házmester beadja a kulcsot.
Az aratót lekaszálja a halál.

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)

8

Bajóti Kisbíró
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 449-450.

