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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 

                
 
                           
FELHÍVÁS 
BORVERSENYRE 
 
 
 
 

 
Bajót község Önkormányzata és az Örekőaljai 
Pincebarátok Köre Egyesület mácius 28.-án 
(szombaton) tartja 2015- ös évi borversenyét. 
A borversenyen bárki részt vehet saját, ill. 
bárhol termelt, vásárolt szőlőből, saját 
készítésű borával. 
Meghívott vendégként vesznek részt a 
borversenyen, a Szlovákiai Karva község 
borbarátai,saját készítésű boraikkal. 
 
Borversenyre az alábbi borfajtákkal lehet 
nevezni: 

- fajtiszta fehér 
- vegyes fehér 
- rosé 
- schiller 
- fajtiszta vörös 
- vegyes vörös 
- couvé 

 
A mintákat 0,7 l-es zöldszínű palackban, 
mintánként 2 üveggel kell leadni. Az üvegeken 
lévő jelölő címkének tartalmaznia kell: - bor 
fajtáját,- évjáratát,- szőlő terület helyét,- és a 
tulajdonos nevét. A versenyre leadott 
bormintánként, egyesületi tagnak 500 Ft-ot, 
nem tagnak 700 Ft-ot kell a minta leadásakor 
befizetni. 
A borminták leadási időpontja: 2015 március 
27.-e (péntek) 17 órától 19.30. óráig. 
Helye: Bajót Kultúrotthon, Kossuth L. utca 84. 
A verseny eredményhirdetésére 2015. március 
28-án 18 órakor kerül sor a Kultúrotthonban. 
Az eredményhirdetést követően vacsorával 
egybekötött borkóstolót tartanak a gazdák a 
benevezett boraikból. 
A vacsora díja személyenként 1400 Ft/fő, 
melyet a borminták leadásakor kell befizetni. 

Eredményhirdetésre, ill. a borkóstolós 
vacsorára szívesen látunk mindenkit aki a 
vacsora díját  befizeti. 
 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen  
közreműködik a bajóti HARMÓNIA énekkar 
 
Minden borkészítőnek eredményes szereplést 
kíván Bajót község Önkormányzata és 
Öregkőaljai Pincebarátok Köre egyesület 
tagsága. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Tájékoztató a számítógép 

felhasználó tanfolyamról 

 

Március 18-án du 15 -18 

óráig EXCEL táblázat 

kezelő képzés lesz. Akit 

érdekel vagy a munkájához szükséges 

szeretettel várjuk. 

A számítógépkezelő tanfolyam szervezése 

folyamatban van. A képzés a legalapvetőbb 

információkról 9 órás lesz. 

======================================== 
 
 
KERTBARÁTOK! 
 
2015.03.10-én 17 órára 
 
Szeretettel várunk 
mindenkit aki szeret 
kertészkedni, a tavalyi 
magvas  tapasztalatait 
megosztaná a hozzá hasonló 
kertbaráttal és az idei 
évre tanácsot, segítséget 
kérne. Tarthatunk 
magbörzét is , igény 
szerint. 
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Bajóti nyugdíjas klub hírei. 

 
2015. február 05.én tartotta a nyugdíjas klub 
az évnyitó összejövetelét, melyen a  tagság a 
klub további működéséről döntött.  
Ezen az összejövetelen megválasztották az új 
vezetőséget, mivel Krajcsovszki Zoltánné 
lemondott a továbbiakban csak az 
asszonykórus vezetését látja el. 
A tagság szavazás után Páldi Imrénét bízta 
meg a nyugdíjas klubb vezetésével , akinek 
munkáját további két vezetőségi tag, Simon 
Gáborné és Sujbert Gáborné is segíti. 
Legfőbb célunk, hogy tagjaink barátságos, 
oldott légkörben aktívan vegyenek részt közös 
programjainkon ne csak befogadók legyenek, 
hanem osszák meg tapasztalataikat a 
többiekkel. Szeretnénk, ha ötleteikkel 
igényeikkel, maguk a tagok is színesítenék a 
klubbéletet. Arra törekszünk,hogy 
programjainkon sokféle élményben, örömben 
legyen részük. 
Örömmel látunk mindenkit aki: 

• kedveli a vidám társaságot 

• kíváncsi és fogékony az új dolgokra 

• szívesen megosztja tapasztalatait 

másokkal 

• szeret kirándulni 

• érdeklődik a helyi értékek iránt 

• aktívan szeretne élni hatvanon túl is. 

 

A bajóti művelődési ház ad otthon a klubbnak 
. Minden hónap első keddjén itt tartjuk a 
klubbdélutánjainkat 5 órái kezdettel. Igény 
esetén gyakoribb találkozások is 
megszervezhetők. 
Ha sokat van egyedül, közösségre vágyik, 
szívesen beszélgetne, énekelne, kirándulna, 
nézzen be hozzánk , nem fog unatkozni 
barátokra találhat, otthon érezheti magát. 
Folyamatos bekapcsolódási lehetőséget 
biztosítunk, szeretettel várjuk régi és új 
tagjainkat. 

Páldi Imréné 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A legerősebb a túlélő ( Részlet OSHO: 
INTELLIGENCIA című könyvéből) 
 
Az emberi lény nehéz helyzetben van, azon 
egyszerű oknál fogva, hogy nem csupán 
intelligens, de tisztában is van ezzel. Ez egyedi 
dolog az embernél – az ő előjoga , kiváltsága, 
dicsősége-, de nagyon könnyen a szenvedését 
is okozhatja. Az ember tudatában van  az 
intelligenciájának. Ez a tudatosság elhozza a 
maga problémáit. Az első probléma, hogy 
egót teremt. 
Egó nem létezik csupán az emberi lényekben, 
és növekedésnek indul a gyerek 
növekedésével együtt. A szülők, az iskolák, a 
főiskolák, az egyetemek mind elősegítik az ego 
erősödését, egyszerűen azért mert az 
embernek évszázadokon át kellett küzdenie a 
túlélésért.és rögzült ez az elv ; mély 
öntudatlan kondicionálássá vált, hogy az élet 
harcában kizárólag az erős ego maradhat  
fenn. A tudósok  pedig még meggyőzőbbé 
tették minden a „ legalkalmasabb 
fennmaradásának” elméletével. A mi 
korlátoltságunk éppen abban rejlik, hogy 
minden gyereknek segítünk egyre erősebbé és 
erősebbé tenni az egóját-ebből ered  a 
probléma. Ahogy megerősödik az ego, 
lassanként körbeveszi az intelligenciát, akár 
egy sűrű, sötét  réteg. Az intelligencia fény, az 
ego viszont sötétség. Az intelligencia nagyon 
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finom, az ego nagyon kemény. Az intelligencia 
olyan mint a rózsa, az ego olyan mint a szikla. 
És ha életben akarsz maradni azt mondják – 
úgynevezett tekintélyek- hogy sziklakeménnyé 
kell válnod, erőssé,sebezhetetlenné. 
Fellegvárrá kell lenned , zárt fellegvárrá, hogy 
ne támadhassanak meg kívülről. 
Áthatolhatatlanná kell válnod. 
De akkor bezárulsz. Haldokolni kezdesz, 
legalábbis ami az intelligenciádat illeti., mert 
annak nyílt égre van szüksége, szélre levegőre 
és Napra ahhoz, hogy fejlődjön, terjeszkedjen 
és áramoljon. Szüntelen áramlást igényel az 
életben maradása; ha megáll lassanként 
halott jelenséggé válik. 
Mi, felnőttek vagyunk azok,akik nem engedjük 
a gyerekeknek, hogy intelligensek 
maradjanak. Először is azért , mert ha 
intelligensek maradnak sebezhetőek lesznek, 
finomak nyitottak. Észreveszik  a számtalan 
hamisságot a társadalomban. Lázadóvá 
válnak. Egyének lesznek; nem könnyű korlátok 
közé kényszeríteni őket. Összetörheted őket, 
de nem tudsz rabszolgát csinálni belőlük. 
Elpusztíthatod őket, de kompromisszumot 
nem kényszeríthetsz ki belőlük. 
Az intelligencia bizonyos értelemben egészen 
lágy , olyan mint a rózsa, másrészt azonban 
meg van a maga ereje. De ez az erő 
finom,nem durva. Mert a lázadás a meg nem 
alkuvás ereje……. 
 
Az intelligens ember sosem használ 
eszközként egy másik embert;sokkal inkább 
tiszteli embertársait. Képes meglátni, hogy 
minden egyenlő. Igen látja a különbségeket is, 
de a különbségek nem számítanak az 
egyenlőség tekintetében. Mérhetetlen 
tiszteletet érez mások szabadsága iránt –
képtelen arra, hogy kizsákmányolja, tárgyakká 
alacsonyítsa, netán ugródeszkának használja 
őket az az elsőbbség abszurd vágyának 
beteljesítése céljából….. 
Figyeld  a kisgyerekeket, és látni fogod 
intelligenciájukat. Az igaz, hogy nincs nagy 
tudásuk. Ha nagy tudást vársz tőlük, akkor 
nem fogod intelligensnek gondolni őket. Ha 
információfüggő kérdéseket teszel fel nekik, 
nem fognak intelligensnek tűnni. De kérdezz 

tőlük igazi kérdéseket, amelyeknek semmi 
közük az információkhoz, amelyek 
természetes választ kívánnak, és akkor látni 
fogod , hogy sokkal intelligensebbek nálad…. 
 
A kis Pierino hatalmas mosollyal az arcán 
érkezik haza az iskolából. 
-Ó drágám nagyon boldognak látszol. Ezek 
szerint szereted az iskolát, igaz? 
-Ne beszélj butaságot, anya- feleli a fiú.- Ne 
keverd össze az odamenést a hazajövetellel 
 
Az apa történeteket mesél  a fiának a 
nappaliban vacsora után. 

- A dédnagyapám küzdött a Rosák ellen 
Brazie –ban, a bácsikám részt vett a 
német császár elleni háborúban, a 
nagyapám harcolt a spanyol 
polgárháborúban a köztársaságiak 
ellen, az apám pedig a második 
világháborúban a németek ellen. 

- Mire a legkisebb fiú megjegyzi: 
- -Valami baj lehet ezzel a családdal. 

Senkivel nem tudnak együtt élni! 
 
------------------------------------------------------------- 
 
BÖLCS gondolatok 
 
Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is 
megőrizzük  a gyermekkor 
szellemét."                            Thomas Huxley 

 
 
Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt,  
míg magunkat nem ismerjük.   (EÖTVÖS) 
 
 
Amit az ember nem szerez meg, mindig 
jobbnak látszik annál, mint 
amije van. Ebben rejlik az emberi lét 
romantikája és hülyesége. 
 
                                    Erich Maria Remarque 
 
"A világmindenséget nem csupán a 
sokféleségben rejlő egység teszi széppé, 
hanem az egységben rejlő sokféleség is. 
                                               / Umberto Eco / 
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Az első világháború során legalább II. o. Ezüst Vitézségi Éremmel 
kitüntetett bajóti katonák névsora* 

 
Név Rend-fokozat Szül. 

év 
Lakhely A fronton 

töltött idő 
Kitüntetések 

Gách Adolf Közvitéz 1879. Bajót 36 hónap I. o. EVÉ, KCsK 
Bogyó Ferenc Közvitéz 1883. Bajót 28 hónap II. o.EVÉ, BVÉ, KCsK 
Nagy János Szakaszvezető  1883. Bajót 4 év I. o. EVÉ, II. o. EVÉ, 

kétszer BVÉ, KCsK 
Barti János Tizedes 1883. Bajót 4 év II. o. EVÉ 
Motúr Ferenc Huszár 1885. Bajót 6 hónap II. o. EVÉ 
Szabó Vilmos Közvitéz 1894. Bajót 3 év I. o. EVÉ, II. o. EVÉ, 

BVÉ, KCsK 
Peck Pál Közvitéz 1894. Bajót 27 hónap I. o. EVÉ, BVÉ 
Berbel Ferenc Huszár 1894. Bajót 39 hónap II. o. EVÉ, BVÉ, KCsK 
Bóza József Tizedes 1895. Bajót 32 hónap I. o. EVÉ, II. o. EVÉ, 

BVÉ, KCsK 
Kovács Sándor Tüzér 1895. Bajót 124 hét II. o. EVÉ, KCsK 
Tóth János Közvitéz 1895. Bajót 25 hónap II. o. EVÉ, BVÉ, KCsK 
Ulman Mihály Őrvezető 1895. Bajót 3 év II. o. EVÉ, BVÉ, KCsK 
Stróbl Mihály Tizedes 1897. Bajót 2 év II. o. EVÉ, BVÉ, Seb.É. 
Bognár Ferenc Közvitéz 1897. Bajót 32 hónap II. o. EVÉ, BVÉ, KCsK 
Stróbl Mihály Közvitéz 1897. Bajót 3 év II. o. EVÉ, BVÉ, 

KCsK, Seb.É. 
Petró Gábor Őrvezető 1897. Bajót 4 év II. o. EVÉ, BVÉ, KCsK 
Sujbert Pál Közvitéz 1897. Bajót 112 hét II. o. EVÉ, BVÉ, Seb.É. 
Kirschner Károly Közvitéz 1898. Bajót 12 hónap II. o. EVÉ, BVÉ, 

KCsK, Seb.É. 
Köteles István Közvitéz 1898. Bajót 15 hónap II. o. EVÉ 
Kiáner József Közvitéz 1898. Bajót 24 hónap II. o. EVÉ, KCsk 
Szűcs Ferenc Szakaszvezető 1898. Bajót 3 év II. o. EVÉ, BVÉ, KCsK 
Lukács Ferenc Tizedes 1899. Bajót 14 hónap II. o. EVÉ, BVÉ, KCsK 
 
Rövidítések: 

I. o. EVÉ  I. o. Ezüst Vitézségi Érem 
II. o. EVÉ  II. o. Ezüst Vitézségi Érem 
BVÉ   Bronz Vitézségi Érem 
KCsK   Károly Csapatkereszt 
Seb.É   Sebesültek Érme  

 
 
*Az esztergomi vármegyei vitézi szék iratai alapján 
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A nyergesújfalui VÖRÖSKERESZT javára 
 

JÓTÉKONYSÁGI ZENÉS EST leszJÓTÉKONYSÁGI ZENÉS EST leszJÓTÉKONYSÁGI ZENÉS EST leszJÓTÉKONYSÁGI ZENÉS EST lesz    
2015.március 212015.március 212015.március 212015.március 21----én 17 órakorén 17 órakorén 17 órakorén 17 órakor    

Az Ady Endre Művelődési Központban 
Nyergesújfalu, Kossuth L. 89. 

 
A jó hangulatú előadásról sztárfellépők : 
Kocsis Dénes, Peller Anna, Szabó Dávid, 
Egyházi Géza gondoskodik. 
 
Helyfoglalás érkezési sorrendben. 
Meghívók igényelhetők a nyergesújfalui 
Vöröskereszt önkénteseinél, illetve a városi 
könyvtárban 3000 forintért. 
Információ:  
Fitos- Cserép Erzsébet +36 70 7759386 
 
Kérjük jöjjön el Ön is, ezzel is segítve a 
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezetének 
munkáját. 
 

 
 

AZ  1848-49 FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ÜNNEPI 

MEGEMLÉKEZÉSÉT 
MÁRCIUS 13-ÁN 15.30 ÓRAKOR 

TARTJUK A MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN, MAJD UTÁNA A HŐSÖK 

TERÉN ELHELYEZZÜK AZ 
EMLÉKEZÉS KOSZORÚIT AZ 

EMLÉKMŰNÉL 
 
 

 

 
 
 

A közelgő NŐNAP alkalmából sok 
szeretettel köszöntjük a lányokat, 

asszonyokat. 

 "Ha Isten a nőt a 
férfi urává akarta 

volna tenni,  
Ádám fejéből vette 

volna.  
Ha rabszolgájává, 

a lábából.  
Ámde oldalából vette, mert élettársává,  

egyenlő párjává akarta." 

(Szent Ágoston) 

Bizony, Isten előbb a férfit teremtette 
meg, aztán a nőt. A művész is mindig 
készít egy durva vázlatot az igazi 

mestermű előtt. 

(Ismeretlen) 

Az asszonyoknak igenis van karakterük, 
sőt, minden nap másik. 

 
(Heinrich Heine)  

"A nő az a lény, amely végletes 
erejében és gyengeségében: képes 
elájulni, ha egy egeret vagy pókot 
meglát, és az élet legnagyobb 

rémületeivel sokszor rettenthetetlenül 
száll szembe. "  

 

(Denis Diderot) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSKÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS    
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak akik szeretett halottunkat 

BIRKÉS ANTAL-t 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, gyászunkban őszinte szívvel 
osztoztak. 

Speier Tamásné és a család 
 

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős kiadó: 
Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.  
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