• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2015. július XXV. évfolyam 5. szám
11. Bajóti Alkotótábor képekben és a közös kép amelyen mindenki dolgozott
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Bajóti Kisbíró
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk, Ügyfeleinket, hogy
Bajót
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete törvényi felhatalmazás
alapján a dolgozók éves szabadsága egy
részének kötelező kivétele céljából a
Bajóti Közös Önkormányzati Hivatalban
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el 2015.
augusztus 10-19-ig.
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyintézés
(haláleset) miatt telefonos ügyeletet tart:
Horváth Attiláné
Tel: 06/30/4661738
Tóth Zoltán sk.
polgármester
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kedves Lakosok!
Az idén augusztus 1-én lesz FALUNAP.
Akik szeretnék támogatni a rendezvényt ( pl.
tombola tárggyal, adománnyal) a
polgármesteri hivatalban vagy a Művelődési
Házban jelezzék..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Június 30-án lezárult a tagdíjbevallás első
szakasza
A Nemzeti Agárgazdasági Kamara felhívja
tagjai figyelmét arra, hogy a 2015. évi kamarai
tagdíjbevallás 2015. június 30-val lezárult.
Önbevallás
A tagdíjbevallást kizárólag elektronikusan, az
ügyfélkapun keresztül lehet elkészíteni,
amelyhez azonosítás szükséges. Az elkészített
önbevallást tehát nem kell kinyomtatnia, sem

aláírnia. Az azonosításhoz az Ön kamarai
nyilvántartási száma és jelszava szükséges.
Amennyiben nem rendelkezik interneteléréssel, vagy a bejelentkezéshez segítségre
van szüksége (elfelejtett, érvénytelen jelszó),
úgy falugazdász-hálózatunk irodáiban, illetve
megyei igazgatóságainkon, továbbá a központi
ügyfélszolgálaton
kérhet
segítséget
munkatársainktól.
A bevallás során kell megadni az előző évi
nettó árbevétel és a kapott támogatások
összegét,
valamint
adott
esetben
a
tagdíjkedvezményekre vonatkozó adatokat (pl.
agrártevékenységből származó árbevétel),
illetve ekkor kell feltölteni a kedvezmény
igénybevételéhez szükséges dokumentumokat
is (könyvvizsgálói jelentés, jövedéki adóval
kapcsolatos NAV igazolás, TÉSZ/TCS esetén
adatlap). Ekkor van lehetőség a személyes
adatok frissítésére és – szükség esetén - a
tagdíj rendezéséhez csekk igénylésére is. A
szükséges adatok megadása után történik a
tagdíjfizetési sávba sorolás, mely alapján
meghatározásra kerül a fizetendő tagdíj
mértéke.
A
bevallás
a
határidőig
korlátlanul
módosítható, az utolsó bevallást tekintjük
érvényesnek, mely az ügyfélkapun a „Tagi
történet”-nél
mindig
megtekinthető.
Kiemelendő, hogy a tagdíjcsökkentési
kedvezményekkel a tag akkor élhet, ha az
ehhez szükséges dokumentumokat megfelelő
formában, a tagdíjbevallás során benyújtotta.
Azon tagjaink, akik késedelmesen (2015.
június 30-át követően), de legkésőbb 2015.
július 31-ig elkészítik bevallásukat, a
fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő
késedelmi pótlékot is kötelesek fizetni a
tagdíj mértékén túl.
Bevallás hiányában a Kamara ügyintéző
szervezete a tagot a rendelkezésre álló
adatok alapján sorolja tagdíjfizetési
osztályba. Felhívjuk a figyelmet azonban arra,
hogy a tagdíj mértéke ebben az esetben
természetes személyeknél nem lehet kevesebb
évi 10.000 Ft-nál, más személy, szervezet
esetében pedig évi 50.000 Ft-nál, továbbá
pótlék kivetésére is sor kerülhet.
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Tagdíjfizetés

NYÁR A TÁBOROZÁSOK IDEJE

A tagdíjat a NAK 11749008-20190244 számú
bankszámlájára banki átutalással, illetve –
amennyiben igényelt – egyedi azonosítóval
ellátott csekken lehet teljesíteni. Átutaláskor
kérjük, hogy ne felejtse el feltüntetni a
közlemény rovatban kamarai nyilvántartási
számát.
A
tagdíj
2015.07.31.

megfizetésének

határideje

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a tájékoztatás
nem teljes körű. A bevallásról bővebben az
Ügyfélkapun lévő GYIK-ben is olvashat. Az
ott található Üzenetküldővel üzenhet, valamint
személyesen is felkeresheti falugazdászainkat.
Elérhetőségeinkről
a
honlapunkon
(www.nak.hu) kaphat tájékoztatást.
Kérdés
esetén
munkatársainkhoz
telefonszámon.

forduljon
a 06 1

bizalommal
802 6100

Bajóti Alkotótábor
Simon M. Veronika székesfehérvári festőnő
annak idején 2005-ben Sziklai Károly festő
invitálására jött
Bajótra.
Simon
M.
Veronikának nagy tapasztalatai voltak már
táborvezetésből, már évek óta vezetett
festészeti tábort Magyaralmáson, Sárosdon.
Örömünkre elvállalta a Bajóti Alkotótábor
művészeti vezetését, 10 éven át
tette.
Önzetlenül segített, tanított kezdő és
képzettebb festőket. Sok élményt nyújtott az
alkotás öröme, szép képek „születtek” az
ecsetek alól. Olyanok is kipróbálhatták
magukat, akik soha nem vettek ecsetet a
kezükbe, ők maguk is meglepődtek milyen jó
képeket festettek. Veronika 10 év után a tábor
vezetését átadta tanítványának . Köszönjük a
10 éves értékes, önzetlen munkáját..
Idén a 11. Bajóti Alkotótábort már Varsányi
Edit festőművész vezette.

Forrás: Nemzeti Agrárkamara honlapja
============================

Felhívás

KÖZLEMÉNY

Itt szeretném felhívni mindazok figyelmét akik
szeretnének festészetet tanulni, hogy Varsányi
Edit festőnő havonta egy alkalommal (
szombaton ) festőkurzust tart Bajóton a
Művelődési Házban. Az első alkalom 2015.
szeptember 19-én szombaton lesz. Jelentkezés
és további információ a Művelődési Házban.

Banki károsultak és eladósodott családok
részére INGYENES segítségnyújtási
lehetőség.
Segítjük
a
lakosságot
a
banki
elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással
rendelkező
ügyfelek
részére
ingyenes
válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást
biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd
eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek
(nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi
visszatérítési
és
könnyítési
segítséget
biztosítunk.
(ez
határidős,
csak
az
elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Varázsecset rajztábor gyerekeknek
Immár második alkalommal rajzolhattak,
festhettek a
gyerekek
a Varázsecset
művészeti táborban. A rajzolás és festés
„fortélyaival” ismerkedtek a résztvevők,
kézműveskedtek, játszottak a szünetekben. A
tábort a gyerekek műsora zárta, amelyet ők
találtak ki és tanították be egymásnak.
Balett tábor
Egész évben folyamatosan tanulnak balettet a
gyerekek, a táborban játékosan telik az idő a
balett mellett.
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Focitábor
A bajóti focitábor lassan országos hírűvé nőtte
ki magát. 9. alkalommal kerül megrendezésre
a Bajót-Gyula utánpótlás labdarúgótábor A
tábort Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi
Egyházmegye püspöke is támogatja megyénk
vezetése mellett.


MEGHÍVÓ Vidám színházi estére
Szeretettel várunk mindenkit 3 éves
kortól a felnőttig
A

Debreceni ABAKUSZ
Színjátszókör

Vidám műsorára.
A műsorukban szerepelnek vidám
bohózatok, népi színjátékok
Az előadás helye: Bajót, Művelődési

Ház
2015.július 31. 18 óra
Belépés díjtalan, ha tetszett az előadás
a végén adománnyal honorálhatjuk.


“Az öröm, amin osztozunk, kétszeres öröm. A
bánat, amin osztozunk, félbánat.” (svéd
közmondás)
“Ha meg akarod ismerni a múltadat, – vizsgáld
meg a jelenlegi körülményeidet. Ha tudni akarod a
jövődet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet!”
(kínai közmondás)
“Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál
kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda a korábbi
önmagunkhoz képesti kiválóbbságban mutatkozik
meg.”
(hindu közmondás)
“Hetven évig tanul az ember, és meghal
tudatlanul.” (zsidó közmondás)

Nincs igazság. Azaz, annyi igazság van, ahány
ember van. Mindegyiknek igazsága van. Ezek
nem juthatnak érvényre, ellentmondanak
egymással. De ebből a sok igazságból meg
lehet alkotni egy csillogó, hideg, okos,
márványszerű hazugságot, melyet az emberek
igazságnak neveznek.
Kosztolányi Dezső
Amire az ember nem kérdez rá, arra nem kap
választ.

Bölcs mondások

Fullmetal Alchemist c. film

“A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt,
mint bármely hazugság!”
(kínai közmondás)

A forrás nem lesz kevesebb, ha merítenek
belőle. Akkor posványosodik el a kút is, ha
Szent-Gály Kata
nem használják.

Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek! Ennyi
az egész.” (zen bölcsesség)

Nem a küldetés nagysága számít, hanem az:
hogyan töltötted be.
Szent-Gály Kata

Ha azt akarod, hogy gyerekeidnek nyugodt életük
legyen, hagyd őket egy kicsit éhezni és fázni.”
(kínai bölcsesség)
“Nem dárda, nem fal, nem zár, nem vagyon – csak
Isten óv meg a veszedelemtől.” (sumér mondás)
“Akkor szeress, amikor legkevésbé érdemlem.
Mert akkor van rá nagy szükségem.” (kínai
közmondás)

Kedves Olvasók!
A falunapi plakát másik oldalán levő kifestőt
aki kiszínezi és a falunapra elhozza
sorsoláson vehet részt.
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.

15.30.INDULÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZTÓL
ÉRKEZÉS:TÁTI MAZSORETT ÉS FORMÁCIÓS tánccsoport
16.10.BAJÓTI ÓVODÁSOK
16.45.MOGYORÓSI FÚVÓSZENEKAR
17.20.KÖSZÖNTŐ, DÍJAK, ELISMERÉSEK ÁTADÁSA
17.40.BARÁTSÁG KÖR 60+MOZGÁSTERÁPIA tánccsoport
17.50.TÁTI MAZSORETT ÉS FORMÁCIÓS tánccsoport
18.00.MAGYAR FREESTYLE foci, SŰRŰ FX TAMÁS
labdazsonglőr
18.15. BARÁTSÁG KÖR 60+MOZGÁSTERÁPIA tánccsoport
19.00.TOLVAI RENÁTA
20.00.SZALAI BAND
22.00. TŰZIJÁTÉK 23.30.TOMBOLA
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT UGRÁLÓVÁR, ARCFESTÉS, KÖNYV
NÉPSZERŰSÍTÉS VÁRJA A GYEREKEKET.
(A jelzett műsorkezdési időpontok tájékoztató jellegűek. )
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG

