• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2016. április XXVI. évfolyam 2. szám
Május első vasárnapján sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat
Anyák napja
(népköltés)
Már megjöttünk ez helyre,
Anyánk köszöntésére.
Anyám, légy reménységben,
Köszöntlek egészségben!
Amennyi a zöld fűszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág:
Annyi áldás szálljon rád!
Anyu aludni megy...
Csak, hogy tisztába tegyük a dolgokat...
Anya és Apa Tv-t néztek mikor Anyu ezt mondta : későre jár fáradt vagyok megyek, lefekszem.
Bement a konyhába megcsinálta a szendvicseket másnapra, elöblítette a popcornos tálat, húst vett
ki a fagyasztóból a másnapi ebédhez, leellenőrizte a müzlis dobozokat, feltöltötte a cukortartót,
tányért, kanalat tett az asztalra, bekészítette a kávéskannát másnap reggelre.
Néhány nedves ruhát betett a szárítóba egy adag ruhát tett a mosógépbe,kivasalt egy polót.
Felvarrta a lelogó gombot. Felvett néhány ottfelejtett játékdarabot az asztalról, visszatette a
telefont a töltőre, a telefonkönyvet pedig a fiókba. Megöntözte a növényeket, kiürítette a szemetest
és felakasztotta a törülközőt száradni. Ásítozva és nyújtózva egyenesen bement a hálóba. Megállt
az asztalnál írt néhány sort a tanárnak, kiszámolt egy kis pénzt a túrára előhúzta a szék alá rejtett
munkafüzetet..
Aláírta, megcímezte és felbélyegezte barátainak a születésnapi képeslapot és írt egy rövid listát a
fűszeresnek. Mindkettőt a táskája mellé tette. Aztán Anyu megmosta az arcát 3:1 lemosóval majd
éjszakai krémet tett rá, megmosta a fogát, lereszelte a körmeit.
Apa kikiáltott : Azt hittem, hogy lefekszel!
Már megyek- feleli.
Vizet öntött a kutya táljába kiengedte a macskát, majd meggyőzödött róla hogy az ajtók zárva
vannak és az udvari lámpa ég.
Mindegyik gyerekénél lekapcsolta az ágy melletti éjjeli lámpát és a Tv-t, felakasztott egy inget,
bedobott néhány koszos zoknit a szennyestartóba majd volt egy rövid beszélgetése a még fönt
lévővel, aki még mindig a háziját csinálta. A szobájában beállította az ébresztőt, kitette a másnapi
ruháit, sámfát tett a cipőjébe. Még 3 dolgot adott a 6 legfontosabb megteendő dolog listájához.
Elmondta az imáját és elképzelte a befejezését a jövőbéli terveinek.
Ezalatt az idő alatt Apa lekapcsolta a Tv-t kihírdette hogy nincs semmi különös tennivaló. Megyek
aludni. És ment.. minden egyéb gondolat nélkül.

Van itt bármi különleges?
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Lomtalanítási tájékoztató
2016
BAJÓT településen a lomtalanítás
2016. ÁPRILIS 25-én HÉTFŐN kerül
megrendezésre.
A
lomtalanítást
a
településen
közszolgáltató, VERTIKÁL Nonprofit
Zrt. végzi.
Kérjük, az elszállítandó lomokat reggel
6 órára helyezzék el közterületen, úgy,
hogy azt a begyűjtést végző jármű meg
tudja közelíteni és a rakodás
biztonságosan
és
balesetmentesen
elvégezhető legyen.
A
lomtalanítás
során
kérjük,
amennyiben lehetséges, a kisdarabos
lomhulladékát nyitott zsákban vagy
dobozban helyezze ki, ezzel könnyítve
meg munkatársaink munkáját.
Éves
lomtalanítás
keretében
háztartási
lomokháztartási
berendezési tárgyak, bútorok, műanyag
eszközök, könyvek, ruhák, szőnyegek,
megunt
játékok
stb.kerülnek
elszállításra.
Éves
lomtalanítás
során
nem
szállíthatunk el :
Elektronikai hulladékot (tv, rádió,
hűtőgép, porszívó, hajszárító, tűzhely,
stb.)
Veszélyes
hulladékot
(festéket,
ragasztót, vegyszereket, gyógyszereket,
növényvédő szereket, fáradt olajat vagy
ezekkel
szennyezett
tárgyakat,
akkumulátort, elemeket, gumiabroncsot,
stb.)
Építési törmeléket (kibontott ajtót,
ablakot, kádat, csempét, gipszet,
téglákat, betont, cserepet, stb.)

Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya,
szalma, egyéb növényi és állati
hulladék) egyéb mezőgazdasági, ipari
hulladékot
Kérem, figyeljen arra, hogy csak a
lomtalanításkor
elszállítható
tárgyakat helyezze ki, ezzel ügyelve
környezete tisztaságára.
Segítő együttműködésüket
megköszönve
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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.§.
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.§.
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,
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egyéb növényi maradvány) (továbbiakban:
kerti hulladék).
b./ hasznosítás: a kerti hulladék
komposztálása
3.§.
A kerti hulladék tárolásának szabályai
(1)
A kerti hulladékot
hasznosítani szükséges.
(2)

(3)
Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve
ipari eredetű hulladékot.
(PVC,
gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.)
6.§.
A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

elsősorban

Amennyiben a kerti hulladékot
komposztálással
a
helyszínen
hasznosítani nem lehet, úgy
lehetséges
csak
égetéssel
megsemmisíteni.

4.§.
A kerti hulladék égetésének szabályai
(1)
A kerti hulladék égetése ezen
rendeletben
szabályozott
módon
lehetséges.
(2)

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.§.
(1)
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)
Nagy mennyiségű füstöt termelő
anyagot (nedves kerti hulladék) égetni
tilos.
A tüzelést végző túlzott füst- illetve
koromképződés
esetén
köteles
a
tüzet
eloltani
és
a
levegőszennyezést megszüntetni.

(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
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
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.
10.§.
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Záró rendelkezések
(1)
E rendelet 2005. október 1. napján
lép hatályba.
(2)

A rendelet kihirdetéséről a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (3) bekezdése
értelmében a helyben szokásos
módon a jegyző gondoskodik.

Török János sk. polgármester
dr. Szallerbeck Zsolt sk. mb. körjegyző
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ingatlan fekvése szerint illetékes járási
hivatalnál kell benyújtania. A kérelem mellé az
ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb
okiratot csatolni nem kell. (Kivéve:
meghatalmazás esetét.) A közös tulajdonban
álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs
által benyújtott kérelemhez csatolni kell a
többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát.
Ezen iratok ügyvédi ellenjegyzést vagy
közjegyzői okiratba foglalást nem igényelnek,
azonban javasolt két tanúval igazolni az aláírás
hitelességét.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Záros határidő a zártkertek átminősítésére
2016. december 31-ig van lehetőség a
zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés
alól kivett területként történő átvezetésére az
illetékes járási földhivatalnál.
Az ingatlan-nyilvántartásban a telkek két féle
besorolásúak lehetnek: vagy belterületiek,
vagy külterületiek. Ez utóbbiakhoz tartozik a
zártkerti
ingatlanként
nyilvántartott
földterületek. A
zártkerti kategóriába
sorolhatók az egyes településekhez tartozó
szántók, szőlők, pincék, gyümölcsösök,
gazdasági és pihenő célú épületek. Ezen
ingatlanok előnye, hogy gyakran a lakott
területek közvetlen közelében találhatóak,
viszont áruk lényegesen alacsonyabb. A
zártkertek beépíthetősége korlátozott, sőt, a
ráépített ház sem fog lakóingatlannak
számítani. A külterületen általában csak
néhány százalék (legtöbbször 3%) a terület
beépíthetősége, míg a belterületen akár a 8090 százalékos beépíthetőségre is van
lehetőség
A zártkertnek minősített ingatlanra a
termőföld vásárlás szabályait kell alkalmazni,
amely nem egyszerű, több hónapot igénylő
folyamat, ezért sem mindegy, hogy
ingatlanunk zártkertnek minősül-e vagy sem.
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására
irányuló eljárás díjmentes.
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra
rendszeresített formanyomtatványon –
a
tulajdonosnak (vagy a meghatalmazottnak) az

Tisztelt Tagunk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara ( NAK ) tagjai
számára a 2016. évi tagdíjbevallási időszak
2016. június 1-től 2016 június 30-ig tart.
Későbbi bevallásra csak pótdíj befizetése
mellett 2016. július 31-ig lesz lehetőség.

A tagdíj befizetésének határideje 2016.
július 31.
A tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan a
NAK e-Irodáján keresztül tehető meg
(www.nak.hu)

A kamara e-Irodájába regisztráció után, egyedi
azonosító és jelszó megadásával léphet be, ezt
követően tudja szerkeszteni személyes
nyilvántartási adatait, készítheti el bevallását,
intézhet ügyeket, illetve válthat üzenetet a
kamara ügyintéző kollégáival.
Amennyiben falugazdászaink segítségét venné
igénybe a bevalláshoz, akkor kérjük, hogy
keresse kollégáinkat az Önhöz legközelebb eső
falugazdász
irodában
(
elérhetőségük
megtalálható a kamara honlapján)
További információkkal készséggel áll
rendelkezésre
ügyfélszolgálatunk,
ahol
tájékoztatást kaphat folyamatosan bővülő

5

Bajóti Kisbíró

szolgáltatásainkról
is.
(ugyfelszolgalat@nak.hu;+36 1 802 6100 )
Tisztelttel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Színház, lovak, szerelmek címmel jelent
meg Benkő Péter könyve.
A könyvbemutató kapcsán 2016. április
12- én Bajóton a
Művelődési Ház
vendége volt Benkő Péter színész a könyv
szerzője. A szerző-színészt
a könyv
megírásáról,
élményeiről,
életéről,
hitvallásáról faggatta a közönség. A
meghitt , közvetlen hangulatú találkozót
Benkő
Péter
ismert
színészek
történeteivel szinesítette. A program a
József Attila megyei Könyvtár és Községi
Könyvtár közös szervezésében jött létre.
===================================

KÖLTÉSZET NAPJA
A Költészet Napját
1964 óta április 11én József Attila
születésnapján
ünnepeljük.
Bajóton 2016. április
9-én a Nyergesújfalui Barátság Kör
Egyesület irodalmi körének tagjai
szavalataival, Nagy Lajosné
versmondásával és megzenésített
versekkel ünnepeltünk.

A megzenésített verseket a
Nyergesújfalui Barátság Kör Egyesület
énekkara és a bajóti Harmónia
Kamarakórus adta elő.



Pur Pur - A "másmilyen" korpás kenyér
A PurPur kenyeret PurPur teljekiőrlésű lisztből és
rozsból állítják elő. Magas értékű összetevői, mint
pl. ballasztanyagok és anthocianok amiket a PurPur
búzaszem külső rétege tartalmaz, belekerülnek a
PurPur kenyérbe is. Ez megmutatkozik erős,
ropogós héjában zaftos bélzetében és hosszú
frissességében.
PuPur-íz.
A PurPur búzát soha nem termesztették nagy
mennyiségben, így évszázadokon keresztül is
természetesen maradt fent. Így ízlik
mindenkinek. A PurPur búza erős fűszeres íze
a PurPur kenyérben tökmaggal és dióval van
kiegészítve. Az eredmény: diós, zaftos, teljes
íz.
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.
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Lángra lobbant a SZIKRA!!!

Csapatnévsor(balról-jobbra):
Kecskés Tamás, Balogh Attila, Vörös János, Pálinkás Róbert, Juhász Tamás, Egri János, Varga
Bálint, Aradi Sándor, Tóth László, Horváth János, Urbán Sándor, Birkés Zoltán
Varga László, Lévai Norbert, Preskó Béla, Rácz Dávid, Sárközi Róbert, Horváth István, Kaptás
Zoltán, Lévai László, Juhász Dániel
Hiányzók: Gách Zoltán, Bíró Ambrus, Dakó Dávid,Kocsis Péter, Török Géza,
Pongrácz Csongor, Dózsa Dániel, Nagy Szilárd
Hosszú évek után ismét újraalakult a Bajóti Szikra SE, mely 33 aktív futballistával jelenleg a
Komárom-Esztergom megyei III. osztályú bajnokság 2. helyét foglalja el.
Az újjáalakulás és az újrakezdés nem volt egyszerű. Hosszú, néha rögös úton és sok-sok
egyeztetésen keresztül ismét megalakultunk. Az első gyűlés még 2015. februárjában volt, amikor
még csak „szikraként” pattant ki fejünkből, hogy újra össze tudnánk hozni a régi BAJÓTI csapatot.
Ezután szó- szót követett és eljutottunk 2015 júniusáig, mikor is MEGALAKULT az új SZIKRA.
Megalakult az új vezetőség Dudás Júlia elnök és Dakó Dávid alelnök vezetésével illetve azokkal a
játékosokkal akik a mai napig csapatunk pillérei és tartják a lelket a csapatban. A nyár folyamán
megkezdődtek az edzések és az összekovácsolódás.
Aztán augusztusban belecsaptunk a lecsóba, első meccsünket Tardos csapatával játszottuk a Magyar
Kupa keretein belül. Itt még látszott a csapaton, hogy nem vagyunk eléggé összeszokva, ezért
sajnos vereséget szenvedtünk. Ezután jött az első bajnoki mérkőzés Szárliget csapata ellen, ahol
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szintén ugyanez látszott. De a harmadik fordulótól jött a PÁLFORDULÁS. A harmadik
fordulóban Pilismarót csapatát láttuk vendégül és végül egy nagyon szoros mérkőzésen mi
emelkedtünk ki játékunkkal és szereztük meg hazai pályán az első három pontunkat. Innentől
mintha zsinóron húzták volna a csapatot, győzelem – győzelmet követett. Héreg, Esztergom Ceferino, Epöl, Nagysáp és Annavölgy ellen itthon tartottuk, illetve Kesztölc, Csolnok, Szomód,
Dunaszentmiklós és Vértestolna csapatától pedig elhoztuk a három pontot.
Ezzel a hosszú veretlenségi sorozattal és több-kevesebb szerencsével megszereztük a 2015/2016-os
Komárom Esztergom Megyei III. osztály bajnokság az őszi fordulói után a 2. helyezést.
Elkezdődött a téli pihenő, egy-két teremtornán részt vettünk kisebb-nagyobb sikerrel. Aztán jött a
január és megkezdődtek az átigazolások. Büszkén mondhatjuk, hogy a télen sikerült 8
meghatározó játékost is igazolnunk (Török Géza, Pongrácz Csongor, Demay Máté, Kocsis
Péter,Nagy Szilárd, Dózsa Dániel,Lukács Béla és Juhász László személyében) akik segítik a
csapatot a további sikerek felé.
Március első hétvégéjén megkezdődött újra a bajnokság és újult erővel nekivágtunk az idény
második felének. Eddig Szárliget, Pilismarót, Kesztölc, Héreg, Csolnok illetve Esztergom Ceferino csapatával küzdöttünk és sikerrel vettük az összes akadályt. Ezzel a hat győzelemmel és a
továbbra is kitartó csapatmunkával átvettük a bajnokságban a vezetést. Tehát Bajót innentől a
Komárom-Esztergom megyei III. osztályú bajnokság 22. fordulója után a 1. helyen folytatja a
küzdelmeket. Ezzel a szép eredménnyel és a folyamatos kitartó munkával felhívtuk magunkra a
figyelmet és elértük azt hogy mindenki büszke lehessen a csapatra, mert bármerre is járunk
érdeklődnek a csapat iránt és egyre több követőnk van.
De sajnos minden jóban van valami rossz. Az eddigi bajnoki mérkőzések során észrevettük, hiába a
sok siker, a nézőszám sajnos nem a régi jól megszokott „B közép” (természetesen tisztelet és
köszönet a megjelent szurkolóknak). Mi pedig dolgozunk azért, hogy Bajóton a foci ismét „etalon”
legyen és a hétvégi mérkőzések, újra a régi fényében tündököljenek és a családi programok
legyenek.
Ezért szeretnénk megkérni a Bajóti sportbarátokat illetve minden kedves szurkolót, hogy
reklámozzák a csapatot és szóljanak egy-egy barátjuknak, szomszédjuknak, rokonnak,
ismerősöknek (az sem számít ha máshol lakik vagy éppen Fradi vagy Újpest drukker!), jöjjenek el a
hétvégi mérkőzésekre és támogassák illetve buzdítsák a csapatot jelenlétükkel. Hiszen mi is csak
emberek vagyunk és egy-két jó szó sokat tesz azért, hogy mi még eredményesebbek legyünk és a
2015/2016-os bajnokság fordulóinak végére, egy igazán méltó helyen végezzünk a bajnokságban és
ezzel felhelyezzük ismét a Bajóti Szikra SE csapatát a megyei foci térképére.
Sajnos azzal a tudattal kell működnünk és teljesítenünk meccsről – meccsre, hogy nagyon szerény
keretek között működik az egyesületünk és nem tudunk csapatépítő tevékenységekre illetve
szükséges eszközökre pénzt fordítani. Ezért szeretnénk megkérni a Bajóti és környékbeli
vállalkozókat, cégeket esetleg magán embereket, hogy támogatásukkal segítsenek a csapatnak,
mivel elég szűkös keretből kell mindent megoldanunk. Eddig sajnos még nem találtunk elég
támogatót ahhoz, hogy az egyesület nyugodtan tudjon működni és a mindennapi feladatok ellátására
kellő pénzt tudjunk fordítani. Nagyon sok mindent saját erőből kell megoldanunk. Bármilyen
támogatást elfogadunk és köszönettel vesszük! (Létezik a Bajóti Szikra SE támogatói kártya,
ami 1500 Ft) Sok minden felújítandó dolog van a pályán amit a közeljövőben szeretnénk felújítani
(Pl: reflektoros világítás, fűnyíró, locsolórendszer, pálya vonalfestő gép, sporteszközök, labdák, új
háló, kapuk javítása stb….).
Mindenesetre a csapat továbbra is kitartóan és fáradhatatlanul fog küzdeni a győzelmekért és azért,
hogy a Bajóti foci ismét a régi fényében tündököljön.

Tisztelettel és sportbaráti üdvözlettel:

Dudás Júlia
Bajót Szikra SE elnök

Dakó Dávid
Bajót Szikra SE alelnök
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