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                                                   2020. Január  XXX. évfolyam 1. szám 

 

„Ablakokon jégvirág van, 

művészkedő hideg csípte 

Domb lejtőjén hóból dunna, 

faágakon hóból csipke.” 

/Gábor Andor: Hull a hó/ 

 

           Zúzmarás Öreg-kő 

Fotó: Kosztin Arnold   

Forrás: Bajóti Öreg-kő sziklamászó hely Facebook oldal 
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Az Öreg-kő lett a 

megye csodája 

 

A 24 Óra a „Megye 7 csodája” elnevezésű 

játékában arra kérte olvasóit, hogy 

szavazzanak, hogy szerintük melyek a 

legszebb természeti értékeink. 

A látványosságokra, a 24 Órából kivágott 

szelvényeken, illetve a kemma.hu-n is 

lehetett voksolni.  

A szavazást, nagy fölénnyel, a Bajóti 

Öreg-kő és a barlangok nyerte. 

Az erről szóló dísztáblát, a 24 Óra és a 

Kemma.hu képviseletében a lap 

munkatársa, Fenyvesi Károly adta át Bajót 

község polgármesterének, Tóth Zoltánnak. 

 

1. Bajóti Öreg-kő és barlangok 1304 

szavazat 

2. Epöli sziklák 485 szavazat 

3. Sátorkőpusztai-barlang 256 szavazat 

4. Fényes Tanösvény 244 szavazat 

5. Tardosi Malomvölgy 200 szavazat 

6. Tatai Öreg-tó 193 szavazat 

7. Agostyáni Arborétum 180 szavazat 

Mindenkinek köszönjük, aki szavazott! 

 

 

Óvodai hírek, események: 

 
 

A Mindszenty József Katolikus 

Óvoda Vízkereszt ünnepéről 

emlékezett meg január elején. 

 

Szőcs László atya megszentelte 

az intézményt és az oda járó 

gyermekeket. 

Január közepén Szent Margitra 

emlékeztek az óvodások. 
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A nagycsoportos lányok a 

rajzpályázatra készített 

műveikkel és az ajándékba 

kapott labdákkal 

Rácz Lilla, Imre Seron, Szabó Kinga, 

Kolompár Szvetlána, Galó Mirabella 

 

Az óvodás farsangi bál 

időpontja: 

2020. február 14. (péntek) 16 

órai kezdettel a Művelődési 

Házban. 

Minden érdeklődőt szeretettel 

várnak! 

 

Iskolai hírek, események: 

 

 

Az iskolai farsangi bál időpontja, 

helyszíne:  

2020. február 7. péntek  

15 óra, Iskola épülete 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

KÉRJÜK A TISZTELT 

LAKOSSÁGOT, HOGY AZ 

ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA NE   

VIGYENEK TÖBB SZELEKTÍV 

HULLADÉKOT (MŰANYAG 

FLAKON, PALACK STB...),  MERT 

MEGSZŰNT AZ ELSZÁLLÍTÁS! 

 

KÖSZÖNET MINDENKINEK AZ 

EDDIGI TÁMOGATÁSÉRT! 
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A Bajóti Cinegék 

tánccsoport új tagok 

jelentkezését várja 

 

A csoport 2018-ban a szüreti 

felvonulásra készült egy 

produkcióval, majd azt követően a 

csapat tagjai úgy döntöttek, hogy 

együtt szeretnének maradni és 

tovább fejlődni. Azóta szüreti 

felvonulásokon Esztergomban, 

Mogyorósbányán, a Neszmélyi 

falunapon, Bakonyszombathelyen az 

amatőr népművészeti fesztiválon és a 

Falukarácsonyán is felléptek. Ha 

lehetőségük van, hétvégenként 

táncházba járnak illetve táncházat is 

szerveznek, ahol különböző kultúrák 

táncait, dalait tanulhatják. 

        
A csoport létszáma 10-12 fő,  

művészeti vezetőjük Sebestyén Éva 

Fiúkat, lányokat, fiatalokat, 

idősebbeket egyaránt várunk  

(nem csak bajótiakat)! Ha van 

gyermeked, hozd el őt is, ő is jól fogja 

érezni magát!   

Ha szereted a népzenét, a néptáncot 

és szeretnéd magad jól érezni és egy 

jó csapat tagja lenni, várunk 

szeretettel!  

Jelentkezni lehet: a Művelődési 

Házban valamint a Facebookon:  

Csökmei Annamáriánál és Juhászné 

Jung Krisztinánál. 

 

Beszámoló a nyugdíjas klub  

2019. évi tevékenységéről 

Eseményekben gazdag, szép évet zártunk 

január 17-i évzáró ünnepségünkön, mely 

alkalmat adott az az évi programok 

felelevenítésére. 

Néhány kép a rendezvényről: 
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 Jelen formában immár 5. éve működik a 

helyi klub, mondhatnánk, azt is, hogy 

 5 évesek lettünk. Gyorsan elrepült ez az 5 

év, több új taggal is bővültünk, sajnos 

párat el is veszítettünk.  Jelenleg 35 fővel 

működünk. Vannak néhányan, akik még 

nem tagok, de érdeklődnek és részt 

vesznek a rendezvényeinken s vannak új 

jelentkezők is, szeretettel várjuk őket az 

idei évtől. 

2019-ben az alábbi programok kerültek 

megvalósításra: 

Január 8-án Klubvezetői értekezleten 

vettünk részt Tatabányán, a Megyeházán. 

Ott a 2018. év munkatervének értékelését 

hallgattuk meg és a 2019. év munkaterv 

javaslatát fogadtuk el. Ezen tervben 

megfogalmazott célokat, feladatokat, 

lehetőségeket figyelembe vettük a saját 

programunk elkészítésénél is. 

Január 12. Évzáró-évnyitó rendezvényünk 

volt, zenével-vacsorával, ünnepélyes 

keretek közt, teljes taglétszámmal. 

Február 11-én Klubnapot tartottunk, ahol 

a 2. féléves programot állítottuk össze. 

Február folyamán még 27 fővel a Mohácsi 

Busójárásra is ellátogattunk. 

Március 3-án Klubnapot tartottunk. 

Március 18-án a megyei nőnapra kaptunk 

meghívást. 

Április 13-án Szomoron a Megyei 

Művészeti Fesztiválon vettünk részt az 

asszonykórus nyugdíjas tagjainak 

részvételével. 

Május 11-re meghívást kaptunk Súrra, a 

területi Klubtalálkozóra. 19 fős kisbusszal 

mentünk, kellemes mulatós délutánt 

töltöttünk el, szeretettel fogadtak,nagyon 

jól éreztük  magunkat. Mi a cigánytánccal 

léptünk fel, nagy sikerünk volt. Május 17-

én, egy héttel később, Tardoson voltunk a 

Malomvölgyben, a megyei szervezet által 

rendezett sportnapon. A táti 

nyugdíjasokkal közösen mentünk, 50 fős 

busszal. Jól éreztük magunkat, jók voltak a 

mozgásos játékok, finom volt a hal és 

fergeteges volt a harmonikával kísért 

nótás hangulat.  

Pünkösdkor szintén a megye által 

szervezett Pünkösdi Dalos Találkozón 

vettünk részt, Táton. 

Június 3-6.-ig Hajdúszoboszlón töltöttünk 

el négy napot az „Életet az Éveknek” 

Országos Szervezete által rendezett, 

táncfesztivállal egybekötött wellness 

programján. A Hawaii tánccal léptünk fel, 

itt is nagy sikert arattunk.  

Ez a négy nap színes programokkal, 

fürdőzéssel, pihenéssel, esti közös zenés 



  Bajóti Kisbíró 6 

összejövetelekkel, ismerkedő estekkel telt. 

23 fő vett részt, vonattal utaztunk. 

Szeptember 27-én Tatabányán voltunk az 

„Életet az Éveknek” Nyugdíjas Szervezet 

megalakulásának 30. évfordulóján.  

Ezen a rendezvényen a klubmunkánkat 

oklevéllel ismerték el. 

A nyári szünet után szeptember 30-án 

klubnapot tartottunk, ahol Dr. Mersány 

Eleonóra egészségügyi előadását 

hallgattuk meg korunk népbetegségéről, 

az inkontinenciáról. Sok hasznos 

információhoz jutottunk a betegség 

megelőzéséről, kezeléséről és az ápolással 

kapcsolatos teendőkről. 

Október 11-én 24 fővel vettünk részt a 

Budapesti Vasúttörténeti Múzeumban 

megrendezett kolbászfesztiválon. 

November elsejére meghívást kaptunk a 

Megyei Tanács elnökétől, Popovics György 

Úrtól Kisbérre, a nyugdíjas napra.  

Itt a települések klubjának képviselői 

megválasztották a Megyei Idősügyi 

Tanácsot. November 15-én Klubnapot 

tartottunk, egy kis Márton napi libazsíros 

kenyérrel, forralt borral, megörökítve a 

hagyományokat. November 23-án a Tatai 

Művelődési Házban musical esten vettünk 

részt 22 fővel. 

Azt hiszem elmondhatjuk, hogy idén is 

megtettük a magunkét, bár nem nagy 

dolgok ezek, de mégis volt a tagoknak 

lehetőség választani érdeklődésüknek 

megfelelőt a programokból. Ezekkel a 

lehetőségekkel kicsit fel tudták dobni 

hétköznapjaikat, ki tudtak kapcsolódni, 

kicsit mást csinálni. 

Páldi Imréné 

Klubvezető 

 

Festő kurzus Varsányi Edit 

festőművésszel 

Január 18-án, szombaton került sor az idei első 

festő kurzusra a Művelődési Házban.  

 

 

A további kurzusokra az alábbi /szombati/ 

időpontokban várják a festeni vágyókat: 

2020. február 22., március 14.,  

április 18., május 16.  

10 órai kezdettel 

További információk: 

millenniumihaz@bajot.hu e-mail címen 

Olvasó sarok 

A Könyvtár könyvállománya 

online is lekérdezhető a 

www.jamk.hu oldalon, a 

katalógus menüpont alatt. 

 

 

mailto:millenniumihaz@bajot.hu
http://www.jamk.hu/
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A jóga tartást javít és 

feszültséget old. 

Jógázz Te is egy hosszabb, 

energikusabb, 

egészségesebb életért! 

Bajóton a Művelődési 

Házban, szerdánként  

18:00-19:30-ig 

Érdeklődni és jelentkezni 

szerdánként a helyszínen  vagy a 

+36 30 393 8904-es telefonszámon 

lehet. 

 

 

 

 

Házhoz menő szelektív 

hulladékszállítás 2020. 

 

Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 

2020-ban is térítésmentesen végzi a 

háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. 

Havonta egy alkalommal lehetőség van a 

szelektív hulladék elszállítására az előre 

meghirdetett szállítási napok. Önnek csak 

annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján 

reggel 6:00 óráig a megszokott módon 

(bekötött átlátszó zsákban) kihelyezi az 

ingatlan elé a következő elkülönítetten 

gyűjtött anyagokat: 

PAPÍR gyűjtési módja: tisztán, laposra 

hajtogatva, áttetsző zsákban vagy kötegelve. 

Kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 

kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és 

fekete –fehér újság, szórólap, prospektus, 

irodai papír, füzet, telefonkönyv, Tetra Pak 

dobozok (tejes, üdítős dobozok) 

MŰANYAG ÉS FÉM gyűjtési módja: 

kiöblítve, laposra taposva, áttetsző zsákban. 

Színes és víztiszta PET jelzésű palack, kupak 

(pl. ásványvizes) Kozmetikai és tisztítószerek 

flakonjai (pl. samponos, öblítős, 

mosogatószeres) tejfölös, joghurtos, 

margarinos dobozok, reklámszatyor, 

nylonzacskó, csomagolófólia, öblített 

alumínium italos dobozok, tiszta alufólia, 

tisztára mosott konzerves dobozok. 
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Jeles napok 

Január 22-e Vince napja, 

amely igencsak jeles nap a 

borászok és borkedvelők 

számára, ugyanis ezen a 

napon jósolják meg az őszi 

termés minőségét. Szent 

Vincét a szőlészek 

védőszentjének tartják. A 

borhoz való kötődését 

nevének hangzásából 

eredeztetik: Vincent – 

vinum (jelentése: bor) 

Tudtad? 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük 
január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat 
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz 
kéziratát. 

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja.  

Felelős kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.  

Felelős szerkesztő: Dudás Júlia   

Készült a Művelődési Ház gondozásában. 

ISSN2060-2189 (Nyomtatott) 

ISSN 2060-2197 (Online) 

Tel.:449-450
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