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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Bajót Község Önkormányzata 2017. 

augusztus 12-én „II. Testvér-települési 

találkozó Bajót és Szőgyén 

együttműködésében” című nemzetközi 

rendezvényt valósít meg. A találkozó fő 

célja a határon kívül élő magyarsággal való 

kapcsolatok ápolása és bővítése, a 

nemzettudat erősítése, a közös gyökerek 

és identitástudat megőrzése.  

A részletes programot mellékeljük. 
 
További információ kérhető: 
Tóth Zoltán, polgármester 
Bajót Község Önkormányzata (2533 Bajót, 
Kossuth u. 147.) 
Tel.: +3630/954-1471 
E-mail: polgarmester@bajot.hu 
 
 

 

„A projekt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásával valósul meg.” 

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

Korszerűbb Bajót 

 

Popovics György 

Komárom- Esztergom megyei közgyűlés 

elnöke 

A Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat támogatásával uniós 

forrásból a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) keretében a 

közeljövőben a megye több mint 80 

településén valósulhatnak meg 

fejlesztések: intézmények újulnak meg, 

épületenergetikai korszerűsítésekre kerül 

sor, iparterületek kerülnek kialakításra, 

turisztikai látogatóközpontok nyílnak meg, 

de számos településen az egészségügyi 

és szociális alapellátás területén is 

fejlesztésekre számíthat a lakosság.  

 

A megyei önkormányzat támogató 

döntésének köszönhetően Bajóton is 

energetikai korszerűsítésre kerülhet sor: a 

Polgármesteri Hivatal és az Általános 

Iskola épületét is modernizálják. Mindkét 

épület energetikailag elavult, fenntartási 

költségeik jelenleg igen magasak. A 

beruházás során az iskola épületében 

lecserélik a nyílászárókat, homlokzati 

hőszigetelésre, a fűtési rendszer 

korszerűsítésére és a napelemes rendszer 

telepítésére kerül sor. A polgármesteri 

hivatal épülete szintén napelemes 

rendszert kap, amely az 

energiafogyasztás minimalizálást célozza 

meg. A projekt csaknem 100 millió 

forintból valósul meg.  

„A területi elvet figyelembe véve a 

tervezett illetve az előkészítés alatt álló 

fejlesztések a megye egész területét 

lefedik. Kiemelten fontosnak tartom 

ugyanis a kistelepülések, a községek 

támogatását. Nagy öröm, hogy a megyei 

önkormányzat közreműködésével valóban 

az álmaik valósulhatnak meg” – mondta 

Popovics György, a megyei közgyűlés 

elnöke a megítélt TOP-os támogatásokkal 

kapcsolatban. Hozzátette, Bajót 

pályázatával együtt eddig 113 projektről 

született döntés 16,5 mrd Ft értékben, 

amely már biztosan a megyében élők 

életszínvonalának és 

munkakörülményeinek javítására 

fordítható.  
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A munka nem áll meg: az első körös 

pályázatok közül még 10 támogatási 

kérelemről döntenek a következő 

hónapban. Támogatásuk esetén hasonló 

fejlesztésekre kerül sor.  

Március 31-ével megjelentek a 2017. évi 

TOP-os pályázatok is. A kiírások révén 

több mint 8,1 milliárd Ft támogatás juthat 

még a településeknek. Inkubátorházak 

fejlesztésére, leromlott városi területek 

rehabilitációjára, helyi identitás és kohézió 

erősítésére, valamint újabb turisztikai, 

közlekedési, vízrendezési és energetikai 

projektekre nyújthatnak pályázatokat az 

önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban 

szereplő szervezetek.   

 

Kézzel fogható eredmények 

 

„A TOP-os pályázatoknak köszönhetően 

Magyarország kormánya lehetővé tette, 

hogy az országos, pozitív gazdasági 

változásokkal párhuzamosan az egyes 

településeken is jelentős, az ott élőket 

szolgáló változások történjenek. A fenti 

beruházások az egyik első kézzelfogható 

eredményei ennek a törekvésnek, bízom 

benne, hogy a jövőben további, a helyi 

közösségeket erősítő pályázati források 

nyílnak meg a megyebeli községek előtt. 

Bajót országgyűlési képviselőjeként magam 

is azon dolgozom, hogy itt és a szűkebb 

térségben a jövőben is számos további 

fejlesztés valósulhasson meg” – mondta Dr. 

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium 

államtitkára, a térség országgyűlési 

képviselője.  

Kedves  Lakosok! 

Az idén augusztus 12-én lesz FALUNAP. 

Akik szeretnék támogatni a rendezvényt 

(adománnyal, tombolatárggyal ) kérjük 

jelezzék a polgármesteri hivatalban. 

Köszönjük 

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

Bevezetés a festészet rejtelmeibe 

 

Varsányi Edit a Batsányi-Cserhát 

Művészkör Díszpolgára sokoldalú 

,tehetséges  festőművész vezetésével 

augusztus 3-6 között Művészeti Tábor 

volt a Művelődési Házban. A 4 nap 

alatt 4 festőművész festményein 

keresztül  tanulhattak a résztvevők 

különböző festészeti fogásokat.  

Bajótról,  Budapestről, Negycenkről, 

Tatáról, Nyerges-újfaluról, Siófokról, 

Zsomborról   érkező „tanoncok”teret 

adhattak kreativitásuknak, kifejezhették 

magukat a színek, formák 

segítségével. A részvevők többsége 

idősebb korú, régen érlelődött bennük 

a vágy ,a kiváncsiság, de vették a 

bátorságot és eljöttek. A segítség 

azoknak is jól jön akik már 

festegettek,az első próbálkozók is 

hatalmas sikerélménnyekkel 

gazdagodtak, no meg a sok szép 

képpel. 

 

Akik szeretnének csatlakozni 

lehetőségük van, hiszen havonta egy 

alkalommal  Varsányi Edit festőművész 
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festészeti kurzust tart A bajóti 

Művelődési Házban. 

Mintakép alapján ( foto, festmény) 

tanítja meg a kompozíció alapjait, az 

adott kép  színkeverését, 

ecsethasználati lehetőségeket. 

A kurzus vezető Varsányi Edit 

festőművésznek 1990 óta több 

kiállításon mutatták be képeit, 30 éve 

tanít rajzolni és festeni. 10 éves indiai 

tartózkodása inspirálja világszemléletét 

és képeit 

**********************************Kedves 

Fiatalok! 

A angoltudásotokat ne a könyvtárajtón 

csillogtassátok, a veretes 

gondolatoknak sem a lépcsőn a helye. 

Megértéseteket köszönöm: Mné 

 

 

 

*********************************************** 

Szólások a kenyérről 

Egyik ésszel, másik kézzel keresi kenyerét. 

Nincs rosszabb egy kenyérnél. 

Ha te nem volnál, meg a kenyér! 

Értsd utána: el sem tudnék élni. Azaz igen 

kedves vagy nekem. Gyöngéd kifejezés. 

Könnyű elélni csak kenyér legyen. 

Egy fehér kenyérnél jobb kettő. 

Cíipi a kenyeret, a szelést restelli. 
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Nem csak kenyérrel él az ember. 

Másutt is jó kenyeret enni.  

Nem vagyunk egy kenyéren. 

A haragos is megbékül a maga kenyerén. 

Lesz még nekünk lágy kenyerünk. 

Lágy kenyérrel várt vendég. 

Elválik a kenyér a héjától 

Kenyere nincs, s ebet tart 

Megette a kenyere javát 

Panaszos a kenyér 

Alig vágja kenyérbe a fogát 

Kijutott neki a pirítós kenyérből 

Elaludna új kenyérig 

Kenyérre lehetne kenni 

Búsul, mintha elkapta volna kenyerét a 

macska 

Mérgesen vágta a 

kenyeret 

Aranyosi Ervin: 

Dr. Ryke Geerd 

Hamer emlékére 

(1935-2017) 

Elment, becsukott ajtót-ablakot… 

Amit tudott, azt mindent itt hagyott! 

Bár meggyötörték, hitéért kiállt, 

s a tudománynak az élére állt! 

Tisztelte ő a bölcs természetet, 

elfogadott örök törvényeket, 

tudta, az élet nem harcot jelent, 

logikával épített szebb jelent. 

Sok milliónak új hitet adott, 

összegyűjtve sok tényt, sok adatot, 

bizonyította számos tételét, 

megmentve ezzel az ember életét. 

Nem kellenek az ártó vegyszerek, 

ha lelkedben az okot megleled, 

kezedben van a kulcs, a gyógyulás, 

a változtatás, a végtelen tudás. 

Ő nem szolgált pénzéhes “tudományt”, 

mely nem fejtett meg soha egy talányt: 

– hogy a betegség honnan is ered? 

A szeretet a legfőbb gyógyszered! 

Csak keresd meg a kórodnak okát, 

mely létrejött pár konfliktuson át, 

amit a lelked mástól szenvedett. 

Csak látnod kell, rányitni szemedet. 

A testünk képes gyógyítani magát, 

s megújítja elhasznált anyagát, 

s van segítsége még megannyi-sok, 

s nem ellenségek tán a vírusok, 

baktériumok, gombák, egyebek, 

ők segítők, hogy jobbá legyetek. 

A tüneteket kell megérteni, 

az életünket nem kell félteni. 

Mert Istenünk csodásat alkotott, 

tökéletes, érző ruhát adott. 

Mely szolgál minket életünkön át, 

s mi mérgezzük e szép, csodás ruhát! 

De volt egy orvos, ki megmutatta tán, 

élhetnénk szebben, egy új kor hajnalán. 

S eldobhatnánk gyilkoló szereket, 

gyógyíthatna végre a szeretet! 

 Ki volt Hamer doktor? 

Korszakalkotó felfedezése szükségtelenné 
tesz számos költséges és haszontalan, 
fél-megoldás jellegű gyógykezelést. A 
korunkban Istent és Igazságot képviselő 
Hatóságok eljárás alá vonták…. 

Egyetlen bűne az, hogy nem tartotta 

titokban a felfedezését. Állítólag többször 

megpróbálták megmérgezni, a 

rendőrség zaklatta, és több, mint 60 

alkalommal próbálták meg kényszer-

elmegyógykezelni. Mivel Hamer doktort 

nem sikerült elhallgattatni, a nagy 

mennyiségű hitelesített, és egyértelmű 

bizonyíték birtokában nem sikerült 

meghazudtolni, egyéb nézetei miatt "jogi 

eszközökkel" száműzték Ausztriából, 

Németországból, Franciaországból, 

Spanyolországból.  Norvégiában élt, 

kutatásokat végzett és publikációkat 

készített. Norvégiában halt meg. 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon 

közeli és távolabbi rokonoknak, 

ismerősöknek, szomszédoknak, 

osztálytársaknak akik szeretett 
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 A rendezvény a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 

valósul meg 

 

 

 

 

14.30 - Bajót Szikra SE – Szőgyéni Sportklub kispályás 

labdarúgó mérkőzés 

15.30 - Felvonulás a Művelődési Háztól 

16.00 - Táti formációs és mazsorett csoport 

16.30 - Szőgyéni Szőlővirág asszonykórus műsora 

17.00 - Bajóti óvodások előadása 

17.10 Jázmin Népviseletes Asszonykórus  

17.20 - Ünnepi köszöntő beszéd 

17.30 - Diótörő Balett társulat műsora 

18.00 - Pálotváni Jencykehh 

18.15 - Barátság-kör 50+ terápia tánckar 
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18.30 - Tibi bá’ és Marci műsora 

19.30 - Mohamed Fatima 

20.00 - Great Company 

22.00 - Tűzijáték  

22.15 - Retro Disco 

23.30 - Tombolasorsolás 


