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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Tisztelt Lakosság, kedves bajóti Polgárok! 

A szokásoknak megfelelően szeretném 

tájékoztatni Önöket az önkormányzatunk 

gazdálkodásáról, megvalósult fejlesztéseinkről, 

tervezett további beruházásainkról.  

Ebben az évben az Önkormányzatunk 

költségvetésében egy elég jelentős negatívum 

mutatkozik, azaz egy jelentős összegű hiány került 

betervezésre. Ennek a hiánynak a nagy része az 

óvoda üzemeltetése, fenntartása során keletkezik, 

mely több külső hatás eredménye. Minden 

eszközzel azon vagyunk, hogy ezt a hiányt az év 

végére nullára csökkentsük. Szigorú gazdálkodási 

szemlélettel, valamint a Belügyminisztériumhoz 

benyújtott forráspótló pályázattal reményeink 

szerint ez a probléma orvosolható.  

Fejlesztések!  

Az idei év első beruházása az orvosi rendelő 

tetőfelújítása volt. A tető cseréje 6,34 mFt-ba 

került. Ugyan ebből a pályázati forrásból került 

felújításra a Damjanich és a Bottyán utca. A két 

utca aszfaltozása és murva szegéllyel történő 

ellátása 13,6 mFt volt. Itt szeretném megjegyezni, 

hogy évek óta nincsen kiírva útfelújításra az 

önkormányzatok részére pályázat. Egyéb pályázat 

keretében, mintegy mellék beruházásként 

kerülhetett sor ennek a két utcának az 

aszfaltozására. A Bottyán utca tekintetében 

probléma, hogy a nagy lejtés és az extrém esők 

miatt a padka rendszeresen lemosódik. Ennek a 

problémának a kiküszöbölése egy módon lenne 

lehetséges, épített szegély és folyóka 

kialakításával. Egy ilyen beavatkozás 220 m 

hosszan több millió forintot igényelne, jelenleg 

erre nem tudtunk forrást találni. Jobb híján vis-

maior pályázattal próbálkoztunk, döntésre vár, 

hogy ezt elfogadják-e vis-maior eseménynek az 

illetékes Minisztériumban.  

A következő fejlesztés egy „büszkeségpont” 

létesítése volt. Az 56-os Emlékbizottság által kiírt 

pályázat eredményeként 100% támogatottságú 

pályázat keretében sikerült egy 56-os emlékművet 

állítani a Péliföldszentkereszti elágazásban. Az 

elnyert támogatási összeg 4 mFt. Az emlékmű 

avatására az október 23.-i ünnepség keretében 

kerül sor. 

A nyár során az óvoda belső felújítása kezdődött 

meg. A teljes villamos hálózat, a belső burkolatok, 

valamint a bútorzat cseréjére került sor. Ezen felül 

napelemek is felhelyezésre kerültek az intézmény 

villamos energia költségeinek csökkentése 

érdekében. Ez a projekt 21,3 mFt-ból valósult 

meg. Az óvoda épületének teljes körű felújítása, 

korszerűsítése ezzel befejeződött. Az óvodában 

megdőlt támfal helyreállítására szintén vis-

maiorpályázatot nyújtottunk be.  

Szeretném megköszönni az óvoda vezető 

asszonynak, az óvoda pedagógusoknak, a 

dadusoknak és a technikai személyzetnek a 

felújítás során tanúsított közreműködését, áldozat 

vállalását! 

A fent említetteken felül a Falunap 

megszervezéséhez a Bethlen Gábor Alaptól 1,3 

mFt forrást nyertünk el.  

Pályázatot nyújtottunk be az orvosi rendelő belső 

felújítására, napelemmel történő felszerelésére. 

Ezen a pályázaton is nyertünk, a támogatási összeg 

17,3 mFt.  

Elbírálásra került az iskola felújítására benyújtott 

pályázatunk is. Szerződéskötés előtt állunk. Az 

iskola felújításra elnyert támogatási összeg 100 

mFt, melyből többek között nemcsak az iskola, 

hanem a polgármesteri hivatal épülete is 

napelemmel lesz ellátva. Az orvosi rendelő és az 

iskola tekintetében a konkrét beruházások 

megkezdésére 2018-ban kerül sor. 

Pályázatot nyújtottunk be termelői piac 

kialakítására, a Katona József utca Kossuth L. utca  
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sarkán lévő telek hasznosítása érdekében. A 

pályázat keretében a területet alkalmassá tennénk 

a művelődési ház rendezvényei során parkolóként 

történő használatra, illetve időszakosan piacként 

való működtetésre. A pályázat volumene kb. 9,3 

millió Ft. Döntésre várunk 

A meglévő kerékpárút fejlesztése érdekében a 

Megyei Önkormányzat gesztorsága mellett a TOP 

pályázat keretében a Bajót – Péliföldszentkereszt 

szakaszra benyújtott pályázatunk támogatást 

nyert. A Sacra Velo kerékpárút a későbbiek során 

Bajót – Mogyorósbánya – Tát körkerékpár úttá 

lesz fejlesztve. 

Településünket érintő jelentősebb fejlesztés 

valósul meg a jövő évben Pélifödszentkereszten. A 

Szalézi Társaság koordinálásával megépítésre kerül 

a Gerecse Natúrpark Látogató Központ, mintegy 

230 mFt-os beruházás keretében. 

Mindezeken felül pályáztunk továbbá saját 

hókotró traktor beszerzésére (4,5 millió Ft), az 

óvoda udvarának aszfaltozása (1,6 millió Ft), 

valamint a Hősök terén lévő patakhíd felújítására 

is a vis maior alapból. 

Természetesen a fent felsorolt fejlesztésekkel nem 

zárult le a pályázati aktivitásunk. Továbbra is 

folyamatosan keressük a számos problémánkra 

megoldást kínáló lehetőségeket. Minden esetre 

azt megállapíthatjuk, hogy településünkön ebben 

az évben is jelentős pályázati forrás került 

felhasználásra. 

A képviselő testület, az apparátus és a magam 

nevében szeretném megköszönni a türelmüket, 

támogatásukat. 

 

Tisztelettel  

Tóth Zoltán 

  Polgármester 

 

Köszönet a falunapot támogatóknak: 
 
Lukácsi István      
LODZSA KFT     
Lakatos László      
Buzás Kelemen  
Abronics Róbert     
FLEITH KFT       
Katona Ferenc       
Szabados Béla       
Flórián Lajos       
Gasparek Elemér      
Mohácsi Vasipari Kft.  
(pénzadomány) 
 
Juhászné Kovács Éva 
Dr. Szabó Péter 
Jázmin Népviseletes Asszonykórus 
Füle Norbert 
Csontos Mária 
Molnár Attila 
Harmónia Kamarakórus 
Menner Istvánné 
Dudásné Szabó Ibolya 
Kríszeg Ilona 
Krajcsovszkiné Sujbert Nikoletta 
(tombola adomány) 
 
Köszönet az Öregkőaljai Pincebarátoknak a 
felajánlott borokat, és a jól szervezett kínálást. 
 
Köszönet a Szüreti felvonulás támogatóinak. 
 
Köszönjük Özv.Dobos Mátyásné (Szöszi néni) és 
Dobos Margit segítségét, hogy krepp papírból 
szép virágokat készített, amivel a lovak, illetve a 
szekerek fel lettek díszítve, Nagy Renáta, Vrábel  
Anita, Szabó Anna(Bogyóka) segítségével. 
Köszönjük a Hímző szakkörnek a szép 
zsebkendőket. 
Köszönjük a nagyszerű díszletet, amit a 
Szabadság utca összefogásával készítettek: 
Öregkőaljai Pincebarátok (bor) 
Simonné Marika (asszony, ember báb, díszítés) 
Sujbert Niki (díszítés) 
Sujbert Jocó (óriás tökök) 
Balázsovits család (üdítők, pogácsa) 
Bergmann  Dezsőné (díszítés) 
 
Továbbá köszönet mindazoknak, akik valamilyen 
formában támogatták, segítették mindkét 
rendezvény létrejöttét, lebonyolítását. 
Bajót község Őnkormányzata, Művelődési és 
Sportbizottság nevében: 

      
  Paul Zoltánné 
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Nem tudom ki írta, de Isten áldja érte!!! 

 GG  

Kétszáz éve született Arany János, Az alábbi kis 
történetet, melynek "Az utolsó gyermek" címet 
adtam, a ma kezdődő Arany János emlékév 
tiszteletére teszem közzé. Csak elgondolkodtam, 
mi lett volna, ha... 

A nyár beköszöntével Borcsa, a vén bábaasszony 
egészsége megrendült. Szíve csak úgy nyargalt, 
máskor összevissza verdesett, mint egy sebzett 
kismadár szárnya. Gyakran támadt vértolulása is, 
ilyenkor az öregasszony beesett, csuparánc arca egész 
sötétre pirosodott. 
Borcsa hosszú élete során elég szívbajos, hűdéses 
embert látott már ahhoz, hogy tudja, miféle kórság 
fenyegeti. Sejtette, hogy hamarosan lejár az ideje, de 
nem bánkódott, hogy itt kell hagynia az 
árnyékvilágot. Valami mégis azt súgta neki, hogy 
halála előtt még egy fontos feladat vár rá, ezért nem 
hagyhatja, hogy a nyavalya idő előtt leterítse. 
Nap mint nap galagonyavirágból forrázott italt 
magának, hogy bolondul dobogó vén szívét 
megnyugtassa. A vértolulás ellen pedig fehér 
fagyöngyöt gyűjtött az erdőn, melyet hideg 
forrásvízbe áztatott. A kúra eredményesnek bizonyult. 
Borcsa hamarosan jobban lett, és az öregapjától 
rámaradt faragott botra támaszkodva újra 
gyógyfüvek után járta a határt. 

Egész Bihar vármegyében nem akadt senki, aki a 
vénasszonynál jobban ismerte volna a természet 
titkait. A bábamesterség anyáról leányra öröklődött 
családjában, de a füvek és virágok gyógyító erejét a 
nagyapjától tanulta. A vén vajákos, aki messze földön 
híres füvesember hírében állt, hosszú, ezüstszín haját 
még varkocsban hordta és különös rovásokat faragott 
a pásztorbotjára... A templomot egész életében 
messze elkerülte: a napban hitt, a holdban és a 
csillagokban. A kis Boriska volt a legkedvesebb 
unokája. Gyakran magával vitte pusztai 
vándorlásaira. Hetven esztendő telt el azóta, de 
Borcsa még ma is pontosan fel tudta idézni a 
hatalmas, szálfaegyenes alakot, ahogy subájával a 
vállán, botjára támaszkodva áll a csillagos ég alatt. 
Most, hogy kifelé készülődött az árnyékvilágból, 
Borcsának szokásává vált, hogy esténként kiüljön az 
aprócska háza előtti padra, és a nagyapja foszlott, 
vén subájába takaródzva az égboltot bámulja. A 
csillagokat nézve maga mellett érezte az öreget, 
akinek a közelségében mindig jóleső melegség járta át 
a szívét. De a régi történeteket, amit öregapja 
Budáról, Eteléről és egy hatalmas, nagyerejű magyar 
vitézről mesélt neki, már nem tudta felidézni. 
Nagyapja gyakran mondogatta, hogy egyszer jön 

valaki, aki nála szebben meséli majd újra őket, ám 
erre a valakire Borcsa egész hosszú életében hiába 
várt. 

Egy nyári estén is a padon ülve aludt el, és arra 
ébredt, hogy a hajnali napsugár a szemébe tűz. Éppen 
feltápászkodott, amikor nyikordult a kapu: vendége 
érkezett. 
... 
Egy helybéli szegény földmíves felesége volt a korai 
látogató. A kopott kis asszony, Sára arcára mély 
barázdákat vésett a bánat és a nélkülözés. Borcsa 
tudta, hogy úgy negyvenöt esztendős lehet, de aki nem 
ismerte, akár hatvannak is nézhette. Együtt léptek a 
házba, ahol erős, fűszeres illat terjengett a mindenfelé 
száradó gyógyfüvek miatt. 
- Segítened kell, – kezdte Sára –, megint úgy vagyok. 
- Más oka is lehet a te korodban, hogy elmarad a 
havibaj – csóválta fejét a bába – lassan… 
- Én is erre gondoltam először – vágott szavába az 
asszony - de felismerem a jeleket. Tudhatnád... 
Borcsa bólintott. Sára kilenc gyermeknek adott életet. 
És nyolcat temetett el... A bábaasszony szívből szánta 
Sárát, akinek gyermekeit egymás után ragadta el a 
tüdőbaj és a nélkülözés. 
– Tizedszerre nem tudom végigcsinálni - zokogott 
Sára. - Elfogyott az erőm. Megszültem, 
meggyászoltam őket, megöregedtem, gyenge vagyok... 
Nem, nem bírom ki, még egyszer nem! Ezt az utolsót 
már nem akarom! Hisz csak meghalna ez is... - 
zokogta. 

Borcsa hallgatott. Értett az angyalcsináláshoz, de 
nem szívesen gyakorolta, mert úgy gondolta, neki azt 
a feladatot szánta a Jóisten, hogy a gyermeket a 
világra segítse, nem pedig azt, hogy elpusztítsa. 
- Hányadik hónapban vagy? – kérdezte mogorván. 
- Még csak egyszer maradt ki a vérzés - szipogta a 
idősödő nő. – Még időben ahhoz, hogy… 
A környéken azt beszélték, hogy Borcsa ismeri 
azoknak a gyógyfüveknek a titkát is, amelyek a 
terhesség korai szakaszában vetélést idéznek elő. A 
szóbeszéd nem túlzott: az öregasszony jól tudta, 
milyen füvek hajtják el az épp bimbózni kezdő életet. 
Akadt is a keverékből egy teljes adaggal a hátsó 
kamrában… és igen, az öregedő Sárának minden oka 
megvan rá, hogy ne akarjon több gyermeket… az ura 
is vén, tíz évvel is idősebb nála... Már unokájuk is van. 
A bába sóhajtott. Hátracsoszogott a kamrába, hanem 
ott eszébe jutott a nagyapja. Most vajon mit 
tanácsolna a vén vajákos?  
Kisvártatva egy kis vászonzacskóval kezében tért 
vissza. 
- Ebből minden este és reggel készíts főzetet – vetette 
oda kurtán az asszonynak. – Ha vérezni kezdesz, 
visszajössz. Figyelmeztetlek, a keveréket korodbeli 
nőn még soha nem próbáltam, nem biztos, hogy 
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beválik. Ezért pénzt sem fogadok el tőled. Eridj, 
nehogy meglássanak. 
Sára sűrű hálálkodások közepette távozott. A bába 
sokáig nézett utána.  
- Vajon helyesen cselekedtem? - kérdezte magától. 
… 
Az ősz beköszöntével Sára gyermeke megmozdult, 
pedig nap nap után itta Borcsa főzetét. 
- Mit tehetnék? – tárta szét ravaszkodva a kezét az 
öregasszony, - , úgy látszik, a Jóisten azt akarja, hogy 
ez a gyermek megszülessék. (Igaz-e, öregapám?- tette 
hozzá magában.) 
Sára, aki egészen megszépült, kikerekedett az elmúlt 
hónapokban, aggodalmasan tördelte a kezét. 
- A gyermek talán épp a főzetedtől nem lesz 
egészséges -suttogta. 
Az öregasszony elfojtotta mosolyát. 
- Nem lesz baj – nyugtatta az asszonyt –, van egy 
titkos erősítő receptem várandós asszonyok számára, 
ritkán adok belőle, mert nagyon nehéz elkészíteni. 
Rögvest hozom – azzal hátrament a kamrába, és egy 
csipetnyi mentával megbolondítva kihozta ugyanazt a 
gyógyfűkeveréket, amit első alkalommal is adott neki. 
Mikor magára maradt, Borcsa megszédült, és a 
kemencének tántorodott. Érezte, fogytán az ereje, 
hiába minden tudása, ideje végére jár. 
- Csak még ezt az egyet... ezt az utolsó gyermeket 
hadd segítsem a világra! - fohászkodott magában. 
… 
A gyönyörű, egészséges kisfiú egy szeles márciusi 
reggelen született meg. A vén Borcsa megfürösztötte, 
puha gyolcsba pólyálta, és ahogy a karjába vette, a 
baba rányitotta szemét. Borcsa már bizonyosan 
tudta: ő az utolsó, akinek a születésénél bábáskodott. 
Furcsamód nem bánta ezt, sőt, hatalmas 
megkönnyebbülés, megnyugvás járta át: most már 
megpihenhet. 
- No, lelkem - adta Sára kezébe a gyermeket -, ez 
megmarad. Erős lesz a tüdeje, és a hangja... A hangja 
egész messzire fog hallatszani! Meglátod, még 
büszkék lesztek rá. Egész Nagyszalonta az lesz. 
A gyermekágyas asszony megütközve nézett a 
bábára. Miket hord össze ez a bolond vénasszony? 
Még hogy messzire fog hallatszani a hangja... Egy 
szegény, öreg földmíves utolsó, tizedik gyermekének.... 
No iszen....  
- Biztos, hogy nem fogad el semmit, Borcsa néném? – 
unszolta a bábaasszonyt az ifjabbik Sára, aki végig 
édesanyja mellett volt a szülés alatt. – Ha pénzt nem 
is, egyebet... 
Az öregasszony a fejét rázta. Már az ajtóban állt, 
onnan nézett vissza a szegényes szobára. Egy utolsó 
pillantást vetett a gyermekre, aztán György gazdához 
fordult, aki kalapját gyűrögetve támasztotta a falat 
odakint.  
- Az öregapámat – mondta lassan -, Jánosnak hívták. 
Nagyon szerettem. 

Ekkor - mintha csak a gyermeket üdvözölnék -, sorra 
megkondultak a nagyszalontai harangok. 
1817. március 2. volt, vasárnap. 
… 
Nem sokkal később, ugyanannak a napnak a 
hajnalán, amikor Arany György és Megyeri Sára 
utolsó, tizedik gyermekét, a kis Jánoskát 
megkeresztelték, holtan találták a vén bábaasszonyt. 
A háza előtti kis lócán, egy foszladozó subába 
burkolódzva ült. Valamikor éjszaka érhette a halál - 
tágra nyílt szemei még őrizték a csillagok fényét. 
A vén Borcsa mosolygott holtában. Boldog, rejtelmes 
mosollyal, mint aki beteljesítette feladatát, és élete 
végén még végrehajtott egy küldetést, a 
legfontosabbat, amit a Gondviselés kijelölt számára. 

 Forrás: Internet 

 

„SZERETSZ ENGEM?” 
 HITTANOS TÁBOR 

KISMAROSON 
1 tábor - 4 személy 4 – féle 

látásmódjában 
 
 

Szeretlek, kövess engem! - 
Engedelmesség 

Augusztus 2-án, kilenc órai indulás és a csodálatos 
Ipoly völgyében való utazás után, a tábor 
gyermekeinek beregisztrálására került sor. Miután a 
regisztráció és utána való berendezkedés is lezajlott, az 
egész tábor, idén 84 fő, a központi fősátorba vonult, 
ahol a tábornyitó után ismertették a tábori 
szabályokat, majd csoportokra bomlottunk ( Béketűrés, 
Türelem, Szerénység, Nagylelkűség, Jóság, Tapintat, 
mint a szeretet jellemzői) és ki-ki a saját csoportjával 
elvonult. Csoporton belül az ismerkedés, a csoport 
logójának megrajzolása és a csatakiáltás kitalálása volt 
a téma. A csoportmunka után, az ebéd elfogyasztása 
következett. Ebéd után, ismét csoportfoglalkozásra 
került sor, amelyen gyakoroltunk azt a kis színdarabot, 
ami a csoport nevünkkel kapcsolatos és este a 
tábortűznél adhattunk elő, hogy a többiek is 
megismerjenek bennünket. Később mindenki rendbe 
szedte magát és ismét a fősátorba vonultunk, hogy 
részt vegyünk a tábornyitó szentmisén. Az 
evangéliumban hallottuk a nap témáját, amely a 
csodálatos halfogás, a Jézusnak való engedelmesség 
volt. Ezután két részre szakadt a tábor. Az egyik része 
maradt a sátor mellett focizni és kidobózni, a másik 
része egy elsősegélynyújtó bemutató keretében 
megismerkedett az elsősegélynyújtás fortélyaival, 
melyet Dr. Somlai-Fürtös Anikó tartott nekünk. Ám 
azok se búsulhattak, akik a másik tevékenységre 
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szerettek volna menni, mert vacsora után cseréltünk, 
így aki focizott, ment elsősegélynyújtó bemutatóra és 
fordítva is így történt. Ezután a Jóság csapat 
előkészítette az esti tábortűzre a terepet. Utána, a 
tábortűznél minden csapat előadta a saját darabját, 
majd az egyik csoportvezető, Flóra megismertette 
velünk a hogy járjuk a ,,lapata" nevű táncot. Az esti ima 
végén, Lotti nénitől és Attila bácsitól még kaptunk 
néhány jó gondolatot és indultunk fürdeni, majd 
mindannyian ágyba bújtunk és a fárasztó, de 
élményekben gazdag nap után, boldogan 
szunnyadtunk álomba 

 
 

Szeretlek, szeress te is úgy, ahogy megmutattam! – 
Tanúságtétel 

Augusztus 3-án, reggel trombitaszóval ébresztett 
minket Torma Dávid. Majd egy gyors tornán vettünk 
részt. Ezután következett a reggeli ima arról, hogyan 
tudunk tanúságot tenni szeretetünkről,  amit aztán a 
kiadós reggeli követett.  Evés után el kezdtünk 
készülődni az egész napos kirándulásra. Az úti cél 
Királyrét volt. Még az indulás előtt mindenki kapott egy 
ételcsomagot, mivel az ebédet a táboron kívül 
fogyasztottuk el.  Királyrétre kisvonat vitt minket. 
Amikor megérkeztünk egy érdekes akadályversenyen 
vettünk részt a királyréti erdei tanösvényen. Az 
akadályverseny végén elmehettünk hajtányozni egyet. 
Ez egy olyan jármű, ami sínen halad, de nekünk kell 
tekerni, hogy haladni tudjunk vele. Amikor a kisvonat 
visszavitt minket volt egy kis szabad időnk pihenni. 
Ekkor a nagy kánikulában vízkapu alatt futkostunk, 
hűsöltünk. A vacsora után felkészültünk az esti 
szentségimádásra. Az imádság alatt gyónási lehetőség 
is volt. Majd eljött a fürdés és a takarodó ideje.  
                                            

Szeretlek, vállalj fel engem! – Felelősségvállalás 
Az augusztus 4-i, pénteki napot a trombitaszóval való 
ébresztés után reggeli tornával kezdtük, majd ezután 
közösen imádkoztunk. A mai nap témája a „Szeretsz 
engem?” témakörben az volt, hogy a szeretetben 
felelősséggel tartozunk a másik emberért.  
A délelőtti program kézműveskedés volt. Lehetőségünk 
volt bőrpénztárcák/telefontokok készítésére, 
gyertyadíszítésre, rajzolásra, medálvarrásra vagy 
spatulából kirakót készíthettünk. 
Ebéd után vidám csapatjátékokat játszottunk, majd egy 
vicces, izgalmas kisállatbemutató következett, ami 
sokaknak elnyerte a tetszését. Vendégünk azokat a 
kisállatokat mutatta be, amelyekkel egyre gyakrabban 
találkozhatunk lakókörnyezetünkben is. Hozott egeret, 
patkányt, nyestet, rókát, görényt. A vacsora után 
előadást tartott nekünk a helyi plébános, Gáspár István 
atya. Miután az atya befejezte az előadást éjszakai 
túrára indultunk. A hazaérkezés után közösen 

elmondtunk egy esti imát, majd a táborvezetők 
takarodót fújtak. 
 

Szeretlek, add tovább a szeretetem!  - Misszió 

Augusztus 5-én, 7:30-as kelést követően, pakolással 
indult a reggel. Aznap, a reggeli tornát elhalasztottuk, 
ugyanis a pakolásra kellett idő. Miután összepakoltunk, 
következhetett a reggeli. 
 Az étkezések és a helyszín előkészítésében mindig 
segédkeztek a már nagyobb, és rutinosabb táborozók. 
Reggelit követően sor került a napindító imádságra, 
amiben arra kaptunk buzdítást, hogy a kapott 
szeretetet adjuk tovább. 
Ezután, csapatokba rendeződtünk, és elindultunk 
utunkon, a helyi ciszterci monostorba. Itt már vártak 
ránk a ciszterci nővérek. Prezentációt tartottak, mellyel 
választ kaphattunk azokra a kérdésekre, hogy: Kik is 
ők? Mivel foglalkoznak? Hogy zajlik az életük? Milyen is 
egy mise náluk? Milyen hangszereket használnak? 
Milyen elektronikus eszközöket használhatnak? 
Természetesen, ha akadt kérdésünk, arra is szívesen 
válaszoltak. Búcsúzásként együtt imádkoztunk, és 
térdhajtással távoztunk a templomból. Ezt követően 
ismét csoportba rendeződve indultunk vissza a 
táborhelyre. Következett az ebéd. Ebéd után, a 
csoportok külön-külön összegezték a tábort, mint 
pozitív, mint negatív oldaláról. Ezt le is írták, majd 
közösen alkottak egy könyörgést a táborzáró misére, 
ahogyan azt is kijelölték, hogy ki olvassa fel. A 
szentmisén köszönetet mondtunk ezért a négy napért, 
és az itt szerzett élményekért is. Mise után következett 
a táborzárás. Ebben a négy napban testvércsapatokban 
dolgoztunk, és együttes erővel gyűjtöttük a fabatkákat. 
Akik nem győztek, sem csüggedtek el, és arra 
koncentráltunk, milyen jó is volt kicsit együtt lenni. Ezt 
követte a hazaindulás.  
Jómagam a Türelem csapatba tartoztam, és nagyon 
élveztem. Külön köszönet a remek csapatvezetőinknek, 
és a remek szervezőknek a kemény munkáért. Mindent 
pozitívnak tudok mondani. Nem lehet luxus, mivel 
mégis csak egy tábor, de teljesen rendben volt. Miénk 
volt a legjobb banda, a legnagyobb hanggal, és a 
legjobb csapatkiáltással. Jövőre is ott leszünk. 
 
(Szabó István- György Johanna – Sibalin Tamás- Sasvári 

Virág beszámolója) 
 
Engedelmesség- tanúságtétel- felelősségvállalás- 
misszió…. Ebben erősödtünk a tábor során Jézus 
tanítása és az egymással való kapcsolat által. Ezt 
szeretnénk továbbvinni otthonainkba, iskolai 
közösségünkbe, egyházközségünkbe, 
lakókörnyezetünkbe. Köszönet illeti azt a sok fiatalt, aki 
idejüket, szeretetüket áldozták a rájuk bízottakra. 
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Köszönetünket szeretnénk kifejezni támogatóinknak: 
EMMI, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 
Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Megawatt Kft, 
Design Labor, táborozók szülei 
 

 

 

 

 

 

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

Táncház 

Az Öregkőaljai Pincebarátok 2017. szeptember 15-én 

TÁNCHÁZAT szerveztek a közösségi pincében.  

Népzene,jó hangulat,jó kis beszélgetések zajlottak. 

Szőke István (Székelyudvarhely-Bajót) festményei 

tovább színesítették az est hangulatát a 

Bajótiak,Bajnaiak, Zsámbékiak örömére! 

 A jövőben folyamatos lesz pincénkben az alkotások 

jelenléte hogy ne csak üres falakat találjon a betérő 

vendég. A legközelebbi táncház alkalmával is várunk 

mindenkit,azokat is akik csak egy jó beszélgetés mellett 

jó bort kóstolnának. A rendezvény a Bajnai Csima 

Hagyományéltető Egyesület és tagjaink 

közreműködésének köszönhetően jött létre! A zenét a 

Pergető együttes  szolgáltatta. 

 

 

 

============================================= 

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

Köszöntő 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
szervezésében 2017-ben megrendezésre 

kerül a hazai könyvtári rendszer 
legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra 
visszatekintő programsorozata, az Országos 

Könyvtári Napok. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338119806648091&set=pcb.821668661327512&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338119806648091&set=pcb.821668661327512&type=3&ifg=1
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Az eseménysorozat idén a CSAK TISZTA 
FORRÁSBÓL összefoglaló címet kapta. Ez a 

néhány szó Bartók Béla Cantata Profana 
művének befejező gondolata. A "tiszta 

forrás" környezetünk szépségeinek 
védelmére és megbecsülésére is utal. Minél 
többen, minél több oldalról erősítjük a 

gyerekekben és felnőttekben a környezet 
iránti szeretet igényét, talán annál jobban 

odafigyelnek arra. Jó lenne, ha sokan 
hinnének abban, hogy amennyiben közösen 
megtaláljuk azokat a lehetőségeket, 

amelyekkel naponta tehetünk is közvetlen 
környezetünkért, az életünk szebb, 

tartalmasabb és egészségesebb lesz…… 

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Szeretettel várunk 

mindenkit aki egy 

szál gyertya mellett  

Varga Gábor tanár 

úrral 

megemlékezne az Aradi Vértanukról,  

felidézve az utolsó napjaikat, emberi 

nagyságukat. 

2017. október 06. 16.30 órakor 

Művelődési Házban 

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

Meghívó 

SZÖSZ ( Szabad Ötletek Színháza ) 

 Karinthy Örök 

című VIDÁM IRODALMI MŰSORÁRA 

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák 

felső tagozatának, 

gimnazistáknak, felnőtteknek, fiataloknak, 

időseknek, egyaránt! 

Előadják: Szitás Barbara, Zsolnay 

András/Bárkány Miklós, Bor Viktor, Bodrogi 

Attila. 

Időpont 2017. október 07. (szombat) 18 

óra 

Bajót, Művelődési Ház 

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

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

ZONGORA KONCERT 

A HOLCIM pályázaton nyert támogatásból 

felújították a Művelődési Ház zongoráját. Ebből az 

alkalomból  

2017 október 18-án 17órakor 

ZONGORA KONCERT lesz, melyre mindenkit 

szeretettel várunk. A koncerten fellépnek a 

zeneiskola növendékei, zenetanáraik, Harmónia 

Kamarakórus valamint a felújítást végző Lévai 

Vilmos. 

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős kiadó:Bajóti 

Önkormányzat. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős  

szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva. Készült a 

Művelődési Ház gondozásában. 
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