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Március 8. 

 Nemzetközi Nőnap alakalmából sok szeretettel köszöntjük a lányokat, asszonyokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A képen egyik én vagyok”Ki-ki maga döntse el, hogy melyik. Az igazán értékes 

dolgok ingyen vannak, egy mosoly, egy jó szó nem kerül semmibe, de örökre 

megmarad,  a többi a múlandóságé. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt fogyasztóink ! 

2019. március hónapban elkezdjük a 

vízmérő óra cseréket. 

Kérjük Önöket, hogy az előre jelzett 

időpontban tartózkodjanak 

ingatlanjaikban, ezáltal is segítve 

munkatársaink munka végzését 

Köszönettel: 

 

Czermann Adolf István 

Telepvezető 

Északdunántúli Vízmű Zrt. 

Duna-völgyi Vízmű Üzem 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 5 

Mobil: +36 30 824 5719 

E-mail:czermann.adolf@edvrt.hu 

Web: www.edv.hu 

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

 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Bajót 
településen a hivatal elnöke által 2019-re 
engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson 

alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a 
korábbi évek gyakorlata szerint. 
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi 
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai 
és megnevezései a következők: 

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő 

felvételei 

1942 A lakosság utazási szokásai 

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai 
Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A 
válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a 
KSH népszámlálási adatállományának 
aktualizált változatából véletlenszerű 
mintavétellel történik az ország különböző 
településein. Az adatfelvételekből származó 
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom 
jellemzőinek feltérképezésében. 
A kapott adatokat a Központi Statisztikai 
Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény,valamint az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más 
szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. 
Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, 
valamint összesített statisztikai táblázatokban 
közöljük. 
A lakosság és az önkormányzat részére 
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 
16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a +36 80 200-766-os telefonszámon, 
illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk 
további felvilágosítást. Az adatgyűjtés 
módszertanával és a kutatási eredményekkel 
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon 

található Adatgyűjtések/Lakossági 

adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 

 

 

 

 

 

 

 

Egy kis humor 

Egy friss felmérés azt kutatta, hogy azok a 

férfiak, akik felkelnek az ágyból az 

éjszaka közepén, milyen indokkal teszik 

ezt: 5% azért, hogy igyon egy pohár vizet. 

12% azért, hogy a mellékhelyiségbe 

menjen. 83% azért, hogy hazamenjen...... 

http://www.edv.hu/
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Bajót utca nevei: Dobozi Mihály utca 

Pusztamaróti csata 1526 szept. 13-15.-ig  

A Gerecse lábánál a 13. században feltűnő 

Marót falu eredetileg a Tardos 

nemzetségbeli Maróti nemeseké, a 14. 

században a Bajóti családé lett, majd 

királyi tulajdonba került, végül Zsigmond 

király 1388-ban az esztergomi érsekségnek 

adományozta, az ő birtokukban maradt 

egészen a 20. századig. Az érsekek a 14. 

század végén vadászkastélyt építettek a 

falu közelében és halastavakat alakítottak 

ki a völgyben. 

 

A település az 1526. augusztus 29-én 

bekövetkezett mohácsi csatavesztés után 

vált a történelem jelentős és tragikus 

emlékű helyszínévé. Buda várának 

szeptember 12-i elfoglalása után Szulejmán 

szultán rabló csapatai végigpusztították a 

Dunántúl északi részét egészen Győrig. 

Itt, a természet által is jól védett Marót 

falu térségében sok menekült, köztük a 

mohácsi csatából visszatért katonák és 

Tolna, Fejér, Esztergom és Komárom 

megyék menekülő civil lakosai sáncolták el 

magukat. A szekérvárral megerősített 

település három napon át védekezett 

hősiesen a törökökkel szemben, akiknek 

egyik vezére is elesett az itteni 

csatározásban. A törökök végül a Budáról 

hozott ágyúkkal törték meg a magyarok 

ellenállását 1526. szeptember 15-én. A 

végsőkig kitartó védekezők közötti 

kegyetlen vérengzésben egyes források 

szerint 20 ezren, a korabeli leírások 

szerint 25 ezren haltak meg és sokan 

kerültek török rabságba is. E kegyetlen 

csata emlékét őrzi a terület mai neve, az 

Emberölő-völgy is. Az elkeseredett harcok 

egyik név szerint is ismert hőse a Dobozi 

Mihály nevű Fejér megyei kisnemes volt, 

akinek emlékét országszerte utcák, 

közterületek és intézmények is őrzik. A 

legenda szerint Dobozi feleségét, Farmos 

Ilonát a lovára kapva menekült az üldöző 

törökök elől. Amikor a ló a teher alatt 

roskadozni kezdett, az asszony könyörgött 

neki, hogy ölje meg őt, nehogy a török 

kezére kerüljön és meneküljön. Amikor az 

üldözők már majdnem utolérték őket, a nő 

hirtelen leugrott a lóról, akkor férje 

teljesítette kérését, nem akarta elhagyni 

őt, inkább keresztüldöfte kardjával, ő 

pedig az utolsó erejéig küzdött a túlerő 

ellen és hősként esett el. 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Bajót címere 

 Bajót címere álló, hegyes 

végű, fekete keretes, vörös 

színű pajzs.  Jelképei 

egyszerűen és áttekinthetően 

összegzik a község történetét. 

A jobb felső sarokban 

aranyszínű püspöksüveg, a bal felső sarokban 

aranyszínű nyílhegy, középen pedig egy balra 

néző, kiterjesztett szárnyú ezüstsas látható.A 

püspöksüveg az érseki birtokra, a nyílhegy a 

bajóti íjászokra utal,  az ezüstsas a Bojothy 

család címerében szerepelt. Bojothy Simon 30 

bajóti íjásszal erősítette az esztergomi vár 

védelmét a tatárok ellen.  

KÖLTÉSZET NAPJA 

Szeretettel várunk 

minden érdeklődőt 

2019. április 06-án 

15,30  órakor kezdődő 

„Költészet 

Napja”ünnepségre 

a Művelődési Házba 

A magyar költészet napját  1964 óta április 
11-én József Attila születésnapján ünneplik, 
akinek az életműve megkerülhetetlen 
teljesítmény mind a költőutódok, mind a 

művészettel foglalkozók számára. Ebből az 
alkalomból minden évben irodalmi 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
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előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 
költőtalálkozókkal és -versenyekkel 
tisztelegnek a magyar líra előtt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hogy állsz az idegen szavakkal? (Czakó Gábor 
verse) 

Koncert helyett hangverseny volt, 
fotó helyett fénykép. 
idegenszók áradata 
idegem nem tépték ! 

Lárva helyett álcát mondtunk, 
alga helyett moszatot. 
Nem vettünk át más nyelvekből 
fölösleges kacatot. 

Szélsőséges, rendkívüli 
volt, ami ma extrém, 
a tanfolyam ma csak kurzus. 
Mi ez, ha nem agyrém ! 

Földrész volt a kontinens és 
ki tudja azt vajon még, 
hogy a híres kompromisszum 
egyszerűen egyezség ? 

Autentikus, hiteles volt, 
a horizont: láthatár. 
És ki vette át a sztrókot ?! 
Üldözte tán száz tatár ? 

A gyógymód ma terápia ! 
A viszály ma konfliktus. 
Vetélytárs volt a rivális, 
sértés volt – s nem inzultus... 

Orvos ma nem megállapít, 
hanem diagnosztizál. 
A kétkedő szkeptikus ma, 
tétovázó: hezitál... 

Már a nemzedék sem ízlik, 
csak a generáció ! 
És a minősítő verseny 
ma kvalifikáció... 

A döntős ma finalista, 
s a döntő a finálé... 
Számlát ezért olaszoknak 
a miniszter kínál-é ? 

Ifjúsági, junior lett, 
új játékos debütál, 

és a bőrápoló szerben 
a formula hidratál... 

Fizikailag jön rendbe 
a sportoló mára már. 
Hogy testileg jobb szó lenne, 
eltitkoljuk ugyebár... 

Fizikailag ? Kis csacsi ! 
– Csak azt tudnám, hogy hol élsz ? – 
„Fizikálisnak” – mondják ma, 
ezt hallod, merre csak mész...! 

Ibolyántúli sugárzás ? 
Ma úgy mondják: úvé... 
Országot ma nyelvőrzőkért 
senki sem tesz tűvé ! 

Tömegvonzás ma már nincs, csak 
gravitáció ! 
S a tüntetést fölfalta a 
demonstráció... 

Sztráda lett az autópálya, 
s ilyet ki hihet ? 
Tünetet mondtunk vidáman, 
szimptóma helyett ! 

Opció helyett, ha igaz 
nem is olyan rég, 
bátran mertük azt mondani, 
hogy lehetőség... 

Zűrzavaros ? Paraszti szó ! 
Jöjjön a kaotikus ! 
És az ősi túl rövid. S így 
„menőbb”, hogy archaikus... 

Régen, aki rögtönzött, ma 
csak improvizál, 
s aki régen elmélkedett: 
teoretizál ! 

Hagyományos ? Micsoda szó ! 
Említeni kár is, 
hisz jóval elkelőbb a 
tradícionális ! 

Magánosítás ? Mily rémes ! 
Kiszáradna Sió ? 
Ha nem mondod azonnal, hogy 
privatizáció ? 

Régi bombára találtak. 
A lélegzetem is eláll: 
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a rendőrség nem kiürít, 
embereket evakuál !! 

Ugyanakkor a környéket 
elővigyázatosan 
lezárták, de – Uram fia ! 
mindjárt hermetikusan ! 

Levegő most se ki, se be, 
s most már az is halottá vált, 
kit a rendőrség előtte 
hullává nem evakuált... 

Régen, egykor volt az anno, 
vagy más szóval hajdanán. 
Melyik szó szebb ? Nyelvész gárda 
kapjon ezen hajba tán... 

Visszapillantás – de szép szó ! 
Ám a kor szelleme megró, 
ha a múltakon merengek 
és nem úgy mondom, hogy retro... 

És a szervátültetés ma 
csupán transzplantáció 
(mely muskátli esetében 
ugyanaz a büszke szó...) 

Új divatszók sereglenek: 
regnál, ráta, dominál... 
S aki régen beszélgetett, 
ma már csak kommunikál ! 

S a virágpor – kérdem én, hogy 
mit vétett a magyarnak –, 
mit a bárgyú pollen szóval 
kiirtani akarnak ? 

A szerves ma organikus, 
ünnepély ma fesztivál.. 

 Sok magyar származású művészünk van, aki nem a 
születési nevét    használva lett világhírű. Kik is ők 
pontosan? Nézzük a leghíresebb    tizenkettőt. 

1. Weisz Erik* 

    1874-ben született Budapesten.    Fiatal korában 
cipőt is pucolt, újságkihordó is volt, de 
korán     felismerte a bűvészetben rejlő 
lehetőséget.    Csillaga van Hollywoodban.    A világ 
leghíresebb szabadulóművésze lett belőle. 
    Ő*/Harry Houdini./* 
   
    *2. Elkán László* 

    1910-ben született Hódmezővásárhelyen. Édesapja 
halála után     költöztek fel Budapestre, később ott 
került kapcsolatba Kassák     Lajossal és a 
művészetekkel. Előbb Bécsbe, majd Párizsba költözött, 
ahol újságíróként majd fotósként kezdett el dolgozni. 
1949 és 1965     között Le Corbuiser épületeit fotózta a 
legtöbbet, közel húszezer     képe foglalkozik az 
építészettel. 
    Ő*/Lucien Hervé./* 
   
    *3. Blaskó Béla* 
    1882-ben született Erdélyben. 1919-ben emigrált az 
USA-ba.    Filmszínész vált belőle. Közel 120 filmben 
játszott. Csillagot     kapott a Hírességek sétányán 
Hollywoodban. Kábítószerfüggőként,    szegényen halt 
meg.    Leghíresebb szerepe Drakula grófja volt. 
    Ő*/Bela Lugosi./* 
     *4. Tóth Imre* 
    1919-ben született Fehérvárcsurgón. Budapesten 
tanult, majd     Németországban és Párizsban is élt, 
alkotott. A Moholy - Nagy László     vezette Bauhaus 
mozgalom tagja. 1933-tól Rómában élt, a magyar 
művészvilág rendszeresen vendégeskedett  római 
műteremlakásában. (én     Karinthy Ferenc Naplójában 
olvastam róla többször is) 
    Ő*/Amerigo Tot./* 
     *5. Fried Vilmos* 
    Tolcsván született 1879-ben. Kilenc hónapos, amikor 
szülei az USÁ-ba     emigrálnak. 25 évesen vette meg 
első moziját, ezt követte több is. 
1915-ben New Yorkban megalapította a Fox Film 
Corporationt. A cég     1919-ben áttette székhelyét 
Hollywoodba. Fried Vilmosból sikeres     filmproducer 
vált.    A gazdasági válság megtépázta a cégét, amely 
1935-ben egyesült a     Twentieth Century Picture-szel, 
így létrejött a 20th Century Fox     nevű filmvállalat. 
    */Ő William Fox./* 
     *6. Friedman Endre * 
    1913-ban született Budapesten. Ő a XX. század 
egyik leghíresebb     haditudósítója, fotósa. Öt 
hadszíntéren dokumentálta a 
háború     eseményeit.1936-ban vette fel új nevét. 
Testvére is híres fotós     lett. Ingrid Bergman titkos 
szerelme volt. 1954-ben halt meg az     indokínai 
harcmezőn.    Képeiből lenyűgöző kiállítást láthattunk 
pár éve a Ludwig Múzeumban.    Életrajzi regénye, 
a/Kissé elmosódva/ több mint 100 fotóját tartalmazza. 
    */Ő Robert Capa/*, a "legnagyobb pesti vagány". 
     *7. Gellér György* 
    1946-ban Izraelben született, szülei frissen 
kivándorolt magyar     származású zsidók voltak. 
Parafenomén, illuzionista, televíziós műsorai tették 
világhírűvé.    Leghíresebb mutatványa a kanálhajlítás. 
    Igen,*/ő Uri Geller./* 
    
  *8. Vásárhelyi Győző* 
    1906-ban született Pécsett. 
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    Ő az op-art művészet hazai pápája. 1930-ban 
emigrált Párizsba. Nem     csak festőművész, de 
foglalkozott alkalmazott grafikával is. 
    1976-ban nyílt meg múzeuma Pécs városában. 
    Ő*/Victor Vasarely./* 
    *9. Kaminer Manó* 
    1886-ban született, nevét 1905-ben Kertészre 
változtatta.     Filmkészítést tanult Dániában, rendezett 
Magyarországon, majd     1932-ben az USÁ-ba 
emigrált. Hollywoodi rendezőként több mint 100 
    filmet készített. Legnagyobb sikere a Casablanca, 
amiért 1944-ben     Oscart nyert a legjobb rendező 
kategóriában. 
    Ő*/Kertész Mihály, Michael Curtiz./* 
     *10. Bernard Schwartz* 
    1925-ben született New Yorkban, szülei 
Magyarországról vándoroltak     ki. A II.világháborút 
követően kezdett el színészkedni. Számtalan 
    filmben szerepelt. Leghíresebb filmje az 1959-ben 
bemutatott/Van aki    forrón szereti/, amelyben partnere 
Marilyn Monroe és Jack Lemmon volt. 
    Itthon a Minden lében két kanál c. sorozattal vált az 
ország kedvencévé. 
    Ő*/Tony Curtis./* 
    *11. Kellner Sándor László* 
    1893-ban született Pusztatúrpásztón. Kezdetben 
újságíróként kereste     kenyerét Budapesten, majd a 
Tanácsköztársaságot követően emigrálni     volt 
kénytelen Bécsbe. Később Hollywoodba költözött, 
sikeres     rendezővé vált. 
    Végül Londonban telepedett le, ahol 1932-ben 
megalapította a London     Films filmstúdiót. 
    Az 1933-as VIII. Henrik magánélete c. film 
rendezéséért Oscar díjra     jelölték. 
    Ő a lovaggá ütött*/Sir Alexander Korda, Korda 
Sándor./* 
    *12. Steiner László* 
    Szülei Magyarországról Angliába emigráltak, ő már 
Londonban 
    született 1893-ban. 1917-től színészkedett, 
kezdetben Angliában, 
    1920-tól az USÁ-ban. 
    Legnagyobb sikere az Elfújta a szél c. film. 
Alakításáért Oscar 
    díjra jelölték. 
    Ő*/Leslie Howard./* 
˝=========================================
Egy kis vidámság… 

Az alkohol folyékony pszichiáter.   

Plátói szerelem = kívülről nyalogatni a lekváros 

üveget.  

Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a 
föld alatt van.  

Ha egy férfi kinyitja a kocsi ajtaját egy nőnek, 
akkor vagy a nő új vagy a kocsi. 

A legnehezebb dolog a világon tudni, hogyan 
kell valamit jól csinálni és szó nélkül végig 
nézni, ahogy valaki rosszul csinálja.  

Barátok: olyan emberek, akik jól ismernek és 
mégis szeretnek.  

Egy macskát mindenre megtaníthatsz, amit ő 

szeretne csinálni.  

Minél több emberrel találkozom, annál jobban 
szeretem a kutyámat. 

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

Ingyenes Informatikai képzés 

Ez a projekt a Gazdaságfejlesztési,- és Innovációs 

Operatív Program keretein belül valósul meg, 

elnevezése a „Digitális szakadék csökkentése”, célja 

a lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése, 

minél több ember informatikai alapképzése Bajót 

településen április-május időszakban 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: 
 
Bárki részt vehet, aki 16 – 65 év közötti, rendelkezik 
általános iskolai végzettséggel, nem áll 
középiskolával, felsőoktatási intézménnyel 
tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a 
képzéssel párhuzamos időben nem vesz részt másik 
– EU-s vagy hazai forrásból megvalósuló – digitális 
kompetenciát fejlesztő képzésben. 
 
INFORMÁCIÓK: 
 

 A képzések 15 fős csoportokban indulnak, 
70 órás időtartamban  
(ez 12 alkalom, alkalmanként 5 – 5 óra), 

 Főképp hétköznap délutáni, illetve szombat 
délelőtti időpontokban, 

 Hiányzás nem megengedett, 

 A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak 
az érintettek, 

Marinszkij Oktatásszervező Kft 

Jelentkezni lehet  a Művelődési Házban 

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős kiadó:Bajóti 

Önkormányzat. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős  

szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva. Készült a 

Művelődési Ház gondozásában. 

ISSN2060-2189 ( Nyomtatott) 

ISSN 2060-2197 ( Online) 

Tel.:449-450 
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