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ÁLDOTT BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN, SIKEREKBEN 

GAZDAG ÚJ ÉVET ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN OLVASÓNKNAK. 

 

„ Ne feledd,ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá!” 

Charlotte Carpenter 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tisztelt  Lakosság 

Az önkormányzat hivatala 2019 -

december20 -2020. január 06-ig igazgatási 

szünetet tart. 

ÖKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.10.13. 

A választás rendben zajlott egyetlen 

rendreutasítástól eltekintve. A szavazás 

érvényes és eredményes volt. A névjegy-

zékben szereplő választó állampolgárok 

száma 1278 fő, a választáson megjelentek 

száma 704 fő volt. Érvényes szavazatok 

száma 677. A szavazaton a részvétel 55%-

os volt. 

Minden polgármester és képviselőjelölt 

függetlenként indult. 

A polgármesteri székért 3  fő indult 

amelyet Tóth Zoltán 430 szavazattal nyert. 

A hat képviselőtestületi helyre 14 

jelentkező volt .A legkevesebb támogató 

bejelölés 103, a legtöbb 331 volt. 

Mandátumhoz jutott: 

Malagurszkiné Szabó Éva-331 szavazat 

ijf. Bognár Gábor-328 szavazattal 

Paul Zoltánné-295 szavazattal 

Török Róbert- 292 szavazattal 

Katona Gerda-266 szavazattal 

Dudás Júlia- 261 szavazattal 

Települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselőválasztás 72%-os részvétellel 

történt,a 147 regisztrált szavazóból 106 

szavaztak. 

Roma nemzetiségi választáson indultak 

Mayer Tamás-30 szavazat 

Janosütz József- 29 szavazat 

Lakatos Szilvia-58 szavazat 

Kovács János-63 szavazat 

Vörös Mónika-56 szavazat 

Sárközi ferenc-52 szavazat 

Mandátumhoz jutott: Kovács 

János,Lakatos Szilvia, Vörös Mónika 

A kisebbségi önkormányzat elnöke: Kovács 

János. Képviselők: Lakatos Szilvia,Vörös 

Mónika. 

A területi nemzetiségi önkormányzati 

választást a „LUNGO DROM” nyerte. 

A megyei önkormányzati választás 

eredménye. 

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT – 482 

szavazat 

DK-JOBBIK-MSZP- MOMENTUM-

PÁRBESZÉD összefogás-205 szavazat 

2019.10.29-én a képviselőtestület 

megtartotta alakuló ülését, melyet a 

korelnök Malagurszkiné nyitott meg. 

Megválasztásra került az alpolgármester 

Bognár Gábor személyében, egyöntetű 

szavazással.Ezt követően letették az esküt: 

a polgármester, alpolgármester, a 

képviselőtestület és a kisebbségi 

önkormányzat tagjai. 

Tisztelettel: Bodnár Sándor 

                       HVB elnöke 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TÁJÉKOZTATÁS SERTÉSTARTÓK 
RÉSZÉRE 

 
 

„Jó Sertéstartási Gyakorlat” 
Minimális járványvédelmi 

követelmények, háztáji sertéstartás 
kapcsán az afrikai sertéspestis miatt 

fertőzött és a magas kockázatú 
területen 

 
 

 Minden sertéstartónak rendelkeznie 
kell ENAR jogszabályok által előírt 
tenyészetkóddal és tartási hely 
azonosítóval!!!! 

 Állomány‐nyilvántartást kell vezetni, 
amely legalább az alábbiakat tartalmazza: 
az adott naptári napon tartott sertések 
darabszámát, korcsoporti bontásban; 
állatmozgásra vonatkozó adatokat 
(elhullás, házi vágás, értékesítés, stb.). Az 
állomány‐nyilvántartást és az 
állatszállításokhoz kapcsolódó 
bizonyítványokat (sertésszállító levél, 
állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat) 
minimum 1 évig meg kell őrizni. 

 Nyilvántartást kell vezetni minden olyan 
személyről (állatorvos, inszeminátor, 
sertéságazati területi felelős, böllér, rokon, 
ismerős, stb.), akik a sertések közelébe 
mentek, vagy velük érintkezhetnek (ki, 
mikor, miért). 
 
Járványvédelem: 

 Csak az állatok tulajdonosa, vagy 
gondozója járhat be rendszeresen az 
állatok tartására szolgáló gazdasági 
udvarba. 

 Az állatok gondozásakor arra a célra 
elkülönített munkaruhát, és lábbelit kell 
használni. 

 A gazdasági udvarba (vagy a sertések 
közelébe) csak kéz és lábfertőtlenítő 
használatát követően lehet szabadon 
belépni és kilépni. 

 Idegenek (szomszéd, vadász, stb.) csak 
nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és 
az állattartó által biztosított külön 
munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer 
használatos védőköpeny és védőlábbeli 
felvétele után mehetnek a sertések 
közelébe. Ezt dokumentálni (ki, mikor, 
miért) is kell. 

 Járműforgalom: bármilyen jármű csak 
kerék‐ és járműfertőtlenítés után mehet 
be a sertéstartó gazdasági udvarrészbe. 

 Az állategészségügyi kezeléseket a 
szolgáltató állatorvosnak az állomány‐
nyilvántartásban is fel kell vezetnie. 
(Állatorvosi vizsgálat, kezelés esetén az 
állatorvos nevének és a vizsgálat 
időpontjának feljegyzése). 

 Állandóan, vagy időszakosan karámban 
tartott állatok esetén a házi sertéseket 
kétsoros kerítéssel kell elválasztani a 
vadonélő állatoktól. A kerítések közötti 
távolság legalább 0,5 méter kell legyen és 
úgy kell kialakítani, hogy a két sor közötti 
terület rendszeres karbantartása, 
gyomtalanítása elvégezhető legyen. A 
kerítés magassága legalább 1 méterrel 
meg kell haladja a benn tartott állatok 
marmagasságát. 

 Zárt tartás estén folyamatosan biztosítani 
kell az ingatlan körülkerítettségének 
épségét, amely alkalmas ember, kóbor 
állat vagy vadon élő állat behatolásának 
megakadályozására. 

 Ha a karám fala az ingatlant határoló 
kerítés is egyben, annak teljesen zártnak, 
erősnek, résmentesnek kell lennie. 

 Ha sertése megbetegszik, azonnal 
értesítse az állatorvosát 

 Minden más esetben külön kerítés 
szükséges, megfelelő távolságra (minimum 
0,5 méter) a karámtól. A közrezárt 
területet, valamint a kerítés külső oldalán 
lévő területet is rendszeresen karban kell 
tartani. A terület gyomtalanítása, fa‐ és 
bozótmentesen tartása segíti a vadon élő 
állatok távoltartását a teleptől. 
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Tartás, takarmányozás: 

 Csak engedélyezett takarmány előállítótól 
származó, nyilvántartott 
takarmányforgalmazótól vásárolt 
keveréktakarmány etethető. 

 Saját termesztésű takarmány csak az előírt 
várakozási idők betartásával használható 
fel. A vaddisznókban jelenlévő 
fertőzöttség jelentette veszély miatt 
szántóföldről, kaszálóról, legelőről 
betakarított takarmányt, illetve 
alomanyagot frissen ne használjanak házi 
sertéseik ellátására. A szálas takarmányt 
és gabonát a beszállítástól legalább 30 
napig, a szalmát legalább 90 napig kell 
tárolni a felhasználás előtt. 
(Természetesen ez vonatkozik a learatott 
kukoricatáblák böngészése során 
összegyűjtött kukoricára is!) 

 A takarmányt és alomanyagot elkülönítve, 
zártan tárolják, biztosítsák, hogy ahhoz 
vadon élő állatok ne férjenek hozzá! 

 A takarmányozásra felhasznált 
keveréktakarmányok, alapanyagok 
beszerzésének, a saját előállítású 
takarmány alapanyagok betakarításának, a 
várakozási idők betartásának 
dokumentálása az állattartó feladata. A 
nyilvántartást legalább 1 évig meg kell 
őriznie. 

 Tilos állati eredetű anyagot tartalmazó 
élelmiszerhulladék (moslék) etetése! 

 Fertőzött területen belül tilos a 
zöldtakarmány etetése! 

 Alomanyag beszerzési, betakarítási 
idejének, várakozási idő betartásának 
dokumentálása az állattartó 
kötelezettsége. 

 Az állattartó köteles gondoskodni az 
állattartó épületekben a rendszeres és 
dokumentált rovar‐ és rágcsálóirtásról. 

 Trágyakezelés: a mezőgazdasági 
földterületeken csak füllesztéssel 
ártalmatlanított trágya helyezhető ki. A 
trágyázásra használt eszközök, gépek 
használatot követő azonnali mosása és 
fertőtlenítése az állattartó kötelezettsége! 

 
Egyéb: 

 Minden sertéstartónak írásos 
állategészségügyi‐járványvédelmi ellátási 
szerződést kell kötnie egy szolgáltató 
állatorvossal. A szolgáltató állatorvos 
köteles tájékoztatni az állattartót az 
állategészségügyi‐, járványvédelmi 
előírások betartásának rendjéről. Fel kell 
hívnia a sertéstartó figyelmét a 
hiányosságokra, és javaslatot kell tenni 
azok kijavítására. 

  
A fent leírtakkal kapcsolatos kérdéseikkel 

forduljanak a KEM Kormányhivatal 

Esztergomi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi 

Osztályához. 2500 Esztergom, Széchenyi 

tér 6. Telefon: 06 (33) 509-035 

Dr. Sebő Tamás 
járási főállatorvos 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

Esztergomi Járás Hivatal 
********************************** 

DOROGI USZODA 

Beköszöntött a rossz idő, szívesen 

kimozdulnál, de nem tudod merre? A 

Nipl Stefánia Uszoda és a DorogiSport 

marketing és kommunikációs munkatársával, 

Gula Gabriellával beszélgettünk az uszodai 

téli kikapcsolódás lehetőségeiről.   

Milyen szolgáltatásokkal várjátok a 

kikapcsolódni vágyókat?  

Az uszoda egy hatsávos, 25 méteres 

versenymedencével, valamint hozzá 

kapcsolódó 80 cm-es vízmélységű 

tanmedencével rendelkezik. A létesítmény 

wellness- szolgáltatásai, finn szauna, 
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gőzkabin, valamint  pedikűr és különböző 

masszázs szolgáltatásokkal egészülnek ki. 

Uszodánkban az Új-Hullám SE vezetésével 

magas szintű úszótanfolyamokon vehetnek 

részt a gyerekek.  

Mit jelent a 3*-os minősítés, amelyet 

2017-ben érdemelt ki az uszoda?  

Büszkék vagyunk arra, hogy Komárom – 

Esztergom megyében elsőként a dorogi 

uszoda kapta meg a 3 csillagos értékelést a 

Magyar Fürdőszövetségtől. Jó úton 

haladunk, hiszen az uszoda tisztasága és a 

gépészeti színvonala kiemelt értékelést 

kapott. A tanúsító védjegy garanciát nyújt a 

fürdőszolgáltatás-nyújtás minőségére.  

Miért lehet vonzó a vendégek számára?  

Nyitvatartásunk kedvező, hiszen bárki 

megtalálhatja a számára alkalmas időpontot a 

sportoláshoz, kikapcsolódáshoz, mivel reggel 

6.00-tól este 21.00 óráig várjuk a vendégeket. 

A sportosan ébredőket reggel 6.00 - 8.00 óra 

között kedvezményes úszójeggyel várjuk, 

valamint munka utáni feltöltődésre, 17.00 

órától délutáni úszójegy váltható. Télen a 

legnépszerűbb szolgáltatásunk a szauna és a 

gőzkabin, ahol vendégeink feltöltődnek. A 

szaunázás azon túl, hogy felmelegít a 

hidegben, azonnal aktivizálja a szervezetet. 

Felébreszti a vérkeringést és erősíti az 

immunrendszert.     

Teljesen megújult büfékínálattal 

találkozhatnak a vendégek, ahol 

korosztálytól függetlenül mindenki 

megtalálja a számára megfelelő ételeket. 

Évről évre emelkedik a látogatóink száma, 

annak köszönhetően, hogy Dorog és 

térségében a szolgáltatásaink minősége 

megfizethető.   

Milyen kedvezményekkel kedveskedtek a 

vendégeknek? Kifejezetten most a cikk 

olvasóinak készülünk egy rendkívüli akcióval 

a decemberi hónaptól kezdve, az alábbi 

kuponnal 25 % kedvezményt biztosítunk a 

belépők árából. Nincs más dolguk, csak 

kivágni a 

kupont, elvinni 

magukkal az 

uszoda 

jegypénztárához 

és 

kedvezményesen 

megvásárolni a 

belépőt. 

Egyidejű 

vásárlásnál, 2 fő veheti igénybe a kupon.  

A létesítmény Dorog város 

sportközpontjában található, a következő 

címen: Dorog, Iskola u. 9-11. 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Cím: Dorog, Iskola u. 9-11. 

Weboldal: http://dorogiuszoda.hu/ 

Telefon: 06 33 503 – 316 

E-mail: dorog.uszoda@gmail.com 
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Nyitva tartás hétfőtől vasárnapig: 06.00 – 
21.00  

A wellness részleg nyitva tartása : 6:15 – 
20:30 

Pénztárzárás: 20.00 órakor  

KÉPEK az uszodáról 

 

 

 

 

 

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

 

EMLÉKMŰ ÁTADÁS 

Augusztus 29-én ünnepélyesen átadták a 

bajóti szén- és kőbányászok emlékművét 

 

Bodnár Sándor a helyi bányász 

szakszervezet elnöke mondott ünnepi 

beszédet 

 

Kedves Barátaim, kedves Megjelentek! 

Ez a BÁNYÁSZ EMLÉKMŰ nem 

épülhetett volna meg és nem kerülhetne 

felavatásra jószándékú támogatók nélkül. 

Minden bányásztársam nevében 

köszönöm. 

Szeretném röviden bemutatni a DOROGI 

SZÉNMEDENCE történetét. A kétezer 

oldalas történetnek ez csak a töredéke. A 

szénkitermelés 1781-ben pontosan238 

éve kezdődött, amely Smith Sándor 
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bányamérnök nevéhez fűződik. Különböző 

társaságok működtették egészen a II. 

világháborúig. Ezután államosították a 

szénbányákat. Az egyik legnagyobb 

energiahordozóként nagy szükség volt a jó 

minőségű szénre. Sorra nyíltak meg a 

szénkitermelő aknák Dorogon, Tokodon, 

Annavölgyön, Ebszőnybányán, 

Csolnokon,Sárisápon és a Pilisben. 

Kevesen tudják,hogy Bajótnak is volt 

szénbányája a Szarkásvölgyben. 

Az erdőn átkelve 32 bajóti bányász kezdte 

el a munkát minden nap és kezdődött el a 

vájárképzésük. Ez a bányamező 10 év 

alatt lefejtésre került, miközben a VI-os 

lejtaknán keresztül feltárták a mogyorósi 

szénmezőt, így ott folytatták a munkát a 

bajóti bányászok, akik addigra kiváló 

vájárszakmunkások lettek. Ebben a 

bányában alakult meg a MOGYORÓSI 

TANBÁNYA, ahol a bányász utánpótlás és 

szakmai oktatás folyt 1954-től. 

A jó kereseti lehetőség és a bányamunka 

szeretete egyre több bajóti embert 

csábított a bányászathoz,hogy a családjuk 

életének anyagi biztonságát 

megteremtsék. A DOROGI SZÉNBÁNYA 

VÁLLALAT buszjáratokat indított a 

bányaüzemeibe:Dorogra, a tokodi 

Erzsébet aknára, Ebszőnyre, Annavölgyre, 

Sárisápra. Nem pontos adat szerint 595 

bajóti bányász dolgozott a Dorogi 

Szénbányák különböző aknáiban, 

üzemeiben. 

Rendszerváltás után egy rossz 

kormánydöntés következtében bezárták a 

mélyművelésű bányákat. Nagy 

mennyiségű feltárt szénvagyon maradt a 

föld alatt, amely továbbra is a nemzeti 

kincsünket képezi. A szakmájukat szerető, 

elkeseredett bányászok vagy átképezték 

magukat, vagy a közeli gyárakban 

helyezkedtek el.1994-re már egyetlen 

mélyművelésű bánya sem működött 

Magyarországon. 

A KECSKEKŐI KŐBÁNYÁBAN 480 fő 

dolgozott, fejtette a követ. Háború után 

még nagyobb igény volt a kőre a 

megrongált utak és lebombázott épületek 

újjáépítéséhez. A lábatlani cementgyár 

megépítése után, szint az egész 

alapanyagot a kőbánya szállította. A 

cementgyár bezárása után is szükség van 

a kőre az építkezéseknél, utak, támfalak 

alapjaként stb. Például emlékművek 

készítéséhez. 

Köztudott, hogy nagy megbecsülés övezte 

mindig a bányászokat akik vállalva a 

különböző veszélyeket leszálltak a föld 

alá,vagy megmászták a sziklafalakat nem 

törődve az időjárás viszontagságaival. 

Mindkét szakma veszélyes, ezért teljes 

embert kíván erőben, lélekben, 

összetartozásban. Ha valamilyen cél 

elérése volt napirenden, egy emberként 

mozdult meg  az egész 

bányásztársadalom. Nemcsak szakmai 

dolgokra gondolok,akár kulturális vagy az 

életüket befolyásoló tényezőkre. Ezek 

közül példaként megemlíteném az 1938-

ban az EUCHARISZTIKUS kongresszus 

tiszteletére Dorogon 5 ezer bányász vonult 

a bányásztérre fáklyákkal a kezükben. 

1919 szeptember6-án amikor a jogaikért 

és az emberi megélhetésért vonultak az 

utcára. Az összegyűlt tömeget 

csendőrsortűz oszlatta fel. Hét bányász 

meghalt, sokan megsebesültek. Ilyen és 

ehhez hasonló események tükrözik a 

bányász összetartó erőt. A bányászok két 

napon tartják a bányásznapot. 

Szeptember 6-án és december 5-én Szent 

Borbála a bányászok védőszentje napján. 

A 69-ik bányásznapon köszöntöm 

bányásztársaimat és hozzátartozóikat, 

illetve az ünnepségen megjelenteket. Jó 

így együtt lenni! 

Egy bencés szerzetes mondásával 

fejezem be a beszédemet.” Imádkozzál, 

ünnepeljél és dolgozzál!” Aki mindennap 

ünnepel az vagy lusta vagy öntörvényű. Mi 

ma itt ünnepelünk, holnap már dolgozunk. 

Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, 

egészséget és Jó Szerencsét! 

 



8                                                                                                                                          Bajóti Kisbíró 

 

Záradékként köszönet 

 Dorogi Szénmedence Kultúrájáért 

Alapítványnak 

 Bajóti Öregkőaljai Pincebarátok 

Köre Közhasznú Egyesületnek 

 Bajóti Önkormányzatnak 

 Ollé Ferenc úrnak a  kivitelező 

LODZSA KFT tulajdonosának nagy 

és jólelkű anyagi támogatásáért. 

Köszönet a Harmónia Kamara kórus 

verses, dalos műsoráért. A bányász 

himnusz élethű előadásával emelték az 

ünnep színvonalát. Köszönöm 

Krajcsovszki Ferenc úrnak a pályamunka 

készítését és munkafolyamatok 

irányítását, a szervezést. 

 

Köszönöm Glenitzky István bányamérnök 

úrnak a Dorogi Bányász Szakszervezet 

elnökének és Koltai Lajosnénak               

(Ilonkának) a Dorogi Bányász 

Szakszervezet alelnökének az emlékmű 

felavatásáért és megkoszorúzásáért. 

Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek és 

jelenlétükkel tiszteletüket is kifejezték. 

Tisztelettel: 

Bodnár  Sándor 

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

Szent Borbála a hirtelen halállal járó, 
veszélyes szakmát űzők védőszentje. 

  
Európa csaknem minden országában 
évszázadok óta megünneplik december 4-én a 
bányászok védőszentjének, Szent 
Borbálának napját. 

  

Elterjedése és fennmaradása annak 
köszönhető, hogy a természettel vívott harc 
egész Európában közös 
bányászhagyományokat és szokásokat 
alakított ki.  
Szent Borbálához szívesen folyamodtak a 

középkori bányászok, akitől a hirtelen halállal 

és a súlyos sebesüléssel szemben reméltek 

védelmet.============================

====== 

A Művelődési Ház decemberi 

programjai 

Dec.1 16 óra.A közös adventi koszorú 

első gyertyájának meggyújtása 

A bajóti Karitász és bajóti óvoda adventi 

vásárának kezdete 

Dec 6.18 óra Táncház élőnépzenével 

Minden érdeklődőt várunk szeretettel 

Dec. 11.17 óra  Bajóti zeneiskolások 

hangversenye 

Dec. 21. Adventi koszorú 4-ik 

gyertyájának meggyújtása 

Dec.22. 16 óra Falukarácsonya 

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

„ A Mestert már életében legendák 
övezték. Azt tartották, hogy egyszer Isten 
is tanácsért fordult hozzá: 
- Bújócskázni akarok az emberekkel. 
Megkérdeztem az angyalaimat, hogy 
szerintük melyik a legjobb búvóhely. Volt 
aki azt mondta, hogy az óceán feneke. 
Mások a legmagasabb hegycsúcsot 
ajánlották. Megint mások a hold túlsó 
oldalát vagy egy távoli csillagot. Te mit 
ajánlasz? 
- Rejtőzz el az emberi szívben - válaszolt 
a Mester. - Az lesz az utolsó hely, ahol 

keresni fognak. ”           Anthony de Mello 

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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