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Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé 

alakítsák át azokat. 

(Richard Wagner) 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Richard_Wagner
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Óvodai hírek, események: 

 
 

Az iskolába menő nagycsoportosok 

megkezdték az úszásoktatást. 

 

A gyerekek jól szórakoztak Kalap 

Jakab zenés műsorán: 

 

 

 

Balázs áldás Szőcs László atyával: 

 

 

 

Házi farsang az óvodában, a bál 

idén sajnos elmaradt, de a 

gyerekek így is jól szórakozhattak: 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a 

nyári takarítási szünet 

2020. július 27-től (hétfőtől) 

augusztus 21-ig (péntekig) tart. 

Kezdés: augusztus 24. hétfő 

Óvodavezetés 

Iskolai hírek, események: 

 

 

Az iskolások elűzték a telet 

A farsangi időszak mulatságaiból mi sem 

maradhattunk ki. Az álarcok-, dekorációk 

készítése már a technika órákon vidám 

hangulatot teremtett az iskolánkban. Így 

egyre izgatottabban vártuk a bál napját.  

Játékokat gyűjtöttünk a zsákbamacskába, 

és törni kezdtük a fejünket a legjobb 

jelmezen.  

Február 7-én már alig tudtunk odafigyelni 

a tanulásra, a délutáni bálra gondoltunk.  

Órák után siettünk haza, belebújtunk a 

jelmezünkbe, és három órakor 

kezdődhetett a tánc.  

A jelmezes felvonuláson sokan részt 

vettünk, kistestvérek is velünk táncolták a 

Mesebeli karnevált. 

 

Szülők, nagyszülők, és visszalátogató felsős 

gyerekek csodálhatták meg, hogy mivé 

változtunk.  

 

A jó hangulatról a tanító nénik 

gondoskodtak, akik sok zenés játékkal 

tették izgalmassá a bulit. 

 



4  Bajóti Kisbíró 

 

A büfében finom szendvicseket, és sütiket 

ehettünk. Vásárolhattunk zsákbamacskát, 

tombolát, amiket szülők árultak.  

A bál végén a tombolasorsolás volt a 

legizgalmasabb. Sok gyerek örülhetett 

nyereménynek, de mindenki a 

főnyereményre, egy szép unikornis tortára 

vágyott.  

Azért, hogy a bál ilyen jól sikerüljön, a 

tanító nénik sok segítséget kaptak az  

iskola dolgozóitól, a szülőktől és helyi 

vállalkozóktól, akiknek ezúton szeretnénk 

megköszönni támogatásukat: 

Altmann Anett 

Balázsovits Márta 

Dudásné Szabó Ibolya 

Flórián Lajos 

Horváth Attiláné 

Kriszeg Ilona 

Kovács János 

Menner Istvánné 

Molnár Attila 

Molnár Jánosné 

Muzslai Gábor 

Muzslai Renáta 

Sárközi Karolin 

Sinkó Mimóza 

Stenger Mónika 

Zöldi-Kovács Mihályné 

 

Január 30-án a 1-2. osztály az Aranyszőrű 

bárány című előadást nézhette meg a 

Lázár Ervin Meseprogram keretein belül. 

 

 

Február 12-én a 4. osztályos tanulók pedig 

a Győri Ütőegyüttes műsorát hallgathatták 

meg. 
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A  Művelődési Ház hírei, programjai: 

 

 Március 7.  szombat, 20 óra 

Nőnapi bál 

 Március 13. péntek, 16 óra 

Március 15-i ünnepély 

 Március 14. szombat, 10 órától 

Festőkurzus 

 Március 28. szombat  

Borverseny 

Húsvéti hangolódás 

 

 

Április 9-én, csütörtökön délután, 

Húsvétra készülődve, a Művelődési Ház 

előtti fákat díszítenénk tojásokkal, amihez  

szívesen várjuk a felajánlásokat is. 

A fán mindenki elhelyezheti a kézzel 

készített (kifújt, bármilyen technikával 

festett, horgolt…stb.) vagy egyéb (fa, 

műanyag) tojásait. 

 

A legkreatívabb műveket és a legaktívabb 

segítőket díjazni fogjuk! 

     DJ 

 

Csukás István emlékére 

Szökőévnek szökőnapján 

Szomorú lett Süsü sárkány 

Egy fejével zokogta szét 

Szülőjének halálhírét. 

 

PomPom nem lejtőzik a fán 

Picurt sem vár suli után. 

Radír Pók és Sün Balázs 

programja is zokogás. 

 

Pedig vidámnak kell lenni 

Mert csak a szerző ment pihenni 

Itt marad a sok-sok társ, 

Mirr-murr, Csacsi, Ho-horgász... 

 

Egy élet műve, ezer alak 

Kik velünk nőttek az évek alatt 

Itt maradnak mind velünk 

Velük lehet gyermekünk! 

 

Csak ő ment el, hogy megpihenjen 

bár még lenne dolga bőven! 

Gyermekszívet melengetni - 

Lelküket magasba emelni! 

(Kiss Ágnes) 

Festőtanfolyam 

Február 22-én, szombaton megtartottuk a 
második festő napot a Művelődési Házban.  

A további kurzusokra az alábbi /szombati/ 

időpontokban is várjuk a festeni vágyókat: 

2020. március 14., április 4., május 16. 10 

órai kezdettel 

További információk: 

millenniumihaz@bajot.hu e-mail címen 

mailto:millenniumihaz@bajot.hu
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A  résztvevők  most is csodaszép képeket 

alkottak 

OLVASÓ SAROK 

A könyvtár ajánlatából 

Fábián Janka: Virágszál 

Előítéletek, gúzsba kötő 

konvenciók, rangon aluli 

szerelmek és két különleges 

nő, akiknek a sorsa egy 

életre összefonódik... 

 

1902. újév estéje. Az irgalmasrendi 

kolostorban megszólal a csengő. Amikor 

Kornélia nővér, az idős apáca ajtót nyit, egy 

kis batyut talál a küszöbön... 

Urbán Flóra, egy gazdag budai ügyvéd 

elkényeztetett, önfejű lánya beleszeret a 

költői álmokat dédelgető, nagyravágyó, 

jóképű boltossegédbe. Tudja, hogy a 

házasságba az apja nem egyezne bele, 

ezért a lány nemtelen eszközökhöz 

folyamodik. Terve azonban nem válik be, 

sőt: tragédiák sorozatát indítja el.  

ápolónő. 

Fábián Janka mesterien szövi a 20. század 

hajnalán játszódó, szenvedéllyel, túlfűtött 

érzelmekkel, meglepő fordulatokkal teli 

romantikus történet szálait.  

Leon Uris: Miła 18 

1939. szeptember 1-jén a 

német csapatok átlépik a 

lengyel határt, s ezzel 

kezdetét veszi a második 

világháború. A megszálló 

németek először csak 

jogaikat csorbítva alázzák meg a zsidóságot, 

majd gettókba terelik őket, végül pedig 

kezdetét veszi a népirtás. A lengyel zsidóság 

egyedül áll szemben a náci terrorral, saját 

honfitársaik, a lengyelek elzárkóznak a 

segítségnyújtás minden formája elől. 

Uris döbbenetes erejű regényének 

cselekménye a háborúnak azt az időszakát 

meséli el, amikor a varsói gettó lakói 

fellázadnak elnyomóik ellen, és házi 

készítésű fegyverekkel, valamint puszta 

ököllel szállnak szembe a Wehrmacht 

tankjaival. A város romjain folytatott 

küzdelem 47 napig tart, de végül csak 

néhány túlélő marad. 

 

A jógának számos előnye van, 

nemcsak a hajlékonyságodat, és 

a mély izmokat fejleszti, 

hanem megnyugtató sport is 

egyben. Alvászavarokkal küzdőknek 

is ajánlott. 

Bajóton a Művelődési Házban, 

szerdánként 18:00-19:30-ig kis is 

próbálható!  Érdeklődni és 

jelentkezni a helyszínen  vagy a  +36 

30 393 8904-es számon illetve lehet. 

 

J 

Ó  

G 

A  

 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/5282/Alvas-horkolas-ejszakai-legzeszavarok
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Jegyek már csak korlátozott számban 

kaphatók! 

 

Sport 

Március 1-én kezdetét veszi a 

bajnokság tavaszi szezonja. 

Csapatunk a 6. helyről várja a 

rajtot.  

Juhász Tamás és Aradi Zsolt 

sajnos egészségügyi problémák 

miatt visszavonult az aktív 

játéktól, de a téli átigazolási 

szezonban 3 labdarúgót sikerült 

igazolnunk: Benkovits Sándor 

Pilismarótról, Bokros Richárd 

Esztergomból és Sárközi 

Ferenc pedig Bajnáról érkezett 

hozzánk. Eredményes, 

gólokban gazdag szezont 

kívánunk nekik csapatunkban!   

 
 

 

Köszönjük mindenkinek a tavalyi 

felajánlását, 

kérjük idén is támogassák 

Egyesületünket adójuk 1%-val! 
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JELES NAPOK 

1833. február 15-én, Kassán mutatták be 

először Katona József Bánk bán című 

drámáját, mely kezdeti sikertelensége 

ellenére a magyar színművészet egyik 

legjelentősebb alkotása lett. Katona 

József drámája 1848. március 15-e 

estéjén valósággal megdicsőült – ez 

még úgy is igaz, hogy a Nemzeti 

Színházba betóduló néptömeg 

valószínűleg meghiúsította a tervezett 

előadást. A színdarab 1848-tól 

végérvényesen összeforrt a 

forradalommal és a magyar nemzet 

szabadságának eszméjével. 

(http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1833_februar_15_a_b

ank_ban_osbemutatoja) 

 

 

Tudtad? 

A február hónap latin neve, 

Februarius a klasszikus szerzők 

szerint a szabin februm, „tisztulás” 

szóból ered. Keresztény időkben a 

február a böjt első hava lett, mivel 

a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe 

a hónapba esik. Erre utal a hónap 

régi magyar neve: Böjtelő hava 

Nevezték Halak havának is, mivel 

február 21-e és március 20-a között a 

Nap a Halak jegyében jár. 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/februar__bojtelo_hava
__teluto__jegbonto_hava) 
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