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Trianon 1920-2020 

„Nem kell beszélni 

róla sohasem, 

De mindig, mindig 

gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, 

nem, soha, 

Amíg magyar lesz és 

emlékezet, 

Jog és igazság, 

becsület, remény, 

Hogy volt nekünk egy 

országunk e földön, 

Melyet magyar erő 

szerzett vitézül, 

S magyar szív és ész 

tartott meg bizony. 

Egy ezer évnek vére, 

könnye és 

Verejtékes munkája 

adta meg 

Szent jussunkat e 

drága hagyatékhoz.” 

             (Juhász Gyula: Trianon) 
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Önkormányzati hírek: 

Tisztelet Lakosság, kedves Bajótiak! 

Az elmúlt hetekben, hónapokban egy 

rendkívüli időszakot éltünk át a korona 

vírus világjárvány következtében. Teljesen 

új szokásokat kellett kialakítanunk, új, 

szokatlan napi ritmust vett fel életünk. Ez 

minden egyes embert próbára tett, 

mindenkit megviselt. Úgy tűnik, az időben 

bevezetett intézkedések hazánkban 

eredményesek voltak, hiszen a járvány 

nem robbant be olyan módon, mint 

Olaszországban, vagy Franciaországban, 

illetve számos más országban. Mind a 

megbetegedések száma, mind a 

megbetegedés szövődményében elhunyt 

honfitársaink száma alacsony szinten 

maradt. Persze egyetlen elhunyt is több a 

megengedhetőnél! Innen is szeretném 

kifejezni Önkormányzatunk és minden 

egyes bajóti ember együttérzését az 

elhunytak családtagjainak! 

 A vírus, a járvány sok negatív hatása 

mellett pozitív dolgokat is felszínre hozott. 

Ismét bebizonyosodott, hogy a bajban 

képesek vagyunk az összefogásra. Képesek 

vagyunk felül kerekedni a hétköznapi 

sérelmeinken, problémáinkon és a 

közösségünk számára a legtöbbet nyújtjuk, 

hozzuk ki magunkból. Ha kell vállt-vállnak 

vetve küzdünk egymásért. Ennek szép 

példáját mutatták a bajóti emberek. És 

akadtak nem bajótiak is, akik annak 

ellenére álltak be a sorba, hogy nem 

Bajóton élnek. Az első pillanatokban, 

mikor világossá vált, hogy mekkora 

veszélyt jelent ez a járvány, illetve 

világossá vált, hogy bizonyos eszközök, 

amik a védekezéshez szükségesek nem, 

vagy alig állnak rendelkezésre, felhívást 

tettem a lakosság felé, hogy aki tud 

segítsen a maszkok legyártásában. 

Képviselők, civilek, bajótiak, nyergesiek, 

azonnal nekiláttak legyártani ezeket e védő 

eszközöket. Megszervezték a teljes 

folyamatot. Biztosították az alapanyagokat. 

Varrtak éjt nappallá téve. Szállították az 

anyagokat, szabtak, gumiztak. Rövid idő 

alatt sikerült ingyenesen kijuttatni a 

lakosság részére több, mint 1300 db 

védőmaszkot, majd sikerült beszerezni 

még körülbelül 1000 db-ot. A kijuttatást a 

helyi élelmiszer boltosok lelkesen 

segítették (Molnár Attila, Buczi Tiborné, 

Török Gáborné, Pincésiné Panyi Tímea, 

Kriszeg Ilona, Balázsovitsné Krizsán 

Márta). Úgy tűnik a járvány első hullámát 

sikeresen leküzdöttük. Szeretném 

megköszönni minden bajóti embernek a 

fegyelmezett hozzáállását, ezen kívül az 

önkéntes segítők munkáját, valamint 

mindenkinek a munkáját, aki bármilyen 

módon hozzájárult a sikeres védekezéshez: 

- a fent felsorolt élelmiszer 

boltosoknak, az élelmiszer házhoz 

szállítást külön 

- a maszkok alapanyagának 

biztosítását Molnárné Bécsi 

Mancikának és a bajóti Szent 

Erzsébet Karitász csoportnak, 

Sinkó Józsefnek 

- az önkéntes segítőknek, a varrást, 

összeállítást, szállítást végzőknek: 

Sinkóné Vaszkó Andreának, 

Czégeni Ildikónak, Sujbert 

Nikolettának, Katonáné Kállai 

Krisztinának, Bergmann 

Dezsőnének, Katonáné Bergmann 

Violettának, Molnár Henriettnek, 

Juhászné Jung Krisztinának, Sinkó 

Krisztinának, Mezőné Siklósi 

Annamáriának, Mező Rékának, 

Botlik Ibolyának, Sinkó Anikónak, 

Balogh Brigittának, Paul 

Zoltánnénak, Katona Gerdának, 

Füle Kelemennének, Barkóczi 

Józsefnénak 

- nyergesújfalui segítőinknek: Kiss 

Juliannának, Vígh Tibornénak, 

Sümegi Ilonának 

- köszönet illeti a bajóti 

polgárőröket: Katona Gyulát, 
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Buzás Kelement, Füle Bélát, Ughy 

Zoltánt, Muzslai Szilárdot, Sinkó 

Józsefet, Szabó Gábort, Csaholczi 

Tamást, Nagy Istvánt és Sinkó 

Ferencet 

- köszönet illeti a Kisebbségi 

Önkormányzat Elnökségét, Kovács 

János elnök urat külön is 

- végül, de nem utolsó sorban az 

önkormányzat minden dolgozóját, 

akik a rendkívüli helyzetben is 

maradéktalanul elvégezték a 

feladataikat 

Néhány szó a pályázatokról: 

Az elmúlt hónapokban energiáink javát a 

járvány elleni védekezés kötötte le. De az 

élet azért nem állt le, önkormányzatunk 

folyamatosan ellátta a feladatait.  

Költségvetésünk jelentősen átalakult, 

ennek oka, hogy a kormány az önálló 

bevételeink egy részét a járvány elleni 

védekezés költségeinek fedezésére elvonta. 

Pillanatnyilag három önálló bevétele van 

önkormányzatunknak. Az iparűzési adó, a 

gépjármű adó 40 %-a, valamint a 

kommunális adó. Az iparűzési adó éves 

szinten körülbelül 15 millió forint, a 

gépjármű adó nálunk maradó része 5 millió 

forint, míg az ingatlanonként kivetett 

kommunális adó 1,6 millió forint. A 

védekezésre előre nem tervezett kiadásaink 

(védőmaszkok, gumikesztyűk, fertőtlenítő 

szerek) 1,5 millió forintot tettek ki. 

Ahogyan az előbbiekben említettem a 

kormány a gépjármű adó helyben maradó 

részét 5 millió forintot elvont, ha ehhez 

hozzá vesszük az 1,5 millió forint előre 

nem tervezett kiadást, valamint a gazdaság 

átmeneti megtorpanása miatt az iparűzési 

adónál is számolunk egy körülbelül 1,5 

millió forintos kieséssel, akkor jól látható, 

hogy a költségvetésünk az idei évben egy 

legalább 8 millió forintos hiánnyal fog 

küzdeni. Természetesen a problémát 

jeleztem országgyűlési képviselőnknek Dr. 

Völner Pál úrnak. Számos kis 

önkormányzattal együtt várjuk, hogy a 

kormány a helyzet kezelésére milyen 

intézkedéseket fog meghozni, mert 

önállóan egy ekkora hiányt nem tudunk 

kezelni. 

A meglehetősen nehéz gazdasági helyzet 

ellenére folyamatosan kerestük és keressük 

azokat a pályázati lehetőségeket, melyek a 

településünk fejlődését szolgálják.  

A veszélyhelyzet ideje alatt megtörtént a 

már megnyert pályázatok kivitelezőinek a 

kiválasztása és egy hete elkezdődött a 

megvalósításuk is. Jelenleg a volt 

takarékszövetkezet melletti termelői piac 

kialakításának a munkálatai folynak, 

valamint a Szentkereszti elágazásnál a 

Sacra Velo kerékpárút kerékpáros 

pihenőjének kialakítása. 

 Augusztus végéig reményeink szerint 

mind a termelői piac, mind a művelődési 

ház melletti térkialakítás, a Bottyán utca 

burkolatlan szakaszainak burkolása és a 

Szabadság utcai járda is elkészülnek. A 

veszélyhelyzet időszaka alatt befejeződött 

az iskola energetikai felújítása és a 

Klébersberg Intézmény Fenntartó 

Központtal közös projekt keretében a tető 

felújítása is.  

Kisebb felújítást hajtottunk végre a 

meglévő kerékpárút patakhídján. 

Sajnálatos módon a patakhíd fa 

alépítménye olyan mértékben el van 

korhadva, hogy a felújítás csak ideig-óráig 

hoz eredményt, a közeljövőben egy 

jelentősebb beavatkozásra lesz szükség. 

Ennek a felújításnak egyelőre nincs 

fedezete a költségvetésünkben és 

megfelelő pályázati lehetőségről sincsen 

tudomásunk. A korábban benyújtott 

pályázataink közül elbírálásra és 

támogatásra került a csapadékvíz elvezető 

rendszerünk részleges felújítására 

benyújtott pályázatunk, mely keretében a 

jelentősebb víznyelőink (kanális) és a 
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patakkal való összeköttetésük kerül 

felújításra 75 millió forintból. 

Elbírálásra vár a szlovákiai Nagykér 

községgel közösen benyújtott pályázatunk, 

melyből a régi hivatal kisebbik épületének 

elbontása történne meg. A helyén parkoló 

és zöld terület kerülne kialakításra az 

óvoda kulturált megközelítése, valamint a 

településkép javítása érdekében. Egyúttal a 

hosszú épületrész teljesen felújításra 

kerülne, itt a körzeti megbízotti iroda, a 

polgárőrség, és egyéb civil szervezeteink 

kapnának helyet. Az épület végében lévő 

tárolók elbontásra kerülnének és a helyükre 

egy a téli síkosság mentesítés 

eszközparkjának tárolására alkalmas, fedett 

tároló épülne. Körülbelül 85 millió forint a 

megcélzott pályázati támogatás. 

Pályázatot nyújtottunk be az öreg iskola 

hasznosítása érdekében is. Itt egy 

turisztikai szálláshely kialakításának első 

üteme valósulna meg 100 millió forintos 

nagyságrendben. Előkészítés alatt van a 

Széchenyi utca csapadékvíz elvezetését és 

a slipperes szakasz szilárd burkolattal 

történő kiváltását célzó pályázat, melyet 

július végéig kell benyújtanunk. 

Folyamatosan harcolunk a településünk 

köztisztaságának javításáért. Sajnos 

időnként szélmalomharcnak tűnik, hiszen 

vannak emberek, akik arra sem képesek, 

hogy a legközelebbi hulladék gyűjtőig 

elballagjanak a szemetükkel, inkább 

eldobálják. Míg nem történik a fejekben 

változás, addig ez a harc állandó marad. 

Zöldterületeink karbantartása is nagy 

nehézségeket okoz. Közmunkások híján 

vállalkozókkal kell vágatnunk. A tavalyi 

év adatai alapján egy szezonban a 

zöldfelületek karbantartása 2 millió 

forintba kerül. Ebben a szezonban egy 

fűnyírást már elvégeztettünk, ezt sikerült 

költséghatékonyan megoldani. A 

következő nyírása a június 15-i hét 

közepétől kerül sor. 

Tisztelettel:   Tóth Zoltán 

Polgármester 

Bajót, 2020. június 12. 

A korona vírus okozta veszélyhelyzet alatt 

sem állt meg az élet. Átadásra kerültek a 

Bajóton született csecsemők szülei részére 

az első baba-mama csomagok, melyek 

mintegy 40 000 Ft értékben tartalmaznak a 

csecsemő ápoláshoz szükséges termékeket, 

ezzel is segítve a szülőket. 

Önkormányzatunk képviselő testülete még 

2019. októberében döntött a szociális háló 

kiterjesztéséről, egyebek mellett a 

gyermeket vállaló családok baba-mama 

csomaggal történő támogatásáról.
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 Szeretettel köszöntjük 

Pedagógusnap alkalmából községünk 

oktatási-nevelési intézményeinek aktív és 

nyugdíjas dolgozóit! 

 

Óvodai hírek, események: 

 
Ballagás az óvodában  

2020.06.12. 
 

 

 

Iskolai hírek, események: 

 

Rendhagyó tanévzárás 

Az idei tanév nem a szokásos módon 

zárult. Márciusban elcsendesedett és 

bezárta kapuit az iskola, a gyerekek otthon 

folytatták a tanulást nem kis feladat elé 

állítva szüleiket. Szeretnénk köszönetet 

mondani a szülőknek kitartó áldozatos 

munkájukért, mellyel segítették 

gyermekeik haladását és a mi munkánkat. 

Nagy örömünkre a tanulók többsége 

komolyan vette az otthoni tanulást, a tanító 

nénik és a szülők segítségével megoldották 

a feladatokat és részt vettek az online 

órákon, ezért dicséretet érdemelnek.  

Az iskola épülete „pihenője” alatt is 

szépült.  Tavaly Bajót Község 

Önkormányzatának köszönhetően jelentős 

felújítás történt iskolánkban, melynek már 

tanévkezdéskor is örülhettünk. Ezt folytatta 

tavasszal az iskola fenntartója, ennek 

eredményeként a régi palatető helyett új 

cseréptető fedi az épületet. Ezzel a 

beruházással nemcsak az épület 

esztétikáját fokozták, hanem az esős 

időben előforduló beázásokat is 

megszüntették. A farsangi bálozók 

támogatásának és a palackgyűjtésnek 

köszönhetően szép sötétítő függönyök 

díszítik az osztálytermeket, segítve a 

gyerekek komfortosabb tanulását. 

A megújult iskolában öröm lesz a tanulás 

és a sok közös játék. Élményekben gazdag, 

tartalmas nyarat és jó pihenést kívánnak 

minden kedves diáknak az iskola 

pedagógusai. 
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Villámárvíz 2020 

Június  9-én és 14-én a heves esőzés 

miatt a megáradt patak elöntötte 

falunkat, sajnos jelentős károkat 

okozva. Néhány kép az áradásról: 

     2020.06.09. 

 

 

 

 

Ekkor nem sejtettük, hogy vasárnap 

(06.14.) még nagyobb pusztítással 

szembesülhetünk:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: Dudás Júlia, Fekete Zoltán, Varga Bence 

Felhívás játszótér 

takarításra  

/a felhívás ötlete még az árvíz előtt született, de most így 

sajnos aktuálisabb, mint valaha .../     

Önkéntes segítők jelentkezését várjuk, 

akikkel időpontot egyeztetve (várhatóan 

június vége-július eleje, létszámtól 

függően) a játszóteret és környékét 

kitakaríthatnánk, rendbe tehetnénk. 

Tervezett munkák: homokozók takarítása 

és ásása, játékok megtisztítása, festése, a 

szemét összegyűjtése a környéken, virágok 

ültetése. Aki szeretne segíteni, az jelezheti 

személyesen Dudás Júliánál a Művelődési 

házban vagy e-mailben: a  

muvhazbajot@gmail.com e-mailcímen. 

mailto:muvhazbajot@gmail.com
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Tóth Zoltán, Bajót Község Polgármestere a 

Duna Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 

Felügyelő Bizottságának Elnöke átadja a 

pályázati forrásból elnyert targoncát



  Bajóti Kisbíró 8 

 

 

 

Jeles napok 

Június 8.: Medárd napja 

A legismertebb időjóslás 

szerint, ha e napon esik az 

eső, akkor a következő 40 

napban is esni fog. Ha 

viszont nem nyílnak meg az 

ég csatornái, akkor 40 

napos szárazság várható. 

Szent Medárd frank 

származású, katolikus püspök 

volt. Gyermekkorában egy 

feje fölött szálló sas 

védelmezte őt az esőtől, 

felnőtt korában pedig, 

amikor egy duhaj, mulatozó 

társaságot nem tudott szép 

szóval megfékezni, esőért 

fohászkodott, így végül a 

csapatra hirtelen lezúduló és 

40 napig tartó eső vetett 

véget a tivornyának. 

Tudtad? 

Az Egyesült Államokban kezdeményezték először az 

apák megünneplését a század elején. 1972-ben Richard 

Nixon amerikai elnök kezdeményezésére törvénybe 

iktatták megünneplését. Ma már a világ számos helyén 

minden év júniusának harmadik vasárnapján köszöntik a 

gyermekek édesapjukat. Az APÁK NAPJA 

magyarországi meghonosítására 1994-ben a Borsod 

megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon. 
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