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Kányádi Sándor: Jön az ősz 

 

Jön már az ismerős, 

széllábú, deres ősz. 

Sepreget, kotorász, 

meg-meg-áll, lombot ráz. 

Lombot ráz, 

diót ver, 

krumplit ás, szüretel. 

Sóhajtoz nagyokat, 

s harapja, kurtítja, 

a hosszú napokat. 
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Önkormányzati hírek: 

 

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS  

A SZABADSÁG UTCAI 

JÁRDAFELÚJÍTÁSSAL 

KAPCSOLATBAN 

 

Bajót Község Önkormányzata 

2533. Bajót, Kossuth L. u. 147. 

Tel: 33/449-265 

Fax: 33/449-265 

 

Tisztelt Lakótársak! 

Bajót Község Önkormányzata nevében  

értesítem Önöket, hogy rövidesen 

megkezdődik a Magyar Faluprogram 

keretén belül elnyert támogatásból a 

Szabadság utcai betonjárda egy 

szakaszának térkőburkolattal történő 

felújítása. 

Az új járdaburkolat változó szélességgel 

kerül kialakításra kb. 500 fm hosszban.  

A munkálatok kivitelezője az Andruskó 

Bt., felelős vezetője Andruskó József 

Tel:06/209731731 

Kérjük Önöket, hogy a munkavégzés   

ideje alatt minden gépjármű tulajdonos a 

saját udvarában parkoljon, ne akadályozza 

a forgalmat és a munkavégzést.  

Együttműködő segítségüket előre is 

köszönjük. 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 

Bajót Község Önkormányzata ismét 

sikeresen pályázott, mely során most a 

„határon átnyúló termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése az „Újra felfedezett örökség! 

Foglalkoztatásfejlesztés a helyi termelők 

határokon átnyúló hálózata révén” 

pályázat (projektazonosító: 

SKHU/1802/3.1/050) kereténben nyert 

el, mintegy 73 555 eurót (árfolyamtól 

függően 320 ft/1 euró árfolyammal 

számolva 23 537 600 Ft-ot). 

A pályázat keretében a művelődési ház 

melletti (549 hrsz-ú) területen kerül 

kialakításra egy piactér, épített, fedett 

színpaddal, pihenőpadokkal, 

közvilágítással. A piactéren 

térkőburkolat és füvesítés kerül még 

megvalósításra. 

A helyi termelői piac kialakításával a cél 

a hazai és testvértelepülés gasztronómiai 

szokásainak, étkezéseinek, termelésének 

megismerése, helyi termékek piacának 

bővítése. Az ide látogató nemcsak 

gasztronómiai élményekkel, de 

kulturális értékekkel is gazdagodna. A 

vásárok ideje alatt a kiépítendő 

színpadon előadások szórakoztatnák a 

vásárlókat, mellyel megismernék 

egymás hagyományait, dalait is a 

testvértelepülés tagjai. Kiváló helyszínt 

adna a különféle Adventi- és kézműves 

vásároknak, kiállításoknak. 

A kivitelezési munkálatokat a Bajót 

Község Önkormányzatának beszerzési 

szabályzata alapján kiválasztásra került 

Andruskó Építőipari és Szolgáltató Bt. 
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(székhely: 2541 Lábatlan Dózsa György 

út 108.) végzi. 

A vállalkozói szerződés: 2020. 08. 27-én 

lépett hatályba a kivitelezési 

munkálatokat pedig előre láthatóan 

2020. október 27-éig kell a vállalkozónak 

befejeznie.         

 

 

Bajót Község Önkormányzata sikeresen 

pályázott, melynek keretében a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések (TOP-2.1.3.-16-KO1-2019-

00026 azonosító számú) felhíváson, „Bajót 

település csapadékvíz-elvezetésének 

fejlesztése” című projekthez 75 000 000 

Ft-ot (benne a projektmenedzseri-, 

tervezési-, műszaki ellenőri-, közbeszerzési 

költségekkel), nyert 

csapadékvízelvezetésre. A pályázat során 5 

áteresz kerül felújításra, mely első lépés a 

településünk csapadékvízelvezetési 

problémáinak megoldásában. 

Jelenleg a tervező kiválasztása folyik. A 

tervek elkészítése és a szükséges 

engedélyek beszerzése után közbeszerzési 

eljárás keretében kerül kiválasztásra a 

kivitelező. A munkálatok valószínűleg 

legkorábban 2021 év tavaszán 

kezdődhetnek meg.  

Ezzel párhuzamosan vis maior pályázat 

keretében próbáljuk a júniusi villámárvizek 

okozta károk helyreállítását elvégezni. 

Levelet fogalmaztunk meg Dr. Völner Pál 

államtitkár Úr részére, hogy nyújtson 

településünknek segítséget mind a vis 

maior pályázat önerejéhez (18 200 900 Ft 

biztosításához), mind pedig egy 

záportározó tervezéséhez és kiépítéséhez. 

Vis maior pályázatunk eredményét és az 

Államtitkár Úr segítségét várjuk, a 

pályázat elbírálásáig sajnálatos módon 

semmilyen helyreállítási munkálatot nem 

tudunk elkezdeni. 

Türelmükben bízva, 

 

Üdvözlettel: 

                                                                                   

Tóth Zoltán sk. 

                                                                             

polgármester 
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Pályázati kiírás 

Bajót  Község Önkormányzata az 

Innovációs és Technológiai 

Minisztériummal együttműködve, az 

51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja 2021. évre a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 

számára. 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 

Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerében (EPER-

Bursa rendszer) egyszeri pályázói 

regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat önkormányzathoz történő 

benyújtásának határideje: 2020. 

november 5. (kinyomtatva, aláírva)  

Benyújtandó mellékletek:   

- Felsőoktatási intézmény által 

kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-

igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről, 

- Igazolás a pályázó és a pályázóval 

egy háztartásban élők egy főre jutó havi    

nettó jövedelméről  

A pályázati kiírás részletesen 

megtekinthető:  www.emet.gov.hu , vagy 

az Önkormányzat  hirdetőtábláján. 

Tóth Zoltán  

polgármester 

2020 szeptember 5. 

Bányásznapi 

megemlékezés 

képekben: 
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Takarítási világnap az 

oviban - 2020.szeptember 

18. 

 

 

 

 

Tájékoztató 

Bajót Község Önkormányzatának 

megbízásából, 2020. október 6-án (kedden) 

kerül megrendezésre a KRESZ nap 

Bajóton, (a Művelődés ház parkolójában) a 

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 

szervezésében. 

 

Miről és kinek is szól ez? 

A program a nagycsoportos óvodásoknak 

nyújt segítséget abban, hogy megismerjék 

a közlekedéssel kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókat, ismérveket, szabályokat, 

valamint az alapvető felszereléseket. 

Célunk, hogy a kicsik számára élvezetes és 

mindemellett hasznos programot 

nyújtsunk. 
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A bemutató, oktató rész egy óriási 

KRESZ-pályán zajlik, ahol az ovisok 

kisbiciklivel, rollerrel vagy motorral 

tehetik próbára ügyességüket.  

 

 

 

 

Szeptember 25-én, 

pénteken, a Dorog 

és Térsége 

Turizmus Egyesület szervezésében 

megvalósuló autómentes biciklis napon 

településünk felső tagozatos tanulói is részt 

vettek.  

Ezen a kezdeményezésen a lelkes 

gyerkőcök gyümölcslevet, tejszeletet és 

kakaóscsigát is kaptak reggelire.  

 

A Bajótról érkezők reggel 7 órakor 

indultak és tekertek végig a főút mellett 

haladó bicikliúton Eternitre, majd délután 

haza. 

 

/A program a helyi identitás pályázat 

keretei között, Nyergesújfalu Város 

Önkormányzatának megbízásából valósult 

meg./ 
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Közlemények 

 

Határozatlan ideig,  

kedden és  

csütörtökönként 

 a Művelődés ház, 

szakmai továbbképzés miatt,  

zárva tart! 

A muvhazbajot@gmail.com e-mail 

címen elérhető vagyok! 

Dudás Júlia 

Mezőgazdasági összeírás            

A Központi Statisztikai Hivatal 

megbízásából szeptember 19- és 

november 22- között Malatinszki 

Tímea a lábatlani Polgármesteri Hivatal 

dolgozója fényképes igazolvánnyal 

felkeresi az érintetteket. Az összeírás a 

KSH által biztosított tableten történik 

az egészségügyi-biztonsági szabályok 

betartása mellett. Az összeírás 5-30 

percet vesz igénybe. 

Kérjük segítsék munkáját, 

köszönjük!  

 

A temetőből az utóbbi időben egyre több 

sírról tűnik el virág. A szépen gondozott 

sírokról egyszerűen tövestől kihúzzák és 

eltulajdonítják a virágokat. Kérünk 

mindenkit, hogy ha bármilyen 

információval rendelkezik, akkor ezt 

jelezze a Hivatalban, lépjünk fel közösen 

az ilyen minősíthetetlen viselkedéssel 

szemben! 

 

Fotópályázatot hirdetünk településünk 

lakóinak, Szülőfalum: Bajót címmel. 

A pályázaton bárki részt vehet, aki az 

adott témában pályaművet(ket) küld be 

és bajóti lakhellyel rendelkezik. 

Pályázónként maximum 2 pályaművet 

fogadunk el! A fotókat minimum 500 

kbyte és maximum 5 megabyte 

méretben várjuk a 

muvhazbajot@gmail.com e-mailcímre 

vagy pendrive-on eljuttatva a 

Művelődési házba október 30-ig! A 

részvételi szabályzat olvasható lesz a 

www.bajot.hu oldalon és Bajót község 

facebook oldalán is.  

A zsűri által kiválasztott első három 

helyezett ajándékcsomag díjazásban 

részesül, különdíjat kerül kiosztásra, a 

facebook oldalon közzétett, legtöbb 

szavazatot kapott kép készítőjének 

Szeretettel várjuk a képeket! 

mailto:muvhazbajot@gmail.com
http://www.bajot.hu/
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Jeles napok 
Szeptember első 

vasárnapja: 

1919. szeptember 6-án 

csendőrsortűz oltotta ki 

bányászok életét 

Tatabányán. Ennek 

emlékére szeptember 

első vasárnapja a 

bányászat, a 

bányászatban dolgozók 

nagy áldozatokat 

követelő munkájának 

ünnepnapja. 

Tudtad? 
Az Európai Unió szeptember 22-re AUTÓMENTES 

VILÁGNAP-ot hirdetett meg. A minden évben 

megrendezett esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a 

motorizáció és az elavult közlekedésszervezés által 

okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. 

A rendezvényre először 1997-ben került sor a 

franciaországi La Rochelle-ben. 2001 elején 

megszületett az autómentes napról szóló Európai Charta, 

melyet másodikként – az unión kívüli országok közül 

elsőként – Magyarország írt alá. 
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