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Óvodai hírek, események: 

Ovis Ballagás 2021. 

 

A ballagók névsora: Balogh Hanna, Baranyi Attila, Bartos 

Kornél, Bognár Anna Gabriella, Bödör Letícia Brigitta, 

Bujka Valentina Stella, Czakó Zselyke Szofia, Dús Rebeka, 

Horváth Emília, Horváth Hanna Eszter, Ivancsó Regina, 

Kiss Aisa Mirabella, Kiss Nóra Eliza, Kolompár Szvetlána 

Szonja, Kraszlán Zsombor, Suki Szamanta, Szuroviák 

Dominik, Varga Attila, Varga Dániel Krisztián, Zsilák 

Bence Ádám 

 

 

 

 

Mindszenty József Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda 

ballagási ünnepélyét 

2021.május 28-án tartotta 

meg. A leendő 

nagycsoportosok izgatottan 

készültek erre a napra, 

amikor is előadhatták 

ballagási műsorukat. Az 

ünnepélyt megelőző 

napokban szorgosan 

gyakorolták a verseket, 

énekeket, körjátékokat, 

hogy ezekkel búcsúzzanak el 

óvodájuktól.  A sok 

gyakorlásnak meg is lett 

eredménye, hiszen 

mindenki nagyon ügyesen 

szerepelt és a jól 

megérdemelt taps sem 

maradt el a vendégek 

részéről.  Az ünnepély végén 

minden gyermek megkapta 

a ballagó tarisznyáját, az 

óvodai mappáját, egy 

színezőfüzetet.  

Kívánunk nekik sikeres 

tanulást, sok piros pontot, 

érezzék jól magukat az 

iskolában! 
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Önkormányzati hírek: 

Tisztelt Lakosság, Kedves Bajótiak! 

Az elmúlt másfél évben a korona vírus 

járvány következtében jelentősen 

megváltoztak mindennapjaink. Ezzel 

együtt az önkormányzat működése is a 

megszokottól eltérően folyt és 

előreláthatólag szeptemberig, a 

veszélyhelyzet feloldásáig ez így is 

marad. Ezért szeretnék röviden 

beszámolni az elmúlt másfél év 

kiemelkedőbb önkormányzati 

eseményeiről. 

A járvány miatti nehézségek hatására 

néhány beruházás befejezésére csak 

ebben az évben nyílt lehetőség. Egy 

csomagban került kivitelezésre a Bottyán 

utca bizonyos szakaszainak 

aszfaltozása, a Szabadság utcai járda, a 

kispiac és a rendezvénytér kialakítása. 

Ezeket a fejlesztéseket befejeztük 

ugyan, de sem az ünnepélyes 

átadásukra, sem a teljeskörű birtokba 

vételükre nem került sor. Ezt később, ha 

normalizálódik a helyzet, szeretnénk 

megtenni. 

- Időközben a Magyar Falu 

Program keretében pályázatot 

nyújtottunk be a 

Takarékszövetkezet épületének 

megvásárlására. Ezt a pályázatot 

megnyertük, az épület az 

önkormányzat tulajdonába került. 

A cél, hogy ebbe az ingatlanba 

költözzön a Posta. Ennek 

érdekében újra felvettem a 

kapcsolatot a Posta lépviselőivel, 

illetve Völner Pál Országgyűlési 

Képviselő Úrral, hogy 

támogatásával ez az elképzelés 

megvalósuljon. Egyelőre a Posta 

és az Önkormányzat közötti 

tárgyalások akadoznak, mivel a 

felkínált lehetőség és a Posta 

igényei nem teljesen vannak 

összhangban. A Képviselő Úrral 

azon dolgozunk, hogy az 

álláspontok közeledjenek és ez 

az együttműködés létre jöjjön. 

-  

Több pályázat előkészítése, bírálata 

van folyamatban.  

- Pályázatot nyújtottunk be a 

Széchenyi utca alsó szakasza 

csapadékvíz elvezető 

rendszerének felújítására és a 

felette lévő slipperes rész szilárd 

burkolattal történő kiváltására. 

Körülbelül 15 millió Ft. 
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nagyságrendű beruházásról van 

szó.  

- Pályázatot nyújtottunk be az 

iskolai étkeztetésnek helyt adó, 

korábbi ÖNO épület belső 

felújítására, külső felújítására, 

eszközeinek cseréjére. Ez 20 

millió forint nagyságrendű 

pályázat. 

- Folyamatban van a záportározó 

kialakítását és a patakmeder 

rendezését célzó pályázat 

műszaki előkészítése. A pályázat 

már az utolsó bírálati szakaszban 

van, információm szerint a 

végleges döntésre és a 

szerződés megkötésére néhány 

héten belül sor kerülhet. Ezt 

követően a szükséges területek 

kisajátítására és a kivitelező 

kiválasztására kerül sor. 

Optimális esetben 2022 tavaszán 

az építkezés is elindulhat. A 

fejlesztés 350-400 millió forint 

forrásigényű. 

- A TOP pályázat keretében 

elnyert, a nagyobb átereszek 

felújítását célzó 75 milliós 

pályázat esetében az Állami 

Közút Nonprofit Zrt.-vel folytak 

egyeztetések, mivel Bajót teljes 

belterületi szakaszán felújításra 

kerül a Kossuth Lajos utca. 

Célszerű a kivitelezést egyszerre, 

összehangolt módon 

megvalósítani. Információm 

szerint 2-3 héten belül 

megkezdődik a felújítás.  

- Az Állami Közút Nonprofit Zrt. 

projektje keretében felújításra 

került a Bajót-Péliföldszentkereszt 

útszakasz is. 

- Kisebb, mintegy 1,5 millió forintos 

pályázat keretében ivartalanítási 

program megvalósítását 

készítettük elő. A nyár második 

felében kerülhet sor az állatok 

tényleges ivartalanítására. 

- A tavalyi villámárvizek okozta 

károk helyreállítása érdekében 

vis maior pályázatokat nyújtottunk 

be. A Belügyminisztérium az 

igényelt forrásoknál jelentősen 

kevesebb támogatást ítélt meg. 

Panasszal éltünk, de ezt 

elutasították, ezért egy jelentősen 

lecsökkentett műszaki tartalom 

kidolgozására került sor. Ez a 

folyamat most zárult le, így a 

konkrét helyreállítások is 

hamarosan elkezdődhetnek. A 
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Dobozi utcai pincebeszakadás 

már helyreállításra került. 

-  

Az önkormányzatunk saját bevételei 

tekintetében komoly mértékű 

elvonásokra került sor a kormány 

részéről a járvány okozta gazdasági 

veszteségek enyhítése céljából. Három 

önálló bevételi forrásunk közül a 

gépjármű adó teljes mértékben 

elvonásra került, mely adót már az idei 

évben a NAV közvetlenül szedte be. Az 

iparűzési adó esetében 50% 

megfizetését írta elő a vállalkozások 

számára, későbbi kompenzáció ígérete 

mellett. egyedül a kommunális adó 

maradt 100 %-ban az 

önkormányzatunknál, ennek emelését 

viszont megtiltották. Látható, hogy az 

önálló bevételeink jelentős része került 

elvonásra. Ilyen helyzetben sajnos 

akadozik a civiltámogatás és a pályázati 

önrészek, tervkészítések is nehézkesen 

finanszírozhatók. Mindezen nehezítő 

körülmények ellenére egyelőre a 

gazdálkodásunk stabilnak mondható, a 

tervezett fejlesztések megvalósítására a 

fedezet rendelkezésre áll. 

Rendezvények: a jelenlegi adatok szerint 

a járványhelyzet ugyan javul, de a 

Kulturális és Sportbizottság alapos 

megfontolás után arra a döntésre jutott, 

hogy ebben az évben a nagyobb 

önkormányzati rendezvényeket nem 

tartja meg, elsősorban financiális 

okokból. Reményeink szerint a jövő 

évben már a nagyobb rendezvényeinket 

is meg tudjuk tartani és a 

civilszervezetek is újra tudják indítani 

tevékenységeiket az önkormányzat 

támogatása mellett! 

Röviden ezek az elmúlt időszak főbb 

eseményei. 

 

Tisztelettel: 

Tóth Zoltán  

Polgármester 

Bajót, 2021.06.01. 

 

Az elmúlt időszakban is  

sor került baba csomag  

kiosztására. A csomagot  

Imre Csaba és Nagy  

Dzsenifer kislányának,  

Dzsenet Klaudiának  

polgármester úr adta át. 
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Orvosi rendelő hírei: 

 

Tisztelt Lakosság! 

A 06. 04. - i adatok: alapján a 

beoltottak száma: 782, még oltásra 

várnak 69 - en. 

Az eeszt.gov.hu-n minden regisztrált 

online foglalhat időpontot, akár 

másnapra, vagy olyan időpontra, ami 

neki megfelelő (szemben azzal, hogy 

mi megadott időpontra hívjuk, amikor 

van oltóanyag...).  

Dr. Szabó Péter 

Iskolai hírek, események: 

 

Szeretettel köszöntjük 

Pedagógusnap alkalmából 

községünk oktatási-nevelési 

intézményeinek aktív és 

nyugdíjas dolgozóit! 

 
 
 
 

 
 
 
 

Az évzáró időpontja 
2021:06.24.(csütörtök) 17 óra 

 

 
Tisztelt Lakosság! 

 
A régi Polgármesteri Hivatal 

(Bajót, Kossuth Lajos utca 69.) 

udvarán lakossági sütőolaj 

begyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedények kerültek 

kihelyezésre.  

 

Az udvarban található sárga 

„kukákban” térítésmentesen 

elhelyezhető a sütőolaj.  

Környezetünk megóvásáért a 

feladatunk csak annyi, hogy 

lezárt PET palackba vagy zárt 

befőttesüvegbe gyűjtsük össze 

az olajat főzés után és a 

gondosan lezárt edényt 

helyezzük el ezekben a 

kukákban! 

  

Az összegyűjtött sütőolaj 

újrahasznosítását a begyűjtést 

végző cég végzi.  

 

Nyitvatartási idő: hétfőtől 

péntekig 7:15 – 15:30 óráig 
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Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk, 

Szabó Sándorné 

(született: Gách Anna) 

temetésén megjelentek,sírjára 

virágot,koszorút hoztak. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD 

 

 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk, 

Dinnyés Gábor 

temetésén megjelentek, 

sírjára virágot,koszorút hoztak. 

 
A gyászoló család 

 

 

Nagyszülői szeretet 

„Ha tudom, hogy az unokák mennyi 

örömet jelentenek, velük kezdtem 

volna.” 

A szomszédban lakó óvodás a 

nagyszüleiről kérdezgetett. Ekkor jöttem 

rá, hogy egy gyerek a nagyszülőket 

természeti jelenségnek tekinti, akik 

egyszerűen a helyszínhez tartoznak. 

A nagyszülőkre mindig számítani lehet, 

cukorkát, virágmagot, üdvözlőkártyákat, 

ragasztószalagot, grillázst vásárol neked. 

A nagyszülő segít neked mosogatni, 

amikor te vagy a soros. 

A nagyszülő egy görög komédiát is 

megül, hogy nézze az unokáját, 

miközben azon töpreng, hogyan 

magyarázza el, hogy unokája megértse a 

történetet. 

A nagyszülő az egyetlen bébicsősz, aki 

nem kér felárat éjfél után, s az ezt 

megelőző időre sem számít fel semmit. 

A nagyszülő megveszi neked azokat az 

ajándékokat, amelyekre a mamád azt 

mondja, hogy nincs rájuk szükséged. A 

nagyszülő 3 órával korábban érkezik a 

keresztelődre, az érettségi bizonyítvány 

osztására és az esküvődre, mert olyan 

helyen akar ülni, ahonnét mindent 

láthat. A nagyszülő azt színleli, hogy nem 

ismer fel, amikor jelmezben jelensz meg 

nála. 

A nagyszülő kopasz kisbaba korodtól 

kopasz papa korodig szeret téged, 

valamint a közbeeső időben, amikor van 

hajad. A nagyszülő anyák napja előtt 

pénzt csúsztat a kezedbe. A nagyszülő 

segít amikor a gomboddal a cipzároddal, 

vagy a cipőfűződdel kínlódsz és nem 

fogja siettetni a felnövésedet. A 

nagyszülő kisbabakorodban akkor is 

ellenőrzi, hogy nem sírsz-e, amikor 

egészségesen alszol. 

Amikor az unoka azt mondja :-Nagyi, 

hogy lehet, hogy neked nincs gyereked?-

a nagyszülő visszatartja a könnyeit.

     „RR” 
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Sporthírek: 

Lezárultak a Megye II.-es 

küzdelmek 

 

 

Az utolsó mérkőzésen a már bajnok DG 

Tát SE csapatát fogadtuk hazai pályán. 

Fegyelmezett játékkal és Galba Joci 

mesterhármasával i megérdemelten 

tartottuk itthon a 3 pontot.  

Ezen a mérkőzésen dőlt el az is, hogy 

Joci 31 találattal elnyerte a gólkirályi 

címet, csapatunk pedig nagy hajrát 

követően az 5.helyen zárta a 

bajnokságot!  

Ez azért is előkelő pozíció, mert tavaly 

nyáron nagy átalakuláson ment át a 

Szikra, több környékbeli játékossal 

próbáltuk meg pótolni azokat, akik 

abbahagyták az aktív pályafutásukat, 

eligazoltak vagy épp már a munkahelyi 

változások, elfoglaltságok miatt nem 

tudták vállalni a játékot. 

 Új csapatot építeni mindig nehéz, 

ráadásul most még a Covid is 

nehezítette a dolgunkat. A sok 

nehézség ellenére azonban 

elégedettek lehetünk a szezonnal és az 

elért eredményekkel.  

Köszönjük mindenkinek az egész éves 

szurkolást és a támogatást! 

Hajrá Szikra! 

    Dudás Júlia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hátsó sor (balról): Török Géza, Kecskés Tamás, 
Csökmei János, Kuthy Milán, Urbán Sándor, Aradi 
Sándor, Pozsonyi Zoltán, Galba József, Bokros 
Richárd, Tömör Sándor, Juhász Gábor  

Első sor: Marczinkó Bence, Prskó Béla, Juhász Dániel, 
Pálinkás Róbert, Viszolai Mihály, Juhász Tamás 
Hiányzók: Rácz Dávid, Horváth Richárd, Takács 
Zoltán, Szombati Attila, Seres Milán, Juhász Tamás, 
Varga László 
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Jeles napok 
Június 24.: 

 KERESZTELŐ SZENT 

JÁNOS NAPJA VAGY 

SZENT IVÁN-NAP 

Szent Iván a nyári 

napforduló ünnepe, a 

szertartásos tűzgyújtás 

egyik jeles napja. A tűz 

tisztító, gonoszűző 

erejébe vetett hit az 

alapja a Szent Iván-napi 

tűzugrás szokásának is. Az 

ekkor gyújtott tűzről azt 

tartották, hogy megvéd a 

köd, a jégeső és a dögvész 

ellen, elősegíti a jó 

termést.  

A szertartásos 

tűzugrásnak egészség- és 

szerelemvarázsló célzata 

is volt. A néphagyomány 

időjárási szabályokat is 

kötött a Szent Iván-

naphoz. A Szent Iván-nap 

előtti kakukkszó állítólag 

olcsó búzát jelent. 40-es 

napnak is számít Szent 

Iván. Úgy tartják, a 

következő negyven napon 

hozzá hasonló idő lesz. 
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