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„Harang csendül, 

Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 

Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 

Magába száll minden lélek. 

 

Minden ember 

Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 

Az én kedves kis falumban 

A Messiás 

Boldogságot szokott hozni.” 

 

Ady Endre:  

Harang csendül (részlet) 
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Önkormányzati hírek: 

Tisztelt Lakosság, Kedves Bajótiak! 

Az elmúlt időszakban a korona vírus 

járvány következtében jelentősen 

megváltoztak mindennapjaink. Ezzel 

együtt az önkormányzat működése is a 

megszokottól eltérően folyt és 

előreláthatólag, a veszélyhelyzet 

feloldásáig ez így is marad. Ezért szeretnék 

röviden beszámolni az idei év 

kiemelkedőbb önkormányzati 

eseményeiről. 

A járvány miatti nehézségek ellenére 

folyamatosan kerestük a problémáink 

megoldása érdekében a pályázati 

lehetőségeket! Több sikeres pályázatot 

tudhatunk magunkénak, melyek közül van, 

ami már megvalósult és van, ami 

előkészítés alatt áll.  

- 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. nagyságrendű 

beruházásról van szó. Ez a pályázat 

sikeres volt, megvalósítása 

folyamatban van. Az utca 

csapadékvíz elvezetésének 

átépítése megtörtént, párhuzamosan 

két szolgáltató is beruházást hajt itt 

végre. Cserére kerül a vízvezeték 

rendszer, valamint kiépítésre kerül 

a gázvezeték. Várhatóan a tavasszal 

kerül kialakításra a szegélyezés és 

az aszfalt burkolat. A teljes 

befejezés várható időpontja 2022 

április-május.  

 

- Pályázatot nyújtottunk be az iskolai 

étkeztetésnek helyt adó, korábbi 

ÖNO épület belső felújítására, 

külső felújítására, eszközeinek 

cseréjére. Ez 20 millió forint 

nagyságrendű pályázat. Ez a 

pályázat is sikeres volt, jelenleg a 

kivitelező kiválasztása van 

folyamatban. A beruházás kezdete 

2022 tavasza, nyár eleje. 

 

- Folyamatban van a záportározó 

kialakítását és a patakmeder 

rendezését célzó pályázat műszaki 

előkészítése. Ez pályázat is nyert és 

a támogatói szerződés megkötésére 

is sor került. Folyamatban van a 

szükséges területek kisajátítása és a 

vízjogi engedélyes tervek 

előkészítése, melyet várhatóan 

2022 januárjában tudunk benyújtani 

az illetékes hatóságokhoz. Ezt 

követően indulhat meg a kivitelező 

kiválasztására az eljárás. Optimális 

esetben 2022 tavaszán, nyár elején 

az építkezés elkezdődhet. A 

fejlesztés 400 millió forint 

forrásigényű. 
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- 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 lett volna a 

kivitelezést egyszerre, összehangolt 

módon megvalósítani, de ez rajtunk 

kívül álló okokból nem sikerült. 

Jelenleg ennél a pályázatnál a 

vízjogi engedélyeztetési eljárás van 

folyamatban. Amint ez az eljárás 

lezárul utána kezdhető meg a 

kivitelező kiválasztása. A 

beruházás kezdete itt is várhatóan 

2022 nyarára fog csúszni.  

 

- Az Állami Közút Nonprofit Zrt. 

projektje keretében felújításra 

került a Bajót-Péliföldszentkereszt 

útszakasz, és a Kossuth Lajos utca 

teljes belterületi szakasza. A két 

projekt összesen 800 millió 

forintból valósult meg. 

 

- Kisebb, mintegy 1,5 millió forintos 

pályázat keretében ivartalanítási 

programot valósítottunk meg. Ez az 

ivartalanítási program sikeres volt 

befejezésére 2021 decemberéig 

kerül sor.  

 

- 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 lecsökkentett műszaki tartalom 

kidolgozására került sor. A konkrét 

helyreállítások elkezdődtek. A 

Dobozi utcai pincebeszakadás, 

valamint szintén a Dobozi utcai 

bedőlt csapadékvíz elvezető 

rendszer már helyreállításra került.  

 

Megkezdődött a patakmeder 

tisztítása, a kerékpárút hídjának és 

az Arany János utca beton hídjának 

a helyreállítása. Vízügyi 

szempontból a patak karbantartása 

2021 januárjáig a Gerecse-Pilis 

Víztársulat feladata lett volna. A 

jogszabályok módosulása miatt, 

valamint a karbantartás hiánya és 

tavalyi ötszöri villámárvizek 

bekövetkezése miatt, az 

önkormányzatunk saját hatáskörébe 

vette ezt a feladatot. 

Fontos tisztázni, hogy a patakmeder 

az önkormányzat tulajdona, arra az 

önkormányzat engedélye nélkül 

semmilyen műtárgy nem 

helyezhető el. Sőt, a 

magántulajdonosokat jogszabály 

kötelezi, hogy a patak mindkét 

oldalán 3-3 méter széles gondozási 

sávot biztosítsanak. Az elmúlt 

évtizedekben számos kisebb 
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nagyobb hidat építettek a 

magántulajdonosok a patakra, hogy 

biztosítsák a telekrészeik közötti 

átjárást. Ezek egyrészt engedély 

nélkül létesültek, másrészt műszaki 

szempontból aggályosak, hiszen 

egy esetleges árvíz esetén torlaszt 

képeznek, ezért szükséges az 

elbontásuk. Ezeknek a műszakilag 

nem megfelelő hidaknak, 

átjáróknak az elbontása a vis-maior 

pályázat része. Szeretném 

megjegyezni, hogy az engedély 

nélkül épült, műszakilag nem 

megfelelő átjárok tulajdonosai 

kötelezhetők azok elbontására, 

ilyenkor a teljes költség a 

tulajdonost terhelné! Szerencsére 

ebben a pályázatban ezt az 

önkormányzat a vis-maior pályázat 

terhére elvégzi, viselve az összes 

költséget. Természetesen van mód 

a telekrészek összekötésére olyan 

hidakkal, melyek engedéllyel 

épülnek és műszaki szempontból 

megfelelnek az árvizek 

elkerüléséhez szükséges űrszelvény 

méretnek. A teljes közösség érdeke, 

hogy megakadályozzuk azt, ami a 

tavalyi évben településünkön 

történt, azt, hogy az ötszöri elöntés 

következtében 100 milliós 

nagyságrendű károk keletkezzenek, 

elsősorban magáningatlanokban, az 

önkormányzatot ért (a közös 

vagyont ért) károkról nem is 

beszélve! Szeretnék kérni 

mindenkit, hogy akinél szükséges 

ilyen átjáró kialakítása, az írásban 

kérelmezze ezt az 

Önkormányzatunk Képviselő 

Testületénél, ezt követően pedig a 

megépítendő átjáró műszaki 

paramétereit egyeztesse le a 

műszaki munkatársunkkal! Ezt 

követően megépíthetők az átjárók! 

 

- Pályázatot nyújtottunk be a Herman 

Ottó intézethez a zártkerti 

(pincesor) ingatlanok 

megközelítését szolgáló utak 

felújítása, és vízvételi lehetőség 

kialakítása érdekében. Többszöri 

próbálkozás után, végre sikeres lett 

a pályázatunk. Így lehetőségünk 

nyílik a pincesori utak mart 

aszfalttal történő burkolására, 

illetve két ponton vízkivételi 

lehetőség kialakítására. Az elnyert 

támogatási összeg közel 25 millió 

forint! Ebben az esetben is először 

a támogatói szerződés megkötésére 

kerül sor, reményeink szerint még 

ebben az évben, majd a jövő év 

tavaszán megtörténhet a kivitelező 

kiválasztása és a beruházás 2022 

nyarán megvalósulhat. 

 

- További kisebb fejlesztéseket 

hajtottunk végre az iskola épületén. 

Az Önkormányzatunk saját 

költségén felújította az iskola 
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bejárati lépcsőjét, míg a még fel 

nem újított vécé felújítására a 

Klébersberg Intézményfenntartó 

Központ (KLIK) biztosított forrást. 

Ezzel az iskola 99%-ban felújításra 

került. Egyedül a nagy folyosó 

burkolata maradt a régi.   

 

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: jelenleg a járvány újra 

felfutó ágban van, a Kulturális- és 

Sportbizottság alapos megfontolás után 

arra a döntésre jutott, hogy az idei 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. 

Bajót, 2021.12.02. 

Tisztelettel:   Tóth Zoltán  

         Polgármester 

Bányásznapi megemlékezés 

Köszönet 

„Akik emlékezünk, soha nem felejtünk!” 

Köszönöm azoknak a bajóti lakosoknak 

megtisztelő jelenlétét, akik eljöttek 

szeptember 5-én a Szén- és Kőbányászok 

emlékművének koszorúzására. 

 

Köszönöm Tóth Zoltán polgármester 

úrnak, kifejezve az önkormányzat 

tiszteletadását, elhelyezte az 

emlékművön az emlékezés koszorúját. 
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Köszönöm Vígh Erik úrnak, az 

Öregkőhegyaljai Pincebarátok Köre 

Egyesület és Szeifert Norbert úrnak a 

Kecskekői Kőbánya képviselőinek 

tiszteletadását.  

Köszönöm a Bajóti Kamarakórus 

színvonalas előadását. (A dorogi 

delegáció is elismerését fejezte ki, főleg a 

Bányász Himnusz tökéletes eléneklését 

méltatták.)

 

A Dorogi Nyugdíjas Bányász 

Szakszervezet szűkös anyagi forrásokkal 

rendelkezik, hiszen a tagdíjból befolyó 

pénz jó része elmegy a temetkezési 

segélyekre és dologi kiadásokra. Ezért 

fordultam a bajóti boltosokhoz, hogy 

segítsenek be a vendéglátásban. 

Készséggel és szívesen segítettek:  

Molnár Attila, Balázsovitsné Krizsán 

Márta, Pincésiné Panyi Tímea, köszönet 

érte! Külön köszönöm Molnár Attilának 

a szervezésben való segítséget! 

Tisztelettel és köszönettel:  

Bodnár Sándor  

a Bányász Szakszervezet elnöke 

 

 

Közérdekű információk: 

Kormányablak busz működésének 

felfüggesztése - 2021/2022 tél 

A hidegebb időjárási körülményekre 
tekintettel a téli időszakban (2021. 
december 1. - 2022. február 28.) a 

Mobilizált Kormányablak 
Ügyfélszolgálatok kötelező 

működtetése felfüggesztésre kerül. 

 

Ünnepi nyitvatartások: 

Óvoda: 12.20-21. ügyelet,  

12.22.-01.03.-ig zárva 

Iskola: 12.21-től 01.03-ig zárva 

Polgármesteri hivatal:  

12.20-01.03.-ig zárva 

Műv.ház: 12.20-01.03-ig zárva 

Orvosi rendelő:12.24-26.: ügyelet; 

12. 31.: ügyelet 

A többi napon normál rendelési idő 
szerinti rendelés lesz. 

 

Hagyományteremtés Bajóton 

Szerintem addig vagyunk igazán 

gyermekek, míg hiszünk a csodában. 

Abban, hogy a Mikulás létezik, 

decemberben eljön hozzánk és van 

zsákjában valami nekünk való. Aztán 

persze felnövünk és a csodát mi 

magunk éltetjük tovább. 
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Az, hogy melyik család hogyan váltja 

valóra ezt a mesét, mondhatni ahány 

ház...Viszont lehet ezt picit még 

mesebelibbé tenni. 

 

Mikor olyan faluba látogat el az igazi 

Mikulás, ahol előtte még sosem járt, és 

nem csak az ablakokban vagy a 

cipőcskékben hagyja a  

csomagot, hanem találkozik is a 

picikkel. 

 

Nem könnyű behozni valami egészen 

újat egy közösségbe, ahol te magad is 

viszonylag új vagy. Ám ha nagyon 

lelkes és kitartó vagy, van egy 

barátnőd, aki mindenben melletted áll, 

és veleszületett profizmussal vezényli le 

a csomagok átadását, gondolsz valakire, 

aki szuper Mikulás lenne, és a kezdeti 

aggodalmai ellenére, az első 

kisgyermek érkezésekor már nem csak 

egy jelmezbe bújt valaki, hanem egész 

lényében a Mikulás.  

Na akkor már csak olyan apróságok 

miatt kell aggódnod mint pl. időjárás, 

ami reggelre csodás hófehér 

hótakaróval ajándékozott meg 

bennünket.  

Hatalmas könnyezős nevetések a 

"színfalak mögött", borzasztó nagy 

odaadás, átélés és persze nem pici 

izgulás a főszereplők, a gyermekek 

előtt. 

 

Hihetetlen energia cunami látni azokat 

a kipirosodott, megszeppent, boldog 

pofikat, a csillogó szemeket, ahogy 

megélik a csodát, találkoztak a 

Mikulással. 

Nagyon sok munka van egy ilyen 

délutánban, de úgy érezzük minden 

belefektetett perce megérte.  
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Nem kérdés, hogy a Mikulás jövőre is 

ellátogat Bajótra. 

Akik a hagyományt megteremtették: 

Katona Gerda 

Czégeni Ildus 

Csaholczi Tamás 

Dudás Júlia 

Írta: Czégeni Ildus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeles napok: 
A csillagászati tél december 21-én 

kezdődik. Ez az év legrövidebb napja. 

A Baktérítő a déli szélesség 23,5 fokán 

átmenő szélességi kör. Nevét onnan 

kapta, hogy a Nap a Bak jegybe érve 

ezen a körön hág a legmagasabbra, s 

onnét ”tér” vissza az egyenlítő felé. 

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. 

Felelős kiadó: Bajóti Önkormányzat.  

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

Felelős szerkesztő: Dudás Júlia 

Készült a Művelődési Ház gondozásában. 
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