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Óvodai hírek, események: 

Szeretettel köszöntöm a Kisbíró olvasóit és 

a falu lakosságát! 

 

Gagyiné Páldi Hajnalkának hívnak, tavaly 

augusztus 01- től én látom el a Mindszenty 

József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

intézményvezető-helyettesi feladatait. 

Néhány szót írnék magamról: 

Tősgyökeres bajótiként ismerem a 

községben élő családok nagy részét, hiszen 

ebben az óvodában kezdtem pedagógiai 

pályafutásomat 1999-ben. 

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai 

Főiskolai Kar Óvodapedagógus szakon 

végeztem és a gyakorlatomat is itt 

töltöttem ebben az óvodában. 

2012-ben jelentkeztem az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola vezető óvodapedagógus 

szakvizsgás képzésére, melyet kitűnő 

eredménnyel végeztem. 

2014 júniusában megpályáztam és 

elnyertem 5 évre a Mányi Mesevár Óvoda 

óvodavezetői tisztségét. Mivel az óvoda 

bölcsődei csoporttal is bővült, ezért 2020 

októberében felsőfokú 

kisgyermekgondozó-nevelő szakképesítést 

is megszereztem így a szociális szférában 

is gyakorlatot szereztem. 

2021-ben megüresedett óvodavezetői 

pályázatra, pályázatot nyújtottam be a 

Mindszenty József Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda intézményvezető-

helyettesi tisztségére. 

Családi kapcsolataim révén érzelmileg is 

kötődöm az intézményhez, ezért döntöttem 

úgy, hogy szülőfalumban folytatom tovább 

szakmai pályafutásomat. 

Nyitott vagyok az új ismeretek 

befogadására, ezért folyamatosan képzem 

magam, ezzel igyekszem megfelelni az új 

pedagógiai elvárásoknak és nem utolsó 

sorban önmagamnak. A jövőben a 

keresztény szellemiségű nevelésbe 

szeretnék jobban elmélyülni. 

A Mindszenty József Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda intézményvezető-

helyetteseként a helyi sajátosságokat 

figyelembe véve célomnak és 

feladatomnak tekinteném a keresztény 

szellemiség világkép megalapozását az 

alapvető keresztény magatartási erkölcsi 

normák elsajátíttatását, társas 

kapcsolatokba való beépítését, mindezt egy 

elfogadó, szeretet teljes intézményi 

légkörben. 

Fontosnak tartom hagyományaink ápolását 

a szülőföldünkhöz való kötődés 

megalapozását az egyházi és világi 

ünnepek megélését és átélését a gyermekek 

életkorának megfelelő formában. Ezekre 

nagy hangsúlyt fogok helyezni. 

Minden vágyam, hogy az idejáró 

gyermekek, jól érezzék magukat, szívesen 

jöjjenek az óvodába, a szülők elégedettek 

legyenek a keresztény értékek mentén 

folyó nevelő munkával és tapasztalják nap, 

mint nap, hogy gyermekük jól érzi magát 

az óvodában szépen fejlődik érzelmi, 

értelmi, és szociális téren egyaránt. 

Krisztus áldását kérem terveim 

megvalósításához! 

Gagyiné Páldi Hajnalka 

intézményvezető-helyettes 
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Önkormányzati hírek: 

Tisztelt lakosság!  

Kedves bajóti Polgárok! 

Szeretnék Önöknek beszámolni az 

önkormányzatunk által az elmúlt 

időszakban elvégzett munkákról.  

Mint azt tapasztalhatták a 2020-ban 

bekövetkezett többszöri árvizek okozta 

károk helyreállítása már a tavalyi évben 

megkezdődött, A patakmeder teljes 

belterületi szakasza kotrásra, tisztításara 

került. A kerékpárút hídját újjá építettük, 

az Arany János utcai hidat felújítottuk, 

hamarosan aszfaltozásra kerül. Ezek a 

munkálatok vis maior pályázatokból 

kerültek finanszírozásra, 32 milló forint 

volt a beruházási főösszeg. 

Folytatódott a záportározó 

megvalósításának előkészítése. Elkészültek 

a végleges műszaki tervek, melyeket 

vízjogi engedélyeztetésre benyújtottunk. A 

gát nyomvonala 4, míg a tározó tér 200 

ingatlant érint. A kisajátítási eljárások 

elindítását hamarosan megkezdjük, ennek 

érdekében a kormányhivatallal az előzetes 

tárgyalásokat lefolytattuk.  

Hatalmas feladat lesz ezeknek a 

területeknek a kisajátítása, mivel számos 

esetben több tulajdonosa is a van a néhány 

tíz négyzetméteres területeknek, illetve sok 

esetben nincsenek hagyatékolva a 

területek. Az állami területek tekintetében 

Gyopáros Alpár államtitkár úr segítségét 

kértük, azok a területek reményeink szerint 

ingyenesen kerülnek az önkormányzat 

tulajdonába. Amint a vízügyi igazgatóság 

jóváhagyja a terveket, lakossági fórumon 

fogunk bővebb tájékoztatást adni. Terveink 

szerint a kivitelező kiválasztására a nyár 

közepe, vége felé lesz lehetőség, beruházás 

megkezdése pedig őszre tolódik.  

Korábban már többször esett szó róla, hogy 

5 áteresz felújítására és a patakkal való 

összeköttetésük helyreállítására is nyertünk 

egy jelentősebb összeget (75 mFt). Ennél a 

pályázatnál is vízjogi engedélyes terveket 

kellett készítenünk. Az tervek elkészültek 

és a szükséges engedély is megszerzésre 

került. A kivitelező kiválasztása 

folyamatban van, a beruházás a nyár elején 

megkezdhető. 

Folyamatban van a Széchenyi utca 

felújítása. A csapadékvíz elvezetés 

kiépítésre került, jelenleg a 

gázszolgáltatóra várunk, hogy kiépítse az 

utca gázellátását szolgáló vezetéket. 

információink szerint ez néhány héten 

belül megtörténik. Ezt követően kerül sor a 

szilárd burkolat kialakítására. A kőolaj 

árának drasztikus változása miatt 

elképzelhető, hogy térkő burkolat kerül 

kialakításra aszfalt helyett.  

Az iskola napközi épületének felújítása 

esetében is a kivitelező kiválasztása van 

folyamatban. Ez a beruházás is a nyár 

elején fog megkezdődni. Ennek keretében 
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megújul az épület és az eszközök is ki 

lesznek cserélve. 

A pincei út felújítása is a nyár elején fog 

megkezdődni. Ennek a pályázatnak a 

keretében a burkolat megerősítésére, 

helyreállítására, az út nyomvonalának a 

helyre tételére és víz gerincvezeték 

lefektetésére kerül sor, két vízkivételi pont 

kialakításával.  

Kisebb pályázati forrást nyertünk 

rendezvényszervezésre, melyet részben a 

szabadtéri színpad átadási ünnepségére 

fordítottunk, a fennmaradó részből pedig 

15 sörpadgarnitúra került beszerzésre. 

Pályáztunk még a művelődési ház vezető 

bérköltségének fedezésére, illetve a 

hivatal fűtésrendszerrének 

korszerűsítésére, 

energiahatékonyságának növelésére 27,6 

mFt. értékben. 

Pályázatot nyújtottunk be a játszótér 

felújítása érdekében, melynek keretében 

bizonyos játszótéri elemek cseréjére, 

valamint felnőtt szabadtéri kondipark 

kialakításra kerülne sor. 

Pályáztunk a ravatalozó felújítására is. Itt 

nyílászáró cserékre kerülne sor, az épület 

körüli vízelvezetés kialakítására és 

lélekharang beszerzésére. 

A Szabadság utca felújítása érdekében is 

benyújtottunk pályázatot, itt a Katona 

Gyulá-ék boltjától a Zagarics féle házig 

terjedő szakasz felújítására kerülne sor, 

míg a Táncsics Mihály utca esetében a 

tejes felső szakasz felújítására. 

Két civil szervezettel közösen is 

pályázatokat nyújtottunk be.  

A Szikra Sport Egyesülettel egy új 

sportöltöző építésére pályáztunk a TAO- 

program keretében. Örömmel 

tájékoztathatom Önöket, hogy az első 

ütemben 41 mFt támogatást nyertünk el és 

benyújtottuk a második ütem pályázatát, 

melyben 44 mFt a megcélzott támogatási 

összeg, így mindösszesen körülbelül 85 

mFt. áll majd rendelkezésre.  

Az Aranykalász Vadásztársasággal az 

öreg iskola alatti részen, illetve a kertek 

aljai részen felhalmozott illegális 

hulladék eltávolítására, kamera rendszer 

telepítésére pályáztunk. 

Részben saját forrásból (Köszönjük 

Bognár Gábor alpolgármester 

felajánlását) fejlesztettük a térfigyelő 

kamera rendszerünket a művelődési ház 

körül, így már a rendezvény tér is védelmet 

kapott. A Millenniumi Ház környékén is 

fejlesztettük a rendszert. 

Összegezve a pályázati aktivitásunkat, 

néhány számot hagy említsek meg. Az 

elmúlt időszakban benyújtott pályázataink 

összértéke 843 millió forint volt, ebből a 

már elnyert forrás 537 millió forint, míg 

306 millió forint esetében döntésre 

várunk.  
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Bízom benne, hogy a településünkön lévő 

problémák minél szélesebb körére tudunk a 

benyújtott pályázatainkkal megoldást 

találni!  

Az elmúlt években sajnos az árvizeken túl 

egy Covid járvánnyal is meg kellett 

küzdenünk, ami miatt a megszokott 

települési rendezvényeink rendre 

elmaradtak. Szerencsére a járvány 

megfékezésére tett erőfeszítések mára talán 

meghozták a várt eredményeket.  

A Kulturális Bizottság mérlegelve a 

jelenlegi járványügyi helyzetet, úgy 

határozott, hogy mind a falunapi, mind 

pedig a szüreti rendezvényünk 

előkészítését megkezdi. A falunap 

programja szinte teljesen összeállt, 

időpontja 2022 augusztus 13 (szombat), 

helyszíne a művelődési ház melletti 

rendezvény tér! A szüreti felvonulás és bál 

szeptember 2. hétvégéje. 

 

Bajót, 2022.03.09. 

 

Tóth Zoltán 

Polgármester 
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JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI 
JOGSÉRTÉSEK ESETÉN 

Olyan károsultaknak működtet 

jogsegélyszolgálatot az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 

akik egy pszichiátriai kórházban, 

intézetben szenvedtek sérelmet: 

egészségkárosodást, megaláztatást, 

igazságtalan kényszerkezeléseket vagy 

akár egy szeretett családtag elvesztését. 

 

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több 

ezren keresték fel ilyen panaszokkal, 

így szinte nincs olyan pszichiátriai 

jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a 

teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat 

indítanak, és eljárnak a megfelelő 

hatóságoknál. 

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai 

kezelések miatt elveszti egy szerettét, 

gyakran magára marad a gyásszal és a 

veszteséggel, pedig felelősségre vonással 

elejét vehetjük, hogy másokkal is 

megtörténhessenek hasonló esetek. A 

pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, 

kényszerkezelések szintén életre 

szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely 

esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható 

az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek 

számtalan esetben sikerült már elérniük, 

hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve 

hogy a károsult kártérítést kapjon. 

 

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi 

szervezet, az Állampolgári Bizottság az 

Emberi Jogokért (CCHR) hazai 

csoportjaként működik. Magyarországon 

is sok még a teendő, hiszen hazánkban is 

használnak még elektrosokkot, szállítanak 

kényszerrel a pszichiátriára embereket – a 

megalázó bánásmóddal, az emberi jogok 

elhanyagolásával kapcsolatban az 

Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is 

számos alkalommal felemelte már a szavát 

a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek 

még ma is rendszeresen sértik a 

pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért 

nagy szükség van egy olyan 

jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az 

ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget. 

 

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet 

szenvedett a pszichiátrián, kérje az 

alapítvány segítségét! 

 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítvány 

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 

(minden hétköznap 9.30–17 óráig) 

panasz@cchr.hu info@cchr.hu 

www.cchr.emberijogok.hu 

 

mailto:panasz@cchr.hu
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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Sporthírek: 

 

Kedves szurkolóink, tisztelt sportbarátok! 

Kérjük támogassák Egyesületünket adójuk 

1%-ával ebben az évben is!  

Adószámunk: 18612091-1-11 

Köszönjük!  
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Baba hírek: 

A januárban - februárban született babák és 

szüleik is megkapták a baba csomagokat: 

Oláh Szilvia és Körmendi János Tibor kisfia 

Oláh Damián Raul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altmann Anett és Horvárh Károly kislánya 

Horváth Mercédesz 
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Tel.:449-450 

 

Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődő anyukát és kisbabát 

csütörtökönként egy kellemes 

hangulatú jógára a Művelődési 

házba! 

A foglalkozásokat Tóth Zsuzsanna 

jógaoktató vezeti. 

 


