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„Magyarok fénye, ország reménye! 

Légy áldott, szent István király!” 

/ XVII. századi kéziratos Magyar Cantionale/

  



~ 2 ~    Bajóti Kisbíró 
 

Óvodai hírek, események: 

Üdvözlöm a Kisbíró olvasóit! 

A 2021/22-es nevelési évre visszatekintve 

engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam 

Önöket az óvodában folyó munkáról, a 

megvalósult programokról, fejlesztésekről. 

Épület tárgyi eszközeinek cseréje, 

felújítása: 

A nevelési év kezdetén aktuálissá vált az 

udvari játékok felülvizsgálata. A 4 

évenkénti kötelező vizsgálat megtörtént, 

ezzel együtt az udvari játékok a 

jegyzőkönyvben szakemberek által is 

megerősített tények alapján felújításra, 

illetve a balesetveszélyes játékok elbontásra 

kerültek. A kerítés bedőlt veszélyes része 

elbontása és az új elemek beépítése 

megtörtént, de szükség van további részek 

cseréjére, melyről az egyeztetés 

folyamatban van. 

Nagy figyelmet fordítottunk az szép, 

barátságos környezet alakítására is. A 

folyosón elhelyezett régi hirdetőtáblák 

helyett, a gyermekmunkák kihelyezésére 

alkalmas, ötletes tájékoztató táblák 

kerültek. Az óvoda textíliáit felújítottuk, 

pótoltuk. A mosdókba esztétikus 

törölközőtartókat szereltettünk fel, illetve 

szép színes törölközőket is vásároltunk 

hozzá. A kulturált étkezés feltételeinek 

biztosításához, új textil asztalterítőket, 

zsúrkocsit vásároltunk. Évközben 

ételbeszállítót váltottunk, hogy minőségi 

ételt tudjunk felszolgálni a gyermekek 

egészséges étkeztetése érdekében. 

 

A fenntartó egyház nagy teljesítményű 

multifunkciós gépet, illetve 

laminálógépeket, biztosított a napi 

munkánkhoz, és adminisztrációhoz.  

Rendezvényink lebonyolításához szükséges 

nagyteljesítményű hangfalat is vásároltunk 

Személyi feltétel: 

Óvodánk személyi feltétele biztosított, üres 

álláshely jelenleg nincs. Minden dolgozó 

rendelkezik a munkakör betöltéséhez 

szükséges iskolai végzettséggel. A speciális 

ellátást igénylő gyermekek 

gyógypedagógiai-fejlesztőpedagógiai-

logopédiai  ellátása szakemberekkel  

biztosított volt. 

Programjaink: 

Első programunk a helyi katolikus karitasz 

bajóti plébánián megrendezett családi napja 

volt. Örömmel tettünk eleget a 

meghívásnak, kreatív foglalkozás keretén 

belül gyurmáztunk, színeztünk, a 
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gyermekekkel, elkészítettük szent Erzsébet 

rózsáját is. 

Októberben a nagycsoportosok műsorával 

szerepeltünk az október 23-i ünnepségen, 

elhelyeztük a megemlékezés koszorúját. 

Novemberben a családokkal és az 

egyházzal közösen tartottuk a Márton napi 

lampionos felvonulást. A templomban 

előadtuk a Szent Márton legendáját, majd a 

gyermekek saját kezűleg elkészített 

lámpásai fényében felvonultunk.  A 

mulatság a rendezvénytéren folytatódott, 

ahol zenés-táncos programon minden kicsi 

és nagy jól érezte magát. 

Szent Erzsébet napján Gábor Atya 

látogatott óvodánkba, ahol a gyermekek 

megismerhették tőle Szent Erzsébet 

legendáját. 

Decemberben megjött a mikulás is tele 

puttonyával a gyermekek nagy örömére 

 

A karácsony megünneplésére a járvány 

miatt zárt ünnepségen került sor.  

Januárban Gábor Atya Vízkereszt napján 

megáldotta intézményünket. 

Februárban a hagyományos óvodás bált 

szintén a járvány végett nem tudtuk 

megtartani.  A farsangi mulatságot a 

csoportokon belül szerveztük meg   

Részt vettük a község március 15-i nemzeti 

ünnepségén. 

Szintén márciusban tartottuk a nyílt napot 

óvodánkba, a részt vevő szülők betekintés 

nyerhettek az óvodai életünkbe, 

mindennapjainkba. 

Májusban méltóképpen ünnepeltük meg az 

édesanyákat anyák napja alkalmából.  

Megható köszöntő műsorral, saját kezűleg 

készített kis ajándékokkal. 

A ballagó nagycsoportosokkal 

ellátogattunk a Csiki pihenőkertbe, ahol egy 

egész napot eltöltöttünk. A gyerekek 

lepényt sütöttek, festettek, íjászkodtak a nap 

végén élményekkel gazdagon tértünk haza. 

Május 27-én tartottuk az óvodai ballagási 

ünnepségünket, ahol elbúcsúztattunk kilenc 

nagycsoportos gyermeket, kicsi katicát, 

akik kirepülnek óvodánk óvó-védő szárnyai 

alól.  Kívánjuk nekik, hogy érezzék jól 

magukat az iskolában. legyenek sikereik a 

tanulásban, és a későbbi életükben is. 

Júniusban a nevelési év méltó lezárásaként 

családi napot szerveztünk, melyet a 

kedvezőtlen időjárás miatt a plébánia 

udvarán tartottuk meg. A nap folyamán a” 

Népijátszó” csapata régi hagyományos 

játékszerekkel biztosított sok érdekes 

tevékenységet a gyerekeknek. A 
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„Réparetekmogyoró” Együttes zenés-

interaktív műsorával szórakoztatta a 

gyerekeket, majd Pomázi Zoltán zenés 

műsorával folytatódott a műsor.  

A nap folyamán, tűzoltó és rendőr bemutató 

is szórakoztatta a kicsiket, nagyokat. 

Köszönjük a szülőknek, hogy szép számban 

megjelentek, és együtt töltötték ezt a vidám 

napot velünk. 

A következő nevelési évre is rengeteg 

feladat vár ránk. Hiszem, hogy az óvodai 

dolgozók csapatával, és partnereink 

segítségével a megvalósítás jövőre is 

sikeres lesz. 

 

Bajót, 2022. 07. 31.   

  Gagyiné Páldi Hajnalka 

  intézményvezető-helyettes 

Önkormányzati hírek: 

 

 

Új, határon-átnyúló 

piacok   

az Ister-Granum régió 3 

helszínén  

Az Interreg V-A Szlovákia-

Magyarország Együttműködési Program 

támogatásának keretében valósíthatta meg 

az Ister-Granum EGTC - tíz partnerrel 

együttműködve - eddigi legkomolyabb 

projektjét. A IG Heritage területi akcióterv, 

6 önáló, helyi termékekre irányuló 

projektből áll, melynek egyike június 30-án 

sikeresen lezárult.  

A „CB_SALES 2.0” elnevezésű projekt 

vezető partnere Szőgyén község, 

magyarországi partnerként pedig 

Nagymaros Város és Bajót Község 

Önkormányzatai hajtottak végre 

fejlesztéseket. 

A projekt fő célja az Ister-Granum 

térségben megtermelt és előállított 

termékek piacra jutásának segítése és 

a helyi termék hálózat értékesítési 

infrastruktúrájának fejlesztése volt.  

 

2022. június 27-én a partner települések 

polgármesterei találkoztak a megvalósított 

fejlesztések megtekintése és megismerése 

céljából, valamint tárgyaltak a pályázatból 

megvalósult helyszínek kihasználásáról, 

határon átnyúló összekapcsolásának 

lehetőségeiről valamint a jövőbeni 

együttműködésről, közös rendezvények 

szervezéséről.  

 

A szlovákiai Szőgyénben közösségi 

hagyományőrző rendezvényközpontként és 

kézműves táborként is működő tájház új 

funkciókkal lett kibővítve. A tájház udvarán 

szervezi majd meg a továbbiakban a 

település a helyi termék piacot, illetve 

igényes, hagyományőrző rendezvények 

lebonyolítására is alkalmassá válik a 

megújult épület, újonnan kialakított 

mosdók, 12 fő befogadására alkalmas 

pavilon és kültéri kemencének 

köszönhetően. Emellett a meglévő fő épület 

is felújításra került. Az Interreg SKHU 

program által nyújtott támogatás ERFA 

összege 234 366,25 €. 
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Nagymaroson a helyiek és régió vásárlói 

által is közkedvelt helyi termék piac új, 

korszerű vizesblokkal lett ellátva, amire az 

alkalmanként közel ezer látogató komfortos 

vásárlásának biztosítása szempontjából 

elengedhetetlen szükség volt. A megoldást 

a piac melletti kultúrház vizesblokkjának 

korszerű felújítása és a piacra érkező 

vásárlók számára is hozzáférhetővé tétele 

jelenti. Az Interreg SKHU program által 

nyújtott támogatás ERFA összege 76 

565,33 €. 

 

 
 

Bajóton új, helyi termelői piac került 

kialakításra, melyet az ide látogatók helyi 

termék piac mellett közösségi térként és 

rendezvények helyszíneként is élvezhetnek. 

A fedett pavilon rész és a piac 

üzemeltetéséhez szükséges felszerelés 

színvonalas helyszínként szolgál Bajót és a 

környék lakosainak egyaránt. Az Interreg 

SKHU program által nyújtott támogatás 

ERFA összege 62 521,75 €. 

 

 
 

  A pályázat határon-átnyúló 

jellegének köszönhetően a három Ister-

Granum régiós település ezesetben a helyi 

termék által talált egymásra és a 

fejlesztéseknek köszönhetően szorosabb 

kapcsolat szövődött köztük, amit közös 

rendezvények által kívánnak erősíteni, 

valamint a régiós termelők számára ezzel is 

újabb lehetőségek nyíltak meg termékeik 

piacra juttatásának segítésére.  

Akár vásárlóként, akár eladóként 

szeretettel várjuk Önöket új helyszíneinken. 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával,  

az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 

SKHU/1802/3.1/050 (CB_SALES_2.0) 

www.sku.eu  

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás: 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 

mindazoknak, akik hozzájárultak 

Szentgyörgyvölgyi Zoltán volt bajóti 

plébános síremlékének helyreállításához.  

Februárban a sírkő rádőlt a fedlapra és 

darabokra tört.  A budaörsi (ahol utoljára 

volt plébános) és a bajóti hívek segítségével 

most elkészült a sírkő és a fedlap kijavítása.  

Szentgyörgyvölgyi Zoltán Budaörs 

díszpolgára, nevéhez fűződik a Szent Vince 

Óvoda és a Mindszenty Általános Iskola 

újjáalapítása. Az Idősek Otthona parkjába 

szobrot állítottak emlékére.  

Végakaratának megfelelően temették el 

Bajóton az édesapja mellé. 

Megtiszteltetés, hogy bármikor 

megállhatunk sírjánál és emlékezhetünk Rá. 

 

Köszönettel: Sümegi Ilona 

2022. július 

 

 

  

http://www.sku.eu/
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