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Településtisztasági felhívás
A településtisztaság fenntartásának biztosítása érdekében Baj Község Önkormányzata felhívja a baji lakosok
figyelmét, hogy az ingatlan előtti közterület úttestig terjedő területének gondozásáról (fűnyírás, kaszálás), a
járdaszakasz melletti vagy az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó hulladékok eltávolításáról folyamatosan gondoskodjanak.
A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében az ingatlan tulajdonosának,
használójának kötelessége a területéről a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak, bokrok megfelelő megnyesése.
Tájékoztatás zöldhulladék szállításáról
A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az alábbi tájékoztatást adta a zöldhulladék gyűjtésével
kapcsolatban:
A zöldhulladék gyűjtését családi házas övezetben évente legalább 10 alkalommal biztosítani kell, amelyből,
tekintettel a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre két alkalmat januárban kell biztosítani.
Az OHKT értelmében kötelezendő ellátandó zöldhulladék gyűjtés biztosítható nemcsak az ingatlanról történő
gyűjtéssel, hanem hulladékudvar biztosításával is, amennyiben április, május, június, július, augusztus,
szeptember, október, november hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.
Baj település a Tatabányai hulladékudvaroktól 20 km-es távolságon belül helyezkedik el, ahova a lakosság
nyitvatartási napokon zöldhulladékát beszállíthatja.
Hulladékudvarok nyitva tartása:
- Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található Tatabánya, Dubnik-völgyi Lakossági
Hulladékudvar: szerda és péntek: 12.00-18.00, szombat: 8.00-14.00 óra között (hétfő, kedd, csütörtök,
vasárnap és ünnepnapokon zárva)
- Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági Hulladékudvar: kedd és péntek: 12.00-18.00, szombat: 8.00-14.00
óra között (hétfő, kedd, csütörtök, vasárnap és ünnepnapokon zárva)
Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó anyagok: Megfelelő szakítószilárdságú. legfeljebb 80 literes átlátszó zsákban
falevél, fűnyesedék, gyom. Kötegelve gallyak, ágak (maximum 1 m hosszúságú és 5 cm átmérőig, 1 m3
térfogatig).
A zöldhulladék gyűjtése évente 10 alkalommal térítési díj nélkül a lakosság számára az esetben biztosított, ha a
közszolgáltatási díjat megfizette, így a hulladékudvart érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező
lakosság személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával veheti igénybe.
Tájékoztató az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2015. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletben
rendelkezett az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről.
A rendelet értelmében minden év március, április, május, szeptember, október, november hónapok folyamán
hétfőtől - szombatig 8.00-18.00 óra között került sor a nyílttéri égetésre a tűzvédelmi szabályok szigorú
betartásával.
Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt nem megengedett az avar és kerti hulladék égetése.

Húsvét a Bölcsődében…
Az ünnepi készülődés mindig magával ragadja a gyermekeket, mert ilyenkor a bölcsődében
folyamatosan történik valami (pl. barkácsolás). Ez idén is így történt, minden nap a délelőtti órákban a
gyermekek készítettek ajándékokat, dekorációkat.
Kipróbálhattak különböző technikákat (ragasztás, festés, tépés, gyurmázás, stb.) hagyományként búzát
ültettünk, melyet a gyerekek gondozhattak.
Nagycsütörtökön az udvaron a fűbe különböző helyekre csoki tojásokat rejtettünk el, melyet a
gyermekeknek kellett megkeresni egy közös kosárba, majd mindenki az egész héten készített
ajándékokat kis kartondobozba válogathatta ki és vihette haza…ezzel is emelve a húsvéti ünnepkör
fontosságát.
Szalai Lászlóné (kisgyermek-nevelő)

És az Óvodában…
Ugyanúgy, mint a kisgyermeknevelők, az óvodapedagógusok is nagy hangsúlyt fektettek az ünnepi
ráhangolódásra. Napokkal az ünnep előtt foglalkoztak a Húsvét jelentőségével, a hagyományok
felelevenítésével. Minden csoport lelkesen készítette az ünnephez kapcsolódó dekorációkat, díszeket.
Mire megérkezett a nyuszi, már nagyon izgatottak voltak a gyerekek. Szinte minden csoportnak az
udvaron teljesedett ki az ünnep, amikor megtalálták és megpillantották a nyuszi apró meglepetéseit. A
csoki tojásokon, cukorkákon, apróságokon kívül az intézményünk összes csoportja még udvari
sportszereket is kapott (labda, homokozó szettek, dobó-ügyességi játék, asztali rugós-foci).
Az időszakhoz és ráhangolódáshoz kapcsolódóan a Katica középső-nagycsoport Húsvéti Barkácsolós
délutánt szervezett április 12-én szerdán délután. Nagy örömmel érkeztek a gyerekek szüleikkel. A
délutánon négy féle díszt készíthettek különböző technikákkal. Volt tojásdoboz díszítés szalvétával,
tojásfestés körömlakkal, zokni nyuszi készítés rizzsel és bárány ragasztás tortapapírral. Minden
helyszínen csodás kis tárgyak születtek.

A barkácsolás után igazi, a katicás gyerekek által készített briósokkal lakhattak jól mind a gyerekek és
mind a szüleik. Ezen a napon délelőtt a csoport, a tatai Jávorka Szakiskola pék-tanműhelyében tett

látogatása során, saját kezűleg készített meglepetést délutánra. Minden gyermek nagyon élvezte a
tésztával történő tevékenykedést, sodortak, tekertek és kis édes sütit ehettek.

2017. április 22 - én szombaton, a Német Nemzetiségi Dalostalálkozón lépett fel óvodánk Katica
középső-nagycsoportja. A gyerekek és felkészítőik (Csontos Nóra, Üveg-Maráz Tímea
óvodapedagógusok, Schunder Lászlóné dajka és Bódis Alexandra pedagógiai asszisztens) is nagy
izgalommal várták a napot, amikor színpadra léphettek és megmutathatták sokat gyakorolt nemzetiségi
táncukat. A kislányok szépséges nemzetiségi ruhába öltözve, a kisfiúk pedig fekete mellényt öltve már
a bevonulásnál elkápráztatták a nézőközönséget. A fáradtságos felkészülést a produkció utáni vastaps
és füttyszó koronázta meg. A gyerekek és felnőttek egyaránt büszkén és boldogan tértek vissza a műsor
után az óvodába, ahol apró meglepetés várta őket (süti, csoki).
És még nagyobb volt a boldogság és büszkeség, amikor megtudtuk, hogy ha csak egy pillanatra is, de
a Magyar tévé M1-es csatornáján a német nyelvű hírekben, a találkozóról készített rövid
összefoglalóban, a csoportunk is bemutatásra került. A gyerekek reakciója csak ennyi volt: „hát akkor
sztárok lettünk?” Azt gondolom ez a mondat mindent elárul. ☺
Csontos Nóra
(óvodapedagógus)
A szereplés utáni csoportkép

Dalostalálkozó 2017.
2017. áprilisában ismét minden baji lakos postaládájában ott volt a meghívó a Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesület által szervezett dalostalálkozóra, amely már a 90-es évek közepe óta
minden évben megrendezésre kerül.
Az ünnepség a templomban kezdődött, ahol délután 3 órakor hálaadó szentmisével emlékeztek meg az
1745-ben a településre érkező ősökről.
A misét Havassy Bálint László atya celebrálta német nyelven. A szentmise német nyelvű énekeit és
imáit együtt énekelték, mondták a Bajiakkal együtt ünneplő alsógallai, dunaszentmiklósi, és tarjáni
vendégek. A templomi kórust orgonán Fenyvesiné Schmidt Mária kísérte.
Ezt követően 16 órakor kezdődött az iskola tornatermében az ünnepi műsor.
A Német Önkormányzat nevében dr. Major Mária a Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte a
vendégeket.
A polgármester üdvözlő szavait egy díj átadása követte, melynek során Bokodiné Kovács Katalin
részére adott át elismerő oklevelet a kórusban végzett több mint 25 éves munkájáért.
Ezúton is gratulálunk neki!
Az óvodások nyitó tánca megalapozta az est jó hangulatát, hisz nemcsak bájos megjelenésükkel, hanem
ügyes táncukkal és fegyelmezett viselkedésükkel is elbűvölték a nézőket. A legnagyobb elismeréssel
tartozunk a táncokat betanító óvónők munkájának is. (Maráz Tímea, Csontos Nóra, Schunder
Lászlóné)
Az alsógallai tánccsoport által bemutatott polkák, keringők sok táncos lábú néző szívét megdobogtatta.
Ennél már csak a táncos fiúk dobbantása volt hangosabb és erőteljesebb, olyannyira, hogy a színpad
közelében állók aggódva lesték, hogy bírják-e a deszkalapok a megterhelést. Nos, a színpadot
összeállító közmunkások jó munkát végeztek, egy táncos sem került „padlóra”
A Tarjáni, Dunaszentmiklósi, Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkörök repertoárjában hallhattunk a
településre jellemző nagyon szépen előadott, sajátos hangzású dalokat, de nem maradtak el a vidám
tréfás dalok bemutatása sem. A közönség ezeket a dalokat együtt énekelte a kórusokkal, és a refrént
nagy tapssal kísérte.
A Szent István Általános Iskola tánccsoportja nagy meglepetést okozott, hisz a régi arcok közül alig
néhányat láttunk viszont. Az új táncosok nagyon szépen, összeszedetten adták elő a műsort. Jó lenne
összetartani ezt a csoportot még egy ideig, hisz több nagyon ügyes táncost láthattunk. Ebben a
felállásban nagy lehetőség áll előttük! Köszönet „Bau Évának”, aki töretlen lelkesedéssel végzi
munkáját, akkor is, ha újra és újra elölről kell kezdenie mindent.
A programot a baji kórus zárta, majd az est fénypontjaként közösen elénekeltük a „Rund ist die Kugel,
rund ist die Welt” című dalt, ami stílusosan utal is arra, hogy április 22-én este Bajon egy pár órára
olyan kerek volt a világ, mint amilyen kerek a FÖLD!
Végezetül szeretnénk megköszönni a meghívott vendégek részvételét, az óvoda, az iskola az
önkormányzat és a német nemzetiségi önkormányzat támogatását, valamint a Hagyományőrzők
Ifjúsági Tagozatának segítő munkáját, amelyet Csicsay Zsolt koordinált.
Dr. Major Mária

Rozmaring Nyugdíjas Klub
Először is visszatekintünk egy kicsit az előző hónapra.
Márciusban a nőnapról, a költészet napjáról és a tavasz első napjáról emlékeztünk
meg, visszaemlékezések, versek és az ünnepnek megfelelő zenei aláfestés kíséretében.
Miközben az ünnepekre készültünk egy nagy feladat állt előttünk, hiszen egy Pilates tornabemutató
szervezését vállaltuk, ami nem volt kis feladat.
Április első napján 12 településről 90 fő vett részt a már hagyománnyá vált és évente megrendezendő
Pilates tornabemutatón. Korábban ezt a tornát Várgesztesen rendezték meg, ez volt az első, hogy
községünkben egy ilyen méretű rendezvényre került sor, ezzel is népszerűsítve településünket és magát
a Pilates tornát.
A torna megkezdése előtt először felavattuk a Pilates Mozgalom zászlaját, ami az összetartozásunk
szimbóluma, majd a Pilates Mozgalom indulójának az ősbemutatója következett. Óriási taps
kíséretében a baji művészi terem-kerékpárosok adtak egy kis ízelítőt ügyességükről, ami nagyban
emelte a nap szépségét, értékét.
Miután a vendégek felocsúdtak a meglepetésből elkezdődött az egy órás kemény torna Solymosi Antal
tréner vezetésével.
Kellemesen elfáradva, tiszta lélekkel az óvoda étkezdéjében, szerény kis vendéglátás
mellett, ismerkedéssel egybekötve, kérdéseket tettek fel a csoportok a szakembernek. (Az ismerkedést
azért említem, mert mindig vannak újabb és újabb tagok, csoportok, akikkel korábban még nem
találkoztunk.) A szakember minden kérdésre megadta a választ, hangsúlyozva a mozgás, a torna
előnyeit, mert a torna nemcsak a fiatalságunkat, fittségünket tartja szinten, hanem a lélek nagy
gyógyítója is.
Mindazért, hogy ez a rendezvény létre jöhetett köszönetet mondunk Schunder Tibor polgármesternek,
Ruttner Csaba iskola igazgatónak Nagy Györgyi edzőnek, Lambergerné Nagy Zsuzsanna vezető
óvónőnek, és természetesen a klub tagjainak a segítségükért.
Ezután a szép és értékes nap után mindenki jó hangulatban, vidáman köszönt el és indult haza.
Tatán egy színházi darabot is megnéztünk, ami nagyon jó, szórakoztató darab volt.
A következő hónapra tervezett programunk:
Megyei Nyugdíjas Klub sport napot szervez Tardoson a Malomvölgyben május 19-én. A
lehetőségeinkhez képest szeretnénk részt venni ezen az eseményen.
Készülünk a falu napi rendezvényre is, majd a hónap végén egy két napos kirándulást szerveztünk.
Kegyes Lőrincné
klub vezető

Ejtőernyős Öttusa Honvédelmi Verseny Szolnok
A IV. alkalommal megrendezett versenyen az első kiírástól kezdve részt vesznek községünk fiataljai.
Az előző évek sikeres szerepléseit követően most is a jó szereplés reményében indultunk Szolnokra.
A fiúk szerda este kitöltötték a tesztlapokat, majd visszatértek a szállásra, hogy kipihenjék az utazás
fáradalmait és felkészüljenek a másnapi fizikai számokra.
Csütörtök reggel az időjárás nem fogadta kegyeibe a 29 csapat versenyzőit, a versenyen indulóknak
az ellenfeleken kívül a +3 C ° hőmérséklettel és a szakadó esővel is meg kellett küzdeni. A nehéz
körülmények ellenére a baji fiúk nem kímélték magukat, és minden versenyszámban egyenletes jó
teljesítményt nyújtva ismét eredményesen szerepeltek.
A jó teljesítmények közül ki kell emelni Bucsek Barnabás lövészetben elért eredményét. Barnus a
verseny legjobb lövője volt, a 10 bukócélból egyedül Ő lőtte le az összes célt.
Csapat eredmények:
Középiskolások :
3. helyezett Baj ( Bacskai Máté, Horváth Balázs, Kiss Levente)
Általános iskolások
7-8. osztály:
1. helyezett Baj ( Hermann Levente, Kuzma Kornél, Zwickl Dániel)
5-6. osztályosok:
1. helyezett Baj ( Kiss Benedek, Koblencz Kristóf, Vörös Vendel)
2. helyezett Baj ( Csonka Levente, Kocsi Gábor, Mayer Martin)
Egyéni eredmények:
7-8. osztály:
1. Hermann Levente
2. Kuzma Kornél
5-6 osztály:
1. Vörös Vendel
2. Kiss Benedek
3. Kocsi Gábor

Községünk versenyzői az eredményhirdetést követően
A fiúk köszönetet mondanak községünk önkormányzatának és a hivatal dolgozóinak az utazáshoz és
a szálláshoz nyújtott támogatásért.

Ministráns tavaszköszöntő!
Az Assisi Szent Ferenc templomban szolgálatot tevő ministránsok a Tardosi Malomvölgyben
köszöntötték a tavasz megérkezését április elsején.
Az időjárás a dátumhoz híven kicsit „bolondosra” sikerült. A gyönyörű napsütést időnként az erős szél
zaklatta. De a nagy szél sem tudta megakadályozni a gyermekek, és kísérőik jókedvét.
A hegyoldalban lezajlott számháborút követően került sor az ebédre.
Szükség is volt az energiát pótolni, mert a friss levegő, és a „harc” a számokkal sok kalóriát emésztett
fel.
Ebédet követően, míg a gyermekek a játékkal voltak elfoglalva, a felnőttek megtartották a
„szülőértekezletet”, mely során átbeszélték az erre az évre tervezett közös programokat.
Idén is, a templomi liturgikus szolgálaton túl, ugyancsak lesz bőven közös programjuk a
ministránsoknak. Folytatódik a „püspökségek nyomában” zarándoklat sorozat, mely során
Veszprémbe, és Egerbe látogatnak el a kis zarándokok. A nyáron több táborra is sor kerül, és
terméseztessen, nem marad el a már hagyományosnak mondható Balatoni táborozás sem.
A tavaszköszöntő közös program lezárásaként a születésnapját ünneplő Levente köszöntésére került
sor. A köszöntőt követően a torta nyom nélküli eltüntetésében minden jelenlévő segített.
Ha néhány szóba akarom megfogalmazni mindazt, amit e közös programról magammal hoztam: Hálás
vagyok!
Virágvasárnap, az ifjúság napja!
A katolikus egyházban virágvasárnap egyben Ifjúsági világnap is, melynek rendszeres megtartását
Szent II. János Pál pápa vezette be 1985-ben. Ez a nap azóta az új nemzedékek ünnepévé is vált. Ezért
Egyházközségünk Ifjai is nagy várakozással készültek e szép ünnepre.
A liturgikus hagyományaink szerint a virágvasárnapi Szentmise körmenettel, és barka-szenteléssel
kezdődik. Így emlékezünk meg minden esztendőben Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulására.
Kristóf atya, a ministránsok kíséretében vonult az Assisi Szent Ferenc templom oltárához. Az oltárhoz
vezető úton, leterített pálmaágak, és köpenyek emlékeztettek, hogy miként fogadta a jeruzsálemi nép
Jézust midőn leendő szenvedéseinek helyszínére érkezett.
A Szentmise szertartásába illeszkedő passiót, vagyis Krisztus meghurcoltatásának, és kínhalálának
történetét, idén a sok éves hagyományoktól eltérően a Hagyományőrző fiatalok, a ministránsok, és az
énekkar közösen elevenítette meg. Településünk sváb gyökerei szerint az előadás prózai, és énekes
szakaszait is német nyelven hallgathatják meg a jelenlévők. A passió szereplőinek megjelenítésére
nagy lelkesedéssel készültek fiataljaink.
A szent misét követően köszönetet mondtak az ifjak Busa Mónikának, aki e szép liturgiát betanította
számukra.
A megelevenített passió mindenki számára emlékeztető, hogy a nagyhét lassan elkezdődik, és Krisztus,
ki a Megváltónk megkezdi kálváriáját.
Mélyedjünk el magunkban, biztos felkészítettük lelkünket, és mi is végig tudjuk járni Jézus
kálváriáját?
Tudjuk e tiszta lélekkel ünnepelni a feltámadást?
Még nem késő, hogy a húsvéti gyónást elvégezzük, és tiszta lelkülettel ünnepeljük meg Húsvét szent
ünnepét!

„Püspökségek nyomában”
Veszprém
A Baji Assisi Szent Ferenc templomban szolgálatot teljesítő ministránsok, fiatalok számára, a 2016ban
kezdődött
meg
"Püspökségek
nyomában"
hiterősítő
zarándoklat
sorozatot.
E zarándoklat sorozatba a Győri, Pozsonyi, és a Pécsi püspöki székhelyek felkeresésére került eddig
sor.
Idén, a tavaszi szünetben, április 18.-n a Veszprémi Püspökség felkeresésével folytatódott a
zarándoklat sorozat.
E zarándoklat keretében megismerkedhettek fiataljain a Veszprémi Szent Mihály bazilikával, és az
Érseki palotával.
A bazilikában Váradi Kristóf atya mutatta be a zarándoklatot megnyitó szentmisét.
A ministránsok buzgón segédkeztek e gyönyörű környezetben, a szentmise bemutatásában.
A szentmisét követően rövid ismertetőt kaptak a veszprémi vár, és a Szent Mihály főszékesegyház
történetéről.
Ezt követően az Érseki palota meglátogatására került sor. A palotabeli séta során kis történelmi
betekintést kaptak a Királyné koronázó püspökök életébe, és sok gyönyörű műtárgyat is
megtekinthettek.
A várbeli sétát követően jó hangulatú, közös ebédre került sor a belvárosban. A délután hátralevő részét
a Veszprémi állatkert lakóinak megismerésével töltötte a csoport.
Bár az időjárás inkább télinek volt mondható, de Isteni segedelemmel az eső nem zavarta meg
napunkat, így az esernyők használata nélkül élhettük át e szép nap programjait.
A zarándoknapról fiataljain sok csoportélménnyel gazdagodva, és lelkiekben feltöltődésben részesülve
tértek haza. Reméljük, e zarándoklat is segíti és erőt ad gyermekeinknek a nyári szünetig hátralévő
iskolai napokban.
A „kereplés” hagyományának őrzése községünkben
Községünk szép hagyománya a Húsvétot megelőző három napban a kereplés. A Baji Hagyományőrző
Fiatalok Klubjának fiú tagjai és a hittanos fiúk kereplőikkel a harangszót helyettesítették. Minden
szertartás előtt a reggeli-, déli és esti harangszó helyett végigjárták a községet kereplőikkel és közben
imára vagy szertartásra hívták a lakókat. Köszönet jár nekik a fáradtságos munkájukért és a község
lakóinak a „munkájuk” fejében adott tojásért pénz és egyéb adományokért.

A Baji Hagyományőrző Fiatalok Klubja Tracht Tag-ja
A Baji Hagyományőrző Fiatalok május 28.-n a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumban, Busa Mónika
vezetésével ismerkedtek sváb őseiknek történetével, szokásaival, és mindennapi életével.
Az interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás során részletesen megismerkedtek a Német Nemzetiség,
Magyarországon, sok évszázadon át eltöltött mindennapjaival.
A több csoportba osztott fiatalok, egy-egy feladat során részletesen felkészülhettek, és ismertették
társaikkal őseiknek, a vallással, a mindennapi munkájukkal, a népviselettel, és a Magyarországi
beilleszkedéssel kapcsolatos történelmét, eseményeit.
Ezt követően a múzeum „ruhatárával” is közelebbről megismerkedtek a jelenlévők.
Az együtt gondolkodás során mélyebb ismereteket sikerült szerezni a múzeumi tárgyakról, mintha csak
egy egyszerű tárlatvezetésen vettek volna részt.
Ezen a napon a múlt és a jelen találkozására került sor.

Egészségügyi hírek
Kedves Betegek ! A várakozási idő és a szabadságok zökkenőmentessége miatt kérjük a megrendelt
gyógyszerrecepteket és beutalókat 1 héten belül szíveskedjenek elvinni ! Május hónapban 2 hónapra írunk fel
gyógyszert, majd júniustól újra 3 hóra. Szeretnénk ha a nyári hónapokban az állandó gyógyszert a saját
háziorvos írná fel,még a helyettesítés és szabadságok megkezdése előtt !
SZABADSÁG:
DR MOLDVAI KINGA JÚLIUS 1.-2. HETE, AUGUSZTUS 1.-2. HETE,
DR KISS ZSUZSANNA JÚLIUS 3.-4. ÉS AUGUSZTUS 3.-4. HETE MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
DR KISS ZSUZSANNA HÁZIORVOS ÉS MUNKATÁRSAI

Betegjogi képviselő
Baj településen a területileg illetékes betegjogi képviselő
- neve: Gróf Andrea
- elérhetősége: 06-20/4899-592
- e-mail cím: andrea.grof@ijb.emmi.gov.hu
A betegjogi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat munkatársa.

Magyarock Dalszínház Bajon!
Presser– Sztevanovity- Horváth: A Padlás
A Falunap indító programja 2017. május 26-án, pénteken, 19 órától a Sátorban!
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Maximális nézőszám: 500 fő
Belépés csak az IKSZT-ben előre átvett karszalaggal!
Regisztráció, információ az IKSZT-ben, (régi óvoda), tel: 488-497.
A karszalagok átvétele H-P: 14-18 óra között!
KAPUNYITÁS: 18,30!

Felhívás!
Keressük Baj különleges ízeit és kincsEit!
Várjuk azok jelentkezését, akinek van egy régi, vagy különleges, vagy utánozhatatlan receptje:
süti, lekvár, szörp, vagy bármi ínyencség!
Várjuk azokat a megszállott gyűjtőket, akiknek bármiféle különleges, érdekes, egyedi hobbija,
gyűjteménye van!
MUTASSUK MEG MÁSNAK-EGYMÁSNAK IS BAJ KINCSEIT!
Jelentkezés, regisztráció május 24-ig az IKSZT-ben!
bemutató: falunap, május 26. szombat 10-12 között!

FaLUNAPI KAKASpörkölt-FŐZŐ VERSENY!

Várjuk a csapatok jelentkezését!
Csak a fakanalat és némi ízesítőt kell hozni, a KAKAST a Polgármesteri
Hivatal biztosítja minden előre jelentkező csapatnak!
Jelentkezés: a Polgármesteri Hivatalban május 22, hétfő 12 óráig!
Maximum 15 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni!
Az IKSZT- ből jelentjük
Március és április hónapok bővelkedtek IKSZT-s programokban. Az Öltögetők Klubja szép kiállítást állított
össze a tagok alkotásaiból. Farkasné Mann Rózsika gyógynövényes- gyógymasszőr előadást tartott a
gyógynövényekről és a masszírozás egészségre gyakorolt hatásairól. A Baba- Mama Klubot több vendég is
meglátogatta: kineziológus, pszichológus, gyógypedagógus, akik hasznos tanácsokkal látták el az érdeklődő
anyukákat. Az anyák napjára készülve kézműves délutánt tartottunk, ahol sok szép ajándék készült az
édesanyáknak. Április 30- án Májusfát állítottunk a Baji Hagyományőrző Fiatalok Klubjának néhány tagjával,
a ministránsokkal és Kristóf atyával.
Várunk mindenkit szeretettel programjainkra!

2017. május 26-27. Falu- és Családi nap
programja
Máj. 26. péntek:
19-től: A Padlás /Magyarock Dalszínház (belépés az IKSZT-ben előre átvett karszalaggal)
Május 27. szombat:
8.45 Bozsik-program labdarúgó mérkőzések
10.00 Polgármester úr köszöntője
DÉLELŐTTI PROGRAMOK
9.00-13.00 Baráti társaságok főzőversenye /Kakaspörkölt főzés
10-12: Baji kincsek és ízek, helyi érték- és ételbemutató, sütifesztivál
10.00: Baji óvoda Napocska csoportjának tornabemutatója
10.10:Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola táncbemutatója
10.30: Ovi focipályán bemutató szülőknek
11.00: Juhász Katalin: Rigókórus-interaktív zenés gyermekműsor
- kézműves foglalkozások: korongozás, nemezelés, agyagozás
- egészséges életmód tanácsadás, szűrés
Ebéd lehetőség: 12,00-13,00 óráig az Óvoda éttermében 500 Ft/adag
DÉLUTÁNI PROGRAMOK
13.00: ugrálóvár, óriáscsúszda, mászófal
13.30: A Tatai Celőkék íjászati bemutatója a sátor mellett, íjásztatás
14.00: Játékos csapatvetélkedő
15.00: A Baji Szent István Német Nemzetiségi Ált. Isk. német nemzetiségi tánca
15.00: Fajátékok
15.30: Eredményhirdetések: Baj község sportjáért, főzőverseny, csapatjáték
15.40: A baji Rozmaring Nyugdíjas Klub tagjainak zenés műsora
16.10: Dinamic Akrobatikus Rock&Roll sporttánc bemutató
17.00: Pogácsasütés és borkóstolás a sátorban
17.00: Metronóm Band
18.00: European operett énekes előadása
19.30: Dér Heni és táncosai
20.30: Egyéb Veszély zenekar (blues & rock and roll) koncertje

A programok ingyenesek! Mindenkit szeretettel várunk!

TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐZETES IGÉNYFELMÉRÉS NYÁRI NAPKÖZBENI
GYERMEKFELÜGYELET ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓAN
Tisztelt Szülő!
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ értelmében szükség
esetén megszervezésre kerül a nyári napközbeni gyermekfelügyelet ellátása, melyre a lent megadott jelentkezési
lappal jelezheti előzetes igényét.
Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi feltételek fennállása esetén a jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.
Nem jogosult nyári napközbeni gyermekfelügyeletre azon gyermek:
- akinél valamelyik szülő GYES-en, GYED-en van,
- ahol valamelyik szülő munkanélküli,
- a nyári szünet azon időtartama alatt, mikor valamelyik szülő szabadságát tölti.
A napközbeni ellátás keretében az óvoda étkezőjében biztosítjuk az étkezést teljes térítési díj ellenében.
Felügyeletet a táblázatban megjelölt napokon 8.00 – 16.00 óra között biztosítjuk!
Kérjük, hogy a lenti nyilatkozatot és a táblázatot értelemszerűen kitöltve, 2017. május 15-ig 12.00 óráig az
iskolában az osztályfőnököknél leadni szíveskedjenek!
NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………..………… (szülő/gondviselő), nyilatkozom, hogy a táblázatban megjelölt
napokon kívánom igénybe venni a napközbeni gyermekfelügyeletet!
Gyermek neve:……………………………….….…….… Osztálya:………………
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2017. jún. 19.- 23.
2017. jún. 26. – 30.
2017. júl. 03. – 07.
2017. júl. 10. – 14.
2017. júl. 17. – 21.
2017. júl. 24. – 28.
2017. júl. 31. - aug. 04.
2017. aug. 07. – 11.
2017. aug. 14. – 18.
2017. aug. 21. – 25.
2017. július 24. és augusztus 06. között az óvoda konyhája zárva tart, ezért ezen időszakban külső
beszállítóval tudjuk az étkezést biztosítani.
Dátum: Baj, 2017. ……………………….
……………………………
szülő(gondviselő)

