Községi
Hírmondó
2015. November - December
3. évfolyam, 6. szám
Baj Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Meghívó közmeghallgatásra
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete valamint a Baji Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 08-án (kedden) 17.00 órakor tartja az éves
rendes kö z m e g h a l l g a t á s á t .
Helye:

Községháza (Polgármesteri Hivatal)
2836 Baj, Petőfi Sándor utca 50.

Napirend:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló a német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 2015. évi
munkájáról
Beszámoló a képviselő-testület 2015. évi munkájáról
A 2016. évi költségvetés tervezése
Közmeghallgatás, közérdekű lakossági kérdések, vélemények, javaslatok
Megjelenésére számítunk!

MEGHÍVÓ
Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szeretettel meghívja Önt és családját a
2015. december 18-án (pénteken) tartandó
KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉGRE
16.30 órától a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola karácsonyi ünnepélye
Helye: Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterme
18.00 órától Bárdos Vegyeskórus műsora
Helye: Óvoda étterme
Az ünnepség után mindenkit szeretettel várunk az
IKSZT udvarán egy kis kóstolóra (forralt bor, pogácsa, zsíros kenyér)!

Tisztelt baji Lakosok!
A téli időszakra való tekintettel, tájékoztatjuk Önöket a síkosság-mentesítéssel és a
hóeltakarítással kapcsolatos kötelezettségekről.
A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
5/2003. (IV.1.) önkormányzati rendelet 18.§-a alapján az ingatlan tulajdonosának
használójának feladata a járdák és járműbehajtók tisztántartása, síkosság mentesítése.
Kérjük a T. Lakosságot, tekintettel arra, hogy a biztonságos közlekedés közös érdek,
folyamatosan mindenki tegyen eleget ezen előírásoknak és kötelezettségeknek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baj Község Önkormányzatának egy Opel Vivaro típusú gépjármű került a tulajdonába az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére vonatokozóan benyújtott támogatási igénye alapján.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a november 24-én megtartott képviselőtestületi ülésén módosította az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi
szabályozásáról szóló rendeletét az idei évben rendelkezésre álló szociális keret ismeretében,
mely alapján a településen élő 70 év feletti személyek, illetve azok a családok, akik a
családban három vagy több 0-18 év közötti gyermeket nevelnek, továbbá azok az egyedülálló
szülők akik 0-18 év közötti gyermeket vagy gyermekeket nevelnek karácsony alkalmából
támogatásban részesülnek.

Eseménydús őszi időszak a Baji Óvodában és Bölcsődében
Folytatva az elmúlt évek hagyományát idén is megszerveztük a Tökfaragó versenyt, az őszi
sport délelőttöt és a Jótékonysági Bálunkat.
Öröm volt számunkra, hogy a Tökfaragó versenyre jelentkezők száma szép számmal
növekedett, 38 db ötletes, vidám és munkaigényes remekmű került kiállításra és díjazásra. A gyerekek
és szüleik szavazatai alapján az első három helyezett került díjazásra. Az I. helyet Koblencz
Leventének a II. helyet Horváth Zéténynek és a III. helyet Szukenyik Benedeknek ítélték a szavazók.
Mindhárman alkalomhoz illő meglepetés ajándékkal térhettek haza. Minden Tökfaragó részvevőt egy
müzli szelettel jutalmazták a szervezők. Az eredményhirdetés után zsíros kenyérrel és meleg teával
kínáltuk a gyerekeket és szüleiket.
Az őszi udvaron megrendezett Sport délelőttünk során a közös bemelegítést követően
különböző akadálypályákat teljesíthettek a gyerekek. Az egészséges életmód és táplálkozás jegyében
müzli szelettel és alma lével pihenték ki a gyerekek a délelőtt fáradalmait. A védő néni is megérkezett
és tisztasági szűrést végzett a gyerekeken. A délelőtt vidám hangulatban telt el.
November 21-én már hagyományként megrendezésre került a szülők- dolgozók által
szervezett Jótékonysági bálunk. Köszönetet szeretnénk mondani a kedves szülőknek, a külsős
támogatóinknak, a zenekarnak, az Intézmény dolgozóinak, akik felajánlásaikkal, támogatásaikkal és
persze a szervező munkájukkal hozzájárultak az este sikeres lebonyolításához. A bevételt a gyermekek
megajándékozására, az udvari játékok bővítésére, kirándulások költségeire kívánjuk fordítni.
Mindhárom esemény kapcsán pozitív tapasztalattal és élménnyel gazdagodott minden
gyermek és felnőtt is.
Reméljük, hogy a jövőben is sok színes programmal tehetjük majd gyermekeink hétköznapjait
még emlékezetesebbé és vidámabbá.
Maráz Tímea és Csontos Nóra Óvodapedagógusok

Nyugdíjas klub ténykedése az elmúlt időben
Még a nyári szünet előtt meglátogattuk a már korábban tervezett tardosi rádió múzeumot. Tarnóczy András
gyűjtő minden rádiónak a történetét elmesélte, és meg is szólaltatta azokat. Összesen 120 működő,
különböző fajtájú rádiót, lemezjátszós rádiót lehet nála megismerni. A legrégebbi 1920-as évekből
származik. Egyik csodálatosabb mint a másik.
Nem sokkal később Tatán a Kálvária dombra zarándokoltunk a késő délutáni órákban, ahol meghallgattunk
egy természetgyógyász előadását, majd megvártuk a nyár esti csodálatos holdfelkeltét.
Amikor megtudtuk, hogy megnyílt Tatán a Cseke tó partján lévő Kiskastély és ott herendi porcelán kiállítás
látható, azt sem hagytuk ki. Nagyot sétáltunk a szépen felújított parkban, ahonnan gyalog indultunk haza.
Jól elfáradtunk, de megérte.
Egy kis nyári szünet után folytattuk a klubéletünket szeptember elején Szentendrén a Skanzent jártuk
végig, ott megebédeltünk, délután pedig a város ódon utcáin sétáltunk le a Fő térre, aki még nem látta és
érdekelte, megnézte a Szamos marcipán múzeumot, a Duna parton és környékén sétáltunk egy nagyot.
Este felé indultunk haza autóbusszal.
Részt vettünk a szüreti felvonuláson (amit sajnos elmosott az eső, de ott voltunk), a Szent Mihály napi
tűzgyújtáson. Ott a klub tagjai is zsíros kenyérrel és hagymával kínálta a falu apraját, nagyját.
Részt vettünk még az Idősek Napján, a Márton napi felvonuláson.
November 24-én a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében tartották meg a II. Kistérségi Nyugdíjas
Napot Naszályon, ahova klubunkat is meghívták. Sajnos a helyhiány miatt 16 tagunk tudott részt venni.
Délelőtt folyamán Dr. Maszlavér Petra polgármester köszöntötte a szétvevőket, majd Erdélyi Erzsébet a
Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Irodájának koordinátora nyitotta meg a rendezvényt. Ezután Dibusz
Ferenc alpolgármester mutatta be a település ,múltját, jelenét, beszélt a hagyományokról.
Ezután Dr.Bolehradsky Szilveszter a komáromi Rendőrkapitányság vezetője tartott előadást a "Hogyan ne
váljunk áldozattá" címmel.
Az előadás után pedig bemutatkoztak röviden a klubok.
Ebéd előtt megtekintettük Dibusz Ferenc "bélyeges" tégla gyűjteményének egy részét.
Ebéd után mindenki megkóstolta a finomabbnál finomabb sütiket, lekvárokat, szörpöket, majd dr. Herczig
Béla útibeszámolóját hallgattuk meg képek kíséretében.
Zárásként a nyertesek díjaikat kapták meg.
A csodaszép kézimunkák, hímzett terítők, táskák, képek, horgolt csodák, fából készült tárgyak és még
sorolhatnám, hogy mennyi szépség volt kiállítva, amit a nyugdíjas klubok tagjai készítettek.
Ezen kívül sütemény finomságokból, lekvárokból, szörpökből, házilag készített finomságokból volt kiállítás,
amiből kiválasztották a leges legjobbak nyerteseit. A zsűri szerint nagyon nehéz dolguk volt.
A mi kis csapatunk is büszkélkedhet, mert Bodó Jánosné is díjat kapott. Házilag készített szaloncukor
elnyerte a zsűri tetszését.
Késő délután indultunk haza sok élménnyel, tapasztalattal.
Készülődünk a karácsonyi ünnepekre, majd a két ünnep között számot adunk ez évi munkánkról.
Zárásként élőzenés bulival búcsúzunk az évtől.
Kegyes Lőrincné
klubvezető

Az IKSZT-ből jelentjük:
Az őszi iskolai szünetben két alkalommal mindenszenteki
kézműves foglalkozásra invitáltuk az érdeklődőket.
Örömmel vettük, hogy nagy volt az érdeklődés a
foglalkozásokra, és szép számmal készültek alkotások. A
mindig sláger WC papír gurigákból denevérek készültek,
gesztenye-és dió figurákat alkottak, de készült vidám
papírsárkány és rengeteg ötletes Halloween mécses is. Aki
kérte, még csillámtetoválást is kapott.
Jó volt veletek együtt dolgozni, és reméljük, a karácsonyi
alkalmakon is találkozunk! Aki pedig szeretne, bártan
csatlakozzon!
November 7-én került megrendezésre a megszokottnak mondható Bababörze. Nagyon változatos és igen
jó minőségű árukészlettel érkeztek az eladni szándékozók. Sajnos az érdeklődés mélyen a várt alatt maradt,
pedig itt lehetőség lett volna újszerű, alig használt termékek (ruhák, játékok) megvásárlására is, nagyon
kedvező áron. A méretek tekintetében is nagy volt a választék. Reméljük, a tavaszi ruhaváltós börzére
komolyabb lesz az érdeklődés!
2015. november 7-én megalakult a Baji Hagyományőrző Fiatalok Klubja. Aktív és lelkes fiatalok
egy csoportja tölti a szombat délutánokat együtt az IKSZT-ben, különféle csoportos, vicces,
gondolkodós, ötletes feladatok megoldásával, filmnézéssel, kézművességgel. Várják a fiatalok
csatlakozását a tervezett ötletes programjaikhoz!

DECEMBERI TERVEZETT PROGRAMOK AZ IKSZT-BEN
December 4-én 16.30-tól: Liszt András agrármérnök előadása a kiskertek növényvédelméről, teleltetésről:
December 7-én 9.30-tól Baba-mama Mikulásvárás
December 9-én 9.30-tól Baba-mama Ringató
December 16-án, 17.00-tól dr. Majlinger Árpág ügyvéd fogadóórája
December 17-én 15.30-tól karácsonyi kézműves délután
December 18-án a karácsonyi műsor után Vendéglátás és Karácsonyi vásár az IKSZT udvarán.
December 21-én 15.00-tól Mesés kézműves délután Kelemen Petra mesemondó vezetésével a Közösségi
házban. Vendég: Kurdi Sándor dudás, a Népművészet Ifjú Mestere
A programokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Áldott, békés Karácsonyt és és eredményekben gazdag Új Esztendőt kívánunk!
Az IKSZT dolgozói

Márton nap
A Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola november 11-én tartotta meg
hagyományos Márton napi rendezvényét. Délelőtt az iskola tanulói papírból készült libákat
kerestek az iskola területén, amelyért apró ajándékot kaptak. Délután a 6. osztályos tanulók
adták elő Szent Márton legendáját, majd a közös éneklést követően elindult a lámpás
felvonulás, amely Szent Márton emlékét őrzi és a jó cselekedetet szimbolizáló fényt juttatja el
az emberekhez.
Visszaérkezve zsíros kenyér, meleg tea várta a felvonulókat. A felnőtteket a boros gazdák
vendégelték meg.
Jó hangulatú beszélgetések tették emlékezetessé a megemlékezést.

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Bajra látogatott Apor Vilmos ereklyéje
A baji hívek október 19-én, hétfőn este köszöntötték a vértanú püspök ereklyéjét az Assisi Szent
Ferenc-templomban. Az ünnepi szentmise előtt levetítették a Boldog Apor Vilmos püspök életét
bemutató dokumentumfilmet, majd a hívek elénekelték az Apor-litániát. A szentmisét Havassy Bálint
László plébános mutatta be, homíliájának vezérfonala ez volt: „Krisztus keresztje gyengét erősítsen és
erős embert szentté szelídítsen.” A szentmise végén a hívek leróhatták tiszteletüket az ereklye előtt.
Baj mellett a tatai Szent Kereszt-plébániára, valamint Dunaszentmiklósra, Naszályra és Szomódra is
ellátogatott Apor Vilmos ereklyéje október folyamán.

Halottak napi megemlékezés
November elsején este hat órakor került sor községünkben a temetői ájtatosságra. A temetőben a
hozzátartózóikra emlékező hívek vettek részt az ájtatosságon. Végerbauer Richárd atya által vezetett
imádságok során könyörgések hangzottak fel az elhunyt szülőkért, testvérekért, lelki atyákért,
egyházszolgákért, templomépítőkért, a háborúkban elhunytakért, és mindazokért, akikért már senki
külön nem imádkozik.
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8ig mindennap teljes búcsút nyerhet.
Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára.
Gyónásra lehetőség a halottak napi szentmise előtt, és után van lehetősége mindannak aki részesülni
szeretne a teljes búcsúban.

Hittanos gyerekek adventi kézműves összejövetele
Idén is megrendezésre került a hittanos gyerekek számára az adventi készülődés november
28-án az IKSZT-ben . Szép számban megjelentek a hittanos gyerekek a szüleikkel. Mariann
néni vezetésével szép, áhítatra hangoló alkotások kerültek ki a gyerekek keze munkájából.
Felgyúlt az első adventi gyertya községünk adventi koszorúján.
Advent első vasárnapján délután, a templom előtti Gizella téren került sor az adventi koszorú
első gyertyájának meggyújtására. A gyertyagyújtás imádságait Havassy Bálint László atyánk
vezette. Beszédében megemlítette, hogy a karácsonyi várakozás során a különböző hitű
emberek úgy fonódnak egymásba, mint az adventi koszorút díszítő örökzöld ágai, és az
egymás után felgyúló gyertyák fénye hozza el a megváltónk világosságát. A várakozás
ünnepének hangulatát, a helyi német nemzetiségi énekkar hagyományőrző énekeivel emelte.
A gyertyagyújtást követően Német Nemzetiségi Önkormányzat látta vendégül a résztvevőket
a közösségi házban. Az adventi gyertya fényénél készítsük fel lelkünket a megváltónk méltó
fogadására.

Egészségház
Rendelési idő az ünnepek alatt:
december 21-23. dr. Kiss Zsuzsanna szabadságon lesz, helyettesíti dr. Kaizer László
21-én (hétfő): 13-16 óra, 22-én (kedd): 08-11 óra, 23-án (szerda) 08-11.00 óra
 2015. december 28-31-ig dr. Kiss Zsuzsanna rendel a megszokott rendelési időben
 Központi ügyelet: 2890 Tata, Fürdő utca 19., telefon: 06-34/381-440
 2015.

Védőnői szolgálat:
Hugl Olga védőnő 2015. december 22-23-ig és december 29-31-ig szabadságon lesz. A
szabadság ideje alatt a 06-30/470-0584 telefonszámon elérhető!

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Téli szünet: 2015. december 28-tól 2015. december 31-ig.
Szünet utáni első nevelési nap: 2016. január 04. (hétfő)

Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola
Téli szünet: 2015. december 21-től 2015. december31-ig.
Szünet utáni első tanítási nap: 2016. január 04. (hétfő)
IKSZT
2015. december 28-tól 2015. december 31-ig ZÁRVA
Nyitás: 2016. január 04. (hétfő)
Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal 2015. december 28-31-ig igazgatási szünet miatt zárva tart.
Sürgős esetekben hívható: Schunder Tibor polgármester 06-30/3399-028
Csicsainé Rischl Anna jegyző 06-30/628-1083, 06-34/655-371
Anyakönyvi ügyelet: Vörösné Gaál Anikó 06-30/309-0571, 06-34/488-885

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket
és
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván
Baj Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói nevében:

Schunder Tibor
polgármester

Csicsainé Rischl Anna
jegyző

