
Baj 
 

Baj a Tatai-medence keleti peremén, a Gerecse hegység nyugati lábánál 

fekszik. Határa erdőkkel-mezőkkel borított, hegyekkel-völgyekkel 

szabdalt, szőlőhegyekkel megáldott hely. Baj legmagasabb pontjáról 

belátni Tatát és a környező falvakat, sőt tiszta időben a Duna is látszik. A 

település lakóinak száma megközelítőleg 2800 fő, zömében német 

nemzetiségű, Római Katolikus vallású. A falu elnevezése az ótörök baj 

köznévből származik, jelentése: "bő, gazdag". A táj ősidők óta lakott hely. 

 

 

 

Községünk aktívan támogatja a közösségi művelődést, a kulturális javak 

közvetítését, hagyományok megtartását és új hagyományok teremtését. 

Az elsők között pályázott, majd alakított ki Integrált Közösségi és 

Szolgáltató teret, mely mintaként szolgált több később kialakított 

közösségi térhez. Sokan látogattak el hozzánk, hogy lássák, milyen módon 

működik, és hogyan lehet megvalósítani a pályázatban előírt, kötelezően 

biztosítandó feladatokat. Az IKSZT megléte óta több klub működik a 

községben (Rozmaring nyugdíjas klub, Baba-mama klub, Baji 



Hagyományőrző Fiatalok Klubja), melyek aktívan vesznek részt a 

közösségi életben, községünk és a környező települések rendezvényein. 

Több civil szervezet is működik községünkben, melyek az 

önkormányzattal együttműködve viszik jó hírét községünknek. Az 

Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület ápolja a helyi szőlő- 

és bortermelő kultúrát. Minden évben Szent Orbán nap környékén 

nagyszabású ünnepséget rendeznek az egyházközség és a Baji Német 

Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület közreműködésével, mellyel a 

helyi hagyományokat megtartják a közösségek tagjai és megismertetik az 

ifjabb nemzedékekkel is. 

Jól működik a Baji Hagyományőrző Fiatalok Klubja, akik a község sváb 

hagyományait megtartva német nyelvű Christkindl spielt és Passiót adtak 

elő templomunkban. 

Az egyházközséget is támogatja az önkormányzat, mely több projektben is 

megmutatkozott, legutóbb a templom külső felújításának anyagi 

támogatásában. 

A sport is nagy szerepet játszik községünkben, önkormányzati 

támogatással működnek kisebb-nagyobb sportegyesületek, pl.: Baj Községi 

Sportegyesület focicsapata felnőtt és gyermek korosztályban, 

Kerékpárlabda, Művészi teremkerékpár, Judo. 



Minden évre készít az önkormányzat rendezvény és programtervet, mely 

törekszik a lakosság kulturális és sport igényét kielégíteni, a 

hagyományokat megtartani. A programok erősítik a helyiek összetartását 

és ösztönöznek újabb programok megvalósítására.  

 

Baj Község Önkormányzata a kulturális pályázatokat figyelembe véve és 

saját anyagi lehetőségeit kihasználva igyekszik színesebbé tenni a község 

életét. Támogatja a lakosság kulturális igényeit: udvarszínház 

szervezésével, a már meglévő klubok támogatásával, újabbak számára tér 

nyújtásával, a sváb hagyományok ápolásának segítésével, a helyi turizmus 

fellendítésével. 

 


