
2009. január

A bátmonostori Szent József Plébánia közössége 
JÓTÉKONYSÁGI, bátyus Farsangi Bálát 

rendez, melyre tisztelettel meghívja községünk lakosságát.

Időpontja: 2009. február 14. szombat
Hely: Ebédlő,
zene: Csili Tibi
Belépődíj: 900.- Ft.
Támogató jegy: 500.-Ft.

Gyülekező: 18 órától

A teljes bevételt a templom
mennyezetének 
restaurálására ajánljuk fel.

Érdeklődni Maris néninél a sekrestyében, Béleczki Zsuzsinál, 
Szlavikovics (Csicsa) Arankánál, Aladics (Séra) Juditnál, Erzsinél a 
Takarékban és Eszternél a Virágboltban, náluk lehet a támogató 
jegyeket is megvásárolni.

Visszatekintés: Immár a harmadik jótékonysági bálra szól a meghívás.

A 2007-ben és 2008-ban rendezett bál bevételeit a templom külső festési 
munkáinak segítésére szervezték. Az arra járók tapasztalhatták, hogy ha 
nem is rohamtempóban, de ütemesen készültek a tervezett felújítási 
munkák. Mára a következők valósultak meg. Teljesen elkészült a 
vízszigetelés és a hozzá tartozó külső-belső kőműves munkák. Kész a 
torony festése és a teljesen új villámhárító rendszer is. A belső festés 
előkészítésekor vált láthatóvá a régi mennyezeti kép, melynek 
restaurálását kezdeményezte az Érseki Hivatal.
Most ehhez kérik a jó szándékú és szépet szerető emberek támogatását a 
szervezők.
Az első két alkalomból ( 2007-ben 248.042.-, majd 2008-ban 206.000.- 
összesen 454.042.- Ft.) származó szép összeg, ha valamihez hasonlítani 
akarjuk, körülbelül a vízszigetelési munkákfelére volt elegendő.

Tisztelt bátmonostoriak, kedves 
Olvasók!

Elmúlt a 2008-as év és az új 
esztendő is beköszöntött már a 
maga (nem túl bíztató) híreivel.
Elmúltak a Karácsony meghitt 
napjai és a szilveszteri tűzi
játékok durranásaitól megriadt 
kutyák is hazatértek már talán.
A vidám évvégi mulatozást 
felváltották a szorgos hétköz
napok.
Túl vagyunk (talán) a tél egyik 
legkellemetlenebb jelenségén, a 
két napunkat is megkeserítő 
ónosesőn is. A hosszú hideg 
időszak sokakat megviselt, 
elszoktunk már az ilyen hosszan 
tartó igazi kemény téli időtől, 
pedig hó ebben az idényben 
még nem is volt.
Többen is említették már, hogy a 
Luca-naptár szerint ez nem volt 
várható. Sajnos én magam nem 
vezettem jegyzeteket a Luca- 
naptól Szentestéig tartó 12 
napról, így ezt - ahogy azt mon
dani szokták - sem megerő
síteni, sem cáfolni nem áll 
módomban.
Azt is többször említették, hogy a 
régi telek némelyike ennél 
sokkal keményebb és hosszabb 
volt. Igen, valóban, voltak ennél 
hidegebb, havasabb, de 
melegebb és száraz telek is. Az 
időjárás már csak ilyen. Az ezzel 
a tudománnyal foglalkozó 
szakemberek szerint az idei tél 
nem tér el olyan mértékben az 
átlagostól, hogy az külön is 
említést érdemelne.
Várjuk hát a tavaszt, a meg
újulást és a természet ébredését 
egy vidám farsangi időszakkal 
és tervezzük úgy idei életünket, 
hogy az a magunk és szűkebb 
közösségeink megelégedett
ségére váljon.

-KGy- Kunvári György szerkesztő
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Betekintés óvodánk éle
A 2008/2009-es tanévet - a gyermeklétszám miatt két csoporttal tudtuk 

indítani.
ASüni csoportba 19 kisgyermek jár, a Gomba csoportba folyamatosan 

érkeznek az új kiscsoportosok, ők a nagyokkal együtt 22-en 
lesznek. A gyermekek életkorát tekintve mindkét csoport vegyes 
életkorú gyerekekből áll. Az óvodai nevelést, játékokat, 
foglalkozásokat, tevékenységeket a gyermekek életkori 
sajátosságait figyelembe véve szervezzük meg mindkét 
csoportban.

Folytatódik a német nemzetiségi nyelvi nevelés, melynek során a 
gyermekek ismerkednek egyszerű mondókákkal, versekkel, 
énekekkel; játék közben, a napi tevékenységek közben hallanak 
német nyelvű kifejezéseket, utasításokat. így hozzászoknak az 
„idegen nyelvhez”, s az iskolában ez a tanulás során előnyükre válik.

Szeptembertől új kolléganő dolgozik az óvodában, Flachné Kurucz 
Anita, aki német nemzetiségi óvodapedagógus, Vaskúton él 
családjával.

Anémet nyelvi nevelésen kívül óvodánkban lehetőség van:
- hitoktatásra Jankó Tibor vezetésével;
- logopédiai foglalkozásokra Germán Anna munkájával;
- gyógytestnevelés foglalkozásokra, melyet a Pedagógiai Szak

szolgálat munkatársa, Ott Bernadett tart heti egy alkalommal a 
nagycsoportosok részére;

- fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokra Pappné Bükk Margit 
irányításával.

A gyermekek életét szeretnénk minél színesebbé tenni, ezért sokféle 
programot szervezünk részükre, megragadjuk az adódó 
lehetőségeket.

Október 8-án őszi játszódélutánt szerveztünk az óvoda udvarában, 
ahol ugráló várban, elektromos autóval játszhattak a gyerekek, 
arcukat arcfestő varázsolta széppé.

Meglátogattuk az iskola könyvtárát, fényképész készített az ovisokról 
képeket.

November 10-én a már hagyományos Márton-napi rendezvényünkön 
a nagycsoportosok adtak műsort a Templomban, majd a 
lampionos felvonulás után finom zsíros kenyérrel, sütőtökkel, teával 
és forralt borral láttuk vendégül az érdeklődőket az iskola 
ebédlőjében.

Nagyon örültünk, hogy régi óvodásaink is eljöttek szüleikkel és ezzel 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

A sok jó gyermekhez ellátogatott óvodánkba is a Mikulás, s ajándékba 
mindenkinek hozott egy kis édességet.

Gyermekszínházi előadást szerveztünk, melyre az első és másodikos 
osztályos iskolásokat is meghívtuk. A Léghajó Színház 
előadásában "Decemberi köszöntő” című műsorukat láttuk. A 
gyerekek együtt énekeltek s táncoltak az ismert dalokra a 
színészekkel.

Az idei évben a karácsonyi ünnepség az óvodában „zártkörű” volt. A 
szülők, vendégek érdeklődők a községi rendezvényen, Mindenki 
karácsonyán nézhették meg ünnepi műsorunkat.

Intézményünk a Vaskúti ÁMK Óvodájához tartozik, ezért úgy gondoltuk 
közelebbről is megismerkedünk kolléganőinkkel. Ismerkedési estet 
rendeztünk, melyen játékos formában bemutatkoztunk egymásnak, 
majd egy közös vacsorával zártuk az estét. Köszönjük Korsós 
János polgármesternek hozzájárulását a vacsorához.

Munkánk eredményesebbé, színesebbé tétele érdekében 
továbbképzéseken veszünk részt. Hild Andrásné, Zsuzsa óvónéni 
„Vitamintorna” elnevezésű, gyógytorna tanfolyamot végzett el 
Kecskeméten, melynek tapasztalatait, tanulmányait a testnevelés 
foglalkozások anyagába beépíti, s ezzel a gyermekek óvodai életét 
vidámabbá, színesebbé teszi.

Az idei tanévben a vizuális nevelés területén szerez újabb ismereteket, 
ötleteket, melyeket mindannyian fel tudunk használni munkánk 
során.

A külső továbbképzéseken kívül belső továbbképzéseket is 
szervezünk a Vaskúti óvodákkal közösen. így nyerünk betekintést 
egymás óvodai munkájába, életébe, napi tevékenységeibe.

Az idén 3 alkalommal, február és március hónapban, kerül sor ezekre a 
bemutató foglalkozásokra.

Munkánkhoz, a rendezvényekhez, óvodánk szebbé tételéhez sok-sok 
segítséget kaptunk.

-Ősszel községi szinten papírgyűjtést szerveztünk. Köszönet 
mindenkinek, aki a papírgyűjtéshez papírt hozott, s ezzel 
hozzásegített bennünket ahhoz, hogy a gyermekeknek játékokat 
tudtunk vásárolni. Lehetőségünk van a papír folyamatos gyűjtésére, 
kérjük jelezzék az óvodában, ha az összegyűjtött papírt le szeretnék 
adni.

-Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak is a segítséget a gyűjtés 
lebonyolításához.

-Köszönjük Sümeginé Marika néninek a szép petúniákat és 
árvácskákat.

-Köszönjük Szatmári Jenőnek karácsonyi ünnepünkhöz a fenyőfákat.
-Köszönjük Mohácsi Zoltánnak és Jankó Tibornak az óvodai rendez

vényeken a közreműködést.
A megszokott módon az SZMK segíti munkánkat az óvodában. 

Köszönjük nekik a közreműködést. Ők gondoskodnak arról, hogy 
a gyermekek szép ajándékokat kapjanak.

Az óvodai beiratkozás március 9-10-én délelőtt lesz a leendő új 
kiscsoportosok részére.

Várunk minden érdeklődőt a hét minden napján, aki szeretne betekinteni 
mindennapjainkba.

További információk folyamatosan felkerülnek Bátmonostor honlapjára.
(www.batmonostor.hu)

Itt tekinthetik meg az óvodai életről készült fényképeket is, melyeket 
hamarosan frissítünk.

Kőrösiné Tóth Elvira intézményvezető

Megnyílt!

2009. január 20-án megnyitott községünkben a

HÚSBOLT

cím szerint a Bartók Béla u. 8-ban, de az 51-es 
útról is elérhetően.

A boltban szinte minden olyan tőkehús és 
feldolgozott termék megtalálható, amiért 
általában Vaskútra vagy Bajára kellett utazni, 
hogy megvásárolhassuk.

Az igen szigorú ÁNTSZ előírások és az 
élelmiszer-előállításra vonatkozó és erősen 
ellenőrzött technológia biztosítja, hogy a legjobb 
minőségű és igazolható származású áru 
kerülhessen csak a pultokra.

Végh Ferenc és felesége üzemelteti a boltot, 
érdeklődni a: 06-79/474-087 és 06-70/429-10-01 
telefonszámokon lehet.

http://www.batmonostor.hu
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2008. december 16-i Képviselő-testületi ülés kivonat

Az ülés a napirendi javaslat módosításával indult. A testület a 
módosítást elfogadta.

1. Létrehozandó non-profit kft.-vei kapcsolatos határozatok 
meghozatala.

Dr. Veszprémi Irén ügyvéd ismertette, hogy milyen jogerős 
testületi határozatokra van szükség ahhoz, hogy a beadvány 
elküldhető legyen. A képviselő-testület határozott a 
megalakítandó gazdasági társaság ügyvezetőjének és 
felügyelő bizottsági tagjainak személyéről, majd a 
létrehozandó kft alapító okiratáról.

2. Illés Krisztina a Kolping Támogató Szolgálat tevékenységének
kibővüléséről tájékoztatott, ami a fogyatékosok nappali 
intézményének Csátalján történő működtetéséről szól, ez 
községünkben 2 főt érinthet, a szállítás megoldott.

A közüzemi díjak sajnos nem maradnak változatlanok. Ezekben 
az esetekben amennyiben az Önkormányzat úgy határoz, hogy 
kisebb mértékű emelést hagy jóvá, mint a javaslat, abban az 
esetben a község kell megfizesse, „kipótolja” a különbözetet.

3. A Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő
testületének a vízdíjról szóló 2/2003. (1.6.) rendeletének 
módosítása keretében a vízdíj a jelenlegi 166.-Ft-os mikénti 
díjról 177.-Ft-ra emelkedik. Atestület8tagja igennel 1 tagja 
nemmel szavazott egy pedig tartózkodott, így a javaslat 
elfogadásra került.

4. A Bátmonostor Községi Önkormányzat a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 9/2002. (VI. 18.) rendeletének 
módosítása keretében a 1101-es kukák heti ürítési díja 264,3 
Ft. + Áfa mértékű lesz. Ennél a napirendi pontnál 
ismertetésre került, hogy 5 éven belül a hulladékkezelőknek 
pontosan mérhetővé kell tenniük a szállított hulladék 
mennyiségét és annak alapján kell történjen a számlázás is. 
Akkor a számla a rendelkezésre állási díjból és az elszállított 
hulladék mennyiségéből kell majd álljon. A testület 
egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot.

5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és ingóságok bérleti
díjáról szóló 131/2007. (XII.12.) határozat módosításának 
keretében az alábbijavaslatokkaptak támogatást:

Szolgálati lakás Árpádu. 10.000.-Ft/hó
Zrínyiu.4. 13.000.-Ft/hó+rezsi

Garázs 6.000.-Ft/hó
„Kőnig Hotel” Vendégház 1.500.- Ft+fűtés 500.- Ft/éjszaka 
Műv.háznagyt. 12.000.-Ft/nap 2500.-Ft/óra-l-fűtés 300 Ft./óra 
Ebédlő (jelenlegi) 12.000.- Ft/n 2500.- Ft/óra+fűtés 300 Ft. / óra 
Konyharezsi 8.000.- Ft/igénybevétel
Ebédlő (bővítés) 10.000.- Ft/n 1500.- Ft/ó + fűtés 300 Ft. / óra 
Nyárikonyha 5.000.-Ft/igénybevétel

Traktor igénybevétele helyben 3.500.- Ft/alkalom,
távolabbra 37O.-Ft/km.

Kisbusz igénybevétele 90.- Ft / km.

6. Egyebekben elfogadásra került az Önkormányzat 2009. évi
Munkaterve és a köztisztviselők értékelési szempontjai. 
Visszavonásra került a Zöldkerti Ottó féle területvásárlásról 

szóló határozat. Megoldódni látszik vásárlással a kisajátítani 
tervezett „hátsó út” a Mátyás u. elejénél.

Személyi hírek:

Papp Zoltán szabálysértési előadó januártól már nem dolgozik a 
Körjegyzőségen, pótlására gazdasági számítás készül, hogy 
köztisztviselő felvételével, vagy a már meglévő társuláshoz 
csatlakozva j ár-e jobban a Körj egyzőség.

Gergely Barbara február hóval távozik, pótlására megindult a 
közös gondolkodás.
Valószínű, hogy a személyi kérdések miatt is szükség lesz egy, a 
két ünnep közti testületi ülés összehívására.

2008. december 30-i Képviselő-testületi ülés kivonat

Az ülés napirendi pontjait a testület elfogadta.

1. Adók (vállakozók kommunális adója és helyi iparűzési adó)

Beszűkültek az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei, így sajnos 
nem kerülhető el, hogy központilag meghatározott 
adóbevételeknél a maximális mértéket vessék ki, ellenkező 
esetben a normatív támogatás összegét csökkentik 2009-ben.

A vállakozók kommunális adójáról szóló rendelet változtatása 
szerint az adó mértéke a számított létszám alapján 2500.- Ft./ 
fő mértékre változik.

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a 
korrigált nettó árbevétel 1,4 %-a lesz 2009-ben az iparűzési 
adó. Az ideiglenes, alkalmi jelleggel végzett tevékenységek 
esetén ez napi 1000.-Ft. összegű lesz.

Nem tartható fenn tovább az 1998 év óta változatlan mértékű 
mezőőri díj sem, mindenképpen szükséges annak rendezése, 
különben fenntarthatatlanná válik a szolgálat. Mértékéről 
még nem született döntés, de a javaslatokat a következő 
testületi ülésre válj ák.

2. Egyebek és évértékelés

Az önkormányzati bevételeket valahogyan növelni szükséges, 
ennek módja lehet akár egy mobil traffipax berendezés 
vásárlása is, melynek részletes anyagi dolgairól még további 
tájékozódásra van szükség (nevezetesen, hogy a kiszabott 
büntetésekből milyen arályban részesedne a tulajdonos 
önkormányzat).

Az évértékelésben elhangzott, hogy ez az év mindenképpen 
eredményesnek tekinthető a pályázatok szempontjából, 
hiszen tízmilliós nagyságrendű pályázati összegeket fordíthat 
községünk az orvosi rendelő felújítására, valamint a 
járdafelújítási feladatokra, miközben az ebédlő-bővítés is 
szépen halad. A iskolai szertár süllyedésének megállítására is 
sikerült az elkülönített (vis mayor) alapból forrást szerezni. 
Megkezdődött a non-profit gazdasági társaság (Kft) jogi 
szervezése is, ennek profiljában háztartási gép-javítás és 
kerékpár-javítás is szerepel a tervek szerint, de amennyiben 
az gazdaságos, akár betonelemek (pl. járdalapok) előre- 
gyártása is lehetségessé válik. A Leader-pénzek körül sajnos 
még mindig igen nagy a bizonytalanság, a pályázatok kiírása 
még várat magára, lakosságarányosan olyan 54 Mft. körüli 
teljes összeg lehetne.
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Lakossági hirdetés Kalendá ri u m
ELADÓ

egy EL-GO típusú elekromos 
(akkumulátoros) moped.

Érdeklődni a 06-20-465-9356-os 
mobilszámon.

HUMOR
Larry borzasztó fejfájással ébredt.

Erőt vett magán és kinyitotta a szemeit. Az első dolog, 
amit meglátott, néhány szem aszpirin és egy pohár víz 
volt az éjjeliszekrényen. Felült és a ruháit látta maga előtt 
tisztán és vasaltan. Körülnézett a szobában és úgy 
találta, hogy minden a legnagyobb rendben, sehol egy 
folt, minden tiszta. Ugyanez volt a helyzet a ház többi 
részével is. Bevette az aszpirint, majd észrevett egy cetlit 
az asztalon.

"Drágám, reggeli a tűzhelyen, korán elmentem, 
bevásárolni. Szeretlek. “

így aztán lement a konyhába, és megbizonyosodott róla, 
hogy a meleg reggeli, a kávé és újság várja. A fia is az 
asztalnál ült és evett.

Larry megszólalt:
- Mi történt tegnap éjjel?

Azt mondja a gyerek:
- Hát, hajnali 3 után jöttél haza tök részegen. Összetörtél 
pár bútort, végighánytad a lakást és szereztél egy jó 
nagy monoklit a szemed alá, amikor belebotlottál az 
ajtóba.
Összezavarodva kérdezte Larry:
-Akkor miért van mégis minden rendben és tisztán, a 
reggeli pedig az asztalon várt?
- Hát csak azért, mert amikor a Mama berángatott a 
hálószobába, és megpróbálta levenni rólad a nadrágot, 
azt mondtad:

Hölgyem hagyjon békén, én nős vagyok!

■ Bátmonostori Hírmondó i
! Periodikus ingyenes kiadvány
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FEBRUÁR - BÖJTELŐ HAVA - TÉLUTÓ HÓ
2. Gyertyaszentelő.
A rómaiak a hajdani tavaszkezdő ünnepen gyertyás-fáklyás 
felvonulásokat rendeztek. A kereszténység átvette az ősi tűzkultuszra 
utaló szokást: a házakban eloltják a tüzet és mindenhol szentelt 
gyertyákkal világítanak. A gyertyaszentelő napjához fűződik a 
legszélesebb körben elterjedt időjóslás: e napon a téli álmából felébredő 
medve kijön a barlangjából, ha napos időt talál, s meglátja a saját 
árnyékát, akkor visszabújik, mert még hosszú lesz a tél. Tehát, ha ebben 
az időszakban felmelegedés, napos idő van, a tél még hosszúnak 
ígérkezik.
3. Balázs.
A diákok patrónusa. Több évszázadra visszanyúló szokás szerint e 
napon tartották a Balázsjárást, amikor házról házra vonulva toborozták 
a diákokat az iskolába. Ezen a napon van a "balázsolás" is: a 
torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik, hogy ezzel a 
fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék.
6. Dorottya.
Kedvelt nap farsangi mulatság tartására. Időjósolás is fűződik hozzá: 
"Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja" a fagyot.
10. Skolasztika.
Az oltóágak szedésének napja.
11. Elek.
Kígyóűző nap, a havasi pásztorok tavaszkezdő napja - ilyenkor a 
hegyeken nagy tüzet gyújtanak a gonosz elűzésére.
14. Bálint.
Atyúkültetés napja, ekkor kezdenek párosodni, fészket rakni a verebek. 
Újabban nálunk Is megünneplik a Valentin napot, a szerelmesek nyugat
európai ünnepét.
16.Julianna.
Dorottya ellenkező napja.
19. Zsuzsanna.
Elviszi a havat, zöldellnl kezd afű, és megszólalnak a pacsirták.
24. Jégtörő Mátyás.
Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot, Mátyás töri meg a tél uralmát. 
Vagy ha jeget nem talál, akkor csinál.
A halászoknak is jeles napja, ekkor kezdenek ívni a csukák. Az ezen a 
napon fogott csukát a nép "Mátyás csukájá'-nak nevezi, és egész évre 
bő halfogást ígér.
Farsang.
Idejét úgy számolják ki, hogy az első tavaszi (II. 21. utáni) holdtöltére 
következő vasárnaptól (Húsvéttól) visszaszámolnak hat hetet (a böjt 
idejét).
A farsang a közelgő tavasz ősi örömünnepe, egyúttal a tél és a tavasz 
küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Számtalan gonoszűző és 
termékenységvarázsló álarcos, alakoskodó szokás fűződik hozzá 
(kongózás, kormozás, téltemetés, busójárás stb.).
A legtöbb esemény farsang vasárnapjára és a rákövetkező néhány 
napra, "farsang farkára" esik: így húshagyó keddre, a böjt kezdetére, 
hamvazó szerdára, a dologtiltó napra, amit böjtfogadónak Is neveznek. 
Ezen a napon (2009-ben február 25-én) tartják a keresztények a 
"hamvazkodást".
A húsvét vasárnapig tartó böjtben húst és zsíros ételeket nem esznek, 
csak főtt tésztát, aszalt gyümölcsöket és a korpából készült leveseket.

Ma már nem Ilyen szigorúak a böjti előírások, a húsevés tilalma csak a 
pénteki napokra vonatkozik és csak amikor a hívő ember saját 
asztalánál étkezik. A többi napokon valamilyen önként vállalt egyéb jó 
cselekedettel, vagy önmegtartóztatással is eleget lehet tenni a bojtos 
céloknak, pl. TV-nézés korlátozása esetleg teljes elhagyása, vagy 
mások önzetlen segítése, esetleg valamilyen nemes kezdeményezés 
támogatása.
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