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Beszámoló a 2009. február 14-i Farsangi Bálról.
A 2007-ben és 2008-ban megrendezett Farsangi bálok 
alkalmával a templom külső festésére történt gyűjtés, most 
a belső munkák során erősen megrongálódottan láthatóvá 
vált képmaradvány egykor nagyon szép mennyezeti 
festmény helyreállítási munkáira.
A szervező munka megkezdésekor és a Biblia Éve lezá
rultával merült fel a gondolat a szervezőkben, hogy a 
tombola fődíja egy, a Kalocsai Érsekség Főpapja, Balázs 
érsek által dedikált Biblia legyen. A támogató jegyek 
vásárlói között szintén egy dedikált, bár kisebb méretű 
példány került kisorsolásra.
Mivel a cél sokak számára jelenti azt, hogy tovább szépül 
templomunk, másoknak a régen látott festmény azokat az 
időket idézik, amikor még fiatalabbak voltak és aktívabb 
vallásos közösségi életet éltek, az érdeklődés igen nagy 
volt.
A szépen feldíszített étkezőben szombaton délután egymás 
után érkeztek a különböző finomságokat rejtő „batyukkal” 
a bálozók, a zenei felszerelés is a helyére került és megtelt a 
tombolatárgyaknak kialakított hely is. A terítékek száma 
120 volt, telj esen megtelt a terem.
A bált Szűcs Tibor atya nyitotta meg, aki Vaskútról látja el 
községünk lelkipásztori feladatait.
A községünkből való Gál József kispap és Vas Huba atya is 
megtisztelte megjelenésével bálunkat, amelyet egy 
versenytáncos pár latin táncok bemutatásával színesített.
A zene szólt, az emberek beszélgettek, vacsoráztak, 
táncoltak és mulattak. A büfében is különböző 
finomságokat vásárolhattak és felfrissíthették magukat a 
résztvevők. A bál igen jó hangulatban folyt és minden 
tombolát vásárló kíváncsian várta a sorsolást. A különböző 
praktikus és tréfás ajándékok után kisorsolásra kerültek a 
vallási és materiális értelemben is értékes fődíjak. Sokan 
szerették volna megnyerni a fődíjat, de csak egyet-egyet 
sorsoltak.
Mindkét fődíj j ó helyre került.
A bálozók nagy része úgy hajnali fél három körül indult 
haza, a zene máj dnem négy óráig szólt.
A bál célja is sokak meglepetésére igen szépen teljesült, 
sikerült a mennyezeti kép helyreállítására 457.110.- 
forintot összegyűjteni, ez a nagyon szép összeg önmagában 
meghaladja a külső felújításhoz adott, két évben 
összegyűjtött, hozzájárulás összegét.
A szervezők hálásan köszönik minden támogatónak és 
minden résztvevőnek, hogy erre a nemes célra ilyen sok 
áldozatot hoztak. Ismét bebizonyosodott, hogy 
községünkben olyan emberek élnek, akiknek fontos az, 
hogy fennmaradjon és szépüljön a templom és annak hívő 
közössége, annak ellenére, hogy a plébániánk lakatlan és 
nincs helyben élő lelkipásztorunk. Van viszont hitoktatónk, 
és vannak olyan hívek is szép számmal, akik nem csak a 
heti egy szentmise alkalmával gondolnak Istenre, a 
templomra, az egyház közösségére.

Kedves Olvasók, tisztelt bátmonostoriak!

Mire az újság a postaládákba kerül, véget ér a vidám
ságokkal teli farsangi időszak, és a tavaszvárás 
mellett az egyébként is szokásos szerényebb 
étkezési formákra váltunk a disznótorok és bálok 
után. A vallásos embereknek ez a Nagyböjt.
A nagyböjt a húsvétot megelőző időszakra esik, 
melynek lényege a lelki felkészülés a kereszténység 
legfontosabb ünnepére, Jézus feltámadására. A 
magyar felekezetek különböző módon gondolkodnak 
a böjt jelentőségéről és szabályairól.
Aromái katolikusoknál hamvazószerdától nagyszom
batig taró időszak, idén február 25. - április 11.
A nagyböjt kialakulása a késő ókorra és a kora 
középkorra tehető. Az őskeresztények húsvét előtt 
egy-két napos vagy 40 órás böjtöt tartottak, a források 
a 3. századtól számolnak be a nagyhétre kiterjedő 
böjtről: hétfőtől csütörtökig csak kenyeret, sót és vizet 
fogyasztottak, pénteken és szombaton pedig 
tartózkodtak az étkezéstől. A negyven napos böjtről 
elsőként a nikaiai zsinat (Kr. u. 325) tesz említést, 
amely arról tanúskodik, hogy a keleti és a nyugati 
egyházak eltérő felfogást vallottak a böjtről. Ez a 
különbség noha az évszázadok alatt formálódott a 
mai napig megmaradt. A nagyböjtről alkotott keresz
tény felfogást tovább színesítik a reformáció feleke- 
zetei.

Táplálkozás- és élettankutatók is vizsgálták már, hogy 
van-e egyéb haszna egy-egy ilyen böjtös időszaknak, 
és úgy találták, hogy bizony ez a régi hagyomány nem 
véletlenül alakult ki. Gondoljunk csak a mostanában is 
sokak által fogyókúrás céllal tartott léböjt-kúrákra és 
egyebekre. A mi éghajlati körülményeink, a hideg tél 
és a meleg nyár egyfajta testzsír-ingadozást is 
természetesnek fog fel, télen a hideg ellen jobban 
kipárnáz bennünket, viszont nyárra ebből tanácsos 
leadni egy keveset, mert a nagy melegben 
kellemetlenné válhat.
Ebben is segít, ha így a tavasz várása közben 
kevesebb táplálékot, húst és édességet veszünk 
magunkhoz, miközben fizikai aktivitásunk 
folyamatosan emelkedik a nappalok hosszab
bodásával.
Kívánok ezért mindannyiunknak a mezőgazdaság 
számára is megfelelő, szép tavaszodó időjárást, és jó 
egészséget.

Kunvári György szerkesztő

Köszönjük az Úrnak, hogy megengedte nekünk és segítette 
ezeknek a céloknak az elérését és kéijük, hogy a 
helyreállítási munkákhoz is biztosítson minden feltételt.

A bátmonostori Szent József plébánia közössége.
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Házunk tájáról.........
Mozgalmas őszt és évzárást tudhatunk magunk mögött.

Az október hónap élménnyel teli volt. Emlékműsorral 
emlékeztünk meg azokról, akik életüket adták a magyar 
szabadságért. Felelevenítettük az aradi vértanuk emlékét.
Az idei tanévben is megrendeztük a már hagyományossá vált 
Töttös-avatást. Ezen a délutánon tisztelegtünk az 1956-os 
események előtt. Magyar Est volt műsorunk címe.
Vidám kerékpár túrát szerveztünk a szomszédos Szeremlére. 
Iskolánk összes tanulója teljesítette az 5 próba 2. fordulóját egy 
szép őszi délután.
Októberben volt az országos szemétgyűjtési akció is. 
Intézményünk apraja-nagyja lelkesen vett részt e programban, 
hisz környezetünk megóvása mindnyájunk érdeke.
A papír újra felhasználása is a környezetvédelem része, ezért 
alsósaink ellátogattak a helyi Pro Team Kht-hez, ahol láthatták, 
hogy mi minden készülhet az újrahasznosított papírból. 
Köszönjük a dolgozóknak, hogy gyerekeink 1-1 munkafo
lyamatot kis is próbálhattak, illetve iskolánkat és tanulóinkat 
irattartóval ajándékozták meg.

Ebben az őszi hónapban került megrendezésre az országos nyílt 
könyvtári hétvége. Iskolánk már 2. alkalommal kapcsolódott 
ehhez a kezdeményezéshez. A visszajelzésekből arra 
következtetünk, hogy ez a rendezvény népszerű a gyerekek 
körében. 2009-ben is várjuk a gyerekeket.
Iskolánk családias légkörét jól példázza az, hogy gyerekeink és 
szüleik szívesen jöttek velünk egy nagy közös egész napos 
kirándulásra, Pécsre. A novemberi eső sem szegte kedvünket, 
végiglátogattuk a nevezetességeket, úgymint a villányi 
szoborparkot, az abaligeti cseppkőbarlangot és denevér 
múzeumot, a dzsámit, a Zsolnay Múzeumot, a Pécsi Nemzeti 
Színházat.
A bajai Ady Endre könyvtár mesemondó versenyre szóló 
meghívásának már évek óta eleget teszünk. A versenyt megelőzte 
egy házi forduló. Községünket az alábbi tanulók képviselték: 
Szalai Emma (2.o.), Farkas Gábor (3.o.).

Sportéletünk is mozgalmas volt.
Szeptemberben, a tanév elején újra indítottuk az ötpróbát (3. 
bátmonostori próbasorozat). Az egészséges testmozgáson túl a 
természet szeretetét kívánjuk erősíteni a gyerekekben. A 
természetvédelemben a 2008-as esztendő a „Béka éve” volt. 
Ennek a mozgalomnak a szellemiségéhez csatlakoztunk mi is 
(kerékpártúra, vodicai gyalogtúra).
November elején a felsősök öregbítették iskolánk hírnevét a 
Szentistváni ÁMK által szervezett terematlétikán. Balázs Andor, 
Bátyai Márk, Benedek Krisztián, Bogdán Bálint, Rohonczy 
Balázs, Vetró József (6.o.), Drobina Péter, Fucin Szilvia, Juhász 
Tamás, Vígtallér Dávid (7.o.), Horváth György, Körmöczi Zoltán 
(8.o.)
Pingpongban 2. helyezett lett Rohonczy Balázs és Fucin Szilvia; 
kötélmászásban szintén 2. helyezést ért el Bogdán Bálint; 
sakkban bronzérmes lett Horváth György.
November 20-án került megrendezésre az asztalitenisz városi
körzeti döntője Baján. Bátyai Márk, Fucin Szilvia, Horváth 
György, Körmöczi Zoltán, Rohonczy Balázs, Szlavikovics 
Katalin, Vetró József indult ezen a versenyen.
Fucin Szilvia és Szlavikovics Katalin csapatban ezüstérmet 
szerzett.

Még karácsony előtt vártuk a környező iskolák focit kedvelő 
dikjait a Szabados Kupára. Már 17. alkalommal rendeztük meg 
az elhunyt tanárunk emlékére szervezett bajnokságot 

A IV. korcsoportban 4. helyezést ért el csapatunk, Bogdán Bálint, 
Körmöczi Zoltán, Juhász Tamás, Bátyai Márk, Benedek 
Krisztián, Rohonczy Balázs, Kunyik Norbert, Vetró József.
Körmöczi Zoltán 8. osztályos tanulónk elnyerte a legjobb kapus 
címet.

Minden évben igyekszünk Bajára színházba is elvinni tanu
lóinkat. Három előadást nézhettek meg, az utazásban segítsé
günkre volt a Polgármesteri Hivatal. Köszönjük a segítséget.
Gyerekeink izgatottan várták a télapót, s az utána következő 
„Télapó buli-t”, melyet a DÖK rendezett.
Az advent a várakozás időszaka.
Ebben a lázas és izgatott készülődésben volt segítségünkre az 
Ady Endre Könyvtár dolgozója, Karai Dóra. Dóra közremű
ködésével a gyerekek sok apró díszt készítettek. Megismerhették 
a gyertyaöntés rejtelmeit. A szépre sikeredett gyertyák ajándék
ként is a fa alá kerülhettek.
December 13-án - már nem első ízben - rendeztük meg a közös 
adventi kézműves foglalkozást a nagycsoportos ovisokkal. 
Mindenki karácsonya
Izgatott próbák előzték meg a hagyományossá vált Mindenki 
karácsonya című községi rendezvényt, melynek mindig iskolánk 
ad otthont. Meghitt műsorral kedveskedtünk a falu lakosságának.

A 2008-as esztendő jól zárult pályázati szempontból. A szünet 
előtti utolsó napokban érkezett a hír, hogy közel 2 millió forintot 
fordíthatunk informatikai eszközök, berendezések beszerzésére. 
Vásároltunk 13 db új számítógépet, 1 db. projektort, 1 db. 
laptopot, 1 db. multifunkcionális nyomtatót. A teljes beszerelés 
után elmondhatjuk, hogy az alsó szinten (földszinten) minden 
teremben internet hozzáférést biztosítunk tanulóinknak.
Iskolánk egyéb más eszközökkel is gazdagodott. A testnevelés 
órákon biztonságosabbak a talajgyakorlatok az egy új filc
szőnyeggel (6 m x 2 m x 16 mm vastagságú). További új 
sporteszközeink: 18 db labda (bőr és műanyag), 1 pár kézilabda
háló.
Földrajz órára új térképeket vásároltunk, 2 tanteremben tábla
csere történt, gyarapodtunk egy modern diavetítővel.
A jövőben műsoraink hangzása jobb lesz, mert egy mikrofonnal 
és 2 db. mikrofonállvánnyal bővíthettük technikai eszközeinket.
A napközis időtöltés is vidámabb lesz, hiszen 20 ezer forintot 
kapott a napközis csoport játékvásárlásra.
Nyolcadikosainknak  tovább folytatódik a „Türr-ös vetélkedő”.

Februárban jelmezeket, álarcokat készítettünk a 7. osztály által 
rendezett farsangi bálra.

A közeljövő eseményei:
A hónap közepén „tavaszváró” kézműves foglalkozásra várjuk a 
nagycsoportosokat és az alsósokat.
Szülői értekezleten értékeljük a félév tanulmányi munkáját. 
Már kezdetét vette a március 15-i emlék műsor szervezése.
Nyílt órát tartunk a leendő elsősöknek és szüleiknek. 
Bemutatandó órák: magyar és német nemzetiségi nyelv.

A leendő 1. osztályosok beíratása:
2009. március 9-10-ig 8-17 óráig lesz.

Kérjük a szülőket, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák 
magukkal:
- óvodai szakvélemény
- születési anyakönyvi kivonat
- diákigazolványhoz 1 db fényképet és 450,- Ft-ot

pedagógusok
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Beszámoló

Vaskút Községi Önkormányzat 
képviselő-testületének és Bátmonostor 
Községi Ön kormányzat Képviselő
testületének 2009. február 10-én 
kedden megtartott együttes nyilvános 
üléséről.

A napirendek:
Vaskút és Bátmonostor Községi 
Önkormányzatok Körjegyzősége 2009. 
évi költségvetése tervezetének 
megtárgyalása, valamint a Vaskúti 
Általános Művelődési Központ 2009. 
évi költségvetése megtárgyalása és 
azokról a határozatok meghozatala volt.

A képviselő-testületek a vaskúti 
Községháza nagytermében tanács
koztak, ahol Alszegi Zoltán vaskúti és 
Korsós János bátmonostori polgár
mesterek előterjesztésében tárgyalták 
meg a tervezeteket. A szóbeli kiegé
szítések valamint az adatok és körül
mények elemzése után a javaslatokat a 
testületek elfogadták.

Beszámoló

Bátmonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2009. február 
11-én szerdán megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről.

Korsós János polgármester köszöntötte 
a Testület megjelent tagjait, a Hivatal 
dolgozóit és a megjelent előadókat, 
vendégeket.

A napirendi javaslatot a testület 
elfogadta.

1./  A lejárt határidejű határozatokról és a 
két ülés között tett fontosabb intéz
kedésekről Korsós János polgármester 
beszélt. Bejegyzésre került az önkor
mányzati tulajdonú Kft. Vezetője ide
iglenesen Gyarmati László, aki segíti a 
gazdasági tevékenység beindítását, a 
kft. munkáinak szervezését és irányí
tását. A kft. az Önkormányzattól az 
eddigi munkavégzésekkel kapcsolatos 
mértékű anyagi támogatásban ré
szesül.

Az Önkormányzatnak munkalapokon 
vezetett és ellenőrizhető módon nyilván
tartott munkavégzést fognak végrehajtani, 
mely az elszámolás alapját képezi. A 
kapcsolatfelvétel személyesen, vagy a 

06-70 - 219-4782 
telefonszámon lehetséges minden olyan 
feladatnál, amiket eddig az önkormányzati 
dolgozók végeztek.

Sajnos a fejlesztési célú pályázatok 
központi költségvetési forrásai a kialakult 
pénzügyi helyzet miatt gyakorlatilag 
megszűntek.

Az előterjesztést és beszámolót a 
képviselő-testület elfogadta.

2. / Bátmonostor Községi Önkormányzat 
2009. évi költségvetése megtárgyalásakor, 
mivel az már a közös ülésen is szóba került, 
érdemi vita nem alakult ki, kisebb 
kiegészítésekkel a képviselők elfogadták 
azt.

3. / A KOLPING támogató szolgálat 2008-as 
tevékenységéről szóló előterjesztését 
Vidáné Illés Krisztina szóban egészítette ki, 
elmondta, hogy a szolgálat rendben 
tevékenykedik, mindössze a helyi 
gondozónő részére mosogatási lehető
ségre és egy kis iroda használatának 
engedélyezésére, annak biztosítására 
volna még szükség a zökkenőmentes helyi 
működéshez. Mindkettő megoldható. A 
képviselők a beszámolót elfogadták.

4. / Központi orvosi ügyelet működtetése. 
Dr. Müller Ágnes körjegyző előterjesz
tésében a szolgálattal kötendő 3.5 éves 
jogszabály szerinti megbízás szerepelt, a 
testület támogatásáról biztosította az 
előterjesztést.

5. / Az egyéb ügyek között a község vezeték 
nélküli szélessávú internet-elérésének 
várható fejlesztéséről esett szó először, 
jelenleg az ügyben előrelépés nincs.

Ezután az Iskola dolgairól esett szó. A 
tavalyi évhez hasonlóan az a szakértő 
asszony, aki a teljes működést már 
vizsgálta, ismételten végignézi, meg
vizsgálja, hogy a folyamatok és a 
szabályozók hatására mit javasolhat. Erre 
a helyi iskola vonatkozásában egy eseti 
bizottság is feláll, melynek tagjai a 

polgármester, a körjegyző, az 
intézmény-vezető, a tagintézmény
vezető és egy képviselő.
A Képviselő-testület végleges döntését 
a 2009. március 6-án 17.00 órakor 
megtartandó KÖZMEGHALLGATÁS, 
FALUGYŰLÉS javaslatainak figyelem
be vételével hozza meg.

A vízminőség-javításról is szó esett, jó 
esélyek vannak arra, hogy projekt- 
mintaterületként szerepeljen térségünk 
ebben a nem egyszerű kérdésben. 
Remélhető, hogy a mintaterület 
megfelelő anyagi kondícióit az állam is 
szem előtt fogja tartani, ezért is bíztató, 
hogy 20-30 %-os hányadban a 
csővezeték cseréjére is fordítható lesz a 
lehetséges fejlesztési összeg.

Az 51. számú főközlekedési út felújítása 
2012-ig valószínűleg nem kezdődik el, 
akkor is 7,5 tonnás terhelési határral 
képzelik el azt.

Azt orvosi rendelő ütemesen épül, 
immár az önkormányzati kft. kivitele
zésében. Várhatóan március elején 
kész lesz a munkába vett terület, akkor 
következik a visszaköltözés és hozzá
kezdenek a másik oldal felújításához is.

Indul a járda-program, itt a garantáltan 
leggazdaságosabb megoldást fogják 
választani a kivitelezéshez.

A távlati célok között szerepel egy 
strandröplabda pálya kialakítása a 
Barát előtti térségen, valamint az óvodai 
játszótér EU-szabványossá tétele is.

A Ferenc-tápcsatorna melletti strand
rendezés Leader fejlesztési forrásokkal 
képzelhető el, erre még nincs kiírt 
pályázat. A Leader pályázatok kiírása és 
azok reménybeli odaítélése jelenleg 
sajnos nem eléggé átlátható.

Végezetül Gergely Barbara köszönte 
meg, hogy eddig közművelődési 
feladatokat láthatott el a körjegyzőség 
területén, februárban már Baján 
folytatja ez irányú tevékenységét.
A testület megköszönte munkáját és 
további sikereket kívánt.

-KGy-
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4. Kázmér. Apatkányűzés napja.

12. Gergely. Balázs a diákság, Gergely pedig az 
iskolák pártfogója volt. Ezen a napon tartották a 
Gergely-járást. Ilyenkor a nebulók végig
látogatták a falu házait, adományokat kérve a 
tanító és az iskola számára. E napra rossz időt 
jósolnak, ha Gergely megrázza szakállát: az 
havazást jelent.

15. NEMZETI ÜNNEP Egyik legszebb és legna
gyobb nemzeti ünnepünkön az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Ezen 
az általában tavaszias szép napon országszerte 
hazafias műsorok és koszorúzások vannak a Petőfi 
szobroknál, illetve az akkori hősök szobrainál, 
emléktábláinál.

18. Sándor. "Sándor, József, Benedek, zsákban hozza 
a meleget". Az igazán meleghozó nap.

19. József. Sok helyen ekkor hajtják ki először a 
marhákat a legelőre és ekkor engedik ki a méheket 
is. Ezen a napon ültetik a fokhagymát, a krumplit, 
a kaprot.

21. Benedek. A tavasz első napja, a napéjegyenlőség 
ideje.

24. Gábor. A káposztaültetés ideje.

25. Gyümölcsoltó. Elnevezése Jézus fogantatására 
utal. A palánta ültetése, fatisztogatás napja. A 
Skolasztika napján szedett oltó-ágat ekkor 
helyezik el. Fecskehaj tónak is mondják, mert a jó 
idő ekkorra hazahajtja a vándormadarakat.
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- Tudja mi jár azért, ha hamisan tanúzik? - kérdi a 
bíró a tanútól.

- Igen, egy Mercedest ígértek érte.

Társasági és egyesületi események
k____________________________________________________________________J

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi 
vezetője, Magyar Lászlóné Erzsi az egyesületi 
tagság nevében köszönetét fejezi ki Korsós János 
Polgármester Úrnak és a Képviselő Testületnek a 
döntésért, a községi költségvetésből történő 
100.000.- Ft-os egyesületi támogatás átutalásáért.

Atámogatást az ígéret szerint minden bátmonostori, a 
Mozgáskorlátozottak helyi Egyesületének rendes 
tagja megkapta, illetve megkapja, étkezési utalvány 
formájában. Magyar Lászlóné Erzsi ezért arra kéri a 
2008-ban tagdíjat befizető tagokat, hogy akihez még 
nem tudott eljutni és nem tudta átadni a támogatást, 
keresse fel, hogy az utalványokat átadhassa.

A Bátmonostori CIVIL Egyesület aktív és segítőkész 
bátmonostoriak, bajaiak és környékbeliek bevonásával 

JÓTÉKONYSÁGI bálát szervez, melynek bevételéből segíteni kívánja 
SZILÁGYI KIRA dunafalvai kislány gyógyítását.

Helye: a bátmonostori Iskola Ebédlője
Időpontja: 2009. március 7. szombat
Zenél: Csili Tibor

Belépőjegy vacsorával 900.- Ft.
Belépőjegy vacsora nélkül: 500.- Ft.
Támogató jegy: 500.- Ft.

A belépő- és támogatójegyek megvásárolhatók az Egyesület tagjainál, 
Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi elnöknél a Könyvtárban, Pappné 
Margitnál az Óvodában, Szlavikovics Józsefné (Csicsa) Arankánál, 
Pintérné Gizinél és Kunvári Györgynél.
Ezen kívül a Virágboltban Esztinél és Farkasné Szerletics Ibolyánál.

Érdeklődni is a fent felsorolt személyeknél lehet.
A nagy érdeklődésre tekintettel javasoljuk, hogy mihamarabb 
jelentkezzenek.

Kérjük szépen, hogy jelezzék amennyiben eljönnek a bálba és azt külön, ha 
vacsorát is kérnek, hogy fennakadás nélkül bonyolódhasson a szervezés.

http://www.apollomedia.hu

