
Beszámoló
A Bátmonostori Civil Egyesület és a jó szándékú és aktív lakosság 
összefogásával megrendezésre került jótékonysági Nőnapi 
Bálról.

A nemes célt a dunafalvai Szilágyi Kíra gyógyításához anyagiak 
gyűjtése sokan érezték magukénak. Az előkészületek és a bál 
szervezése során nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, akik 
szívesen áldoztak akár nagyobb összeget is erre a szándékra. 
Baján is több olyan bolt, vállalkozó és magánszemély segített 
szemet gyönyörködtető, hasznos és egész nyugodtan állíthatom, 
drága tombolatárgyak adományozásával, akikre nem is 
számítottunk. Az adományozók döntő többsége kifejezetten 
kérte, hogy a tombolahúzás alkalmával ne is említsük meg, hogy 
ki adta a szép és értékes tárgyakat. Ezen felül nagyon sokan 
vásároltak szintén név nélkül 500.- Ft-os áron támogató jegyeket.
A hírverés és a környékben, valamint Baján kihelyezett 
szóróanyagok hatásosnak bizonyultak, hiszen a március 7-i estén 
a BAJAI Tv és a Bácska Tv is küldött stábot községünkbe, hogy 
megörökítse ezt a szép eseményt. A teremben 110 főre, mint 
vacsoravendégre számítottunk. Az óvoda dolgozóinak hála szép 
dekorációval díszíthettük fel a termet a megelőző nap estéjén. 
Este 8 óra után pár perccel megérkezett a beteg kislány édesapja 
is, Szilágyi László, aki a bál megnyitására szánt néhány percben 
beszámolt a kislány jelenlegi állapotáról is. A már beérkezett 
adományok összegének ismertetése, majd Zsigó Róbert 
országgyűlési képviselő, aki betegsége miatt kénytelen volt 
lemondani részvételét, üdvözletének és jókívánságainak átadása 
és a nők köszöntése, valamint egy, a gyermekek szeretetéről 
szóló szép vers nyitotta a rendezvényt.
Zenészünk is felajánlotta honoráriumát a kis beteg gyógyítására. 
Ez után a helyben készült finom vacsora, rántott egész 
csirkecomb, vagdalt, petrezselymes burgonya, rizibizi és 
káposztasaláta következett. A jó étvággyal fogyasztott falatok 
után vette kezdetét a bál, a tánc, a vigalom. Még közel 40 fő 
érkezett a vacsora után megvásárolt jegyekkel, pusztán a bálért, 
vagy azért, hogy támogathassa a nemes célt. Közben a büfében 
láthatta el magát mindenki finomabbnál finomabb italokkal, 
üdítővel, vagy kávéval. Atombolajegyek is szépen fogytak, hiszen 
jól láthatóan szép és értékes nyeremények vártak a vásárlókra. A 
sorsolásra a tánctól már kissé pihegő társaság nagy érdeklődése 
mellett, éjféltől került sor.
Több mint egy órán keresztül sorjáztak a szerencsés nyertesek a 
tombolás asztalhoz. Volt, aki nyereményét - egy rózsaszínű kis 
retikült - nemes egyszerűséggel az egyik ott sertepertélő helyi 
kislánynak adta.
Összefoglalva elmondhatjuk, sok igen nemes szívű, jó emberrel 
találkoztunk. A nemes cél sokakat indított meg és keltette fel a 
jótékonykodás nemes érzését.
Köszönjük ezért mindenkinek, aki a bálon részt vett, 
tombolatárgyat adott, támogatójegyet vásárolt, vagy akár csak 
egy szék odébb tételével is segítette munkánkat.
A Kíra gyógyítására összegyűlt, véleményünk szerint 
meglehetősen szép összeg, 251.400.- Ft. átadása átutalással 
történik meg.

Kedves bátmonostoriak, tisztelt Olvasók!

A márciusi szám több okból is elmaradt, ezért mindenkitől 
elnézést kérek, aki várta a Hírmondót.
Beköszöntött egyik legszebb évszakunk, a tavasz. 
Megérkeztek a gólyák, fecskék és zöldbe borult a határ is. A 
didergető hűvös napokat felváltották a melengető 
napsugarak, koranyári hőmérséklettel ajándékozva meg a 
délutánjainkat.
Lezajlott a sokak által érdeklődéssel várt a közmeg
hallgatással egybekötött falugyűlés, amelynek fő témája az 
általános iskola jövője és az elmúlt évről szóló beszámoló 
volt.
A közmeghallgatásról és az azt követő testületi ülésről már 
bizonyára értesültek.
Mindenképpen ki kell emelnem ebből az elkeserítő 
helyzetértékelésből azt, hogy a község állandó lakóinak 
körülbelül 100 olyan gyermeke van, aki általános iskolai 
tanulmányait végzi, mégis olyan döntés született az igen 
alacsony helyi iskolai osztálylétszámok és a finanszírozási 
rendszer miatt, hogy a következő tanévet a bátmonostori 
iskola a felső tagozat nélkül kezdi el. Ez a jövőben 
természetesen visszafordítható lesz, amennyiben a szülők a 
gyermekek alapvető érdekeit is figyelembe véve a helyi 
iskolába íratják óvodából kikerülő gyermekeiket. A 
következő évekre előre tekintve megállapítható, hogy a 
jelenlegi óvodai korosztályok lehetővé teszik, hogy 
felmenő rendszerben ismét 8 osztályos iskolai képzés 
lehessen Bátmonostoron.
A március 13-i gyönyörű megemlékezés színvonala is 
bizonyította, érdemes lenne az egyébként igen jó 
feltételekkel rendelkező iskolát ismét 8 osztályosra 
felfejleszteni.
A felső tagozatosok utaztatására egy iskolabusz 
beszerzésére is szükség lesz, ezt pályázat útján próbálja 
májd az Önkormányzat biztosítani.
További kérdések is felmerülnek, mint az iskola délutáni 
programjai, a pedagógusok további foglalkoztatásának 
lehetőségei.
Sajnos semmi biztosíték sincs arra, épp a szabad 
intézményválasztás miatt, hogy a felső tagozatosok 
szeptemberben ténylegesen a vaskúti intézményben fogják 
folytatni tanulmányaikat, bár szüleik így nyilatkoztak.

Kunvári György szerkesztő

Sajnos, mint utólag kiderült, a megyei Közgyűlés támogatását 
olyan módon tudjuk csak megszerezni, hogy a bállal kapcsolatos 
összes számlát másolatban megküldjünk a Közgyűlés 
Gazdasági Hivatalának. Ennek összege viszont, éppen a 
nagylelkű adományoknak hála, nem teszik ki a százezer forintnyi 
lehetséges támogatási összeget. Két választásunk lehet, de 
ebből csak az egyik járható tisztességesen. Csak annyit tudunk 
majd Szilágyiéknak továbbadni, amennyi számlánk a bállal 
kapcsolatban keletkezett, ennyi támogatást tud számlánkra a 
Közgyűlés átutalni.
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Nemzeti ünnepünk, március 15.

Szép és hagyományos ünnepre 
gyülekeztek a község lakói 
2009. március 13-án az Iskola 
sportcsarnokában. Megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényt 
térségünk országgyűlési képvi
selője, Zsigó Róbert is, aki 
Korsós János, a község polgár
mestere mellett foglalt helyet.

Először az óvodások mutat
koztak be szép műsorukkal, 
majd az iskola tanulói adtak egy 
hosszabb lélegzetű, de igényes, 
szép, az alkalomra összeállított, 
több képből álló előadást. Szem 
nem maradt szárazon a 
megható történetek felidézése 
közben. Azenei aláfestésről és a 
képek közötti váltás folya
matosságáról a Magna Hunga- 
rica együttes gondoskodott, 
magas színvonalon előadott 
dalaikkal.

Köszönjük a szép megem
lékezést a szereplőknek és 
felkészítő pedagógusaiknak 
egyaránt!

Európa Parlamenti képviselők választása
2009. június 7.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR, BÁTMONOSTORI LAKOS !

A Magyar Köztársaság Elnöke 2009. június 7-re kitűzte az Európai 
Parlament tagjainak választását.

Tájékoztatom, hogy a választói névjegyzék 2009. április 8-tól április 15-ig 
megtekinthető a körjegyzőség irodájában:

Bátmonostor, Zrínyi M. u. 1. 2.sz. iroda

2009. április 10-ig a választópolgár névre szóló „Értesítő”-ben kap tájékoztatást a 
névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap „Értesítőt”, a helyi választási irodában

Bátmonostoron Kapitányné Zrínyi Teréziánál (06-79/574-020)- érdeklődhet

Szavazás helye:

Az „Értesítő”-ben tájékoztatást kap annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol 
leadhatja szavazatát.

BÁTMONOSTOR

Bátmonostor 001 Petőfi S. u. 2. (általános iskola)
Bátmonostor 002 Zrínyi M. u. 4. (volt Pártház)

Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság 
nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat.

Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2009. május 22-én 16.00 
óráig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a lakóhely szerinti 
körjegyzőtől. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy 2009. május 22- 
ig megérkezzen a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, 
igazolással szavazhat. Igazolást személyesen, vagy maghatalmazottja útján 2009. 
június 5-én 16.00 óráig kérhet a lakóhely szerint illetékes körjegyzőtől. Ajánlott 
levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2009. június 2-ig megérkezzen a 
lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

Igazolással csak a kijelölt szavazókörökben van lehetőség szavazni, ezek 
Bátmonostoron az alábbiak:

BÁTMONOSTOR 001: Petőfi S. u. 2. (általános iskola) 

2009. március 31.
dr. Müller Ágnes 

körjegyző 
HVI Vezető



Bátmonostori Hírmondó 3.oldal

Tájékoztatás szociális foglalkoztatásról

Tisztelt Bátmonostori Lakosok!

A különböző híradásokból bizonyára értesültek már arról, 
hogy azok a munkára képes, tartósan munkanélküli 
személyek, akik korábban rendszeres szociális 
segélyben részesültek, 2009. január 1-től közcélú 
közfoglalkoztatásban vehetnek részt annak érdekében, 
hogy rendszeres munkajövedelemhez juthassanak, és 
ezt nem akadályozza az alacsony iskolai végzettség sem. 
Ezzel a közfoglalkoztatással lehetőség nyílott arra, hogy 
önkormányzati fenntartású intézmény, illetve kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézményben, nonprofit 
társaságban a képzettségüknek és egészségi állapotuknak 
megfelelő munkát végezhessenek.

A korábban rendszeres szociális segélyen lévők csoportja 
az új szabályozás szerint három elbírálási kört alkot:

1.)  Akik a munkavégzésbe bevonhatók, (aktív 
korúak) pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási 
támogatást (RÁT) kapnak, amíg az 
önkormányzat nem tud részükre közcélú munkát 
felajánlani.

2. ) Akik 35 év alattiak, és nem rendelkeznek 8
általános iskolai végzettséggel, kötelesek az 
általános iskolai végzettség megszerzéséhez 
szükséges képzésben részt venni.

3. ) Akik egészségüknél, életkoruknál fogva, vagy
gyermeknevelési feladataik miatt nem tudnak 
munkát vállalni, azok továbbra is rendszeres 
szociális segélyt (RSZS) kapnak, számukra a 
közfoglalkoztatásban való részvétel nem kötelező, 
de az önkormányzattal kötött megállapodás 
alapján vállalhatják a közfoglalkoztatásban való 
részvételt.

Mindhárom ellátási formánál kötelező előírás azonban 
az együttműködési kötelezettség, amely nélkül 
semmilyen ellátás nem folyósítható.

A szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek 
foglalkoztatása az önkormányzat által szervezett keretek 
között történik. Az aktív korúak a közfoglalkoztatásban 
történő részvételükkor a munkavégzés időtartamára 
munkabért kapnak, a rendelkezésre állási támogatás csak 
arra az időtartamra jár, amikor a jogosult számára az 
önkormányzat nem tud munkát biztosítani. A 
közfoglalkoztatásra jogosult személlyel közcélú 
munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi 
hat órai munkavégzésre történik a munkaviszony 
létesítése. A közfoglalkoztatásban résztvevők részére a 
munkavégzés időtartamára a munkabér teljes 

munkaidő esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. 
(A kötelező legkisebb munkabér /minimálbér/ 2009. január 
l-étől havi 71.500 forint, a legalább középfokú iskolai 
végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakört 
ellátók garantált bérminimuma gyakorlati időtől 
függetlenül 2009. január 1-jétől havi 87.000 forint, 2009. 
július 1 -jétől 2009. december31-ig 87.500 forint.)

A közfoglalkoztatás településünkön csak akkor lehet 
sikeres, ha az önkormányzat, valamint nonprofit kft-je 
és a munkaügyi szervezet az érintettekkel közös erővel, 
együttműködve képes megoldani az előttünk álló 
feladatokat. Ezért kérek minden érintettet, hogy 
részletesebb információkért keressék a körjegyzőség 
szociális ügyintézőjét, vagy a nonprofit kft. ügyvezetőjét 
aki minden kérdésükre kielégítő válasszal szolgál.

dr. Müller Ágnes 
köijegyző

Lomtalanítás
2009. április 27-től április 29-ig a következő 

program szerint:

Április 27. hétfő

Baracskai u. 
József A. u.

Dózsa Gy. u.
Széchenyi I. u.

Mátyás király u.

Április 28. kedd

Széchenyi I. u. 
Kun B. u.

Vörösmarty M. u.
Bartók B. u.
Gábor Á. u.
Ady E. u.

Április 29. szerda

Hunyadi J. u. 
Árpád u.

Rákóczi F. u.
Kossuth L. u.

Petőfi S. u.
Zrínyi M. u.

Részletesebb tájékoztatást a kihelyezett plakátokon 
látnak majd a lakosok, ezért kéijük, hogy figyeljék 

azokat is!
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Lakossági hirdetés HUMOR
A „MAMI” ruházati bolt, amely a Kossuth utca 
elején, a volt Pártház sarkán található, nyitva tartása 
megváltozott, kedvezőbbé vált a község lakói 
számára.

Munkanapokon: 8:30-tól 15:30-ig
Szombaton: 8:00-tól 10:00-ig tart nyitva.

Akkora barom vagy, hogy ha te lennél Zorro, ”Y”-t 
rajzolnál a falra.

Jó a haj ad!!! Miért nem hordod???

Stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz, hogy 
nem is aludtál.

A gazdaság a szakadék szélén áll, de jövőre egy nagy lépést 
teszünk előre.

r
Rövid, testületi tájékoztató

Bátmonostor község képviselő-testülete az április 15-én 
megtartott ülésén elfogadta az alábbi napirendre vett 
előterjesztéseket:

A két ülés közt tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót, a 
háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat 2008. évi munkájáról 
szóló beszámolót, a 2008. év költségvetésének módosítását, 
majd annak zárszámadását, a 2009. évi költségvetés 
módosítását, az ez évi közbeszerzési tervet, a Többcélú 
Kistérségi Társulással kötött megállapodás-módosítást, a 
Közoktatási Intézkedési Tervet, a 2009. évben benyújtandó 
pályázatokat, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások 
helyi szebályozásáról szóló rendelet módosítását, az erre az évre 
szóló közfoglalkoztatási tervet, a Bácska Tv együttműködési 
(WiFi internetszolgáltatási) ajánlatát, a Bkkm-i Katasztró
favédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltségének 
támogatását, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a 
Bátmonostori Civil Egyesület éves támogatási kérelmét.
Az egyéb ügyekben szó esett arról, hogy nem tudható pontosan, 
hogy a felsősök közül ténylegesen hányán folytatják Vaskúton 
tanulmányaikat, a konyha és ebédlő üzemeltetése felügyeletének 
Önkormányzathoz kerüléséről, Baba-Mama Klub indításáról.

Végül polgármesteri indítványra, egy rövid szünet után, a 
Testület, személyeskedésektől sem mentes vita után 7-3 
arányban elfogadta, hogy 2009. június 30-al megszűnik a 
Vaskút ■ Bátmonostor Körjegyzőség és felhatalmazta Korsós 
János polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson Baja város 
polgármesterével arról, hogy 2009. július 1-i határidővel 
létrejöjjön a Baja ■ Bátmonostor Körjegyzőség.

: Bátmonostori Hírmondó i
! Periodikus ingyenes kiadvány
I

• Megjelenik 680 példányban az
I www.apollomedia.hu

I Felelős kiadó: Bátmonostor Körjegyzőségi Hivatala j
! Felelős szerkesztő: Kunvári György I
1 Szerkesztőség: 6528 Bátmonostor, Hunyadi u. 1. :
: Telefon: 0630-475-6432 I
! E-mail: bathir@vipmail.hu !

I I
: Cikkeink tartalmáért szerzőik vállalják a felelősséget! i 

Az öregségnek két fő tünete van: Az egyik a memóriazavar, 
a másikat elfelejtettem.

Ha egy kacsa nem tud úszni, attól még nem a víz a hülye.

Most már tudom mennyi fogkrém fér bele egy tubusba. 
Máj dnem három méter.

Olyan nincs, hogy valami nem jó sörnyitónak.

A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli 
pofazacskóval is képes repülni, miközben egy baglyot 
egyensúlyoz a hátán.

Egyházi események

Április 12-én, Húsvét vasárnap egy nagyon szép, és 
minden tekintetben közösségformáló egyházzenei 
délutánra került sor a községi baptista közösség 
szervezésében és templomában. Az érsekcsanádi 
ökumenikus kórus látogatott Bátmonostorra, hogy 
zenei szolgálatával színesítse községünk vallásos 
lakóinak ünnepi délutánját.

Műsorukban vallásos és világi énekek egyaránt 
helyet kaptak, igét is a vendégségbe érkezett 
lelkipásztor hirdetett.

http://www.apollomedia.hu

