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Tisztelt Olvasók, kedves bátmonosoriak!

Már április legvégén elballagtak a középiskolások és 
rögtön a helyi búcsú után megkezdődött számukra az 
érettségi vizsgálat.
Bízunk abban, hogy mindegyikük sikeresen veszi ezt 
az akadályt is, hogy utána továbbtanulhasson, vagy 
akár munkát vállalj on.

A községi majális rendezvényei közül mindenképpen 
kiemelendő a sportpályán megtartott fogathajtó 
verseny. A17 fogatból álló mezőny nagy kedvvel vett 
részt a vetélkedésben. Polgármester úr kérésének 
megfelelően külön köszönet ezért Janotka 
Ferencnek, aki a verseny szervezésével nehéz 
feladatot vállalt magára és aztnagyonjól teljesítette is. 
Természetesen köszönet jár a részt vett fogatosoknak 
is.
A zenés esti rendezvények is nagyon színvonalasak 
voltak, a zenészek igazán kedvében jártak a 
megjelenteknek, kívánság szerint adtak elő különféle 
darabokat a klasszikusoktól egészen a mulatós 
nótákig.

Nem véletlen a mondás, hogy “a májusi eső aranyat 
ér”. Bizony kevéske eső volt a hirtelen melegre fordult 
időben. Ami kevés eső érkezett, nagyon szükséges 
volt.

A 22-én este érkező hatalmas széllel és néhol kisebb 
jégveréssel is kisért vihart viszont mindenki szívesen 
kihagyta volna. Több helyen megbontotta a tetőket és 
néhol a fóliasátrak rögzítését is erősen megpróbálta ez 
a meteorológiai szolgálat és a tv-rádió által is 
beharangozott, rengeteg villámmal és esővel érkező 
igen erős hidegfront-betörés, ami mindössze egy 
napra tudta visszahűteni a levegőt.

Az általános iskolások közül a végzősök is túl vannak 
a jelentkezéseken és felvételi beszélgetéseken, talán 
már az előzetes eredményeket is ismerik, ők is 
készülnek a szép eseményre, a búcsúra a Becsei Töttös 
Általános Iskolától.

Sajnos nem csak a nyolcadikosok búcsúznak. 
Szeptembertől - az igen alacsony osztálylétszámok 
miatt - nem indul felső tagozat ebben az 
intézményben.
Az előzetes jelentkezések szerint 15 tanuló fog 
naponta Vaskútra, az ÁMK általános iskolájába 

Pünkösd ünnepe előtt, május 30-án szombaton 
kerül sorra községünkben a

MÁJUSFÁK KITÁNCOLÁSÁRA

népviseleti és fogatos, lovas felvonulás 
keretében, melyet bál követ az Ebédlőben.

Gyülekező a báli helyszínnél 13 órakor, a menet, 
a szüreti felvonuláshoz hasonlóan, onnan indul.

A menet útba ejti lehetőleg az összes májusfát, 
de mindenhol nem lehetséges hosszabban 
időzni, hiszen a bálig véges az rendelkezésre álló 
időtartam.

A fő megállók ezért a vendéglátóipari egysé
geknél lesznek, de természetesen figyelemmel 
lesznek a más helyeken lévő kisebb, az 
útvonalba eső vendégváró asztalokra is.

Jelentkezni és részletesebb információkat kérni 
Kovács Zsuzsannától lehet: 70/338-56-09

utazni, hogy ott folytassa alsó fokú tanulmányait. A 
naponta történő utaztatás nevelői kísérettel, 
önkormányzati finanszírozással fog történni, a 
tanulószobai foglalkoztatást viszont itt helyben 
lehetséges megoldani a rég megszokott tantermekben.

A képviselő-testület minden tagja elkötelezett abban, 
hogy amennyiben az óvodából kikerülő elsősök szülei 
is úgy gondolják, felmenő rendszerben ismét, 
fokozatosan, a 2011-2012-es tanévvel kezdődően, 
évente egy osztály belépésével visszaállítható a nyolc 
osztályos oktatás.

Reménykedjünk hát!
Reménykedjünk abban, hogy fiataljaink jól veszik az 
akadályokat, hogy az időjárás kegyes lesz és a szép 
termés lehetőségét nem veszi el az aszály, és 
természetesen bízzunk abban is, hogy a magas 
színvonalú óvodai nevelés és a szülők lehetővé teszik, 
hogy jól felszerelt iskola átvészeli ezt az átmeneti 
időszakot és hamarosan teljes kapacitással, helyi 
tanerőkkel és nyolc osztályban folytatódhat a község 
gyermekeinek oktatása.

Kunvári György szerkesztő
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D Homokhátsági Regionális
Települési Hulladékgazdálkodási 
Projekt

Sajtóközlemény Környezetvédelmi 
és Vízügyi 
Minisztérium

A régi hulladéklerakók ideje 
lejárt

Struktúraváltás a települési szilárd 
hulladékok kezelésében

Csongrád, 2009. május 20.

Az új és korszerű hulladékkezelő 
központok üzembe helyezését követően 
a régi, elavult települési szilárdhulladék
lerakók bezárásával, és a tavaly ősszel 
megkezdett rekultivációs munkálatok 
beindításával végső fázisához érkezett a 
Homokhátsági Regionális Települési 
Hulladékgazdálkodási Projekt. A folya
matos átadás keretében május elejéig a 
meglévő hulladéklerakók közel felén, 
azaz 41 szeméttelepen kezdték meg a 
kivitelezési munkálatokat. A várhatóan 
2010 közepéig befejeződő munkálatok 
során ca. 220 ha terület kerül 
rekultiválásra.

A Projektben érintett 3 megye 82 tele
pülésén lévő 83 hulladéklerakó közül 3 
Baranya, 3 Csongrád, a többi 77 pedig 
Bács-Kiskun megye területére esik. Ezek
nek a lerakóknak egy részét a vaskúti 
körzetben már a korábbi években 
bezárták, a kiskunhalasi és a felgyői 
körzethez tartozó szeméttelepeket pedig 
a működési engedélyek érvényességi 
idejének lejártakor, illetve az újonnan 
megépülő hulladékkezelő központok 
üzemelésének megkezdésekor zárták 
be. A hulladéklerakók bezárása azért vált 
szükségessé, mert a hulladéklerakók 
túlnyomó többségét megfelelő műszaki 
védelem nélkül alakították ki, így nem 
felelnek meg az európai uniós követel
ményeken alapuló, új jogszabályok által 
előírt környezetvédelmi kritériumoknak.

A rekultivációval a hulladéklerakó felszíni 
és felszín alatti környezetszennyező 
hatását csökkentik a tájjelleg esztétikai 
szempontjai és a tájba illesztés fel
tételeinek figyelembevételével. A lezárt 
hulladéklerakók területét vízzáró réteggel 
és talajjal való betakarás során illesztik 
bele a tájképi környezetbe. Mindez olyan 
technikai, biológiai, agronómiái eljárások 
összessége, melyek során a természeti, 
vagy az emberi tevékenység károsító 
hatása miatt terméketlenné vált föld
terület alkalmassá válik egyes mező
gazdasági, vagy egyéb módon történő 
újrahasznosítására. Összességében 

tehát megszűnnek, illetve csökkennek 
azok a káros környezeti hatások, 

amelyeket a talaj, illetve a levegő szeny- 
nyezettségeokoz.

Azonban a teendők akkor sem érnek véget, 
ha a rekultiváció lezajlik. A terület sorsa 
onnantól az önkormányzatoktól, a lakosság
tól, illetve a környezet- és természetvédelmi 
hatóságoktól függ. Rajtuk múlik, hogy meg 
tudják-e védeni a rekultivált területet, vagy 
néhány év múlva illegális lerakóként újra 
problémaforrássá válik.

A régi hulladéklerakók bezárása után, illetve 
a rekultivációs munkák megkezdését köve
tően a lakosságnak már nincs lehetősége a 
háztartásokban keletkezett hulladékot 
elhelyezni a régi, megszokott helyen és 
módon. A háztartási vegyes hulladékot a már 
üzemelő új hulladékkezelő központokba 
lehet beszállítani.

A Homokhátsági Regionális 
Települési Hulladékgazdálkodási 
Projektről

A2002-2010 között Baranya, Bács-Kiskun és 
Csongrád megye területén megvalósuló 11,2 
milliárd forint összegű beruházás a térség 82 
települését, 110 ezer háztartását és 345 ezer 
lakosát érinti
A Projekt keretén belül megépült többek 
között 2 regionális szerepet betöltő hul
ladékkezelő központ, 1 hulladékátrakó 
állomás, 3 hulladékválogató, 4 komposztáló 
telep, 13 hulladékudvar, valamint kialakításra 
került 397 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, 
és 83 hulladék-lerakó rekultiválására kerül 
sor. A Homokhátsági Regionális Települési 
Hulladékgazdálkodási Projekt 75%-ban az 
Európai Unió, 15%-ban a Magyar Állam, 

10%-ban pedig az érintett 82 önkormányzat 
támogatásával valósul meg.

A környezetvédelmi munkálatok előzménye^ 
inekáttekintése;

A Homokhátsági Regionális Települési 
Hulladékgazdálkodási Projekt munkálatainak 
részeként 2005 novemberében aláírták a 
rekultiváció előkészítésére szóló szerződést 
a nyílt közbeszerzési eljárással kiválasztott 
RexTerra Építőipari Kft.-vel, 435 000 EUR + 
ÁFA értékben. Feladatuk volt a projektben 

érintett 83 jelenlegi hulladéklerakó rekulti
vációjához szükséges felülvizsgálati doku
mentáció és a rekultivációs terv elkészítése, 
valamint a tervek alapján az építési munkák 
harmadik fázisának előkészítése, a rekultivá
ciós tenderre vonatkozó közbeszerzési 

dokumentáció elkészítése, melyet a 
szerződésben vállalt határidőre teljesí
tettek.

A dokumentáció minőségbiztosítását és 
jóváhagyását követően lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljáráson a rekultivációs 
tendert a BILFINGER-REPÉT-KÉSZ 

Konzorcium nyerte el, mely a Bilfinger 
Berger Hungária Építőipari Kft., a REPÉT 

Környezetvédelmi, Vegyipari Termelő, 
Szolgáltató Kft., valamint a KÉSZ 

Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. 
egyesülésével jött létre. Jelen szerződés 
értelmében a Konzorcium feladata a 
rendelkezésre álló építési- és vízjogi 
engedélyek és a hatályos jogszabályok 
alapján a rekultiváció kivitelezési 
munkálatainak megvalósítása 18 854 502 
EUR+ÁFAértékben.

2009 május elejéig a rekultivációs 
munkálatok keretében az alábbi 41 
település munkaterülete került átadásra: 
Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bács- 
borsód, Bátya, Bocsa, Borota, Bugac, 
Császártöltés, Csávoly, Csikéria, Csó- 
lyospálos, Dávod, Dunapataj, Duna- 
szentbenedek, Dusnok, Foktő, Gátér, Gé- 
derlak, Hajós, Hercegszántó, Homok- 
mégy-Alsómégy, Homorúd, Imrehegy, 
Kalocsa, Kisszállás, Kunszállás, Kömpöc, 
Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács- 
Sárhát, Móricgát, Ordas, Pálmonostora, 
Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szak- 
már, Tázlárés Újtelek.

27 település munkaterületén a kivitelezési 
munkálatokkal részben elkészültek, 
ezeken a területeken már csak a 
növénytelepítés van hátra. Az eddigi 
előrehaladás alapján a kivitelező tartani 
tudja a szerződésben vállalt határidőt.

További információ:

Illés Tibor, intézményvezető, Csongrád 
Város Önkormányzata, a Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, 

Intézménye
Tel.: 63/571-976
E-mail: illestibor@csongrad.hu

Nagy Nikolett, PR menedzser, Double 
DeckerPR Ügynökség
Tel.: 1/457-8184; Fax: 1/457-8188

Mobil: 30/324-23-21
E-mail: nagy.nikolett@doubledecker.hu 
Web: www.homokhatsagihulladek.hu

mailto:illestibor@csongrad.hu
mailto:nagy.nikolett@doubledecker.hu
http://www.homokhatsagihulladek.hu
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Testületi ülés 2009. május 13.

A megkapott meghívóban még csak 2 napirendi pont 
szerepelt, de ez nagyon hamar megváltozott, a 
napirendi javaslat az ülésen már 4 pontról szólt, 
melyet a testület el is fogadott.

Első pontban a készenléti hitelkeret összegének 
megemelése került megtárgyalásra. Erre elsősorban 
azért van szükség, hogy az innovatív javaslatok és 
azok feltételrendszere ne kerüljön veszélybe, vagyis, 
biztosítani lehessen az anyagi feltételeket a 
fejlesztési feladatok megoldásához. A járdaprogram 
megvalósításához - mivel természetesen az is 
utófinanszírozású - saját erőként 4,4 millió forintra 
van szükség, de a kivitelezéshez 10 millió forint OTP- 
hitelre van szükség. Az úgynevezett munkabér-hitel 
összegen millióforintotteszki.
A javaslatok egyenkénti megszavazása során 
mindegyik többségi igen szavazatot kapott.

Második napirendi pontként a pedagógus állás
helyekről esett szó, a javaslat szerint vagy 2,5 vagy 3 
álláshely megszüntetése szükséges. A döntéshez 
szükséges az úgynevezett pedagógus óraszám 
tisztázása és elfogadása. 113 óra elfogadása esetén 
2,5 álláshely kerülne megszüntetésre, ez 3 státusz 
megszüntetése esetében a maradó kollégák 
túlóráival fedhető le. Megkísérli az iskola vezetése 
megkérdezni, hogy valamelyik elküldendő kolléga 
vállalja-e félállásban történő foglalkoztatását.
Újabb gondként jelentkezik, hogy a Vaskútra 
utaztatott felsősök közül 3 fő angolos idegennyelvű 
képzésben vett részt eddig, azt számukra Vaskúton is 
biztosítani szükséges a jogszabályok szerint. Ennek 
finanszírozása is a bátmonostori önkormányzatra vár. 
Három státusz megszüntetése esetén vissza
pályázható mindhárom hely végkielégítésének 
összege.
A képviselő testület elfogadta a javaslatot azzal a 
feltétellel, hogy amennyiben valamelyik pedagógus 
vállalja a félállású foglalkoztatást, 2,5 álláshelyet 
szüntet meg.

Harmadikként egy köztisztviselői álláshely meg
szüntetése került megtárgyalásra. Itt az előterjesztés 
szóbeli kiegészítése teljesen tiszta helyzetet 
teremtett, a köztisztviselőt anyagilag semmilyen 
hátrány nem éri a státusz megszüntetésével.
A képviselők elfogadták a javaslatot.

A negyedik napirendi pont az Egyebek volt. Ebben 
szó esett a helyi rendészeti feladatok megoldásával 
kapcsolatos személyi kérdésekről, majd az 
úgynevezett rendőr szolgálati lakásról, melynek 
rendbe tétele most folyik. Van egy reménybeli vevő, 
aki az adásvétel feltételeinek megteremtéséig 
hajlandó azt bérbe venni. A képviselők ennek 

tudatában 15 ezer forint havi bérleti díjat határoztak 
meg.
A pályázatokkal kapcsolatban több megjegyzés is 
elhangzott. Nem nevezhető kedvezőnek, hogy a 
pályázatok már 40 %-os önrész vállalásával 
nyújthatóak csak be, mert ennek a biztosítása már 
jelentős nehézségeket okoz, mint az az első napirendi 
pontban is ismertetésre került. A CÉDE az ellátási 
színvonalat javító fejlesztésekre szolgál, itt még a 
konyha-bővítés és az expediáló kialakítása van 
folyamatban. A közcélú munkások állományának 
feltételeit is javítani szükséges, kéziszerszámok 
beszerzésével. A feltételek biztosításához a 
költségvetést is módosítani kell.

Ezután a helyi majális sikeres lebonyolításáról és a 
30-i májusfa-kitáncolási rendezvényről esett szó, 
majd az ülés lezárult.

2009. május 25. együttes testületi ülés

Vaskút és Bátmonostor képviselő testületéi ezúttal itt 
Bátmonostoron tartották együttes ülésüket.

Valamennyi előterjesztésre igaz, hogy az esetleges 
szóbeli kiegészítések után mindkét község képviselő 
testületé elfogadta azokat.

1. Vaskút és Bátmonostor községi Önkormányzatok 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. 
évi tevékenységének átfogó értékelése.

2. Vaskút és Bátmonostor községi Önkormányzatok 
Körjegyzősége Alapító Okirat módosítása

3. Vaskúti Általános művelődési Központ Alapító 
Okirat módosítása

4. Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapító Okirat módosítása

5. Javaslat Vaskúti Általános Művelődési Központ 
2009/2010-es tanév tantárgy felosztásáról.
E napirendi pontban részletesen indokolták az 
intézményvezetők a javaslatokat. Bátmonostoron, 
mivel a pedagógusok egyike sem vállalta a félállású 
foglalkoztatást, 3 álláshely kerül megszüntetésre.

6. Vaskút és Bátmonostor községi Önkormányzatok 
Körjegyzőségében köztisztviselői álláshely 
csökkentése.

7. Egyebek
A Pünkösd környéki különböző községi rendez
vényekre hangzottakéi kölcsönös meghívások.

Az együttes ülés az eredményes munka tudatában, jó 
hangulatban záródott.
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Lakossági hirdetés Egyházi események

A községünkben működő HÚSBOLT 
mellett hamarosan megnyílik egy új 
Zöldségbolt is, az üzemeltető Végh 
család a megfelelő engedélyeket már 
megkérte, az előzetes értesítések szerint 
hamarosan meg is kapják azokat.

PÜNKÖSD

A húsvét utáni ötvenedik napon, így ebben az évben május 31-én, 
vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és 
egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A pünkösd 
elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, 
és minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösdöt a 
keresztény egyház születésnapjának is tartják.

"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje"

Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok 
országában. Magyarországon is újra piros betűs nap a 
Pünkösdhétfő. De mi is ez az ünnep? Ahozzá fűződő népszokásokat 
réges-rég elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára minden 
felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a világ, ember és állat párt 
keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és zsibong az élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári 
munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő 
termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni 
ötvenedik nap.A templomokban évről évre megemlékeztek erről a 
napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, 
a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A 
lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a 
hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték 
ünneplőjüket es kezdődhetetta mulatság.
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, 
az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdikirályné járás. A 
pünkösdikirály választás sajnos teljesen eltűnt, pedig a mai napig él 
a szólás: Rövid, mint a pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi szokás 
volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Ezt idézi 
Balassi Bálint verse:

"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje 

Mindent egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele"
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A hittanos gyermekek nagyon szép Anyák-napi 
megemlékezést tartottak a templombúcsút követő első 
májusi vasárnapon, 3-án.

A hívek eredményesen könyörögtek alkalmas csapadékért, 
a könyörgés utáni héten kiadós, jó eső áztatta a földeket 
községünkben.

Szentmise keretében emlékeztek meg a hívek a községben 
szolgált - már elhunyt - egyházközségi képviselőkről, 
kántorokról és papokról, akiknek emlékköve a 
templomklertben áll.

A május 24-i szentmise keretében volt községünkben az 
elsőáldozás szép szertartása. Három gyermek vette 
magához első alkalommal Krisztus szent testét.

HUMOR
Tegnap már ötre hazaértem a munkából. A 
feleségemnek nem volt túl jó napja, egész délután 
szekált. Akármit mondtam vagy tettem, nem felelt meg 
neki.
Este 7 körül már kicsit untam a dolgot, és így szóltam 
hozzá:
- Drágám, kezdjünk tiszta lappal. Tegyünk úgy, mintha 
még csak most érkeznék haza.
Kimentem az ajtón, majd visszajöttem, és 
bekiáltottam hozzá:
- Szia, édesem, megjöttem!
Erre ő kikiabált a szobából:
- Hol a fenében voltál eddig? Már 7 óra is elmúlt!

Egy férfi meséli a barátjának:
- A múltkor, amikor hazamentem a munkából, a 
feleségem szexi fekete fehérneműben fogadott, két 
fekete bársonypánttal a kezében, és azt mondta: 
"Kötözz meg és azt tehetsz, amit csak akarsz!". 
-És?- kérdezi türelmetlenül a barát.
- Hát megkötöztem és elmentem golfozni.

Egyszer egy apóka eltipeg vendégségbe egy hasonló 
korú barátjához.
Amásik nagypapa felesége megkérdi:
-Akkor, hozhatom a vacsorát, esztek?
- Igen, édes, drága szivecském, hozhatod!
Furcsálkodik a vendég, ám amikor az asszony tálalja 
az ételt, a barátja így szól újra:
- Köszönöm, egyetlen szerelmem!
Jó darabig így megy, s amikor az asszony kimegy 
vízért, a látogató halkan kérdi a barátját:
- Hát te még mindig így beszélsz a feleségedhez?
- Jaj, ne is kérdezd! Idestova 53 éve vagyunk 
házasok, de már vagy 20 éve elfelejtettem a nevét.
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