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Tisztelt Olvasók, kedves bátmonosoriak! Európa-Parlament választása
Forrás: www.valasztas.hu

Nagy sikerrel zajlott le ismét a Bátmonostori Civil 
Egyesület szervezésében a Gyermeknap, amit 
Pünkösd miatt egy héttel később, az esős idő miatt 
pedig az Iskola sporcsamokában és udvarában 
rendeztek meg.
Köszönik mindenkinek az aktív részvételt és a 
szülőknek, nevelőknek a segítséget.

Megtörtént az, amit sajnos tudtunk, nem csak a 
nyolcadik osztályt elvégzettek búcsúztak az évzáró 
alkalmával a bátmonostori Becsei Töttös Általános 
Iskolától, hanem a 4., az 5. a 6. és 7. osztályt 
elvégzettek is, mivel szeptembertől már a felső tagozat 
nélkül indul az alsófokú oktatás az egyesített ÁMK 
helyi tagintézményében.
Szerencsére az elsősök száma ismét lehetővé teszi a 
különálló osztály indulását, ez kis reménysugár lehet a 
jövőre nézve.

Beköszöntött a valódi nyár is, most ismét egy kissé 
csapadékosabb időszak köszöntött ránk, éppen a 20-i 
szombaton, amikor a Duna-túra is útra kelt.

Országos eredmények:

Választók száma:
Részvétel:

8 023 217
2 921 779 (36,31 %)

Sorsz. A listát állító oárt(ok) neve %
1 FIDESZ-KDNP 56,36
2 SZDSZ 2,16
3 MCFROMAÖ. 0,46
4 MUNKÁSPÁRT 0,96
5 MSZP 17,37
6 JOBBIK 14,77
7 LMP-HP 2,61
8 MDF 5,31

Megyei eredmények:

Választók száma: 430654
Részvétel: 145 198 (33,66 1
Sorsz. A listát állító oártíok) neve %
1 FIDESZ-KDNP 56,34
2 SZDSZ 1,49
3 MCF ROMAÖ. 0,58
4 MUNKÁSPÁRT 0,83
5 MSZP 13,3
6 JOBBIK 12,41
7 LMP-HP 1,65
8 MDF 4,4

Helyi összesített eredmény:

Választók száma: '1 360
Részvétel: 458 (33,65
Sorsz. A listát állító oártfok) neve %
1 FIDESZ-KDNP 75,17
2 SZDSZ 1,34
3 MCF ROMAÖ. 0,00
4 MUNKÁSPÁRT 0,45
5 MSZP 5,59
6 JOBBIK 14,99
7 LMP-HP 0,22
8 MDF 2,24

E hónap végéig kell gondoskodni a portákon és a 
földeken a parlagfű-mentesítésről.
Aminap az utcán sétálva szerencsére alig láttam olyan 
területet, ahol ez az igen erősen allergén gyom 
nagyobb számban lenne jelen, véleményem szerint 
mindenhonnan eltávolítható rendszeres kaszálással, 
vagy akár gyomlálással is.

Mindenkinek nagyon szép nyarat kívánva:
Kunvári György szerkesztő 

A helyi eredményekből látható, hogy a részvétel az 
országos átlagtól jobban, a megyei adattól is egy kissé 
elmaradt.

Magyarországot az EU-Parlamentben képviseli:
14 fő a FIDESZ-KDNP listájáról.

4 fő a MSZP listájáról
3 fő a JOBBIK listájáról
lfő a MDF listájáról

http://www.valasztas.hu
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D Homokhátsági Regionális
Települési Hulladékgazdálkodási 
Projekt

Sajtóközlemény Környezetvédelmi 
és Vízügyi 
Minisztérium

Környezetbarát és gazdaságos a 
szelektív hulladékgyűjtés

A szelektív gyűjtés első tapasztalatai a 
kalocsai és a vaskúti térségben.

Vaskút, 2009. május 11.

Az első negyedéves működés 
eredményei azt mutatják, hogy sikeres 
a lakossági szelektív hulladékgyűjtés 
Kalocsa, Vaskút és térségében. Az 
eddigi begyűjtés és utóválogatás 
tapasztalatai szerint a szelektíven 
gyűjtött hulladék mennyisége a vártnak 
megfelelő és az így gyűjtött hulladék 
kellően tisztának mondható. Aszelektív 
hulladékgyűjtéssel a lakosság jelentős 
mértékben hozzájárul környezete 
megóvásához, és mindemellett 
csökkentheti a keletkező vegyes 
háztartási hulladék mennyiségét, így 
mérsékelve az esetlegesen keletkező 
többlethulladékok miatt adódó 
többletköltségeket.

Kalocsa, Vaskút és térségében 2008 
nyarán elindult a lakossági szelektív 
hulladékgyűjtés. A Homokhátsági 
Regionális Települési Hulladék
gazdálkodási Program keretében mely 
75%-ban az Európai Unió, 15%-ban a 
Magyar Állam, 10%-ban pedig az 
érintett 82 önkormányzat támoga
tásával került megvalósításra 2005
2008 között a térségben 248 szelektív 
hulladékgyűjtő sziget került kihelye
zésre, melyet a lakosság a nap bármely 
szakában külön térítési díj nélkül 
használhat.

A szigetekről 2009. első negyed
évében közel 70 tonna üveg-, 45 
tonna papír- és 30 tonna műanyag
hulladékot szállított be a szolgáltató a 
Vaskúti Hulladékkezelő Központba, 
ahol a szelektíven gyűjtött hulladékot 
szakszerűen előkezelik a további 
hasznosítás érdekében. A begyűjtött 
szelektív hulladék tisztasága telepü
lésenként változónak mondható, ösz- 
szességében 70%-os tisztaságú volt, 
ami egy részben induló szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer tekintetében 
jó eredménynek mondható. Ez az arány 
többek között annak köszönhető, hogy 
Vaskút térségében egyes települé
seken már több éve folyik a szelektív 

hulladékgyűjtés, így a lakosság és a szol
gáltató is rendelkezik gyakorlati tapasz
talatokkal.
A háztartási hulladék szelektív váloga
tásával csökkenthető a vegyes hulladék 
mennyisége, így elkerülhetjük, hogy a sze
méttároló edényeink túl hamar megtel
jenek. Amennyiben mégis szükséges a 
többlethulladék tárolásához kötelezően 
használandó emblémás zsák beszerzése, 

azt a következő elérhetőségeken szerez
heti be a lakosság: egyes önkormány
zatoknál, a Felső-Bácskai Hulladék
gazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodáinál 
(Vaskút, Baja) valamint a szolgáltató 
megbízott partnereinél (Bajai Kommunális 
Kht. Baja).

Aszolgáltató továbbra is számít a lakosság 
segítségére, hogy a szelektív hulladék
gyűjtő szigetek konténereibe csak szét
válogatva, tisztán és a műanyag hulla
dékos gyűjtőedénybe pedig összelapítva 
helyezzék el a hulladékot. A szelektív 
gyűjtőszigetek mellé elhelyezett háztartási 
vegyes hulladékot a szolgáltatónak 
továbbra sem áll módjában elszállítani.

A szolgáltató a jövőben bevezeti az italos 
kartondobozok gyűjtését (gyümölcsleves, 
tejes dobozok), melyeket a műanyag hulla
dék gyűjtésére kihelyezett, sárga színű 
konténerbe kell bedobni. Az italos karton
dobozokat a telephelyre történő beszál
lítást követően fejlett válogató-technoló
giával különválogatják a PÉT palack hulla
déktól és bálázzák. Ezzel a lépéssel tovább 
növelhető a szelektív gyűjtésbe bevont 
anyagok köre, az újrahasznosítást és a 
környezet védel mét előseg ítve.

A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási 
Kft., illetve az ügyfélszolgálati irodák 
telefonszámai: 79/420-609 (Bajai 
Ügyfélszolgálati Iroda). Ezeken a telefon
számokon bárki felkeresheti a szolgáltatót, 
ha a hulladékszállítással, szolgáltatással 
kapcsolatos kérdése, kérése adódik.

A Homokhátsági Regionális Települési 
Hulladékgazdálkodási Projektről

A 2002-2010 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 
hulladékkezelő központ, 1 hulladék
átrakó állomás, 3 hulladékválogató, 4 
komposztáló telep, 13 hulladék
udvar, valamint kialakításra került 397 
db szelektív hulladékgyűjtő sziget, 
és 83 hulladéklerakó rekuKiválására 
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 támoga
tásával valósul meg.

Az új szolgáltatási rendszer három 
térségre oszlik. Ezek a következők:

Felgyői Regionális Hulladékkezelő 
Központ térsége, a Kiskunhalasi 
Regionális Hulladék-kezelő Központ 
térsége és a
Vaskúti Regionális Hulladékkezelő 
Központ térsége: Bátya, Drágszél, 
Dunapataj, Dunaszentbenedek, Foktő, 
Géderlak, Homokmégy, Kalocsa, 
Miske, Ordas, Öregcsertő, Szakmár, 
Újtelek, Úszód, Bácsalmás, 
Bácsbokod, Bácsborsód, Bács- 
szentgyörgy, Bácsszőlős, Baja, 
Bátmonostor, Borota, Császártöltés, 
Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, 
Dunafalva, Dusnok, Érsekcsanád, 
Érsekhalma, Fájsz, Felsőszentiván, 
Gara, Hajós, Hercegszántó, Humorúd, 
Katymár, Kunbaja, Kisszállás, Madaras, 
Mátételke, Mélykút, Mohács, 
Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, 
Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút

További információ:
Agatics Roland, ügyvezető, Felső
Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 
Mobil: 20/661-53-24
E-mail: fbhkft^fbhkfLhu

Nagy Nikolett, PR menedzser, Double 
Decker PR Ügynökség

Tel.: 1/457-8184; Fax: 1/457-8188 
Mobil: 30/324-23-21
E-mail: [^gymikolett^doubledeckerdiu

Web: wyywjiomokhatsagihu^
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Közösségi események, beszámoló

Május 30-án, szombaton ismét színpompás társaság 
gyülekezett az Ebédlő előtt kora délután, hiszen e 
jeles napon a május elsejére állított májusfák 
hagyományőrző kitáncolására szólt a meghívás. 
Sorban érkeztek a lovasok, a fogatok és lovas kocsik, 
melyek szép színes díszítést kaptak erre az 
alkalomra. A lányok és legények, asszonyok és férfiak 

népviseletet öl
töttek magukra, 
a zenészek is 
elfoglalták he
lyüket az egyik 
kocsi rakterén, 
a padokon és 
elindultak, hogy 
szépen sorban 
fel keressék 
azokat a helye
ket, ahol álltak 

még a májusfák.

Az első megállóhelyen, a LAS VEGAS kocsma előtt, 
zenés, énekes szép körtánccal, kis vendéglátással és 
frissítőkkel a legények erőre kaptak és májusfát 
kimozgatva helyéből kiemelték és a földre fektették 
azt.
Majd a fogatok vezetésével továbbindultak a 
következő megállóhely, a BARÁT kiskocsma elé és 
ezt a szép műveletsort ismételték, csakúgy mint az 
összes többi helyen. Az útvonal is gondos tervezésről 
tanúskodott, a község jó nagy területét érintette a 
vidám, színes, zenés forgatag.

Atársaság jó hangulatban, bár kissé fáradtan érkezett 
vissza az Ebédlő elé. Ezután egy rövid szünet 
következett, hiszen többen is hazamentek, a szép (de 
éppen az állag-megóvás miatt a vacsorán és bálban 
már nem viselt) népviseleti ruhákat levetni, átöltözni. 
Kinek köszönhetjük azt, hogy mindez létrejött az idei 
esztendőben is?
KOVÁCS ZSUZSA önkormányzati képviselőnek, 
helyi védőnőnek, aki az egész szervezést felvállalta, 

és akinek áldozatos munkája nélkül a rendezvény 
minden bizonnyal nem lehetett volna ilyen sikeres. 
Tőle kaptam meg a támogatók listáját is.
A rendezvény fő támogatója
BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
volt.

Bátmonostori vállalkozók, támogatók:
KATI ABC
MINIABC
RÓNA SZIL KFT.
KAROLAABC 
MÁRIAKÖNNYE PATIKA
TÁPBOLT (buszmegállónál)
HORVÁTH LAJOS
Áfákat SZATMÁRI JENŐ biztosította.
TÓNI MARIKÁÉK kölcsönözték a szép állapotban 
megőrzött népviseleti ruhákat.
A bajai TÖRÖK SZIKVÍZ gondoskodott a szomjoltó 
szódavízről.

Köszönet a zenészeknek:
BALOGH Zsókának,
URBÁN Krisziánnak,
LEITERMANN Gyulának,
KOLOMPÁR (Kukker) Györgynek és
BOGDÁN Györgynek,
hogy ismét önzetlenül felvállalták a menet kíséretét 
színvonalas muzsikájukkal.

Köszönet a szponzoroknak, hogy gondolkodás
nélkül, önzet
lenül támogat
ták a rendez
vény létrejöttét. 
Köszönet min
denkinek, aki 
eljött, befogott, 
föl nyergeit, 
népviseletbe 
öltözött.

Természetesen szintén köszönet illet minden 
vendéglátót is, akik vették a fáradtságot, hogy 
frissítővel és némi harapnivalóval pótolhatták a 
vonulók, a táncosok az energiáikat.

A bál is nagyon jól sikerült, finom volt a vacsora, jó volt 
a hangulat, hajnali 3-kor ért véget a mulatozás.

Külön öröm, hogy a községi képviselő testület tagjai 
közül többen is aktívan részt vettek ebben a szép 
hagyományőrző programban.

REMÉLJÜK, HOGY A LEGKÖZELEBBI RENDEZ
VÉNYEN MÉG TÖBB ÉRDEKLŐDŐ LESZ!
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Ismét nyári kajaktúra a

Dunán Egyházi események

Korsós János polgármester úr ismét lehetővé tette, 
hogy az érdeklődők és a nyílt vízi evezést, vízi túrázást 
kedvelők egy Duna túrán vegyenek rész, a Kontra 
Túra és Versenysport Club védnöksége alatt.

A június 20-i indulás a Polgármesteri Hivataltól 
történt és a tervek szerint július 4-éig tartott volna a 
túra.

Sajnos az időjárás az induláskor sem volt túl bíztató és 
bizony a gyorsan áradó Duna sem kedvezett a vízi 
kirándulásnak.

Amennyiben készül valamilyen élménybeszámoló, 
arról a Hírmondóban is tudósítok.

-KGy-

A hittanos gyermekek is befejezték a tanévet, amit hálaadó 
szentmisével zártak. A szép énekes gitáros szertartást a 
plébánia udvarában vidám szalonnasütéssel folytatták, 
melyen részt vettek a segítők is.

Lezárult az egyházi év húsvéti ünnepköre, köszönet 
azoknak, akik az úmapi szép körmenethez a szabadtéri kis 
oltárokat felállították és virágokkal feldíszítették azokat. 
De köszönet jár a virágszirmokat szedőknek az 
Oltáriszentség útjára a szirmokat szórókat és minden 
résztvevőnek is.

Kéijük a szülőket, hogy a nyári szünetben is gondoljanak 
saját és gyermekeik lelki üdvére, legalább a vasárnapi 
szentmiséket látogassák.

Felhívás !! HUMOR
Kérjük a község lakosságát, hogy a mindenki 
gondoskodjon a tulajdonában, bérleményében, illetve 
kezelésében lévő területeken az egyik leginkább allergiát 
okozó meghonosodott gyom, a PARLAGFŰ kiirtásáról.
A parlagfüves területek tulajdonosai, bérlői, használói 
magas összegű bírságra számíthatnak, melyet adók 
módjára kell behajtania az Önkormányzatnak.

Kéijük egyben, hogy a jó gazda gondosságával és 
figyelmével akadályozzuk meg közösen, hogy a már 
meglévő községi értékeink ne kerüljenek tönkretételre. 
Gondoskodjunk közösen pl. a labdarúgó-pálya építményei 
állagának megóvásáról, szóljon rá mindenki azokra a 
felelőtlen emberekre, vagy emberpalántákra, akik úgy 
vélik, hogy a közös községi tulajdon senkié és nyugodtan 
szétverhető.

Kéijük azon tulajdonosokat, akik községünkben telekkel, 
vagy telkekkel rendelkeznek, hogy biztosítság a telek utca 
felőli oldalán a szabad eljárás lehetőségét, hogy ne kelljen 
őket erre külön felszólítani és esetleg kényszerrel a bozót, 
vagy gyomirtást végrehajtani.

-KGy-

' Bátmonostori Hírmondó i
! Periodikus ingyenes kiadvány

; Megjelenik 680 példányban az
l www.apollomedia.hu
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Kedves Férjemnek

Jöttem hazafelé, a garázs előtt véletlen a gázra 
léptem a fék helyett, a garázsajtó kissé 
meghajlott, de a terepjáró szerencsére megállt, 
ahogy az autódnak ütközött.

Igazán nagyon sajnálom, de tudom, hogy 
megbocsátasz nekem.

Üdvözlettel,
Szerető feleséged:

Fruzsi ka

U.i: a csajod keresett. Terhes.

http://www.apollomedia.hu

