
r

2009. július - szeptember

ISMÉT SZÜRETI BÁL! Kedves Olvasók, tisztelt bátmonostoriak!

A Lovas Baráti Kör rendezésében és Bátmonostor 
Önkormányzatának anyagi és teljes erkölcsi 
támogatásával 2009. szeptember 26-án szombaton 
kerül megrendezésre ismét a már hagyományosnak 
mondható SZÜRETI BÁL.

Gyülekező ismét az ebédlőnél kora délután, onnan 
indul a menet. Aki csak teheti, legyen szíves 
népviseletet ölteni magára, ezzel is növelve a 
felvonulás színvonalát.

A program a szokásosnak megfelelően, lovas, fogatos 
felvonulás népviseleti ruhákban, megállóhelyekkel. 
Most, új megállóként, a Kolping Idősek Klubja is 
bekerült az útvonalba, de természetesen a szokásos 
megállító helyek is bekapcsolódnak.

Az felvonulás után ismét lesz lehetőség a népviseleti 
ruhákat leváltani a báli terhelést sokkal jobban viselő 

modernebb öltözékekre.

A vacsorás bál az ebédlőben kerül megrendezésre. A 
szervezőknek felajánlották, hogy térítésmentesen 
megfőzik a vacsorát, mellyel némi pénzt meg lehet 
takarítani. A vacsora birkapörkölt lesz, savanyú
sággal, pogácsával.

A vacsorás belépő ára 1000.- Ft.

A zenét Csili Tibor és zenekara szolgáltatja, biztosítva 
a szokásos fergeteges hangulatot.

Érdeklődni lehet Kovács Zsuzsánál, de minden 
bizonnyal a hangosbemondó is ismertetni fogja a 
részleteket, érdemes meghallgatni a közlendőit.

A helyi rendezvény 
szeptember 22-én 

kedden, a 
központban kerül 

megrendezésre, 
várják az 

érdeklődőket 
kérdőívekkel és 

beszélgetési 
lehetőséggel.

Elmúlt a forró és viszonylag kevés csapadékot hozó 
nyár, és beköszöntött a - reméljük - szép és langyos 
időket hozó ősz szép időszaka. A helyi történésekben 
nem voltak különösen nagy visszhangot kiváltó 
történések, bár azért azt sem állíthatjuk, hogy nem 
történt semmi a községben.
Augusztus 17-én 9 órai kezdettel felszenteléssel 
egybekötötten került átadásra a bátmonostori Kolping 
Idősek Klubja, ez a Takarékszövetkezet melletti 
helyiségekben működik, naponta reggel 9 órától 
délután 3-4 óráig vehető igénybe.
Másnap, augusztus 18-án 10 órakor pedig 
ünnepélyesen átadták az akadálymentesített orvosi 
rendelőt, melyről az egyik bajai TV-társaság is hírt 
adott. A felújítás jelentős EU támogatással valósult 
meg. A megvalósulásról hosszabb hír a belső oldalon 
található.
Gondolom sokaknak feltűnt, hogy több alkalommal is 
nagy kerékpáros csapattal, vagy éppen gyalogos 
fiatalokkal találkozhattunk utcáinkon, olyanokkal, akik 
közül igen sokan voltak azok, akiket még nem láttunk 
községünkben. Ök a plébánián tartott ifjúsági táborok 
résztvevői voltak - melyből ezen a nyáron három is itt 
került megrendezésre - akik szünidejük egy részét 
lelki épülésükre és közös táborozásra, valamint 
szőkébb környezetünk megismerésére fordították. 
Helyi fiatalok is bekapcsolódtak ebbe a szép 
programba, a második turnusban, amikor a 
környékbeli községek azonos korosztályú fiataljaival 
közösen töltötték el a hetet.
Mindig öröm, ha jól láthatóan vidáman, egymással 
békességben, szeretetben, egyetértésben táborozó 
fiatalokat láthat vendégül községünk, odaadó és 
figyelmes felnőttek támogatásával.
Megkezdődött az iskolai tanítás is. A felsősök egy 
része naponta utazik át Vaskútra, felügyelet mellett.
A menetrendszerű reggeli buszjáratokon pedig ismét 
utaznak olyan fiatalok, akik Baján folytatják alsófokú 
tanulmányaikat. Lehetne ezen a helyen is foglalkozni 
az iskolai “fejkvóta” problémakörével, de nem teszem. 
Elindultak hosszú útjukra költöző madaraink is, a 
gólyák hamarabb, de a fecskék egy része is 
megkezdte márvándorútját.
Megkezdték a szőlő szüretelését is a gazdák, állítólag 
az utóbbi időszak szép napos ideje jelentősen tudott 
segíteni a fürtök állapotán, emelve a gyümölcs 
cukorfokát. De nem csak a szőlőt, a községünkben is 
jelentős fűszerpaprikát is szedik már.

Kívánom mindannyiunknak, hogy szép, langyos, 
hosszú őszünk legyen.

Kunvári György szerkesztő
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Önkormányzati testületi összefoglaló
k_____________________________________J

2009. augusztus 19-én rendkívüli ülést 
tartott a képviselő testület.

Az ülés napirendi ponjai:
1. Rendőrlakás bérbeadása
A testület a bérbeadást, 20.000.- Ft + ÁFA+ 

rezsi térítés meghatározásával támo
gatta.

2. Vaskút és Bátmonostor Községi Önkor
mányzatok Körjegyzősége meg
szűnése

A testület a napirendi pont elnapolását 
határozta el, erről együttes ülésen kell 
dönteni.

3. Átalakító / megszűntető okirat elfoga
dása

A testület ezt a napirendi pontot Is a közös 
ülésre napolta el.

4. Bátmonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete SZMSZ-ról szóló 
rendelet módosítása

Képviselői kérdésre elhangzott, hogy a 
Bajával 2010. január 1-vel meg
alakítandó körjegyzőség után a helyi 
önkormányzat önállósága megmarad, 
viszont a köztisztviselők Baja város 
köztisztviselői lesznek, a Hivatal pedig 
a Baja város Kirendeltségeként fog 
működni.

5. Megállapodás körjegyzőség alakítá
sára és fenntartására

A Képviselő-testület az Alapító Okiratot 
egyhangúan elfogadta, és felhatal
mazta Korsós János polgármestert 
annak aláírására.

6. Baja Város Önkormányzata Polgár
mesteri Hivatala SZMSZ-a

A testület vita nélkül fogadta el ezt az 
előterjesztést.

7. Bácskai Kulturális Alapítvány csatlako- 
zásánakjóváhagyása

Gyakorlatilag csak technikai döntés, mivel 
az előző szervezet megszűnt, így vita 
nélkül elfogadára került.

8. Homokhátsági Hulladékgazdálkodási 
Rendszer rekultivált lerakóinak pénz
ügyielszámolása

Korsós János polgármester részt vett a 
konzorciumi ülésen. Valószínűleg 
belefér a pályázati pénzbe. A lakosság 
részéről minimális anyagi hozzájárulást 
igényel. A rekulktivált szeméttelepek 
utógondozása plusz munkát és pénzt 
igényel; továbbá meg van szabva, hogy 
hány évig kell figyelemmel kísérni. Á 

vegyes konstrukció arról szól, hogy 
minden település hozzájárul munká
jával az utógondozáshoz, mellyel a 
költségek csökkeni fognak. Javasolja, 
hogy fogadják el a beszámolót. így is 
történt.

9. Kitüntetési javaslat
Nem született személyre szóló javaslat e 

tárgyban.

10. Egyéb ügyek, bejelentések
A. Idősek Napközi Klubjának átadása. Hétfőn 

volt az átadása, szentelése. Az intézmény 
nyitvatartási ideje 9:00 - 15:00/16:00-ra 
módosult. A felügyelet váltott műszakban 
fog működni, ezáltal biztosítva az idősek 
számára a maximális lehetőséget e klub 
használatára.

B. Orvosi rendelő átadása
Az orvosi rendelő átadása megtörtént. Az épület 

még nincs teljesen kész állapotban. 
Hiányzik róla az ereszcsatorna, hátra 
maradt még az udvar parkosítása, 
árnyékolása, illetve a mozgáskorlátozott 
parkoló kialakítása. Az átadás e minimális 
hiányosságok ellenére időben megtörtént.

C. Pályázaton nyert az Önkormányzat
A CÉDA pályázaton nyert az önkormányzat egy 

kisebb összeget, mely térkövezésre, 
térkőtörőre, betonkeverőre, lapvibrátorokra 
fordítható.

D. Augusztus 20.
Az elmúlt években a lakosság részéről 

tanúsított nagyfokú érdektelenség miatt 
nem lett kidolgozva a 20-i program. Voltak 
elképzelések, de nincs a községnek 
kultúrigazgatója, illetve nem áll rendel
kezésre olyan munkaerő, aki foglalkozna a 
rendezvény előkészítésével, koor
dinálásával. Aszokásos esti utcabál helyett 
ez évben egy ingyenes ebédlő bállal 
ünnepük a lakosok az Államalapítás 
ünnepét. Büfé, táncolási lehetőség lesz.

E. Szüreti bál
Kovács Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy a 

Lovas Baráti Kör 2009. szeptember 26-ára 
szüreti bálát szervez, melyhez a testület 
hozzájárulását kéri, anyagi téren is. A 
testület a kérést egyhangúan támogatta.

F. Adóhivatali ügyek
Janotka István képviselő elmondta, hogy 

folyamatos zaklatások érik az Adóhivatal 
felől, ahol számon tartják az egyesületeket. 
Javasolja a Labdarúgó Egyesület végleges 
megszüntetését, mellyel az egyesület 
számláján lévő pénz (30 ezer forint feletti 
összeg) az Önkormányzat tulajdonába 
kerülne. A Képviselő-testület egyhangúlag 
támogatja a javaslatot.

G. Pedagógus álláshelyek megszüntetése
Hodoványné Varga Györgyike ÁMK igazgató 

Ismertette a jelenlegi helyzetet. Ennek 
fényében a Képviselő-testület 2009. június 
22-i hatállyal megszüntet 2, 2009. október 
16-i hatállyal pedig 1 pedagógus állás
helyet.

H. Óvodai nemzetiségi nevelés
Flachné Kurucz Anita Bátmonostoron kezd 

augusztus 24-ével, Kammermanné 
Vaskútra lett átirányítva. A bátmonostori 
óvodában ily módon 2 csoporttal és két 
nemzetiségi óvodapedagógussal indul a 
nevelési év augusztustól.

I. Iskolabusz
Korsós János polgármester elmondja, hogy 

az Iskolabuszra napi bruttó 9100 forint 
ajánlat érkezett egy bajai vállalkozótól, 
melyben a napi utaztatás foglaltatik 
benne. Tárgyalt a Volánnal is, melynek 
során napi kb. 30.000 forint összeget 
kért a Volán. Korsós János polgár
mesterfelajánlotta, hogy amennyiben a 
9100 forintos határszámot tudja tartani 
a Volán, velük kötik meg a szerződést.

J. Iskola
A felső tagozatos gyerekek Vaskútra fognak 

járni Iskolába. Az ÁMK Igazgató 
elmondása szerint ezzel kapcsolatban 
született egy jó megoldás, melyet 
ismertetett. A gyerekek felügyeletét egy 
RÁT-os fiatalemberre bízzák, hiszen 
erre nincs pedagógus kapacitás. 
Alpolgármester úr kérdésére az 
intéményvezető az épület felső szint
jének lezárásáról és a kötelezően 
betartandó biztonsági intézkedésekről 
tájékoztatást adott.

2009. szeptember 9-i ülés:

1. Bátmonostor Községi Önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendeletének 
módosításáról.

Szóbeli kiegészítést a Képviselő-testület 
nem kért, a kiadott előterjesztést 
elfogadta.

2. Bátmonostor Községi Önkormányzat 
2009. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről

Szóbeli kiegészítést a testület itt sem 
Igényelt, néhány mondatban mégis 
értékelésre kerültek a félévi számok. A 
Képviselő-testület az előterjesztést 
támogatásáról biztosította.

3. Egyéb ügyek, bejelentések

Bátmonostor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete csatlakozik a 2010. 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozási szándék 
aláírására és benyújtására az OM-hez.

Kovács Zsuzsa képviselő ismételten 
szívélyesen Invitál és hív mindenkit a 
26-i Szüret Bálra. Kéri, hogy aki teheti 
szíveskedjen népviseletbe öltözni és 
úgy csatlakozni a minden bizonnyal 
ismét vidám, zenés menethez. A 
zenészek ismét vállalták a kíséretet.
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Önkormányzati hírek, beszámolók
k________________________________________________ j

Temetővel kapcsolatos önkormányzati 
közlemények

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a temető 
fenntartásáról 2000. évtől az önkormányzat gondoskodik. 
A nyilvántartás felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy 
a sírhelyek megváltása több sírhely esetében lejár. Aki 
2000. évet követően váltotta meg a sírhelyet az 
önkormányzatnál és rendelkezik a befizetési bizonylattal, 
annak megváltani a sírhelyet újból nem kell, ellenben a 
bizonylatot be kell mutatni Eke Istvánné ügyintézőnek a 
regisztráció végett. Amennyiben még a plébánosnál 
váltották meg, úgy azt ismételten meg kell váltani 25 évre.

Az 1-es sírhely megváltási díja: 
A2-es sírhely megváltási díja: 
Az 1-es sírbolt megváltási díja: 
A2-es sírbolt megváltási díja: 
Umasírbolt, umasírhely:

2000,-Ft+ÁFA
4000,-Ft+ÁFA
4000,-Ft+ÁFA 
8000,-Ft+ÁFA
4000,-Ft+ÁFA

A sírhelyeket megváltani ügyfélfogadási időben Eke 
Istvánnénál lehet. Amennyiben a sírhelyet nem váltják 
meg, úgy törvényi előírásoknak megfelelően a sírhely felett 
az önkormányzat szabadon rendelkezhet.

A Bátmonostor Környezetvédelmi és Sport Non profit Kft. értesíti a 
lakosságot, hogy térítés ellenében a temetőben lévő sírok 
gondozását vállalja. A gondozás díja évente március 15. és 
november 15. közötti időtartamra 1 -es sírhely esetén 4000,- Ft/év 
áfával, 2-es sírhely esetén 8000,- Ft/év áfával.

Igényeiket Gyarmati László ügyvezetőnél jelenthetik be.

Átadásra került az akadálymentesített 
Orvosi Rendelő.

Bátmonostor Községi Önkormányzat az orvosi 
rendelő akadály-mentesítését az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósította meg a 2008. 
júliusi -tői 2009. június 30-ig terjedő időszakban.
A beruházás jóváhagyott tervek alapján készült el. A 
Partner Consulting Kft.-vel kötött Építési szerződés 
alapján a tényleges fizikai megvalósítás 2008. 
augusztus 4-én kezdődött. A munkavégzés 
folyamatos irányítását Merényi Jakab felelős műszaki 
vezető végezte. Az építés ideje alatt a megrendelő 
Bátmonostor Községi Önkormányzat képviseletében 
Korsós János polgármester napi kapcsolatot tartott a 
kivitelező Partner Consulting Kft. felelős műszaki 
vezetőjével. A munkavégzés ellenőrzését Lévai 
István felelős műszaki ellenőr végezte. A munkálatok 
túlnyomó részét még 2008 decemberében 
elvégezték. A belső átalakítások, valamint az 
infokommunikációs akadálymentesítés 2009. évben 
történtek. Dr. Laki Tamás rehabilitációs szakmérnök 
2009. május 19-i bejárása alkalmával Lévai István 
műszaki ellenőr jelenlétében módosított a 
mozgáskorlátozottak WC-jének kiviteli tervén. A 
kivitelező a módosítás figyelembevételével folytatta a 
szakipari munkát. Áz infokommunikációs 
akadálymentesítést a LAKTERV Kft. végezte.
A kivitelező 2009. június 29-én átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet készített a munka elvégzéséről, 
melyet egyidejűleg készre is jelentett. A hivatalos 
műszaki átadás-átvétel a Használatbavételi 
engedélyhez 2009. július 20-án történt, ahol a 
szakhatóságok nem emeltek kifogást. A 
használatbavételi engedély 2009. július 29-én vált 
jogerőssé. A község lakossága nagy érdeklődéssel 
várta az új épület használatba vételét nem csak azért, 
mert a munkavégzés ideje alatt az orvosi rendelő és a 
védőnő felváltva költöztek az épület bal vagy jobb 
szárnyába, attól függően, hogy hol folyt a munka, 
hanem azért is, mert egy korszerű és a mai 
elvárásoknak megfelelő intézménnyel gazdagodott a 
település, ahol a közszolgáltatáshoz most már 
mindenki egyenlő eséllyel hozzáférhet.

Bátmonostor Községi Önkormányzat

Az Európai Unió és o Magyar Állam 
, által nyújtott támogatás összege:

Új

* BÁTMÖNOSTÖR KÖZSÉG ». 1
ÖNERŐS

FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZERE ' 
ELKÉSZÜLT 

1993., AVGÜSZTÚ^ 22-ÉN 

A GAZLÁNGGYÚJTÁS EMLÉKÉRE

. BÁTMQNOSTOR KÖZSÉG
• ÖNKORMÁNYZATA •

------------------ ----------------
ORVOSI RENDELŐ

6528 Bátmonostor, 
Kossuth L. u. 1.

Tel.: 79/474-073

Rendelési idő:

Hétfő 8 00 - 1100
Kedd 14® -17®
Szerda gog . og

Csütörtök 14® -17®
Péntek goo _iioo

MEDI-MOBIL Egészségügyi Szolgáltató Bt.
Dr. Gyulai Magdolna
háziorvostan, belgyógyászat, diabetológia szakorvos
Tel.: 06-70/210-83-95

Király Andrea körzeti ápolónő
Tel.: 06-70/586-42-30

+
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Egyházi események

Kampány az állampolgáriságért és a demokráciáért! 
Az esemény fővédnöke Hankiss Elemér

A 17 országban szerveződő Állampolgári Részvétel 
Hete 2009-ben szeptember 21. és 27. között ötödik 
alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon. A 
színfalak mögött országszerte számos iskola, helyi 
közösség és civil szervezet készül arra, hogy idén is 
tanúságot tegyen a társadalmi fenntarthatósághoz 
nélkülözhetetlen tudatos és felelős állampolgári és 
közösségi cselekvés mellett.

Az idén először az ÁRH minden napján egy neves 
közéleti személyiség is elmondja véleményét az 
állampolgári cselekvés és a civil részvétel tartalmáról, 
jelentőségéről. Keressük annak lehetőségét, hogy 
Hankiss Elemér, szociológus, Rutkai Bori, képző- és 
előadóművész, Kristin Faurest, tájépítész, a Corvinus 
Egyetem oktatója, Varnus Xavér orgonaművész, 
Ferge Zsuzsa, szociológus, Sebő Ferenc, 
népzenekutató és Lányi András író, ökopolitikus 
interjúit (magas minőségű kép-, hang és írott anyag) 
megosszuk a széles nyilvánossággal.

Bátmonostoron is lesz helyi rendezvény, a község 
központjában 2009. szeptember 22-én kedden.

A rendezvényen a Közösségfejlesztők Egyesülete is 
képviselteti magát, mégpedig Szilágyiné Lucy 
személyében, akivel érdemes szót váltani arról, hogy 
a civil társadalom milyen módon tud közvetlenül is 
hozzájárulni a helyi ügyek alakulásához. A kérdőívek 
természetesen név nélküliek és országosan is 

összesítésre fognak kerülni.

Aláírásgyűjtést is tartunk, mégpedig 
egy Ifjúsági Törvény megtárgyalása 
és meghozatala, a felnövekvő 
generáció biztonsága és fejlődé
sénekelősegítése érdekében.
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Idén nyáron nem volt néptelen a helyi plébánia, sőt!

Jó szívű emberek lehetővé tették, hogy három olyan tábor is 
itt kaposson otthont, ahol fiatalok, hittanosok együtt, nyári 
táborban vettenek rész.

Az első turnusban is egy vidám társaság ismerkedett meg 
községünk környékével, a másodikban a közeli községek 
hittanosai a bátmonostori gyerekekkel együtt táboroztak, 
míg a harmadik csoport a kiskunhalasi térségből hozzánk 
látogató hittanos fiatalokból tevődött össze.

Sokat kerékpároztak, gyalogtúráztak és barátságokat 
kötöttek, játszottak, zenéltek, daloltak és ami manapság 
igen fontossá vált, beszélgettek egymással és a 
felnőttekkel.

Köszönjük a segítőknek áldozatos munkájukat, a 
szervezőknek és a felügyelő felnőtteknek az odafigyelő és 
szeretetteljes táborvezetéseket!

A Máriakönnyei (Vodicai) nagybúcsúra, idén szeptember 
5-én és 6-án került sor, ahol dr. Bábel Balázs, Kalocsa - 
Kecskeméti érsek celebrálta az ünnepi nagymisét.
Istennek hála a kegykápolna mellett felállított szabadtéri 
oltár környéke teljesen megtelt a búcsúra érkező 
zarándokokkal. Az időjárás is nagyon kedvező volt ehhez a 
nagyon szép Mária-ünnephez.
Községünkből többen vállalták a gyalogos zarándoklatot, a 
vaskúti hívekkel, templomi lobogókkal, feldíszített Mária 
szobrokkal vettünk részt az ünnepen.

HUMOR
Afrikai vadászkaland:

Egy vadász szafarira ment a feleségével és az anyósával. 
Letáboroztak a dzsungelben. Egyik éjjel a feleség 
kétségbeesetten keltegeti a férjét:
- Drágám, eltűnt a mama, gyere menjünk és keressük meg!
A vadász megragadja a puskát, és elindulnak a sötét éjszakában. 
Nem messze a sátruktól, egy tisztáson rémisztő látvány tárul 
eléjük: a mama egy bokor előtt áll, és egy hatalmas hím 
oroszlánnal néz éppen farkasszemet.
Afiatalasszony rémülten suttogja a férjének:
- Uramisten, most mi lesz?
- Semmi - feleli a vadász. Az oroszlán kereste magának a bajt, 
hagyjuk, hogy másszon ki belőle egyedül!

Iskolában:

-Pistike, mondd meg, mi történt 1802-ben! 
-Akkor született Kossuth Lajos.
-Nagyon jó.
-És 1805-ben?

-Akkoriéit hároméves.
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