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Csak a hallottakra támaszkodhatom, amikor az idei 
SZÜRETI felvonulásról és az azt követő bálról írok, 
mert személyesen, egy már tavasz óta tudott, 
rendezvényen kellett segédkeznem.

Szerencsére a már hagyományosnak mondható szüreti 
felvonulásoknak is megvan a saját és kiválóan 
működő rendező gárdája, Kovács Zsuzsa koor
dinálása mellett, a Lovas Baráti Kör.

Az időjárás is igen kedvező volt, gyönyörű, 
napsütéses meleg időben keződött a felvonulás.

Külön köszönet illeti Tóni Marikáékat, akik a 
népviseleti ruhák kölcsönzésében és karbantar- 
tásánban, egyáltalán felvehető állapotban tartásában 
nyújtanak szinte pótolhatatlan segítséget.
A helyi Önkormányzat idén is szerényebb anyagi, de 
teljes erkölcsi támogatását adta a rendezvényhez, amit 
Horváth Lajos, Janotka István, a Gyarmati család, 
Török szódás és a megszűnt Labdarúgó Egyesület is 
támogatott.

Ismét nagy szerepet vállaltak a menetben a lovasok, a 
szépen díszített fogatok és természetesen a zenészek, 
Zsóka, Gyura bácsi, Urbán Krisztián, akik idén is 
biztosították a talp alá valót a megállóknál és a 
menetben egyaránt. Köszönet érte!

Köszönet a megállóhelyek vendéglátóinak is, a Las 
Vegas, a Barát és a Márta kiskocsmának, a Lugas 
sörözőnek és az Idősek napközijének.

A bálról azt hallottam, hogy az ebédlői részben a 
terített asztalok mellett lehetett beszélgetni és 
elfogyasztani a vacsorát, míg az új - udvar felőli, 
bővített - részben kapott helyet a büfé, Csili Tibi, 
akinek innen is köszönet a muzsikálásért és a táncra 
használható terület is.

Kovács Zsuzsa írása a 2. oldalon

Köszönjük 
mindazoknak, akik 
megálltak kérdőívet 

kitölteni és beszélgetni, 
hogy hozzájárultak a 
nemzetközi felmérés 

eredményeinek 
kialakulásához!

Amint megkapjuk az 
összesítést, közzé fog
juk tenni az eredménye
ket itt is.

Kedves Olvasók, tisztelt bátmonostoriak!

A hosszú későnyári meleg után hirtelen fordult igen 
hűvösre az idő. Míg október második hetében még a 
különböző eddig észlelt melegrekordok dőltek 
halomra, a következő héten már a hidegrekordokról 
szóltak a krónikák. Most, mikor ezeket a mondatokat 
fogalmazom, szinte téliesen hideg az idő és 
megkezdődött a fűtési szezon.
Azt eddig is sokan tapasztalhattuk már, hogy a 
november 1-i Mindenszentek ünnepét megelőzően 
szinte törvényszerű, hogy legalább talajmenti fagyok 
vannak, mert alig volt olyan év, hogy a sírokra szánt 
virágokat nem kellett a fagy veszélyeitől óvni, nem 
mindig sikerrel.
A mezőgazdasági folyamatok szempontjából néhány 
terménynek, mint a szőlő és a fűszerpaprika, 
kimondottan kedvezett a tartós, hosszú meleg és 
napsütéses idő, a vízigényesebb kultúráknak már 
kevésbé, hiszen csapadékszegény volt az időszak.
Az őszi vetések előkészítésének is csak részben 
kedvezett az idő.
A napokon keresztül tartó erős szél, és az általa ide is 
elérkező hideg levegő viszont szinte senkinek sem 
kedvezett. Az október 23-i hosszú hétvégére 
melegebb és csapadékosabb időjárást jósolnak 
térségünkre a meteorológus szakemberek.
Jó hírek érkeztek az Óvodából, a csoportok a 
megfelelő létszámmal, jól működnek, a jogszabályok 
által elvárt óvodapedagógus létszám is rendel
kezésre áll.
A tanév is elkezdődött. Eddig csak jókat hallottam a 
már csak alsós osztályokban tanórákat tartó, de a 
felsősökkel is folyamatosan kapcsolatot tartó 
iskoláról. Az oktatás területén és különösen a 
miénkhez hasonló kistelepüléseken fenntartott 
iskolák finanszírozása terén lévő közismerten sok 
gond és probléma ellenére is az iskola mindent 
megtesz a gyermekek folyamatos fejlődése 
érdekében. Csak remélni lehet, hogy a következő 
tanév már valamivel kevésbé nehéz anyagi 
körülmények között fog kezdődni.
Megkezdődött a járdaépítési és -felújítási 
tevékenység is községünkben, arra kérik azokat, akik 
előtt kiépítésre kerül a járda, hogy szíveskedjenek 
türelemmel és segítséggel lenni az építők felé, hiszen 
közös ügy, hogy gyalog is jól megközelíthető legyen 
minden porta községünkben.
Tudomásom szerint egyre inkább élénkül az 
érdeklődés a Nyugdíjasok napközije iránt is.

Mindenkinek további szép őszi napokat és nyugodt, 
békés megemlékezéseket kívánok.

Kunvári György szerkesztő
CEECN - Central and Eastem European Citizens Network
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D Homokhátsági Regionális
Települési Hulladékgazdálkodási 
Projekt

Megkezdték működésüket az új hulladékudvarok

2009 októberétől folyamatosan megkezdik üzemszerű működésüket a 
bajai, a bácsalmási, a csátaljai, a kalocsai és a sükösdi hulladékudvarok. 
A létesítmények olyan hulladékok átvételére lettek kialakítva, melyek a 
háztartási gyűjtőedényekben, a szelektív gyűjtőkonténerekben nem 
helyezhetőek el, illetve a lomtalanítás során sem szállíthatók el. Ezzel a 
szelektív szigetek mellett a hulladékudvarok is az otthoni különgyűjtést 
segítik elő.

A hulladékudvarok szolgáltatásait térítésmentesen veheti igénybe 
minden olyan magánszemély, aki fel tudja mutatni a lakcímigazoló 
kártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló 
bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata). A térségben működő 
vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, 
a többi hulladék esetében ártalmatlanítási díjat kell fizetniük.

A hulladékudvar megközelíthető személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 
tonnánál kisebb tehergépkocsival és természetesen gyalogosan is. A 
hulladékudvarban szakképzett személyzet határozza meg az átvehető 
hulladékok típusát. A hulladékokat a személyzet irányításával mindig a 
feliratozott konténerbe, tároló edénybe kell rakni.

A telepen guberálni tilosl Hulladékokat a telepről kizárólag hatósági 
engedéllyel rendelkező személy szállíthat el. Lakosság felé történő 
értékesítés nincs!

A hulladékudvarokban leadható hulladékok;
Nem veszélyes hulladékok: lom hulladék (pl. bútorféleségek) max. 1 szoba 
berendezése, fém hulladék, üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos üvegek, 
síküveg stb.), papír hulladék (pl. újságok, füzetek, könyvek, hullámpapír, 
csomagolópapír, szórólapok, karton), műanyag hulladék (pl. hungarocell, PÉT 
palack, nejlon zacskó), italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, 
tejes doboz), textilhulladék, személyautó gumiabroncs max. 1 garnitúra, zöld 
hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb), lakossági építési törmelék max. 1 m3 
Veszélyes hulladékok: fáradt olaj, használt sütő zsiradék és göngyölegei 
max. 10 liter, festék, oldószer max. 10 liter, növényvédő szerek, festékek 
maradékai és göngyölegei, lejárt szavatosságú gyógyszerek, fénycső, izzó, 
elektronikai hulladék (pl. TV, számítógép, hűtő, telefon) max. 2 db, szárazelem 
(pl. gomb elem, ceruza elem) max. 1 kg, háztartási gépek (pl. gáztűzhely, 
mosógép) max. 2 db, akkumulátor max. 3 db.

Kérjük, minden hulladékot tiszta, kimosott, szennyeződésmentes 
állapotban hozzanak be, hogy újrahasznosításukat elősegítsék!

Nem veszikáta hulladékudvarokban;
a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék), a fenti felsorolásban nem 
szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl. pala, kátránnyal szennyezett 
hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)

Nyitva tartás
Hétfő-péntek 8.00-11.00:14.00 -18.00
Szombat 8.00-13.00
Vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA

Telephelyek:
Baja: a Bokodi út végén, a Köztemetővel szemben,
Bácsalmás: a vízmű mellett, a város határában,
Csátalja - Nagybaracska: a két település között az 51-es számú főút mentén, 
Kalocsa: északon a város határában az 51-es számú főút mentén, a 
hulladékátrakó állomásnál,
Sükösd: a Daráló utca végén, a község határában.
További információ: www.homokhatsagihulladek.huvagywww.fbhkft.hu

MINDENSZENTEK ünnepe elé

Hamarosan elérkezik ez a dátum is, amikor minden évben 
megemlékezünk elhalt rokonainkról, hozzátartozóinkról. 
Sokan szépítgetik a sírokat, díszítik a különböző hantokat, 
síremlékeket. Mivel ebben az időszakban fordulnak meg a 
temetőkben a legtöbben, az oda esetlegesen kihelyezett 
felhívást is olvashatták, a megváltási díjakról.
Meg nem erősített információk szerint a nagyon sok vitát 
keltett temetői sírhely-megváltási helyi rendelet, melyet a 
képviselő testület nem is olyan régen határozott meg, újra 
tárgyalásra fog kerülni.
Körjegyző asszony tájékoztatása alapján arról számolhatok 
be a sírokat látogatóknak, hogy jelenleg a megváltási díjak 
fizetése felfüggesztésre került és egy olyan új szabályozás 
készítése van folyamatban, amelyik mindkét fél részére 
megnyugtató megoldáshoz vezethet.
Addig kérik a sírhely-gondozók megértését és türelmét. 
Célszerűnek látszik az a felvetés, hogy egy adott sírhely 
esetén az utolsó temetkezés évszáma, vagy dátuma legyen a 
kiindulási pont a 25 éves megváltási periódusok 
számításánál.
Reméljük, hogy az indulatok nem zavarják meg a 
sírkertekben eltemetettek nyugalmát és az emlékezés 
békességes szép időszakát sem.

Sajnos igaz a mondás, hogy nincsen rózsa tövis nélkül! 
A szüreti bál óta elhangzottak olyan Jóindulatú” 
megjegyzések, hogy: - Milyen éhes a Gonosz Miki és 
Kovács Zsuzsa, mert, hogy mennyi hasznuk volt a 
bálon!
Első megdöbbenésemben úgy gondoltam tételesen 
leírom a kiadásokat, természetesen munkát, időt 
fáradságot nem számolva, ráadásul mindezt 
kismamaként, család és munka mellett.
Aztán dühömben úgy gondoltam, hogy hogy van bőr a 
képén embereknek számon kérni minket erről, 
ráadásul olyan embereknek, akik ugyanolyan 
vendégek voltak, mint a többiek, az elmúlt három bál 
nem került egy filléijükbe, de munkájukba sem!

Ezúton kijelentem, hogy azt a „hatalmas” bevételt és a 
lehetőséget is felajánlom annak az embernek aki a 
jövőben májusfa-táncot és szüreti bált fog rendezni, 
mert „az olyan egyszerű dolog”, ugyanis mi a jövőben 
ebben nem kívánunk részt venni.
Ezt csak az tudja, hogy miből áll, aki már csinált ilyen 
rendezvényt, vagy legalább egy 150 fős lakodalmat.
Ha soraimmal bárkit megbántanék, elnézést kérek, de 
„Akinek nem inge, nem vegye magára”...

Tisztelettel: Kovács Zsuzsa

http://www.homokhatsagihulladek.huvagywww.fbhkft.hu
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Iskola és Könyvtár
k__________________________________ J

Az Iskola életéből ...

Mivel szabadságot kellett kivegyek elintézendő helyi 
hivatali ügyek miatt, ellátogattam a Bátmonostor Vaskút 
ÁMK helyi és csak az alsós tanulóknak tanórákat adó helyi 
Iskolába, még a tanórák megkezdődése előtt.
Érdeklődtem a tanév indulásával kapcsolatos dolgokról. 
Szinte minden pedagógussal találkoztam és az alábbiakat 
tudtam meg.

A felsősök szállítást magánvállalkozó végzi egy igen 
korszerű és kényelmes kisbusszal. A Volán vállalási díjánál 
olcsóbban és az eddigi tapasztalatok szerint pontosan áll az 
ÁMK vaskúti intézményrészébe naponta utazó felsősök 
rendelkezésére. Minden esetben legalább egy felnőtt kíséri 
a tanulókat az oda- és visszaúton egyaránt.

Délután 2 és 3 óra között az alsós és a Vaskútról 
visszaérkező felsős tanulók együtt, a bátmonostori 
iskolaépületben vesznek részt a tanulószobai 
foglalkozáson, ahol felügyelet mellett készíthetik el házi 
feladataikat, illetve segítséget is kaphatnak, amennyiben 
elakadnak valahol a tanulnivalóban.

Szülők kérésére 13 gyermek jár Bajára, a Petőfi szigeti 
Sportuszodába, úszásoktatásra, ugyanazzal a kisbusszal, 
összesen 12 alkalommal, keddi napokon.

Az őszi színházi évadban 3 alkalommal tekinthetnek meg a 
tanulók színvonalas előadást, szintén Baján, az Oroszlán 
utcai Színházteremben.

Osztályonként emlékeztek meg a pedagógusok és a tanulók 
az aradi vértanúkról október 6-án.
Készülnek az iskola alkalmazottai és a gyermekek egyaránt 
az október 22-én délután 2 órakor kezdődő, 
hagyományosan az iskola tanulói által előadott kis 
előadással színesített nagy községi rendezvényre. 
Reméljük ezúttal is sikerül szép programmal 
megörvendeztetni Bátmonostor érdeklődő lakosait.

Az iskolában folytatódik a hitoktatás, de szakköri keretek 
között informatikai, ének-zenei, sport és vizuális iskolai 
képzés is folyik. Két szülő felajánlotta, hogy az alsós és 
felsős, labdarúgást kedvelő fiatalok részére e sportágból 
tartanak külön felkészítő foglalkozásokat.

Nagy megelégedettséggel vettem tudomásul a fent 
információkat. A különböző oldalakról érkező kritikai 
észrevételek, és minden hátráltató körülmény ellenére a 
pedagógusok most is, mint eddig is, a lehető legtöbbet 
teszik azért, hogy az alsósok megfelelő tudásszinttel 
léphessenek évről évre egyre előrébb. Én magam erősen 
bízom abban, hogy lehetségessé válik majd a felső tagozat 
folyamatos felmenő rendszerű újraindítása is ebben az 
iskolában a 2011-2012-es tanévtől, a jelenleg még 3. 
osztályba járókkal.

MIÉNK A KÖNYVTÁR!

Ismét olyan rendezvény volt október 4-én vasárnap a 
helyi Könyvtárban, ahová elsősorban a fiatalabb 
korosztályt várták. A sok fiatallal és néhány idősebb 
érdeklődővel megtelt a terem.

A tizenévesek között nagy 
népszerűségnek örvendő két
könyv, Stephenie Meyer
„Twilight - Alkonyat” és a „New Moon - Újhold” című 
művei kerültek bemutatásra, DVD vetítés keretében.

Úgy hallottam, hogy 
ezek a regények 
jelenleg nagyobb 
népszerűségnek 
örvendenek, mint az 
eddigi slágernek 
számító Harry Potter 
könyvsorozat kötetei.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy november 6-án 
pénteken is lesz a Könyvtárban DVD vetítés, de most 
nem elsősorban fiataloknak, hanem minden felnőtt 
érdeklődőnek, délután 4-től 6 óráig.

Bemutatásra kerül az a DVD film, amely 
a magyarországi kereszténydemok
rácia kialakulásával, szerepével, 
tevékenységével, a rendszerváltás 
utáni problémáival és a ma lehető
ségeivel foglalkozik. A bemutatóra 
minden keresztyén érzelmű felnőtt 
embert várunk szeretettel.

- KGy- A Kereszténydemokrata Néppárt bajai 
alapszervezete.
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Hírek az Óvodáról

Mindkét csoportban van német nemzetiségi nyelvi nevelés, mely 
során német énekekkel, mondókákkal, versekkel, kifejezésekkel 
ismerkednek meg a gyermekek.
Szeptember 30-án Terményünnepet rendeztünk az óvodában, 
melyre meghívtuk a szülőket gyermekükkel együtt egy kis közös 
barkácsolásra. Nagyon sok szép 
"Műalkotás" készült őszi termé
sekből, terményekből.
Papírgyűjtést is szerveztünk, de 
sajnos nagyon kevesen tudtak a 
gyűjtésben részt venni.
Kérünk mindenkit, hogy a fűtési 
szezon elmúltával, ha tehetik, 
gyűjtsék otthon a kidobandó 
papírokat, újságokat, mert 
májusban ismét megszervezzük a 
papírgyűjtést.

Köszönjük a résztvevőknek a segítséget!

A TCHIBO is pályázatot írt ki az óvodákért.

1 db vonalkódot kell beküldeni bármilyen TCHIBO kávéról, s 
megjelölni a támogatni kívánt óvodát. Ilyen akciós beküldendő 
lapot tudunk adni az óvodában, de némelyik boltban is 
megtalálható. Fontos, hogy pontos nevetés címet kell ráírni, mely 
a következő:

VÁMK Napköziotthonos Óvoda 
6528 Bátmonostor, Kossuth L. u. 7.

A nyertes Óvoda 600.000.- Ft-ot 
kap.
A beküldők között is sorsolnak 
ajándékot, egyszer600.000Ft-ot.

■ Bátmonostori Hírmondó i
! Periodikus ingyenes kiadvány :

l
; Megjelenik 680 példányban az
I www.apollomedia.hu

I Felelős kiadó: Bátmonostor Köijegyzőségi Hivatala j
! Felelős szerkesztő: Kunvári György l
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! j_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ..

Márton napi bálát rendez az , 
Óvodai SzMK. (

1 2009. november 7. -én, 19 órától, az 
i Ebédlőben 1
i A bál bátyus jellegű lesz, < 
(bevételeit az óvoda javára fordítjuk, i 

i Belépőjegyek és támogató jegyek 1 
vásárolhatók az óvodában és Kovácsi 
Zsuzsannánál a védőnői rendelőben. ( 

1 Zene: Csili Tibi
' Mindenkit szeretettel várunk! !

TANMESE
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi 
vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy 
megmutassa neki, milyen szegény emberek is 
vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok 
értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés 
családban él.

Egy egyszerű falusi család házában szálltak 
meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. 
Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa 
megkérdezte fiát.

- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt, Apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és 
szegénységben élnek?
-Igen.
- Es mit láttál meg mindebből?
- Azt Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik 
négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők 
meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák 
árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok 
világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az 
övéké addig amíg a szem ellát.
És végül láttam, hogy nekik van idejük 
beszélgetni egymással, és hogy boldog 
családként élnek.
Te és Anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig 
látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett 
csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, milyen 
gazdagok is lehetnénk.
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