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Tisztelt Olvasók, kedves bátmonostoriak! Nyílt olvasói levél, melyet változtatás nélkül közlök.

Ismét egy év vége felé közeledünk, hiszen már az 
Advent szép időszakát éljük. Az „advent” fogalmi köre 
szó szerint azt jelenti: „eljövetel”; az „adventus 
Domini” pedig azt: aki eljön. Vagyis nem valamire, 
borzasztó világvégre, hanem sokkal inkább Valakire 
várunk - az ismét eljövendő Úrra. Öt várjuk, egyre 
várjuk: ó, bárha jönne már!
Erre az időszakra volt, és némely településen ma is 
élő hagyomány a betlehemezés szép szokása.
A bibliai Szent Család, az ácsmester József és az 
áldott állapotának végén járó Mária szálláskeresése, 
majd otthonra találása a betleheni barlangban, ahol 
megszületett a Megváltó, a kis Jézus.
A hosszú ősz után, mely jótékonyan takarékoskodott 
a fűtési költséggel és a mezőgazdasági munkákra is 
elég időt hagyott, a tél is megérkezett, hideggel, 
havazással. A gyermekek már megkapták a 
Mikulástól édességekből álló ajándékaikat, az 
intézményekben szervezett kisebb ünnepségek 
keretében (Myra püspökének (fKr.u. 343 körül) 
számos jótéteménye alapján keletkezett ez a szép 
hagyomány). Gondolom sok otthonban sorakoztak a 
kitisztított lábbelik is, melyek szintén megteltek 
ajándékokkal. Remélem ezúttal kevesebb helyre 
került virgács a cipőkbe, csizmákba.
Lesz-e fehér Karácsony? - teszik fel a kérdést sokan. 
Nem biztos, annak ellenére, hogy előtte elég erős 
hidegek lesznek, ugyanis a meteorológusok 22-től 
viszonylag erős felmelegedést jeleznek előre, 24-re 
ráadásul esővel.
Ez talán a szánkózni vágyó gyermekeknek rossz hír, 
de a közlekedők biztosan nem bánják.

Az év végi időszak a számvetések ideje is. Ilyenkor az 
emberek általában többet tartózkodnak otthon, a 
család körében, ez egyben jó alkalom arra, hogy 
visszaemlékezzenek az évben történt családi, baráti, 
vagy a településen történt eseményekre is.
Ezek közül is feltétlenül megemlítésre kell kerüljön a 
templom mennyezetének felújítására rendezett 
farsangi, majd a jótékony célú nőnapi bál, de 
természetesen a májusfa-kitáncolás és a szüreti 
felvonulás is.
Ez úton is köszönöm szépen mindenkinek a község 
érdekében végzett munkáját, legyen az akármilyen 
csekélység is. Köszönöm olvasóink észrevételeit, 
megjegyzéseit, telefonjait is.

Kívánok minden kedves olvasónak nagyon szép és 
emlékezetes, boldog Karácsonyt, vidám év végi 
mu látást és boldog új esztendőt!

Kovács Zsuzsához.

A Szentírásban van egy mondat Jézustól, hogy „Senki 
sem lehet próféta saját hazájában”.
De ez nem azt jelenti, hogy meg kell torpanni. 
Zsuzsikám soraidat olvasva a sértettség és a fájdalom 
tört fel belőled.
Én ezeket a dolgokat 20 év alatt átéltem. Voltak 
néhányan, akik el akartak gáncsolni, de nem hagytam 
magam. Az a gyönyörűség adott erőt, amikor egy idős 
bácsi az Operettszínházban elsírta magát, hogy 
„Loncika én ilyen szépet még nem láttam” és 
szerveztem tovább az utakat, vittem világot látni 
kicsiket, nagyokat és hálás nyugdíjasokat.
Drága Zsuzsikám amit Ti alkottatok azóta már DVD-n 
is megnéztem, valami gyönyörű. Ne engedd, hogy 
néhány irigy, tehetségtelen ember megtorpanásra 
bírjon, hisz ez a céljuk. Nézz a fiadra és a következő 
gyermekedre és arra a sok fiatalra, aki körülvett. Tedd 
a dolgod, értük. Ők a jövő nemzedéke. Ki őrizze meg a 
gyönyörű népviseletünket, szép hagyományainkat, ha 
nem ők? És kitől tanulják meg? TŐLED!! És attól a 
sok lelkes embertől, aki boldogan öltötte magára szép 
népviseletünket.
Ne hátráljatok meg, gondoljatok arra a sok lelkes 
nézőre, akiket boldoggá tett ez a gyönyörű felvonulás, 
ami visszahozta az Íróságukat.
Én hiszem, hogy lehiggadsz és jövőre is 
gyönyörködhetünk fáradságos munkátokban. Tedd a 
faludért, ez a miénk Zsuzsikám, a gyermekeinké, az 
unokáinké, nevelni kell beléjük a falujuk szeretetét. 
Mi itt élünk és talán itt is halunk. Őrizni kell, ami 
CSAK a miénk. Te képes vagy ébren tartani a 
hagyomány szeretetét.
Zsuzsikám egy Édesapámtól tanult mondattal zárom. 
„Minden ember annyit ér, amennyit képes a 
környezetéért tenni, amennyi tehetségéből telik.”

Én minden jó érzésű bátmonostori nevében köszönöm 
a sok fáradozásotokat és a Jó Isten áldását kérem 
jövőtökre.

Lonci néni

Én pedig nagyon köszönöm Lonci néninek, hogy 
megosztotta velünk gondolatait.

-KGy- Kunvári György szerkesztő
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Felszámolták a bátmonostori régi szeméttelepet
Bátmonostor, 2009. november 24.

2009 júniusában megkezdődött Bátmonostor külterületén a régi hulladéklerakó rekultivációja, mely a Homokhátsági 
Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt (Projekt) részeként valósul meg. A Dél-Alföld legnagyobb 
környezetvédelmi beruházásának munkálatai során 82 település 83 korszerűtlen hulladéklerakója kerül 
felülvizsgálatra, felszámolásra, helyreállításra a tájjelleg esztétikai szempontjai és a tájba illesztés feltételeinek 
figyelembevételével. A Projekt rekultivációs munkálatai tavaly ősszel kezdődtek és várhatóan 2010. július 26-án 
fejeződnek be.
A hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészség ügyi szempontok megkövetelik a települési szilárd 
hulladékok szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását, melynek ma a legelterjedtebb formája a rendezett lerakás. A 
hulladéklerakókkal kapcsolatban megfogalmazott követelmények közül a hulladéklerakók felülvizsgálatával és 
felhagyásával kapcsolatos előírások tartalmazzák, hogy azok a hulladéklerakók, melyek műszaki állapota nem felelt meg az 
EU-s követelményeknek, telítődésükig, de legkésőbb ez év július 16-ig kaptak működési engedélyt. A bezárt lerakókat a 
jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal készült rekultivációs terv alapján és a megfelelő engedélyek 
megszerzését követően rekultiválják.

Rekultivációs feladatok a bátmonostori szeméttelepen

Bátmonostor községhez tartozó régi szeméttelep hulladékkal borított területen megközelítőleg 34 800 m3 rekultiválandó 
hulladék helyezkedett el. A rekultivációs munkálatok során ca. 22 000 m3 szemetet kellett megmozgatni, átdeponálni, így a 
szemét összetolásával, tömörítésével összefüggő, kisebb és alacsonyabb lett a rekuItivált felszín. Az érintett terület nagyság 
113 778 m2 volt. A rendezett depóniát tömörítették, majd megfelelő formára alakították. Szükségessé vált ugyanakkor a felület 
további kiegyenlítése, tömörítése, lejtésirányok kialakítása. A tömörített hulladékot kiegyenlítő réteg és takaró réteg 
fedésével illesztették a tájba. Az építési munkálatok Bátmonostorán 1 hónapot vettek igénybe, ennek megfelelően 2009 
júliusában befejeződtek.

Az utómunkálatok részét képezi a rekultivált terület füvesítése, növénytelepítése. A gyepesített felület megakadályozza a 
fedőrétegek szél, illetve csapadék által okozott erózióját. Összességében tehát csökkennek azok a káros környezeti 
hatások, melyeket a talaj, illetve a levegő szennyezettsége okoz.

A rekultivált területen zajló folyamatok nyomon követésére 10 éven keresztül folyamatos monitoring vizsgálatok elvégzésére 
van szükség. így kiépítésre kerül 3 db monitoring kút, melyek a talajvízbe jutó csurgalékvíz szállította szennyezés 
ellenőrzését szolgálják. A monitorozási feladatokat a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. koordinálja.
A régi szeméttelep bezárása után, illetve a rekultivációs munkák megkezdését követően a lakosságnak már nincs 
lehetősége a háztartásokban keletkezett hulladékot elhelyezni a régi, megszokott helyen és módon. 
Hulladékszállítással, közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 
ügyfélszolgálati irodáiban tudnaka lakosságnaktájékoztatástadni.
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Önkormányzati határozatok
k__________________________________ J

Bátmonostor Községi Önkormányzat

2009. november 20-i határozatai

Temetői sírhelyek megváltásáról
1. /A temetői sírhelyeket amennyiben a 
síremléken szereplő utolsó temetési 
dátumtól számított 25 év megváltási idő 
még nem járt le, csak a lejárat után kell 
megváltani.
Amennyiben az első temetéskor lett 
megváltva a sír:
2. / Dupla sírhely esetén a friss 
halálesetkor a sírhelyet újra meg lehet 
váltani 25 évre, a költségeket csökkenti 
az előző halálozás dátumától eltelt idő 
időarányosan.
3. / Egyes sírhely esetén rátemetéskor a 
sírhelyet újra meg lehet váltani 25 évre, 
a költségeket csökkenti az előző 
halálozás dátumától eltelt idő 
időarányosan.

2010. évi belső ellenőrzési terv
A Képviselő-testület az előterjesztéshez 
mellékelt 2010. évi belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyja azzal, hogy annak 
végrehajtásáról a 2010. évi pénzügyi 
zárszámadással együtt a jegyző 
beszámol a testületnek.

Bátmonostor Községi Önkor
mányzat 2009, évi költségvetésének 
III, negyedéves beszámolója
Az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének III. negyedéves 
beszámolóját 135.043 eFt tervezett, 
117.870 eFt tényleges bevétellel, 
valamint 135.043 eFt tervezett és 
119.701 eFt tényleges kiadással 
elfogadja.

Az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési koncepciója
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bátmonostor Községi Önkormányzat 

2010. évi költségvetési koncepcióját 
148.700 eFt bevételi és 148.700 eFt 
kiadási oldallal elfogadja.

Megállapodás a települési folyékony 
hulladék leürítéséről
Önkormányzat Képviselő-testülete az 
elhangzott módosításokkal (pályáztatás 
lesz a vállalkozóra) kijavított, jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 
megállapodást elfogadja.

Bács-Kiskun Megyei Önkor
mányzat 2010. évi Rendezvény
naptára
Az alábbi rendezvények kerülnek 
megküldésre:
Májusi.-falunap
Május 29. - májusfa tánc 
Július vége.- német vendégvárás 
Július 1-20 ig - Duna túra (Jó idő és 
jó vízállás esetén)
Augusztus 20.- Falunap 
Szeptember 25. - szüreti bál

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Alapító Okiratának módosítása
1) Bátmonostor Község Önkormányzata 

egyetért azzal, hogy az alapítvány új 
székhelye: 6000 Kecskemét 
Vörösmarty u. 12.

2) A Bács-Kiskun Megyei Vállal
kozásfejlesztési Alapítvány 
kuratóriumának tagjai közül dr. 
Metzinger Éva, Szőlösi Béla, Dr. 
Kardos Gyula, Szakái László, Kálecz 
János és dr. Király László munkáját 
megköszönve, lemondásukat 
tudomásul veszi.

3) Egyetért azzal, az alapítók 
közgyűlésének javaslata alapján, hogy 
a Bács-Kiskun Megyei Vállal
kozásfejlesztési Alapítvány 
kuratóriumának létszáma 15 főre 
emelkedik. A kuratórium új tagjaként 
Dr. Barta E. Gyulát, Dr. Belina Károlyt, 
Dr. Bokor Józsefet, Csongovai Tamást, 
Lévai Gábort, Pintye Lászlót, Terbe 
Zoltánt és Tormási Attilát jelöli.

4) Egyetért azzal, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány működésének és 
gazdálkodásának ellenőrzésére az 
alapítók 5 tagú felügyelő bizottságot 
hoznak létre, melynek elnökeként dr. 
Tóth Istvánt, tagjaként Gurabi Attilát, 
dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Évát, 
Szabóné Kovács Katalint és Zakar 
Zoltánt választja meg.

5) A közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény 27. §. (3) 
bekezdése alapján az alapítvány 
közhasznúsági nyilvántartásba vételét 
kéri.

6) A Bács-Kiskun Megyei Vállal
kozásfejlesztési Alapítványnak, a 
határozat mellékletét képező, a 
jogszabályváltozásoknak megfelelően 
módosított alapító okiratát jóváhagyja.

7) Bátmonostor Község Önkormányzata 

megbízza a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnökét, hogy az alapító 
okirat módosítása érdekében a 
többi alapító és a Bács-Kiskun 
Megyei Bíróság felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

8) Bátmonostor Község Önkor
mányzat Képviselő testületé 
felhatalmazza Korsós János 
polgármestert az Alapító Okirat 
aláírásával.

Egyéb ügyek, bejelentések:
A bölcsőde építésére pályázatot nyújt 
be az Önkormányzat. A tervezőnek 
feladata, hogy egy 20 fő befogadására 
alkalmas bölcsőde kialakításáttervezze 
meg a német házból és a szolgálati 
lakásból. A tervek gyakorlatilag készen 
vannak. Ez a 20 fő befogadására 
alkalmas Bölcsőde nem csak 
Bátmonostor igényeit kell, hogy 
kiszolgálja. Tervek szerint a környező 
települések számára is elérhető lesz. A 
bölcsődék kapacitását és az igényt 
összevetve, jól látszik, hogy sokkal 
nagyobb az igény, mint a már meglévő 
bölcsődék befogadóképessége.
Természetesen a munkahelyteremtés is 
célja a bölcsőde üzemeltetésének.
El kell gondolkodni azon, hogy ha a 
bölcsőde kialakításra kerül, akkor fenn 
tudja-e még tartani a német szállást 
valahol máshol. Szóba kerülhet az, 
hogy a művelődési ház tetőterében 
alakítják ki, vagy az eddigi rendőr 
szolgálati lakásban.
Ajárdaprogram jól halad. Hétfőn jönnek 
a MÁK-tól ellenőrizni. Jól látszik, hogy a 
tervezett időpontig be fogják fejezni a 
munkát. Az egyéb őszi munkák, mint 
falevelek elhordása emiatt elhanya- 
golódtak.
Az iskolabusz és az iskolai utaztatás 
megoldottnak látszódik, annak ellenére, 
hogy két gyermeket ismét elvittek az 
iskolából.

Putnikné Gál Blanka képviselő 
javasolja, hogy szankcionálják azt, ha a 
képviselők valamelyike nem jár el 
rendszeresen az ülésekre, mert e miatt 
több ülést is halasztani kellett már.

Dr. Müller Ágnes körjegyző tájékoztatta 

a Képviselő-testületet a jövő évi 
közfoglalkoztatásról.

Folytatás a 4. oldalon!
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Folytatás a 3. oldalról HÍREK az iskolából
Azon túl, hogy dupla összeget jelöltek meg, hogy 
mennyi lesz a közfoglalkoztatásra, úgy tűnik, hogy 
ennek különleges formáit is be fogják vezetni.
A lényeg az, hogy a kliens a Munkaügyi Központnál 
regisztráltatva legyen és már vállalkozásokhoz is ki 
lehet majd közvetíteni őket.
Előzetes információk szerint olyan kondíciókkal lehet 
foglalkoztatni ezeket az embereket, hogy három évig 
az Állam fizeti a járulékokat és a fizetésnek a 90%-át. 
Úgy néz ki, hogy egyéb kötelezettséggel nem jár, 
eltörlik azt, hogy csak a minimálbért lehet fizetni. 
Túlórát, jutalmat is lehet és az előzetes számítások 
szerint 135 eFt-ot szánnak egy emberre.
Javasolja, hogy mindenki regisztráltassa magát, mert 
sokféle megoldás létezhet majd ezeknek az 
embereknek a foglalkoztatására.
A pályázatot a jövő évi költségvetés miatt még nem 
tudták kiírni, de december közepére biztos kiírják és 
Karácsony előtt még be is kell nyújtani ezeket, mert 
január közepére már döntés is születik a pályázatok 
elbírálásával kapcsolatban.
Elmondta azt is, hogy ha az Önkormányzat a 
legnagyobb foglalkoztató a Községben, akkor 
valószínű egyéb támogatásokat is lehet majd 
szerezni hozzá.

■ Bátmonostori Hírmondó
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A bajai Ady Endre Könyvtár minden évben megrendezi a 
környék iskolái számára a mesemondó versenyt. A kiírás 
szerint magyar népmesékkel kellett készülni a tanulóknak. 
Minden alsó tagozatos diák benevezett a versenyre. A helyi 
fordulót 2009. november 19-én rendeztük meg 
iskolánkban.
Élvezettel hallgattuk a humoros meséket, a gyerekek 
törekedtek arra, hogy szöveghűen, érdekfeszítően adják elő 
azokat. Két korcsoportban a következő helyezések 
születtek:

1.-2.  osztály:

1. Domonkos Dorina 1. osztályos tanuló
2. Dóra Erzsébet 2. osztályos tanuló
3. Pál Csenge és Szerletics Dézi 1. osztályos tanulók.

3.-4. osztály:

1. Farkas Gábor
2. Szalai Emma
3. Sírok Dávid

4. osztályos tanuló
3. osztályos tanuló
4. osztályos tanuló

Minden résztvevő emléklapot, a nyertesek pedig oklevelet 
kaptak.
Domonkos Dorina képviselte iskolánkat a városi 
versenyen. A zsűri különdíjban részesítette és 
jutalomkönyvet kapott. Büszkék lehetünk erre az 
eredményre.

Az őszi időszakban tanulóink úszásoktatásra járnak Baja 
város uszodájába. 12 alkalommal hetente egyszer. A 
gyermekeket pedagógusok kísérik, és a szülők is szívesen 
vesznek részt ebben a feladatban. A tanulók többsége már 
elsajátította ezt az igen fontos készséget, melytől akár 
életben maradásuk is függhet egy nyaralás, vagy véletlen 
vízbeesés során.

December 4-én meglátogatta a Télapó iskolánkat. A 
tanulók versekkel és dalokkal készültek. A műsor után 
vidám teadélutánon táncolhattak és szórakozhattak 
fiataljaink.

December 9-én délután tartottuk meg hagyományos 
karácsonyi kézműves foglalkozást, melyre meghívást 
kaptak a tanulókon kívül a leendő elsősök és természetesen 
a szülők is.
Az ötletek tárházát sorakoztattuk fel, hogy milyen saját 
készítésű ajándékokat, meglepetéseket készíthetnek az 
ünnepre hozzátartozóiknak, s hogyan díszíthetik a lakást 
dekoratív kézimunkákkal.

A község karácsonyi ünnepére is készülnek diákjaink az 
óvodásokkal karölve, melyre szeretettel váijuk a falu 
lakosságát. December 22-én délután kerül sor az előadásra, 
mellyel a falu aprajának és nagyjának szeretnénk örömet 
okozni a szeretet ünnepén.
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