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 Húsvét

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,

És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.

Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,

Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;

Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:

Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
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Kedves Szülők!

Hamarosan eljön az ideje, hogy bölcsődét, óvodát vagy iskolát 
válasszanak, szeretett gyermeküknek. Mindenki nagy 
dilemmában van, hogy mi is lenne a legjobb, melyik nevelési, 
vagy oktatási intézmény a legmegfelelőbb számukra. 
Én nem itt születtem, de több évtizede (1985 óta) élek 
településünkön, mondhatom bátmonostori lettem. Gyermekeim a 
helyi óvodába és iskolába jártak, amit soha sem bántam meg, 
mert nevelésben és oktatásban mindig a legjobbat kapták. A 
kapott tudással megállták helyüket a közép és a felsőoktatási 
intézményekben egyaránt.
Ma is ki merem jelenteni, hogy magas szintű nevelő és oktató 
munka folyik intézményeinkben. Az ott dolgozó nevelők sem 
rendelkeznek kevesebb tudással és elhivatottsággal, mint Baja, 
vagy más település intézményeiben dolgozók. 
Sajnos manapság több szülő dönt úgy, hogy nem a helyi óvodába 
és iskolába járatja gyermekét, vállalva annak minden fáradtságát 
és kockázatát. Vajon miért van ez, miért kell ennek így lenni, s mit 
és hogyan kellene másként csinálni?
A kérdésre nem egyszerű a válasz, de igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy intézményeink vonzóak legyenek az Önök 
és gyermekeik számára egyaránt.
Számos fejlesztés valósult és valósul meg a jövőben is. 
Megújultak az óvoda csoportszobái, bútorai, hamarosan 
elkezdődik a megnyert pályázatnak köszönhetően a vizesblokk 
teljes felújítása is.
Rekonstrukcióra került az épület tetőhéjazata, valamint külső 
szigetelést is kap. Az iskolának és a sportcsarnoknak hamarosan 
elkezdődik az energetikai korszerűsítése (nyílászárócserék, 
homlokzatszigetelés és fűtéskorszerűsítése). Úgy gondolom, 
minden adott gyermekeinknek a színvonalas nevelésre és 
oktatásra. 
Mi mindent igyekszünk megtenni azért, hogy jól működő nevelési 
és oktatási intézményeink legyenek, hogy azok ne üresen 
kongjanak, és ez Önökön, szülőkön is múlik. 

Egy település akkor tud igazán jó közérzetet nyújtani, ha annak 
létesítményei hangosak a gyerekzsivajtól, attól lesznek értékesek 
ingatlanjaink, ha lüktető élet van községünkben. Ha a településen 
nem csak lakunk, hanem itt is élünk, akkor alakul ki gyermekeink-
ben az a kapocs, ami szeretett falunkhoz köti őket.

Köszönettel: 
Béleczki Mihály
polgármester

2019-évi községi programok tervezett időpontjai 
(az időpont-változtatás jogát fenntartjuk) 

június 1. májusfa kitáncolás, lovas felvonulás, bál (EU választás 
miatt)

június 8. gyermeknap 
július 27-28. IX. Lecsó Fesztivál (motoros bemutató, Juhász 
Disco, Csili – Urbán Duó, Csillag Születik Énekiskola) 
szeptember 21. szüreti lovas felvonulás és bál
október 5. Idősek Világnapja alkalmából bál és ebéd meg-
rendezése

december 1. advent I. vasárnapja – gyertyagyújtás

december 8. advent II. vasárnapja – gyertyagyújtás

december 15. advent III. vasárnapja – gyertyagyújtás
december 22. advent IV. vasárnapja – gyertyagyújtás

december 20. Mindenki Karácsonya

Bátmonostori Hagyományőrző Néptáncegyüttes 

Kedves Bátmonostoriak! 

Hosszú idő után, újra indult a néptánc oktatás Bátmonostoron, vegyes csoport 
foglalkozások zajlanak minden pénteken 17h-19h-ig a sportcsarnokban. 

Az oktatást Haklik Erzsébet Böbe néptánc oktató vállalta, a talpalávalót pedig 
Csurai Attila már nemzetközi hírű tamburazenekara fogja biztosítani. 
Nagyon lelkes csapattal kezdtük meg a táncpróbákat, és folyamatosan várjuk a 
táncos lábú tagokat. 
Nagy szükség van a hagyományaink feltárására, és ápolására, hogy a 
felnövekvő generációnak tovább tudjuk azt örökíteni. 
Szükségünk lenne anyagi támogatásra, hiszen a nulláról tudunk jelenleg 
kezdeni, és első körben csak kiadásaink lesznek! (Nem várható el senkitől, hogy 
ingyenesen oktasson, vagy rendszeresen zenéljen, és a táncosoknak is van 
ezzel kapcsolatosan jelentős kiadása. )

Amennyiben szeretné támogatni a csoportot, abban az esetben keressen meg a 
könyvtárban, vagy az alábbi telefonszámon: 

06-70/387-17-97 
Elsősorban anyagi támogatásra lenne szükségünk! 

Köszönettel, a tánccsoport nevében: Horváth – Barna Lilla 
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Becsei Töttös Általános Iskola

Megnevezése: Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Bátmonostor 
Telephely
Címe: 6528 Bátmonostor Petőfi Sándor utca 2. 

„Olyan az én iskolám is 
Akárcsak a többi ház, 
S mégsem olyan, mert abban a 
Szellem lakik, a tudás.” /Vorák József/ 

A mi iskolánk 1980-ban épült a 
falu középpontjában. Kétszintes 
é p ü l e t ,  á r n y a s ,  v i r á g o s 
előkerttel. Az épület és az 
osztálytermek állapota kielégítő, 
a mindennapos munkavégzés 
feltételei adottak. A tantermek 
világosak, és mindig az aktuális 
é v s z a k n a k  m e g f e l e l ő e n 
díszítettek. A bútorzat is jónak 

tekinthető új, kényelmes székekre cseréltük a régieket. Nyertes pályázatnak 
köszönhetően új számítógépeket, tableteket is kapott iskolánk, melyek 
használata a korszerű oktatás része. Fűtéskorszerűsítés történt 2000-ben, 
akkor a villanyfűtést az akkor korszerű gázfűtés váltotta fel. 
Iskolánk 2016-tól a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola tagintézményeként 
működik.
A 20018/2019. tanévtől a szervezeti forma változott Sugovica Sportiskolai 
Általános Iskola Telephelyeként folytatjuk a munkát. Az iskola fenntartója a KLIK 
Bajai Tankerülete.
Az iskolába alsó tagozatos gyerekeket tanítunk, a német nemzetiségi 
kerettanterv alapján. 
Ez azt jelenti, hogy minden nap minden évfolyamon van német nemzetiségi 
nyelvóra, valamint a nemzetiséghez kapcsolódó népszokások megismerésére 
is van lehetőség.
Az 2018-19-es tanévtől egy tanulócsoportot engedélyezett a fenntartó. A kiemelt 
tantárgyak (magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, környezetismeret) 
oktatása csoportbontásban történik, csak a készségtárgyak óráit tartjuk 
összevonva. 

Alapvető célunk, hogy tanulóink szilárd alapismereteket sajátítsanak el, és hogy 
megállják helyüket a felső tagozaton is. Mivel kevesen vagyunk, családias 
légkört tudunk teremteni. A kis létszámú csoportok kellő lehetőséget 
biztosítanak a tanórai differenciálásra és a felzárkóztatásra is. 
Gyermekeink számítástechnikai érdeklődését a szaktanteremben 16 asztali 
számítógép és 10 tablet szolgálja. Két digitális tábla teszi szemléletesebbé és 
eredményesebbé a tanulást és tanítást. Színházlátogatásokat, kirándulásokat 
szervezünk. Mese- és versmondó versenyre készítjük fel gyerekeinket. Iskolánk 
részt vesz a falu kulturális életében. Idősek Napja, Advent, Mindenki 
karácsonya. Jó kapcsolatot ápolunk a község óvodájával és bölcsődéjével. A 
könyvtáros néni rendszeresen hív minket különböző rendezvényekre. 
Hatalmas tornacsarnok áll rendelkezésre a mindennapos testnevelés 
tartásához. 

Tanulmányi versenyek az idei tanévben: 
· Versmondó verseny 
· Kinyerma vetélkedő Csátalján, ahol a diákjaink a 3. helyezést érték el.
· Német játékos vetélkedő
Külső kapcsolataink: Szülői munkaközösség, helyi vállalkozók, akik 
adományokkal segítik iskolánkat, Bátmonostori Önkormányzat

Tanítóink:
Oláhné Papp Mária  főiskolai végzettség
Rudics Zsuzsanna  főiskolai végzettség
Nyilas Erzsébet  főiskolai végzettség

Oláhné Papp Mária: 
1980 óta kezdtem a pedagógus pályát, és azóta helyben tanítok. Éveken át 3. – 
4. osztályban tanítottam kis felmenő rendszerben főleg magyar nyelv és 
irodalom tantárgyat. Területi vers- és mesemondó versenyt szerveztem a mi és a 
környező falvak diákjainak részvételével. Majd napköziben is végeztem a 
munkámat. Később az 1.-2. osztályban tanítottam. A hosszú évek alatt sok 
továbbképzésen is részt vettem, az ott szerzett ismereteimet alkalmaztam a 
pályám során. Éveken át az Okév mérések lebonyolításáért feleltem. A 
Diákönkormányzat munkáját segítettem éveken át, táboroztatásban is több 
éven keresztül részt vettem. Az iskolai műsorok  és a falu rendezvényeinek 

megszervezésében tevékenyen részt vállaltam. Új feladattal kell 
megbirkóznunk, az összevont tanítással, ami nem könnyű. 

Rudics Zsuzsanna:
2005-ben végeztem a bajai Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán, 
tanító szakon, testnevelés műveltségterületen.
2 évig dolgoztam Ágasegyházán, egy kis faluban, ahol az első évben 
tanulószobán voltam a 4-8. osztályosokkal, a második évben a 4. évfolyam 
osztályfőnöke voltam.
Ezt követően szintén egy kis községben, Katymáron tanítottam testnevelést a 2-
8. osztályos gyerekeknek.
Ebben az évben tértem vissza újra a pedagógus pályára, jelenleg 
Bátmonostoron tanítom összevontan 2. és 4. osztályt, valamint 1-4. osztályig a 
testnevelést.
Szabadidőmben a bácsalmási egyesületben kézilabda edzőként is dolgozok, 
ahol 14 éves kislányoktól, az ifjúsági női csapattól egészen a női felnőtt NBII-es 
csapat vezetése a feladatom.

Nyilas Erzsébet:
Baján születtem és Baján is élek. 2009 júniusában szereztem diplomát a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, mint 
magyar-német szakos tanár. 
2009 szeptemberétől hat évig Borotán németet tanítottam alsó és felső 
tagozatosoknak, mellette napköziben felügyeltem. 2016-tól Baján a Sugovica 
Sportiskolai Általános Iskolában tanítok német nyelvet alsó és felső 
tagozatosoknak. DSD I. nyelvvizsgára készítettem föl tavaly és az idei tanévben 
8.  osztá lyosokat .  Számos hely i  és város i  német  versenyeken 
/pl:.szavalóversenyen/ szerepeltek sikeresen tanítványaim. A 2018/2019-es 
tanév 2. félévétől úgy alakult, hogy a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola 
Bátmonostori Tagintézményében kell nemzetiségi német nyelvet oktatnom alsó 
osztályosoknak és mellette napköziznem is. Március 25-től óraadó vagyok a 
Csátaljai Általános Iskolában. Német nyelvet tanítok itt is alsó tagozatos 
diákoknak. 
Második foglalkozásom fitness edző. Jelenleg FitFight edzéseket tartok Baján. A 
szenvedélyem a mozgás, igazi energiabomba vagyok, aki fontosnak tartja a 
mozgást és az egészséges életmódot ebben a rohanó, stresszes világban.
Szeretek tanítani és edzeni, edzéseket tartani is. Úgy gondolom, hogy ez a két 
hivatás összefügg egymással.

Helyzetkép az óvodánkról 

Településünk óvodájában 2 csoportban folyik a nevelés, gondozás a 
német nyelvvel való ismerkedés lehetőségével. A Méhecske csoportban 
a gyermekek többsége tanköteles korú, néhány középsőssel kiegészítve, 
akik korban legközelebb álltak a nagyokhoz. A Babóca csoport vegyes 
életkorú, illetve részben osztott, hiszen kicsik, középsősök alkotják. A 
létszámot nehéz számszerűsíteni, mivel folyamatos mozgás jellemző, 
amelynek oka sokrétű. A jövőre nézve sajnos sok negatívummal kell 
számolnunk, amit a kollégákkal együtt a szülők segítségével szeretnénk 
megoldani!

A gyermekek nevelését, gondozását 1 fő óvodapedagógus, 3 fő német 
nemzetiségi óvodapedagógus látja el, akik mindannyian 3 diplomával 
rendelkeznek. Munkájukat 2 fő dajka és heti 3 nap 1 fő pedagógiai 
asszisztens segíti. Természetesen nem a diplomák száma határozza meg 
a munka minőségét, helyette sokkal fontosabbnak vélem a gyermekek 
mindenek felett álló érdekében végzett tevékenységek biztosítását, a 
tapasztaltatás lehetőségével a játékosság jegyében. 
Minden óvónőtől elvárt kötelezettség a szülő felé a gyermekéről a 
HITELES KOMMUNIKÁCIÓ. 
Sajnos nehéz ez a feladat, mert nem mindenki fogadja el a pedagógiai 
észrevételeket, eltűnik a szakmaiság! Különösen az iskolaérettség 
kérdésében adódnak problémáink! Az utóbb említettek nem csak 
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bátmonostori jelenségek, hiszen szinte minden szakmai fórum állandó 
témájaként jelen vannak. Nagyon fontos lenne, hogy bizalmon alapuló 
partnerként - szülő és pedagógus - tekintsünk egymásra!

Úgy vélem, az óvodánk személyi és tárgyi feltételei jónak mondhatók. 
Tornatermünk ugyan nincsen, de sosem volt, mégis mindig megoldottuk 
a mozgásos foglalkozásokat! Az épületünk, a berendezéseink 
folyamatosan felújításra, illetve cserére kerültek. A mosdó aljzata ugyan 
még pvc-vel van borítva, de a WC-csészék nem régiek, ahogy a tartályok 
sem, s a mosdóknál is szinte újak a csapok. A fenntartóink jóvoltából 
minden szükséges tisztítószert megvásárolhatunk, tehát a tisztaság 
biztosítva van! Itt lenne a probléma??? (Egyébként a mosdóra a pályázat 
elbírálás alatt van)

A nevelési év elmúlt időszakából szemezgetve:
Kutyaterápiát tart Rajczi Dóra pedagógus hetente, hétfő délutánonként.
A Boldog Óvoda programhoz csatlakoztunk, mely havi szinten egy-egy 
témát dolgoz fel a gyermekekkel együtt, s a megvalósításról készült 
képeket fel kell töltenünk a program oldalára.
Októberben nemzetiségi hetet tartottunk színes programokkal. 
Kiemelném, hogy a nagyobbak kirándulni voltak Bácsalmáson, ahol egy 
kékfestő műhelyt tekintettek meg, valamint egy mese előadáson vettek 
részt. Mindkét csoport megnézte Vaskúton a babakiállítást.
Október 8-án a Gemenci erdőbe kirándultak a nagyok az erdei óvoda 
keretében.
Adventi barkács délutánt szerveztünk a szülőkkel közösen.
Egészséghetet tartottunk, amely keretében gyermekeink Lurkó-tornán 
vettek részt Gaál Andrea vezetésével, Reiner Ivett pedig a hangtálak 
birodalmába vezette a gyermekeket.
Márton napot ünnepeltünk, amelyre meghívtuk a falu lakóit is.
Részt vettünk az adventi gyertyagyújtáson, majd a Mindenki 
Karácsonyán.
Csillagvizsgálóban jártak a nagyok.
Maci hetet tartottunk, majd farsangoltunk.
Az elkövetkező időszak főbb eseményei lesznek:
Március 22. a víz világnapja alkalmából vártuk az apukákat és a papákat 
közös délutáni játékra, versenyre.  Ehhez kapcsolódóan jelentkeztünk a 
Happy-hétre, amely program a vízfogyasztás népszerűsítését célozza 
meg. Március 25-én kompozni mentek Mohácsra a Méhecske  
csoportosok. 

Április 4-én délelőtt Kukucskálót, nyílt napot tartunk az érdeklődő, 
leendő kis óvodásoknak és szüleiknek, valamint vendégségbe hívjuk a 
bölcsődéseket és kisebb gyerekeket egy közös mesenézésre, előadásra.
Április 29-én hozzánk látogat az erdei óvoda keretében a Földesi 
Madársuli, amely során megismerhetik a vándorsólyom nappali életét, 

A közösségi együttélés szabályai az 
állattartás minimumkövetelményeinek 

tükrében

„A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása 
lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a 
környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan 
és szükségtelenül ne zavarja.” – fogalmazza meg a jogalkotó.

A követelmény – melyet állatvédelmi ágazati jogszabályok 
határoznak meg - kettős természetű: egyrészt vonatkozik az 
állatok védelmére, kíméletére, emberséges tartási körülmények 
kialakítására; vonatkozik másrészt lakókörnyezetünk 
megóvására, saját- és mások testi épségének, illetve 
vagyonbiztonságunk védelmére.
Az állat gazdájának kötelessége a „jó gazda gondosságával” 
tartani kedvencét. A kötelesség-szegést kimerítheti az állatok 
hiányos vagy nem megfelelő tartásának minden formája, így 
különösen: a rosszul táplált, elhanyagolt, kezeletlen beteg állat, 
udvari tartás esetén az időjárás viszontagságaitól védő ól, kennel, 
ház hiányában-, vagy láncon tartott állat.
A település aljegyzőjeként feladatom a kettős-mérce közötti 
egyensúly megteremtése a lakosság tájékoztatásával, szóbeli 
figyelmeztetéssel, tanácsadással, az állatvédőkkel történő 
kapcsolattartással, illetve szükség szerint állatvédelmi hatósági 
eljárás kezdeményezésével.

A tavaszi zsongás következtében többen tapasztaljuk kóbor 
kutyák jelenlétét az utcákon, melyek falkába verődve 
fenyegethetik az arra járó embereket, – veszélyeztetve 
egészségüket és testi épségüket.
A település belterületén felügyelet nélkül közterületre bocsájtott, 
vagy kóborolni hagyott állat gazdáját a jogalkotó szankcióval 
sújtja. 

Fentiekben tolmácsoltam a jogalkotó akaratát annak érdekében, 
hogy mind a lakosság, mind a lakosság által tartott állatok 
biztonságos környezetben, emberi körülmények között 
élhessenek együtt, hiszen „Mindenki, aki valaha szeretett már 
egy állatot, tudja, hogy milyen csodát adnak ők nekünk” írta 
Wallace Sife.

Dr. Szász Balázs
   hivatalvezető

élőben láthatják jellemzőit, míg a bagoly képviseli az éjszakai életet. 
Héja lesz a 3. madár-vendégünk, sok érdekességgel.
Májusban lesz az Anyák és a Nagymamák napja.
Május 25-én családi napot szervezünk a Vaskúti Pihenőerdőben, ahol 
népi fa játszóház lesz lovacskázással.
Május 31-én évzáróval egybekötött ballagásra kerül sor.
Június elején gyermekhét lesz, amikor hívni szeretnénk egy nyilvános 
gyermeknapra a falu gyermekeit is.
 Azt gondolom, nem kell szégyenkeznünk az óvodában zajló programok 
kapcsán, mégis küzdenünk kell a fennmaradásért, mert falun, 
Bátmonostoron vagyunk! A városi óvodákban sem történik több 
esemény, ott is hasonló képességgel, tudással rendelkeznek a 
pedagógusok, dajkák. Mindenhol van halkabb és hangosabb kolléga, 
ahogy adódnak konfliktusok is, de sajnos nálunk az a módi, hogy „akkor 
viszem Bajára”! 
Elszomorító, hogy vannak emberek, akik a munkájuk kapcsán központi 
szerepet töltenek be, de valójában csak a feszültséget keltik, 
félremagyarázott elveket, sérelmeket adnak tovább az óvodáról. 
Az iskola küzdelmét látva elgondolkodtató - velünk is ez történik? 
Mi lesz ebből a faluból? 
Tényleg megéri egy órával korábban kelteni a kicsi gyermeket, húzni-
vonni akár még a buszon is? 
Tényleg kell még több délutáni program a szabadon tölthető játékidő 
helyett? 
Tényleg többre viszi majd a gyermek, mert bajai óvodába jár? 
Sajnálom, hogy néhányan esélyt sem adnak ennek az intézménynek, 
ennek a falunak!

Szeretnénk, ha megtisztelnének bennünket a bizalmukkal, hogy együtt 
tegyünk meg mindent a - tudásunk legjavát adva - a gyermekekért!

Pappné Bükk Margit



Bátmonostori Hírmondóoldal4.

helyi Könyvtár

Az ingyenes ruhaosztások szervezéséért és végrehajtásáért a 
Katolikus Karitásznak, Szlavikovicsné Király Ilonkának és 
Sümeginé Marikának.
Köszönet a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák 
elvégzéséért az azon dolgozóknak és segítőiknek, egyben 
köszönet a lakosságnak a megértésért, hogy nem lehetséges a 
jelenlegi rendelkezésre álló kapacitással az azonnali mentesítés, a 
tömegközlekedési, majd a gyűjtő- és végül a mellékutak kerülnek 
sorra.
Köszönet az ingatlantulajdonosoknak, akik gondos gazdaként 
viselkedve hamar járhatóvá tették a házuk előtti járda-
szakaszokat, esetenként az útkanyarulatokat is.
Köszönet a közterületeken történő - már természetesnek vélt és 
elvárt - karbantartási munkákért, a szemétgyűjtők ürítéséért és 
minden más, a község szebbé tételére irányuló törekvések 
segítéséért (virágpalánta nevelés, idősebb lakótársaknak történő 
közterületi munkálkodás, stb.)
De köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon előre mozdítja 
azt, hogy a község szebb, tisztább, virágosabb, élhetőbb, 
hagyományőrzőbb legyen.

A Könyvtárról

Szolgáltatásaink:
- könyveket, folyóiratokat, hangoskönyveket kölcsönözhet lejátszóval, 
a kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzést kérhet
- a kézi könyveket helyben használhatja
- helyben olvashatja, és a régebbi számokat ki is kölcsönözheti, a Nők 
Lapja, a Story, a Nők Lapja Psziché, Glamour, Joy,Test és Lélek, 
Príma Konyha, Kiskegyed konyhája, Otthon magazin,  a Bravó, a 
Buci Maci, a National Geographic Magyarország, az Ötlet Mozaik, a 
Hello Baby, a Mens Health, a Magyar Horgász, a Vox magazin, a 
Praktika Horgolás, a Gombolyag magazin, a Kreatív Ötletek 
legfrissebb számait.
- Könyvtárközi kölcsönzést kérhet
- Számítógépes szolgáltatásokat vehet igénybe, tájékozódhat az 
interneten
- Digitalizált nemzeti kulturális értékeket ismerhet meg a MaNDA 
Ponton
- Megnézheti a falusi rendezvényeken készül fényképeket Kunvári 
György jóvoltából
- Hozzáférhet az eddig kiadott Bátmonostori Hírmondókhoz
- Európai Unióval kapcsolatos információkhoz juthat
- Térítés ellenében technikai szolgáltatásokat kérhet: fénymásolás, 
nyomtatás, szkennelés
- Rendezvényeken, klubfoglalkozásokon, tanfolyamokon vehet részt
- Höcögtetőket, mondókákat tanulhat kisbabájával a Baba Mama 
Klubban
- Gyógytornázhat
- Megtanulhat horgolni 

A könyvtár vezetője: Horváth – Barna Lilla 
(könyvtáros – művelődésszervező)

Nyitva tartás:
Hétfő : szünnap
Kedd : 14:00-18:00
Szerda: 14:00-18:00
Csütörtök: 9:00-12:00;14:00-18:00
Péntek: 14:00-18:00
Szombat: 9:00-12:00

Elérhetőségek:
+36-70/387-17-97
batmonostor.konyvtar@gmail.com
Bátmonostor, 6528 Petőfi Sándor u. 2.

Tájékoztató Mobilbankár szolgáltatás elindításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ahogyan már Ön is értesült róla, 2019. január 21-től 
több Fiókunkat összevonjuk, melynek következtében 
az Ön településén a Fiókban történő ügyfélszolgálat 
megszűntetésre kerül.
Mindent megteszünk azért, hogy a változás a lehető 
legkevesebb kényelmetlenséggel járjon minden 
érintett Ügyfelünk számára.
Ü g y f e l e i n k n e k  a  k o r á b b a n  k ö t ö t t 
megállapodással/megállapodásokkal semmilyen 
teendője nincs, az/azok változatlan feltételekkel 
működnek a jövőben is. Elektronikus csatornáink 
továbbra is rendelkezésére állnak változatlan 
formában.
Intézkedésünk hosszú távú célja, hogy a tőlünk 
megszokott szakértői kiszolgálást, versenyképes 
k o n d í c i ó i n k a t  m i n ő s é g i  k ö r n y e z e t b e n 
tapasztalhassák meg Ügyfeleink.

A fentieken túl a hatékonyabb működés és a hosszú 
távú ügyfélelégedettség érdekében, szem előtt tartva 
a személyes ügyintézéshez ragaszkodó ügyfeleink 
igényeit széleskörű szaktudással rendelkező 
mobilbankárokból álló csoportot hoztunk létre, mely 
csopor t  tag ja inak  e l sőd leges  f e ladata  az 
ügyféligények szakszerű felmérése, kielégítése 
helyben, továbbra is az Ön településén.

PÉNZÜGY I  DÖNTÉSE IT  NE  HOZZA  MEG 
NÉLKÜLÜNK, KÉRJE SEGÍTSÉGÜNKET!

Kapcsolat fe lvéte lre ,  ügyintézésre  e lőzetes 
időpontegyeztetést követően a helyi Önkormányzat 
által rendelkezésünkre bocsátott helyiségben, illetve 
kérésére akár az Ön otthonában is sor kerülhet.
Az Ön településén illetékes Mobilbankár: 
Janotka Attila
telefonos elérhetősége: +36305618836, 
e-mail címe: janotka.attila@fokusztakarek.hu

Kérdés, érdeklődés esetén kérjük, keresse fel 
munkatársunkat a megadott elérhetőségen, vagy 
t á j é k o z ó d j o n  h o l n a p u n k o n ,  m e l y  a 
www.fokusztakarek.hu címen érhető el.
 
Együttműködését köszönjük!
 
Fókusz Takarék
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