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Fenyő
Jó estét holdvilág,
jó estét csillagok.
enyém a nagyvilág
ma este csillogok!
Lehet a hegyeken
zimankó, szélvihar,
zúghat a fedelenengem már nem zavar:
innen a melegből
nézem a havakat,
ágamon üvegből
almák és madarak.
Ma este itt vagyok,
s mindenütt lehetekfelettem angyalok,
köröttem szeretet.
Kedvemet keresik
gyermekek, csillagok…
Csillogok ma este,
holnap is csillogok!
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Nyugdíjasok Karácsonya, Falukarácsony
Hagyományosan az idén is sor kerül a nyugdíjasok Karácsonyára
december 21- én 14 órától. Óvodások, iskolások, táncosok műsorával
kedveskedünk majd nekik, és az önkormányzat egy csomaggal. Szeretnénk, ha minden meghívott nyugdíjas el tudna jönni, és jól érezné
magát, hiszen ez a nap értük van. Sőt a hagyományokhoz híven egy
estebédet is elfogyaszthatnak, idén finom disznótoros kerül majd terítékre.
Falukarácsonyra december 22- én kerül sor 17 órától, ahova sok
szeretettel várjuk a település lakosságát, hogy együtt ünnepeljünk
ezen a békés, boldog ünnepen. Mint minden évben így az idén is, a
műsor és gyertyagyújtás után a gyerekeknek ajándékkal fogunk kedveskedni.
Mindenkit sok szeretettel várunk az ünnepségekre.
Karácsonyi támogatás
Karácsony előtt sokat gondolkodunk, hogy mit vegyünk szeretteinknek, örülni fognak- e neki és lesz- e elég pénzünk. Én legalábbis
így vagyok vele.
A gyerekeknek való ajándékvásárlást megkönnyítendő önkormányzatunk, az idei évben is támogatást nyújt a gyermekeknek.
0- 3 éves korig 3. 300 forintot, 3-6 éves korig 3. 500 forintot, 614 éves korig 3. 900 forintot és a 14 életévüket betöltött tanulók 4.
200 forintot kapnak. A támogatások még karácsony előtt postázásra
kerülnek.

„….Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”
(Juhász Gyula)

Bátaapáti Hírmondó

www.bataapati.hu

3

A munka folytatódik
Az októberi polgármester és képviselőválasztás óta még nem jelent meg
lapunk ezért csak most tudok beszámolni arról, hogy a képviselőtestület megkezdte munkáját.
Alakuló ülésüket követően rögtön első munkaülésüket is megtartották.
„Folytatjuk a megkezdett munkát a településünk javára. Szívesen vesszük
a lakosság véleményét, javaslatait, mely elősegíti a munkánkat. Kérek mindenkit jöjjön, mondja el Nekünk a véleményét.”
Krachun Szilárd
Mindannyiuknak eredményes munkát kívánok az elkövetkezendő négy
évben és kívánom hogy a falu érdekeit, céljait teljesíteni tudják.

Felújítás után
Befejeződött a polgármesteri hivatal felújítása. Új cserepezést, külső és belső változtatásokat kapott az épület. Már nagy szükség volt a felújításra. Az irodák átalakítása
sokkal nagyobb teret biztosít, melyre az
orvosi rendelő elköltözése adott lehetőséget. A másik fő szempont, hogy az ügyfélfogadás is zavartalanabbul folyhat az új
körülmények között, mert minden munkaterület külön irodába került.
Ami még folyamatban van az a házasságkötő terem berendezése, és az udvar rendbetétele.
Az átalakításokkal párhuzamosan új
számítógépes hálózat, valamint telefonközpont került kialakításra, mely szintén
a gyors ügyintézést segíti elő,.

A felújított épület üde színfoltja lett a
falu központjának.
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Háttérsugárzás kijelző
A községháza falán elhelyezésre került egy háttérsugárzást kijelző készülék.
Bátaapátiban az Országos Meterológiai Intézet már több éve működtet egy Meterológiai állomást, mely méri a hőmérsékletet, szélirányt és a háttérsugárzást. Ezek a mért adatok kerülnek most ki a kijelzőre.
Fontos tudni, hogy a világon mindenhol van természetes háttérsugárzás, melynek értékei területenként változóak. Az adatok évekre
visszakereshetők, mert dokumentálva vannak.
„Fontosnak tartjuk, hogy a lakosság mindennap már a hulladék
elhelyezés megkezdése előtt tisztában legyen a természetes háttérsugárzásnak a mértékével, és saját szemükkel lássák, hogy ez a hulladéklerakás megkezdése után sem változik majd számottevően.
Fontos, hogy meglegyen az összehasonlítási alapunk.”
Krachun Szilárd

Garázsok
Régi gondja az Önkormányzatnak, hogy az autókat, az egyre gyarapodó
gépparkot , szerszámokat nincs hova elhelyezniük. Erre találtak megoldást a
régi posta, ma teleház udvarán épülő fedett garázsokkal. Az épület egy részében
az autók fedett helyei lesznek, míg a másik részben egy kisebb szerszám, gép
raktár és műhely lesz..
Az építkezés még folyamatban van, mint ahogy erről a kép is árulkodik.
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Vismajor pályázat
A 2005 évben megcsúszott az Ady Endre
utca felső szakaszán, Tóth Györgyék előtt
a part, ennek helyreállítására nyert a falú
ezen a pályázaton. Mit takar ez a név pontosan? Egy olyan állami támogatást, melyet azok a falvak városok pályázhatnak
meg akiket váratlan természeti káresemény
ér.

Most ősszel fejeződtek be a helyreállítási munkálatok. Sőt a patak tereprendezése is megtörtént. A munkálatok
végén aszfaltozásra került az Ady Endre
utca utolsó 100 métere is. Így teljesen
más képet kapunk erről az utcáról, az
utca végén lévő fordulóról. Megszépült,
akárcsak a településünk többi utcája. A
Deák Ferenc utcán kívül ez volt az utolsó terület a hol hiányzott az aszfalt burkolat. Ott a támfal építése miatt nem fejeződött még be az aszfaltozás.

Orvosi rendelő
Elkészült a parkoló a rendelő előtt és vele együtt a Dózsa György utca átkötő hídjának karbantartása is.
Folyamatban van a fogorvosi rendelő berendezése, és ezzel párhuzamosan
a fogorvossal is folynak a tárgyalások. Elképzelések szerint tavasszal beindulhat a rendelés.
Bátaapáti Hírmondó
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Vagyonőri tanfolyam
Bátaapátiban vagyonőri tanfolyam indul, 27 jelentkezővel, melyből 16
azapáti lakos. Az önkormányzat nagyobb érdeklődésre számított, mivel ez egy
biztos munkát teremtő állás. A jelentkezők számának növelése érdekében a hirdetőn való megjelenés mellett mintegy ötven fiatalnak küldtek levelet, hogy értesítsék őket a tanfolyamról.
2006. december 12- én tartották a megbeszélést és ezt követően indult tanfolyam.

Erzsébet- Katalin bál
November 18- án megrendezésre került az Erzsébetek és Katalinok bálja,
mely örömünkre nagy érdeklődéssel bírt. A talpalávalót a Hangulat zenekar
húzta, a bálozó tömeg nagy megelégedésére. A bálon körülbelül 100- 110 mulatni vágyó ember volt jelen, és a visszajelzéseket hallva mindenki jól érezte
magát.
Szeretnénk jövőre is megrendezni ezt a bált, legalább ilyen sikerrel.

Svédországi tanulmányút
Bátaapáti polgármestere egyben a TETT elnöke is. Ennek keretében a többi TETT település polgármestereivel együtt Svédországba utaztak, ahol egy
Stockholmtól mintegy 150 km -re lévő radioaktív hulladékelhelyezőt néztek
meg.
„ A tároló a Bátaapátiban épülő tárolóhoz hasonlóan felszín alatti tároló,
gránitban. Érdekessége a tárolónak, hogy a lejárata a tenger partján van, maga a
tároló pedig mintegy egy kilométer hosszan nyúlik be a tenger alá. Megnéztük
a hulladék-elhelyezést is, ami hasonló a nálunk tervezethez. A polgármesterek
élvezték a felszín alatti tároló megtekintését.”
Krachun Szilárd
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Advent az iskolában
Karácsony közeledtével talán minden évben megkérdezzük magunktól: mi
a legnagyobb és legtöbb, amit szeretteinknek megadhatunk ezen az ünnepen?
Évről-évre ugyanazt a megállapítást tehetjük. Akkor adhatjuk a legtöbbet, ha
velük együtt éljük át a karácsony előtti várakozás örömét és az ünnep igazi tartalmát. Egyetlen ünnep sem sikerülhet a külső és belső készülődés, a várakozás
megelőző izgalma és öröme nélkül.
Ezen gondolatok szellemében készülünk mi pedagógusok minden évben
az adventi időszak eltöltésére itt az iskolában.
Adventi kalendáriumunk ablakai minden nap más gyerek nevét rejtik, akiket saját készítésű ajándékkal lepünk meg, ezzel is szebbé és könnyebbé téve a
várakozást. Reggelente közös meseolvasással igyekszünk megmutatni tanítványainknak az ünnep igazi szépségét. Hetente egy délután meglepetéseket, karácsonyhoz kötődő díszeket készítünk, hogy a gyerekek is átéljék milyen sok érték van egy maga fabrikálta kézimunkában, hogy azzal milyen örömöt lehet
okozni szeretteinek. Adventi koszorúnkon minden hétvégén újabb gyertyát
gyújtunk és közösen elénekelt dalunkban hétről- hétre megfogadjuk,hogy a szeretet sosem, csak a rosszaság lángja fog elaludni bennünk mire eljön az ünnep.
Hagyományainkhoz híven az idén is adventi estre invitáltuk a leendő, jelenlegi és az elmúlt évben elballagott diákjaink szüleit. Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan elfogadták a meghívásunkat és a falut járva több helyen is láthatjuk az itt közösen elkészített karácsonyi kopogtatót. Bízunk benne, talán ezzel mi is hozzájárulhattunk a családok karácsonyának gazdagításához.
Szeretettel készülünk a nyugdíjas és a falukarácsonyra, ahol az idén a
télelő és a télhez kapcsolódó magyar és német népszokásokból nyújtunk át egy
csokorral a nézőközönségünknek.
Kollégáim és a magam nevében is kívánok mindenkinek szeretetteljes karácsonyi készülődést, sok együtt töltött szép percet szeretteikkel! Meghitt szép
ünnepet!

Tornóczky Gábor
igazgató
Bátaapáti Hírmondó
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Nyugdíjas klub hírei
Megtartották az évadzáró vacsorájukat a klub tagjai a Naspolya étteremben. 21 fő vett részt a vacsorán, utána mindannyian visszamentek a klubba és
ott beszélgettek, kártyáztak. A vacsora előtt pedig feldíszítették karácsonyfájukat, tudtam meg Heberling Henriknétől.
Ebben a hónapban Mikulás ünnepséget is tartottak, melynek keretében vacsorával vendégelték meg a képviselőket.
Bátaszékre utaznak december 16 –án ahová a helyi Napsugár nyugdíjas
klub meghívásának eleget téve az évadzáró báljukon részt vesznek.
Január 6- án lesz az első gyűlésük, ahol következő évi programról fognak
dönteni.
Mindent összefoglalva jól telt az évük. Ezúton szeretnének köszönetet mondani
a testületnek az éves támogatásért.

Nő klub hírei
A tagok a Márton nap alkalmából közösen vonultak fel az óvodásokkal, iskolásokkal
és a nyugdíjasokkal, a felvonulás végén pedig
megvendégelték a nő klubban a felvonulókat.
December másodikán megtartották, az
immáron hagyományos ádventi
”készülődésüket”, idén egy szép asztaldíszt
készíthetett minden klubtag.
Idén is, mint pár éve mindig megszervezték a Mikulás ingyen házhoz megy programot, ami annyit jelent, hogy aki feliratkozik a
Mikulásra, ez annyit jelent, hogy oda ellátogat
a Nő klub Mikulása december ötödikén este.
Idén is sok érdeklődő volt.
Hatodikán meglepték a nyugdíjasokat egy kis ajándékkal, mit két megbízott adott át.
December 16- án tartják az utolsó összejövetelüket a
Naspolyában, ahol egy vacsorával zárják az évet.
Meglepetést is kaptak a klubtagok egy jövő évi naptár
formájában a klubesemények képeivel.
Januári összejövetelükön beszélik meg a következő
évi programot.
Bátaapáti Hírmondó
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Aranyfácán egyesület lett
Mivel a szeptemberi fellépéseket már a
zenekar nem tudta felvállalni lehetőséget biztosítottak arra, hogy stúdiófelvételt készítsenek a tánccsoportnak, ami azt jelenti, hogy a
közeljövőben nem kell a zenekarra borsos
árat kifizetni, hanem a CD- re tudnak táncolni.
Az önkormányzatnak és az Erdei alapítványnak ezúton szeretnének köszönetet mondani, mivel a CD megvalósításához az összeget ők biztosították.
Szeptember 23- án került sor a szüreti
felvonulásra, ahol vendégtánccsoport is szerepelt, a Bátaiak személyében, sőt még egy
közös táncot is előadott a két tánccsoport a
Csurgó zenekar kíséretével.
Bírói pár Schnellenperger Adrienn és
Ungi Béla volt, a jegyzői pár pedig Győrfi
Noémi és Wolf Gábor.
Azóta is a próbák folyamatosan mennek, új koreográfiát tanulnak a tánccsoport
tagjai, melyet a nyugdíjas és falukarácsonyon
fognak bemutatni.
December elsejével az Aranyfácán néptánc együttest egyesületté nyilvánították.
A következő évi fellépések még megbeszélés alatt állnak.
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Több mint egy éve köztünk
A védőnői feladatokról és életéről beszélgettem Niklósné Gödrei Tímeával,a falunk
és Mórágy területi védőnőjével. Fontosnak tartom, hogy azok is megismerjék Őt és a munkáját, akik nincsenek vele személyes kapcsolatban, hogyha bármi problémájuk, kérdésük van
bizalommal, forduljanak hozzá.
1982 áprilisában született Szekszárdon, majd Kétyen élt családjával, ott is járt az általános iskolába, majd a szekszárdi Garay János Gimnáziumban érettségizett 2000- ben. Gimnázium után agráregyetemre járt, de nem nyerte el a tetszését, így egy év után kiiratkozott és
kezdte el a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi főiskolai karán a Védőnő szakot. Jelessel
diplomázott 2005- ben. Már akkor tudta, hogy Cikón fog lakni a férjével. Gyermekük még
nincs, de hamarosan szeretnének.
A bonyhádi vezető védőnő segítségét kérte álláskereséssel kapcsolatban, s így került
a Mórágy-Bátaapáti körzetbe 2005. szeptember 1.- én, mely Cikóhoz is közel van.
Jelenleg is tanul, a Pécsi Tudományegyetem Okleveles védőnő szakán, amely egy
egyetemi képzés, és 2007. február végén fog végezni.
„Nagyon temperamentumos embernek tartom magam, nyílt vagyok, gyorsan megtalálom az emberekkel a közös hangot, így könnyen be tudtam illeszkedni. Úgy érzem az emberek is, elfogadtak. A munkámat sokban segítették az óvodai dolgozók, pedagógusok és az
önkormányzat dolgozói, mivel még nem volt helyismeretem és a lakosságot sem ismertem.
Azóta is jó a kapcsolatom mindkét falu önkormányzatával, óvodáival és iskoláival. Rugalmasan tudunk együttműködni a helyi orvossal, és asszisztenssel is, aminek nagyon örülök.
Az új épületben sok ötletem van a munkámmal kapcsolatban, amit már ott szeretnék
megvalósítani. Többek között egy bébitabló elkészítésén gondolkodom, amelyen a három
évnél fiatalabb gyermekek képei lennének rajta.
Sokan nincsenek tisztában a védőnő feladataival, szerepével ezért szeretném most ezt
összefoglalni. A védőnői munkát törvényi rendelet szabályozza.
A fő feladat a megelőzés (prevenció), az egészség megőrzése érdekében. Az optimális családtervezésben is nagy szerepünk lenne, ami annyit jelent, hogy a párok tudatosan készülnek fel a családtervezésre, gyermekvállalásra. Tanácsadásra jönnek a gyermekvállalás
előtt. Ez nem nagyon valósul meg.
A várandósok gondozása is a feladatok közé tartozik. Hogy ez miből áll? A várandós
anyukának a védőnőnél kell jelentkeznie, aki kiskönyvet állít ki neki, ebbe írjuk a várandósság alatti vizsgálatok eredményeit, folyamatát, labor-, ultrahangvizsgálatokat, a nőgyógyász
tanácsait és nyomon követjük a magzat fejlődését.
Amikor megszületik a gyermek, akkor kezdetét veszi a csecsemőgondozás. Az első
hat hétben hetente egyszer látogatjuk a csecsemőt és édesanyját, ezután általában havonta
egyszer, illetve igény szerint többször.
A kisdedeket (1- 3 éves korig) kéthavonta látogatjuk. Ezek a látogatások a családok
otthonában történnek, rendelet által előírt módon.
Ezen kívül hetente egyszer tanácsadást tartok, szerdán 11 órától 12 óráig, oda bárki
jöhet. Önálló védőnői tanácsadás, ami annyit jelent, hogy orvos nélküli. Itt általában súly,
hossz, fej- és mellkörfogat mérés történik és megbeszéljük a felmerülő problémákat. Sokszor
látogatom az óvodát és az iskolát is. Mint említettem hetente általában egyszer vagyok itt a
faluban, de sokszor adódik olyan dolog, ami miatt szintén kijövök.
Mivel a falunak nincs gyermekorvosa, minden hónap negyedik szerdáján ellátogat
Mozgó Szakorvosi Szolgálat (MSZSZ) keretében Bonyhádról jár ki egy gyermekorvos, aki
megvizsgálja a gyermekeket és a védőoltásokat is beadja. Természetesen a falu háziorvosa is
megteszi ezt, ha valaki nem kívánja gyermekét MSZSZ-be hozni. Véleményem szerint itt az
MSZSZ még nagyon jól működik, és van is rá igény.
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A területi védőnő hat éves korig gondozza a gyermekeket, de kis létszámú településeknél, ahol iskola is működik, szintén kiterjed a munkája. Nyilván nagyobb városokban külön iskolavédőnők dolgoznak az iskolákban, hozzájuk viszont nem tartoznak kisebb gyermekek.
Az óvodában szűrővizsgálatokat végzünk az orvossal közösen minden évben, minden
csoportban. (súly, magasság, hallás-, látás vizsgálat, vérnyomásmérés, percentilis érték számítás) Az orvos a fizikális vizsgálatokat végzi. A kiszűrt gyermekeket, ahol valami rendellenességet találunk, a megfelelő szakorvoshoz irányítjuk. Ezek mellett nagy hangsúlyt kap a
tisztasági vizsgálat, amely a haj, köröm és ruházat tisztaságára és az ápoltságra vonatkozik.
Iskolában is a fent említett vizsgálatokat az orvossal közösen végezzük el minden
évben a páratlan osztályokban. A tisztasági vizsgálat itt is igény, illetve szükség szerint történik.
Munkánk nagy részét képezi a folyamatos dokumentálás. A gyermekekről egészségügyi törzslapot vezetünk, oltásaikat oltási naplóban tartjuk nyilván, a várandósokról, várandós törzslapot vezetünk, az óvodások és iskolások fejlődését az Iskolások és Óvodások
Egészségügyi törzslapján vezetjük. Emellett minden hónapban jelentéseket készítünk a havi
munkáról (születésszám, új várandós jelentkezése, tisztasági vizsgálat, folyamatos oltási jelentés), melyet a vezető védőnőnek adunk le.
Óvodai foglalkozásokat, iskolai előadásokat tartunk, szülőértekezleteken veszünk
részt felkérésre. A témakörök nagyon színesek (fogápolás, alapvető higiéniai szokások, alkohol, drog prevenció, szexuális felvilágosítás, optimális családtervezés). Azonban bizonyos
témák csak felső tagozatban kerülhetnek elő.
A védőnő családokat gondoz, egyénre szabottan. Így, hogy ha az ott élő idősebb családtagoknak is kérdése, esetleg valamilyen problémája van, (pl.: változókorral, fogamzásgátlással kapcsolatban) szívesen válaszolunk rá, segítünk, ha tudunk.
Nagy hangsúlyt fektetünk az anyatejes táplálásra, hiszen a csecsemőknek ez a legmegfelelőbb táplálék, amely a csecsemő igényeinek megfelelően változik. 6 hónapos korig
tartó kizárólagos anyatejes táplálás lenne a legideálisabb. Miért is az anyatej a legjobb táplálék? Az anyatej összetétele mindig a csecsemő igényeihez képest változik. Magas benne az
esszenciális aminosavakban gazdag laktalbumin koncentrációja, zsírösszetétele kedvező, hiszen magas a telítetlen és alacsonyabb a telített zsírsavtartalma, de magas az esszenciális
zsírsavtartalma is. Az anyatej tejcukortartalma magas, ez glukózból és galaktózból álló laktóz, így nem csupán energiát szolgáltat, hanem építőkő is, ugyanis a galaktóz kiindulóanyaga
a központi idegrendszer felépítésében fontos szerepet játszó galaktolipidek szintézisének.
Kalcium és foszfortartalma magas, jelentős mennyiségben tartalmaz a kórokozókkal szembeni védekezésben szerepet játszó anyagokat, immunglobulinokat, komplementet,
laktoferrint, lizozimeket és élő immunsejteket, macrophagokat, lymphocytákat és
granulocytákat.
Sok esetben nem tudják az édesanyák, hogy megfelelő mennyiséget evett-e a gyermekük, vagy esetleg különböző betegségek miatt, mint a láz, nem mernek szoptatni. Közösen megpróbáljuk megoldani a gondokat, problémákat. Örömmel veszem, hogy a legtöbb
szülő felkeres a problémáival.
Szeretem ezt a környezetet, szeretek itt dolgozni, de ami a legfontosabb: szeretem a
munkámat, és számomra ez nem is munka, hanem hívatás. Igyekszem jó védőnő lenni.”
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Mindenkinek kellemes Karácsonyi ünnepeket, és javakban
gazdag boldog új évet kívánok, magam és szerkesztőtársaim
nevében! Hozzon mindenkinek szerencsét, szeretetet az új év,
és gazdagságot.
Dzsida Jenő
Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog– villog : csupa drága,
szép mennyei üzenet
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
Minden szívet átitat
Pásztorjátszók be– bejönnek
és kántálva ráköszönnek
A családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
A szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
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